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ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УТВОРЕННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ВУГЛЕДОБУВНИХ РЕГІОНАХ 

(НА ПРИКЛАДІ СІЛЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ) 

 

Постановка проблеми.Питання децентралізації, реформи адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування належать до актуальних 

проблем сьогодення, які мають власну специфіку у різних регіонах України. 

Новостворені об‘єднані територіальні громади (ОТГ) у вугледобувних регіонах, 

поряд із властивими іншим ОТГ ризиками, отримають спектр геоекологічних 

проблем, які пов‘язані із видобуванням і збагаченням кам‘яного вугілля чи 

ліквідацією вугільних шахт. Розглянемо ці проблеми на прикладі створення 

Сілецької міської громади, яка формується на території Львівсько-Волинського 

кам‘яновугільного басейну. Сілець – велике (3,8 тис. осіб) село у Сокальському 

районі Львівської області, то чому ж створюють міську громаду? 

Метою дослідження є аналіз спектру геоекологічних проблем і ризиків, 

що виникнуть після утворення територіальних громад у вугледобувних регіонах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 1997-2018 рр. проведено 

власне конструктивно-географічне дослідження з метою оцінювання екологічного 

стану природно-господарських систем Львівсько-Волинського басейну. Аналізу 

спектру геоекологічних проблем досліджуваного регіону присвячено чимало 

монографій [1‒3] і статей [наприклад, 4-6]. 

Виклад основного матеріалу. У червні 2018 р. Львівська облрада внесла 

зміни до перспективного плану розвитку Львівщини, утворивши у Сокальському 

районі п‘ять територіальних громад [7]. Досі це був один із найпроблемніших 

адміністративних районів у регіоні, оскільки мешканці Соснівки влаштовували 

протести проти об‘єднання із Червоноградом [8]. І це не випадково, із 1969 р. ці 
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міста, разом із смт. Гірник, утворюють єдину адміністративно-територіальну 

одиницю обласного значення, а Соснівка (11,6 тис. осіб) виконує роль міста-

супутника, фактично перебуваючи у ―тіні‖ соціально-економічного розвитку 

вугледобувного центру, яким є Червоноград (68,3 тис. осіб). Тобто соснівчани 

не хотіли об‘єднуватися через земельну, економічну і політичну незалежність. 

Враховуючи це, рішенням облради заплановано створення Сілецької міської 

громади, до якої увійдуть Соснівська міська рада, Сілецька, Межирічанська і 

Волсвинська сільські ради. Чому ж не створюють Соснівську міську громаду? 

Проблема назви знову прихована у земельному (територіальному) питанні. 

На території Сільця і Межиріччя розташовані діючі вуглезбагачувальна 

фабрика (ПАТ ―Львівська вугільна компанія‖) і вугільні шахти, які є головними 

платниками податків до місцевих бюджетів, тобто до їхніх сільських рад. 

Водночас, у Соснівці існує налагоджена інфраструктура (лікарня, школи, дитячі 

садочки тощо), однак територіально місто ―обділене‖, окремі житлові і виробничі 

райони знаходяться за його межами. В останні роки зроблено важливі кроки у 

вирішенні проблеми, зокрема затверджено новий генеральний план міста [9] та 

погоджено зміни меж міста [10]. Ніби все йде до ладу, але… вугледобувні і 

вуглезбагачувальні підприємства в межах запланованої територіальної громади 

―проблемні‖, тобто її жителі у спадщину отримують й екологічні ризики… 

Соснівка є монофункціональним шахтарським містом. Незважаючи на те, 

що вугільні підприємства розміщені за її межами, більшість геоекологічних 

проблем безпосередньо впливають на функціонування міста, яке при цьому 

позбавлене належного фінансування. На сьогодні більшість вугільних шахт 

відпрацювали балансові запаси і доробляють позабалансові залишки кам‘яного 

вугілля, або перебувають на стадії ліквідації. Через брак доступних покладів 

ПАТ ―Шахта ―Надія‖ розпочала незаконно розробляти вугілля під містом. На 

основі екологічної експертизи [11], нами висловлено суттєві зауваження до 

проекту, процедури його погодження та недостатнього обсягу виконаних 

інженерно-технічних робіт. У зв‘язку із складними, недостатньо невивченими 

інженерно-геологічними, гідрогеологічними та іншими природними умовами 
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міста та околиць, значним терміном експлуатації житлової, адміністративної і 

промислової забудови, суттєвими деформаційними порушеннями будинків і 

споруд внаслідок просадки земної поверхні, високою ймовірністю розвитку 

небезпечних екзогенних процесів (затоплення, підтоплення, суфозії, пливунів), 

а також враховуючи непрогнозовані негативні наслідки розробки вугілля, що 

призвели до масового захворювання дітей міста на гіпоплазію і флюороз, ми 

вбачали неможливим виконання ст. 53 ―Кодексу України про надра‖ щодо 

безпечного для людей, майна і природного середовища ведення гірничих робіт 

та вважали екологічно необґрунтованою і недоцільною підробку міських 

територій. Незважаючи на це, шахта ―Надія‖ у 2013‒2014 рр. відпрацювала 

вугільні лави під багатоповерховою забудовою міста, чим ускладнила й так 

критичну екологічну ситуацію [12], призвела до підвищення рівня ґрунтових 

вод, деформацій будівель, поривів трубопроводів тощо. 

Які ж інші екологічні ризики притаманні території громади? Їх чимало ‒ 

це й багаторічне горіння відвалу вуглезбагачувальної фабрики; техногенні 

повені і паводки у долинах Західного Бугу і Рати, які завдають шкоди будинкам 

та угіддям сіл Сілець, Межиріччя і Городище; забруднення інфільтратами 

відвалів, хвостосховищ і відстійників поверхневих, ґрунтових і підземних вод; 

затоплення і підтоплення території та ін. Після початку розроблення покладів 

кам‘яного вугілля у структурі землекористування відбулися суттєві зміни. 

Значні площі зайняті промисловими майданчиками і відвалами підприємств та 

затопленими ділянками. Докорінні зміни відбулися на 28‒30 % земельних угідь, 

які фактично ―втрачені‖ для територіальної громади. Наприклад, неподалік 

Соснівської міської лікарні відбулося нерівномірне просідання земної поверхні 

глибиною до 1,6-2,2 м. Протягом двох років на місці пасовищ і присадибних 

ділянок утворено велику водойму площею 0,53-0,72 км
2
 [13], над екологічними 

ризиками функціонування якої та потенціалом подальшого використання 

територіальній громаді ще доведеться ще розмірковувати. 

Висновки. Перспективи функціонування і розвитку Сілецької ОТГ, 

головно, визначатимуться ефективністю розв‘язання сучасних геоекологічних 
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проблем. Відзначимо, що інтенсивність їх прояву у подальші 10-15 років лише 

зростатиме, що зумовлено ліквідацією вугільних підприємств: збагачувальної 

фабрики, шахт ―Відродження‖, ―Візейська‖, ―Зарічна‖, ―Лісова‖ і ―Надія‖. На 

окремих вугільних шахтах процес ліквідації (мокрої консервації) розпочато, 

тому варто докладати максимальних зусиль, спрямованих на оптимізацію стану 

природного середовища, зокрема рекультивацію і фітомеліорацію відвалів та 

інших гірничих обʼєктів. Реалізація оптимізаційних заходів повинна ґрунтуватися 

на детальних ландшафтно-екологічних дослідженнях та налагодженні системи 

гідроекологічного моніторингу зон затоплення і підтоплення із використанням 

геоінформаційних технологій і дистанційних методів. 
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ІННОВАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

 

Актуальність. Всистемі заходів, які орієнтовані на формування 

ефективних сільськогосподарських землекористувань, важливе місце належить 

землеустрою. В цілому актуальність розвитку землеустрою активізується тим, 

що його завданням є створення організаційно-територіальних і виробничих 

умов, які б сприяли ефективному використанню всіх земельних угідь 

сільськогосподарських підприємств. Проте сьогодні використовуються старі 

методологічні схеми землевпорядного проектування, відсутній зв'язок між 

схемами землеустрою та проектами, проекти в основному розробляються за 

шаблоном, відсутній моніторинг ефективності проектів землеустрою, 

недостатньо впроваджуються інформаційні технології, не приділяється увага 

питанням впорядкування території на належному рівні та ін.    

Мета дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні  

інноваційних орієнтирів розвитку землеустрою, що створює передумови для 

ефективного управління сільськогосподарським землекористуванням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість та значимість 

порушених питань привертає увагу багатьох вчених-економістів, 

землевпорядників, серед яких можна виділити таких як В.В. Горлачук [1], Д.С. 

Добряк, О.С. Дорош, А.Г. Мартин [4], А.Я Сохнич [2], М.Г. Ступень, А.М. 

Третяк [3] та багатьох інших. 

В  їхніх  працях  висвітлюються  теоретичні та методологічні  засади  

управління землекористуванням,  акцентується  увага  на  формуванні  

концепції  екологобезпечного використання  землі  та  досліджуються  

пріоритетні  напрями  розвитку  земельних  відносин. Разом з тим сучасна 

методологічна база не в повній мірі розкриває методологічні аспекти 
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висвітлення інноваційних орієнтирів землеустрою, що і зумовило вибір теми 

дослідження. 

Результати дослідження. Нова інноваційна модель економіки 

землекористування, організації його території реалізовується шляхом 

землеустрою, який увібрав у себе найкращу теорію і практику управління 

земельними ресурсами, враховуючи національні особливості розвитку. 

Вважаємо, що однією з причин ігнорування розроблення проектів 

землеустрою є короткострокова оренда земельних ділянок, що не дозволяє в 

повній мірі реалізувати заходи з раціонального використання та охорони земель 

землекористувачем на орендованій земельній ділянці. З урахуванням цього 

доцільним є запровадження на загальнодержавному рівні терміну оренди не 

менше періоду ротації сівозмін для запровадження заходів з організації 

території на землі. 

Сучасний розвиток землеустрою спрямовує свою діяльність на 

здійснення заходів щодо прогнозування, планування, організацію використання 

та охорони земель на національному, регіональному, господарському рівнях та 

інші види діяльності, які приводять до досягнення певних результатів, 

сформованих на інноваційних засадах. Важливо відзначити, що кожен проект 

землеустрою, будучи унікальним за своїм рішенням, власне, являє собою 

інновацію землекористування.  

В проектах плануються заходи, що передбачають використання земель за 

цільовим призначенням; заходи, що включають організаційні, правові, 

фінансові та інші сторони щодо удосконалення структури територій,  

освоєння земель та поліпшення їх якості; необхідність та обсяги економічного 

стимулювання раціонального використання та охорони земель; дії, що 

стосуються забезпечення режиму використання земель охоронних зон та інші 

напрями природоохоронної діяльності.  

Проекти землеустрою являють собою складову бізнес-планів 

агроформувань, в яких розкриваються питання перспективного розвитку 

галузей і організації використання землі. Крім того, вони мають передбачати 
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систему захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд, 

консервацію (залуження, заліснення) деградованих і малопродуктивних, 

забруднених земель.  При розробці проектів землеустрою потрібно  

враховувати спеціалізацію господарств, технічну оснащеність, наявність 

трудових ресурсів та їх розміщення на території, зональні особливості тощо, а 

самі проекти землеустрою мають стати обов‘язковою умовою ведення 

сільськогосподарського виробництва на землі, а також еколого-економічною 

основою для здійснення заходів з раціонального використання та охорони 

земель, заходів з просторової організації території. 

У цьому зв‘язку не підлягає сумніву необхідність формування 

інноваційних орієнтирів у землекористуванні. Це зумовлено тим, що і досі не 

створено інфраструктури цивілізованого обігу земель, не вживаються  

необхідні заходи щодо ведення ефективної політики раціонального 

землекористування, впродовж тривалого часу використання землі здійснюється 

переважно без чітко окресленого еколого-економічного та соціального 

обгрунтування. У зв‘язку з цим існує нагальна необхідність вирішення питань, 

пов‘язаних із визначенням інноваційних орієнтирів розвитку 

землекористування. 

Впровадження високоінтегрованих інноваційних систем у сфері 

землекористування, які б забезпечували високий рівень доданої вартості у 

виробництві, не порушуючи екологічної рівноваги довкілля, повинно опиратися 

на результати спостереження за якісним станом грунтів.  

Метою проектів організації території є забезпечення високої стабільності 

ландшафтів при максимальній продуктивності кожного гектара землі на  

основі виконання комплексу організаційно-господарських, еколого-

економічних, соціальних та правових заходів. 

Дослідження технологій проектування системи сівозмін вказує на 

необхідність організації інноваційних заходів з метою створення передумов 

високої еколого-економічної ефективності використання орних земель. 
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Еколого-економічне обгрунтування сівозмін повинно включати такі 

елементи: визначення території масивів екологічної придатності земель для 

вирощування сільськогосподарських культур; вибір видів і кількості сівозмін; 

розміщення сівозмін і посівів сільськогосподарських культур з врахуванням 

екологічної придатності земель для їх вирощування; визначення еколого-

економічної ефективності організації системи сівозмін.  

Стратегічним напрямом раціоналізації використання земель є організація 

проведення землеустрою як сукупності соціально-економічних та екологічних 

заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну 

організацію території. Землеустрій повинен передбачати розроблення 

загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель, а 

на місцевому рівні - проведення робіт щодо відведення земельних ділянок, 

створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь та 

землекористувань. Такий проект слугуватиме стратегічним орієнтиром і бізнес-

планом розвитку сільськогосподарського землекористування. 

В проекті землеустрою повинна бути розроблена чітка система сівозмін, 

адаптована до регіональних і місцевих умов, виходячи зі спеціалізації 

господарства та охорони довкілля. В рамках такого проекту  

обґрунтовується склад земельних угідь, розміщення елементів інженерної 

інфраструктури з періодичним корегуванням та уточненням, виходячи з 

внутрішніх можливостей та ресурсів конкретного сільськогосподарського 

землекористування. 

Проекти землеустрою мають передбачати систему захисних 

лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд, консервацію 

(залуження, заліснення) деградованих і малопродуктивних, забруднених 

земель. Крім того, при розробці проектів землеустрою має  

враховуватися спеціалізація господарств, технічна оснащеність, наявність 

трудових ресурсів та їх розміщення на території, зональні особливості тощо. 

Висновки. З вище приведеного можна зробити висновок, що землеустрій 

являє собою набір правил і дій інноваційного спрямування, що ставлять  
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за мету забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського 

землекористування, окреслює засоби досягнення цієї мети, передбачає 

унормування відносин між органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, суб‘єктами господарювання на землі, визначення стратегії 

розвитку землекористування, що забезпечує його  конкурентоспроможність, 

адаптує поведінку суб‘єктів господарювання на землі до вимог відкритого 

конкурентного ринку. 

Отже, проекти землеустрою повинні стати обов‘язковою умовою ведення 

сільськогосподарського виробництва на землі, а також  

еколого-економічною основою для здійснення заходів з раціонального 

використання та охорони земель, заходів з просторової організації території. 

Перспективи подальших досліджень полягають в тому, щоб  

розкрити питання розвитку землеустрою крізь призму організаційної, кадрової, 

фінансової, матеріально-технічної та інформаційної складових, які формують 

його конкурентні переваги.  
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ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Актуальність. Одним із основних завдань створення територіальних 

громад є удосконалення системи наданнясоціальнихпослуг населенню. Тому 

об‘єднання територіальних громад пов‘язано із процесами реформування 

системи освіти і створенням територіальних об‘єднань навчальних закладів – 

освітніх округів. При цьому необхідно уточнення структури та нормативних 

параметрів освітніх округів. 

Мета дослідження полягає у формуванні напрямків створення освітніх 

округів, встановленні основних типів навчальних закладів в межах 

територіальних навчальних об‘єднань, визначенні основних вимог до 

параметрів освітніх округів, які пов‘язані з об‘єднанням територіальних громад. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Закон України «Про освіту», 

державні національні програми та нові педагогічні концепції орієнтують на 

перехід до системи безперервної освіти, гнучкої взаємодії різних форм і 

ступенів освітньої галузі, створення територіальних освітніх округів  та інших 

освітніх об‘єднань, в яких визначаються опорні навчальні заклади, де 

концентруються нові ефективні освітні ресурси, і які є базовими для 

використання іншими наближеними навчальними закладами в межах 

житлового або адміністративного району. Пропозиції, розроблені в результаті 

даного наукового дослідження, спираються на нові вагомі педагогічні 

нормативно-правові документи – Положення про освітній округ (2010 р.), 

Концепцію профільного навчання у старшій школі (2013 р.), Концепцію 

розвитку освіти України на період 2015–2025 рр. (проект). 

Результат дослідження. Схвалена у 2014 р. Концепція реформування 
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місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [1] 

спрямована на формування ефективного місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного 

життєвого середовища для громадян. Концепція впливає і на підходи до 

формування територіальних об‘єднань навчальних закладів, встановлення їх 

меж, складу, кількісних показників. 

Концепцією визначено, що громада утворюється шляхом об‘єднання 

поселень навколо центру економічної активності (місто, селище), де  

розташовані основні місця працевлаштування мешканців навколишніх 

поселень  та наявні кращі, ніж у найближчих поселеннях, елементи бюджетної 

та інженерної інфраструктури та транспортної доступності. 

 Максимальнавіддаленістьпоселеньвідцентругромадивизначаєтьсябазовимивим

огаминаданнясоціальнихпослугнацьомурівні, 

середякиходнимізосновнихєчасдоставкиучнівдозагальноосвітньоїшколишкільн

имавтобусом (небільше 30 хв.) [1]. 

На основі затвердженої Концепції необхідно передбачити подальше 

формування територіальних освітніх округів, як основи для здійснення 

безперервної, рівно доступної дошкільної,   загальної   середньої,   позашкільної 

та професійно-технічної освіти, допрофесійного навчання незалежно від місця 

проживання, що відповідає затвердженим в останні роки законодавчим 

документам [2,3]. 

До компетенції громади входять питання дошкільної, шкільної, 

позашкільної освіти. На рівні району розглядаються школи-інтернати 

загального профілю та спеціалізовані. Професійна технічна освіта, вища освіта 

першого і другого рівня акредитації входять до компетенції області. Заклади 

вищої освіти третього і четвертого рівня акредитації (інститути й університети) 

розглядаються на рівні держави [1]. 

Отже, перспективний розвиток мережі закладів освіти в Україні буде 

відбуватись у напрямку взаємозв‘язку дошкільних і загальноосвітніх 

навчальних закладів, кооперування їх з іншими ланками освіти та загальною 
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системою обслуговування,  формування різних типів навчальних об‘єднань  та 

округів. 

Подібні реформи в галузі освіти, пов‘язані з територіальними реформами, 

відбувались і в Європейських країнах. Зокрема, у територіально наближеній до 

нашої країни Польщі реформа освіти проходила у відповідності з процесом 

створення нових адміністративних одиниць – ґмін, повітів та воєводств. 

Найменша у цій системі – ґміна (умовно кажучи, в українській системі це 

"громада"), далі йде повіт (в українській системі це "район"), найбільша – 

воєводство (як українська "область"). Нині в Польщі за початкову освіту (1-6 

клас) і гімназійну (6-9 клас) відповідає саме ґміна, а останні три роки навчання 

у рамках середньої освіти, професійні та спеціальні школи здійснюються у 

межах повіту [4]. Система шкільної освіти в Німеччині знаходиться у веденні 

16 федеральних земель. 

В умовах адміністративно-територіальної реформи України 

рекомендується визначати границі шкільних та міжшкільних освітніх округів в 

межах об‘єднаних територіальних громад. В структурі освітнього округу 

передбачається створення опорного навчального закладу, який має розвинену 

навчально-матеріальну базу, надає повну загальну середню, а також профільну 

освіту, передбачає методичне забезпечення для інших навчальних закладів 

освітнього округу.  

Висновки. В умовах адміністративно-територіальної реформи України 

рекомендується в сільській місцевості визначати границі шкільних та 

міжшкільних освітніх округів в межах об‘єднаних територіальних громад з 

максимальною віддаленістю поселень від центру громади в межах нормативної 

транспортної доступності учнів до загальноосвітньої опорної школи. В межах 

територіальних освітніх округів пропонуються різні форми організації 

профільного навчання з визначенням радіусів обслуговування опорних і 

магнітних навчальних закладів, ресурсних центрів для навчання у очно-заочній 

та дистанційній формі, центрів міжшкільних профільних курсів, соціально-

педагогічних об‘єднань. 
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Мета дослідження – розкрити рольпланово-картографічне забезпечення 

у вирішенні завдань удосконалення  організації використання  

земельних ресурсів, оптимального господарського освоєння території та 

прийняття виважених управлінських рішень в галузі землекористування, 

моніторингу стану земель та їх охорони. 

Результати досліджень. Планово-картографічне забезпечення 

землеустрою – це картографічні матеріалирізного масштабу та змісту 

щозабезпечують отримання інформації про просторове положення об'єктів, їх 

природний і господарський стан, правовий режим земель тощо. 

Карти як моделі навколишнього світу мабуть в найбільшій мірі 

відображають успіхи суспільства у його пізнанні, отриманні наукових  

уявлень про будову природних і суспільних систем та об‘єктів, про явища і 

процеси, що розвиваються в них, використанні цих даних для  

вирішення різноманітних конструктивно-географічних, економічних, 

господарських, управлінських, освітніх та екологічних завдань. Історія 

використання карт з пізнавальною і практичною метою бере початок 

 від появи перших примітивних картографічних зображень місцевості, 

освоюваної первісною людиною. Загальногеографічні і тематичні карти 

дозволяли виявляти будову об‘єктів, їх взаємозв‘язки, розвиток у просторі і 

часі, динаміку, функціонування. Карти служили основою для відкриття  

географічних закономірностей – зональності ґрунтів, рослинного покриву, 

клімату, ландшафтів та процесів рельєфоутворення, без них  

неможливо прогнозувати розвиток багатьох природних і суспільних процесів, 

забезпечувати планування територіального розвитку суспільства та охорони 

природи [1, с. 61]. 

Картографічний метод дослідження є одним з основних засобів пізнання 

у всіх науках про Землю і суміжних з ними соціально-економічних  

науках. Картографічний метод служить засобом для прийняття  

практичних рішень, пов'язаних з плануванням освоєння територій, 

використанням земельних та інших ресурсів, розміщенням населення, 
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охороною навколишнього середовища і з вирішенням багатьох інших 

господарських проблем. Використання карт тісно пов'язане з їх укладанням. 

Джерелом вихідної інформації є польові дослідження, дистанційне зондування, 

статистичні дані. При картографуванні матеріали спостережень перетворюють 

в картографічні моделі. [2, с. 209] 

Планово-картографічні матеріали відіграють одну з найважливіших ролей 

в управлінні земельними ресурсами. Від якісно зробленого  

картографічного забезпечення залежить, чи правильно буде обґрунтовано 

комплекс заходів з раціонального використання земельних ресурсів та 

управління їх станом. 

Інформаційною базою управління є прогнози розвитку 

землекористування. Прогноз окреслює сфери і можливості реалізації 

поставлених завдань і цілей, виявляє напрям розробки і прийняття 

управлінських рішень, розглядає варіанти активного впливу на об‘єктивні 

чинники перспективного розвитку [3, с. 39]. 

Інформаційне наповнення і масштаб топографо-геодезичних та 

картографічних матеріалів визначаються з урахуванням  

можливостей їх використання землевпорядниками та агрономами, детальності 

проектування, обстежень і вишукувань згідно з законом України "Про 

топографо-геодезичну і картографічну діяльність" [4]. 

Система управління земельними ресурсами вимагає виготовлення 

картографічних матеріалів двох типів - первинних і похідних. До первинних 

належать: 

• базові кадастрові плани і карти кадастрових кварталів, зон, населених 

пунктів; 

• кадастрові плани земельних ділянок; 

• базові тематичні плани і карти (ґрунтових, геоботанічних та інших 

об'єктів); 

• індексні кадастрові плани. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-14
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Похідні картографічні матеріали складаються на основі первинних, до 

яких належать кадастрові і тематичні карти (плани) адміністративних районів, 

стану і використання земель областей і України в цілому [5, с. 71]. 

Виходячи із завдань управління земельними ресурсами, планово-

картографічний матеріал за своїми ознаками поділяється на декілька видів 

(табл. 1.) 

Таблиця 1. 

Види планово-картографічний матеріалу за  ознаками  

№ Назва Плани і карти 

1 Правовий 

включає плани і карти, які відображають різні групи 

земельно-правових відносин: 
- межування прав на землю 

- земельні сервітути 

- адміністративно-кадастровий поділ території 

- розвиток землекористування 

2 Природний 

природний планово-картографічний матеріал 

включає такі плани і карти: 

-  ґрунтових вод 

- крутизни схилів 

- еродованість та ерозійна небезпека 

- бонітування ґрунтів та інше 

3 
соціально-

економічний 

 планово-картографічний матеріал передбачає оцінку: 
- екологічного стану землі, 

-  використання земель,  

- класів привабливості територій та ін. 

4 Оцінний 

плани і карти, які містять дані оцінки земель, що 

впроваджуються для розрахунку: 
- плати за землю,  

- економічного регулювання раціонального 

землекористування  

- та ін. 

Висновки. Планово-картографічні матеріали є  науково-практичною 

базою для , ведення державного земельного кадастру, управління земельними 

ресурсами тощо, інвентаризації земель, моніторингу та охорони земель. 
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Необхідно щоб інформація про земельні ресурси  задовольняла такі 

основні вимоги: включала всі характеристики, які потрібні  

для прийняття управлінських рішень в галузі земельних ресурсів та містила їх 

точні кількісні та якісні показники; мала високий ступінь достовірності. 

Планово-картографічний матеріал який міститься як на паперових так і на 

електронних носіях, разом з іншими земельно-кадастровою даними  

дозволить здійснювати комплексне та оперативне управління земельними 

ресурсами. Але при цьому щоб планово-картографічний матеріал  

був високої якості і містив достовірну та точну інформацію необхідно 

розробити таку нормативно-технічну базу, яка б враховувала всі сучасні  

вимоги до картографічних матеріалів, призначених для роботи в умовах 

ринкової економіки.  
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ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК НАПРЯМ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
 

Актуальність. У результаті здійснених ринкових трансформацій в 

Україні створено належні умови та значно розширено можливості становлення 

й розвитку різних форм підприємництва як рушійної сили та стратегічно 

орієнтованого локомотиву функціонування національної економічної системи. 

Сучасні реалії такі, що саме підприємництво є визначальною рисою та обов‘яз-

ковим атрибутом формування ринкових відносин й функціонування ринку як 

цілісної, взаємоузгодженої системи, що об‘єктивно визначає передумови, 

можливості та пріоритети загальної стратегії розвитку національної економіки. 

Зазначене вимагає встановлення жорстких вимог до екологічності 

виробництвата його впливу на навколишнє середовище. Теоретико-

методологічні засади підприємництва розкривають такі вітчизняні дослідники 

О. Балацький, Р. Безус, О. Боровик, А. Бохан, В. Іванюта, Г. Купалова, 

В. Навроцький, М. Хвесик, А. Чухно та ін. Водночас екологічно-орієнтоване 

підприємництво є важливим напрямом розвитку сільських територій.  

Мета дослідження. Метою дослідження є розкриття специфіки 

екологічно-орієнтованого підприємництва на регіональному рівні. 

Результати дослідження. Екологічна орієнтація українського бізнесу 

орієнтується на активізацію інвестицій у високотехнологічні галузі з метою 

вирішення природоохоронних завдань; популяризація та розвиток екологічно 

орієнтованого підприємництва в державі сприятиме покращенню екологічного 

стану, вирішенню проблем раціонального природокористування та підвищення 
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екологічного, матеріального і духовного добробуту громадян України. 

Пропонуємо трактувати сутність екологічно орієнтованого підприємництва як 

інноваційно спрямованої діяльності суб‘єктів господарювання усіх 

організаційно-правових форм щодо виробництва товарів (продукції) чи надання 

послуг, які за домінуючими ознаками відповідають нормам екологічного 

законодавства, що в результаті формує імідж та забезпечує конкурентоспро-

можність суб‘єкта підприємництва за рахунок поєднання таких аспектів, як 

підвищення якості продукції, збереження довкілля, максимізація прибутку, 

забезпечення зрівноваженого розвитку. Результати діяльності підприємницьких 

структур у сільській місцевості Житомирської області наведені в табл. 1.  

Таблиця 1 

Характеристика фінансово-економічного стану 

суб’єктів підприємництва у сільській місцевості Житомирської області 

Показник 
Рік 2016 р. до 

2013 р., % 2013 2014 2015 2016 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, 

млн грн 2271,9 1295,32 3518,93 4511,93 198,6 

у т. ч. у розрахунку на 1 середньорічного 

працівника, тис. грн 107,5 61,7 170,3 187,2 174,2 

Собівартість реалізованої продукції, млн грн 2158,7 1077,1 1557,1 2354,7 109,0 

у т. ч. у розрахунку у т. ч. у розрахунку на 1 

середньорічного  працівника, тис. грн 102,1 51,3 75,4 109,9 107,6 

Валовий прибуток, млн грн 113,2 218,2 1961,8 2157,2 19,1 раза 

у т. ч. у розрахунку у т. ч. у розрахунку на 1 

середньорічного  працівника, тис. грн 5,3 10,4 96,2 100,7 18,8 раза 

Чистий прибуток (+), збиток (-), млн грн -470,1 -192,3 1986,3 2479,8 Х 

у т. ч. у розрахунку у т. ч. у розрахунку на 1 

середньорічного  працівника, тис. грн -22,2 -9,2 96,2 115,7 Х 

Підприємництво на сільських територіях конфігурує надзвичайно 

потужну ресурсну базу, здатну забезпечити ефективну імплементацію 

принципів сталого розвитку. Йдеться про інтелектуальну, інституціональну, 

інноваційну, фінансову, технологічну та інші складові ресурсного забезпечення 

розвитку підприємництва на сільських територіях. В контексті зазначеного 

очевидною стає орієнтація на всебічну підтримку цілісності економіко-соціо-

екологічної системи за рахунок вироблення та впровадження ефективних 
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заходів ведення бізнесу без нанесення шкоди для навколишнього середовища й 

одночасного забезпечення економічних інтересів суб‘єктів підприємництва. 

Таблиця 2 

Ефективність державної підтримки суб’єктів 

сільського підприємництва у Житомирській області 

Показник 
Рік 2016 р. до 2013 р. 

2013 2014 2015 2016 +/- % 

Державна підтримка на 1 га с.-г. угідь, грн 6,6 12,3 34,1 11,4 4,8 172,7 

Товарна продукція на 1 га с.-г. угідь, грн 3054,7 4088,7 5201 5177,3 2122,6 169,5 

Валовий прибуток на 1 га с.-г угідь, грн 74,9 144,4 1299,0 1428,0 1353,1 у 19 раз 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 100,0 

Коефіцієнт загальної ліквідності 2,2 1,8 2 2,1 -0,1 95,5 

Коефіцієнт фінансової незалежності 0,6 0,6 0,7 0,7 0,1 116,7 

Частка державної підтримки у виручці від 

реалізації, % 
4,4 14,2 14,6 3,9 -0,5 88,6 

Рівень рентабельності виробництва, % 23,2 15,4 37,4 15,7 -7,5 67,7 

Виявлено тенденцію до поступового зменшення кількості підприємств 

переважної більшості (за виключенням господарських товариств) 

організаційно-правових форм господарювання. Особливо яскраво така динаміка 

прослідковується у державних підприємствах та підприємствах інших форм 

власності. У власності та користуванні сільськогосподарських підприємств 

перебуває приблизно така ж площа сільськогосподарських угідь як і у громадян 

України. Близько 20 % земельних ресурсів підприємств припадає на фермерські 

господарства. Площа угідь, які були у розпорядженні підприємницьких 

структур, протягом 2012–2016 рр. зростала саме за рахунок збільшення площі 

фермерів. Встановлено, що площа сільськогосподарських угідь, які 

перебувають у володінні та користуванні господарств населення і фермерських 

господарств, складає понад половину загальноукраїнських земель. Зокрема у 

2016 р. частка площі сільгоспугідь цих категорій виробників склала 55,3 %. 

Наведене підтверджує попередні висновки про існування передумов суттєвого 

розвитку вітчизняного екологічного підприємництва за рахунок екологізації 

виробництва дрібних землекористувачів і землевласників.  

За більшістю сільськогосподарських культур (окрім картоплі та овочів) 

найістотніше зростання урожайності за 2012–2016 рр. було характерне для 
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фермерських господарств. Недостатньою є тенденція до збільшення рівня 

урожайності у господарствах населення, що зумовлено низьким рівнем 

механізації їх виробництва та відсутністю сучасних технологій. Однак, у цілому 

вітчизняне рослинництво характеризується позитивною динамікою рівнів 

урожайності сільськогосподарських культур. Що стосується продуктивності 

сільськогосподарських тварин, зокрема середньорічного надою молока, то вона 

також має тенденцію до зростання. Відносно ефективності сільськогосподарсь-

кої діяльності слід зазначити, що протягом 2012–2016 рр. спостерігалось 

поступове зменшення питомої ваги збиткових сільськогосподарських 

підприємств та зростання рівня рентабельності їх діяльності. Максимальна 

ефективність господарювання суб‘єктів агробізнесу мала місце у 2015 р., тоді 

як у 2016 р. рівень рентабельності всієї діяльності суб‘єктів агробізнесу 

зменшився на 22 % порівняно із попереднім роком, а операційної – на 31,5 %. 

Причиною такого спаду було зниження рівня рентабельності виробництва 

більшості основних видів сільськогосподарської продукції. Передусім, це 

стосується курячих яєць (з 60,9 % у 2015 р. до 0,5 % у 2016 р., тобто у 121 раз) 

та картоплі (з 26,4 % у 2015 р. до 0,6 % у 2016 р., тобто у 41 раз).  

Висновки. У цілому, за результатами аналізу сучасного стану та 

тенденцій розвитку сільського господарства можна стверджувати, що існують 

об‘єктивні передумови розвитку екологічно орієнтованого сільськогосподарсь-

кого виробництва. Це підтверджується такими фактами: 1) понад половини 

вітчизняних сільськогосподарських угідь перебуває у розпорядженні фермерсь-

ких господарств і господарств населення, для яких перехід на екологобезпечене 

виробництво є цілком органічним; 2) динаміка рівнів урожайності сільськогос-

подарських культур та продуктивності тварин характеризується поступовим 

зростанням, що сприятиме уникненню критичного для товаровиробників 

зниження грошових надходжень через втрати урожаю та приросту маси тварин, 

які можуть виникнути та початкових етапах екологізації; 3) існування 

позитивної тенденції до зростання рівня рентабельності сільськогосподарських 

підприємств.   
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННІСТЮ РІШЕННЬ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Актуальність. В Україні децентралізацію розпочато у 2014-2015 рр. з 

прийняттям низки законодавчо-нормативних актів, а саме: Законів України 

«Про співробітництво територіальних громад» [1], «Про добровільне 

об‘єднання територіальних громад» [2], «Концепції реформи місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади» [3] та змін до  

Бюджетного і Податкового кодексів – щодо фінансової децентралізації [4]. 

Цей процес дозволив сформувати відповідно до положень Європейської 

хартії місцевого самоврядування значний дієвий і спроможний інститут 

місцевого самоврядування на базовому місцевому рівні – об‘єднані 

територіальні громади (ОТГ). За три роки децентралізації в Україні створено 

вже 878 ОТГ (станом на 10.02.2019 р.) [5]. І коло повноважень, за які  

відповідає керівництво та органи управління ОТГ, суттєво розширилося у 

порівнянні з повноваженнями сільських/селищних/міських рад, адже на рівень 

управління ОТГ сьогодні передали аналогічні повноваження, які раніше мали 

райони та міста обласного значення, включаючи перерозподіл податків,  

прямі взаємовідносини з бюджетом, нові можливості в сфері управління 

землею чи в сфері архітектурно-будівельного контролю [6].  

Тому ОМС цих громад у своїй діяльності продукують велику  

кількість власних нормативних рішень: розпоряджень голови, рішень 

виконавчого комітету, рішень сесій місцевої ради тощо. І існують  

випадки, коли досвіду посадових осіб ОМС чи депутатів місцевих рад 

недостатньо для прийняття рішень, що повністю відповідають вітчизняній 
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нормативно-правовій базі, тобто вони йдуть «у розріз» із законодавством і є 

незаконними.  

Мета дослідження. Тому актуальним стає питання державного 

контролю за рішеннями органів місцевого самоврядування в частині їх 

законності, а метою нашого дослідження став аналіз діючої  

нормативно-правової бази, законопроектів та тенденцій, що впливають на цей 

процес.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами децентралізації 

займаються вітчизняні вчені Ю. Ганущак, А. Ткачук, Т. Гладка, І. 

Лопушинський, В. Мамонова. Проте, не зважаючи на низку наукових  

розвідок, вивчення деяких аспектів цієї проблематики залишається досить 

актуальним та потребує досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Коли розпочалася реформа, органи 

місцевого самоврядування (ОМС) отримали необхідні повноваження  

(які часто є вищими, ніж в багатьох європейських країнах); ресурси (бюджетна 

децентралізація надала ресурси і тепер понад 15% ВВП перерозподіляється 

через місцеві бюджети); відповідальність – перед громадою та перед  

державою [7].  

Проте в ході адаптації нашого законодавства до європейського були 

втрачені певні механізми та інструменти контролю за законністю рішень ОМС. 

Так, частиною другою статті 144 Конституції України встановлено, що  

рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності 

Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом 

порядку з одночасним зверненням до суду [8]. 

До недавнього часу повноваження щодо державного нагляду за 

законністю рішень ОМС та відповідного зупинення таких рішень певним  

чином здійснювали органи прокуратури в рамках виконання функції загального 

нагляду за додержанням і застосуванням законів. 

З моменту позбавлення органів прокуратури такої функції  

виникла ситуація безконтрольності з боку держави за законністю рішень ОМС, 
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а також відсутності відповідного суб'єкта, який би здійснював державний 

нагляд за їх законністю.  

Однак потреба в цьому залишилася. Тому функцію загального  

нагляду за законністю рішень ОМС було передано до функцій, що їх повинні 

були виконувати префекти районного чи обласного рівнів [9]. Але для 

прийняття такого закону необхідно вносити зміни до Конституції України, що в 

сьогоднішніх умовах просто нереально.  

В той же час державний нагляд за дотриманням ОМС Конституції та 

законів України – це питання, яке варто розглядати в контексті  

обов‘язку держави гарантувати безпеку своїм громадянам та  

створювати безпечний простір для комфортного життя мешканців громад. Це є  

головною ідеєю і основою метою децентралізації [10]. Україна в цьому питанні 

вже давно рухається в руслі євроінтеграційних процесів і запровадження такого 

контролю повинно відбуватися відповідно до Європейської хартії  

місцевого самоврядування, як це, наприклад, здійснюється в європейських 

країнах [11], де нагляд здійснюють регіональні органи виконавчої влади або їх 

посадові особи – такі як префекти у Франції чи воєводи у Польщі.  

Нагляд – це передусім некаральна функція, а елемент захисту  

жителів громад, в тому числі, від помилок посадових осіб ОМС чи колегіальних  

органів ОМС, та захист єдиного правового простору держави. Адже відомі  

випадки, коли місцеві ради втягуються у прийняття рішень поза своїми 

компетенціями. І такі рішення апріорі є незаконними, як, наприклад – про 

перехід на договірні відносини з центральними органами влади або  

про вимогу до Верховної Ради щодо ухвалення закону про імпічмент 

Президента тощо. І в цьому випадку державний контроль за законністю рішень 

ОМС просто необхідний [12].  

Саме задля цього Кабінет Міністрів 19 квітня 2017 р. запропонував 

внести до Верховної Ради України власний законопроект «Про здійснення 

державного контролю за відповідністю рішень органів місцевого 

самоврядування Конституції та законам України», яким передбачалося що 
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законність усіх актів органів місцевого самоврядування має перевірятися 

державним органом [13]. 

Цим законопроектом пропонувалося, що контролюючими органами 

будуть місцеві державні адміністрації (районні – РДА та обласні – ОДА).  

РДА наглядатимуть за законністю рішень сільських, селищних, міських 

(районного значення) рад та їх виконкомів. ОДА – за рішеннями об‘єднаних 

громад, міських рад, районних в містах рад (міста обласного значення) та їх 

виконкомів, а також районних рад. За рішеннями обласних рад та  

Київської міської ради та її виконкому наглядатиме центральний орган 

виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України.  

Встановлюється чіткий термін прийняття рішення контролюючим 

органом – 1 місяць з моменту набрання чинності рішення ОМС.  

Після цього терміну рішення органу місцевого самоврядування вважається 

законним. Якщо ж контролюючий орган за місяць виявив правопорушення, він 

зупиняє рішення ОМС і одночасно звертається до суду. Остаточне рішення 

приймає суд.  

Хоча законопроект повністю відповідає принципам Європейської Хартії 

місцевого самоврядування та практиці організації державного  

контролю за законністю актів ОМС в країнах Європи, він був відкликаний на 

вимогу Асоціації міст України, оскільки, на їх думку, його прийняття  

призвело б до невиправданого втручання місцевих держадміністрацій у роботу 

місцевого самоврядування [14]. 

Висновки. І тому на сьогодні існує певний правовий «вакуум» в частині 

державного нагляду за законністю рішень органів місцевого  

самоврядування, що може призвести до прийняття ними незаконних рішень 

Тому необхідно найшвидше доопрацювати відповідний законопроект та  

внести його на розгляд Верховної Ради України. Це не тільки  

забезпечить продовження процесу децентралізації, але й підвищить якість 

рішень, що приймаються в ОМС, та не допустить негативних наслідків  

для громад в результаті дії незаконних рішень. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБ-РЕСУРСУ pMAP ТА ПРОЕКТУ «ВІДКРИТЕ 

ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ» НОВОСТВОРЕНИМИ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ З МЕТОЮ УПРАВЛІННЯ ТА 

РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

Актуальність. Відкрите просторове планування – проект, що 

реалізується офісом ефективного регулювання (BRDO) у співпраці із 

Мінрегіоном завдяки технічній підтримці програми «MATRA». Проект 

створений, щоб сприяти розміщенню у відкритому доступі чинної 

містобудівної документації для потреб громадськості та бізнесу. Проект 

реалізується за двома основними напрямками:  

- створення та популяризація веб-ресурсу, за допомогою якого можливо 

швидко знайти діючу містобудівну документацію для будь-якого населеного 

пункту в Україні. 

- розроблення рекомендацій для органів місцевої влади, щодо 

опублікування містобудівної документації. [1] 

Просторове планування є одним із головних напрямків управлінської 

діяльності країн, що розвиваються. Саме завдяки сучасним планам і програмам 

можливе ефективне використання ресурсів усіх рівнів і видів, забезпечення 

якості середовища проживання, збереження культурної спадщини, задоволення 

потреб громади та узгодження індивідуальних запитів. Під просторовим 

плануванням, наприклад в Німеччині, розуміють загальне планувально-правове 

поняття, що охоплює територіальну організацію держави, земельне планування, 
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а також перспективне планування будівництва. Відповідно, його метою є 

«організація та розвиток певних виділів (регіонів) згідно з елементарними 

аспектами людського існування, такими як домогосподарство, робота, освіта, 

постачання, відпочинок і транспорт» [2]. 

Мета дослідження – дослідити можливість застосування веб-ресурсу 

pMAP та проекту «Відкрите просторове планування» новоствореними 

територіальними громадами з метою управління та раціонального 

використання земельних ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато теоретичних і 

практичних питань державного регулювання в період перехідної економіки 

потребують ретельного дослідження. Питанню правового регулювання 

відносин у сфері оренди земельних ділянок надавали увагу небагато вчених, 

зокрема, Д. Добряк , А. Юрченко, А. Мартин, Т. Євсюков, Л. Паламарчук. 

Проте недостатньо дослідженими залишаються питання використання веб-

ресурсів для управління територіями громад 

Результати дослідження. Як свідчать окремі дослідження, формування 

територіального планування у його сучасному розумінні для більшості країн 

світу відноситься до кінця ХІХ–початку ХХ ст. Розробка і затвердження 

планувальної документації у європейських країнах пов‘язано із економічним 

зростанням, оптимізації промислового навантаження, поселенської мережі, 

сталим розвитком територій[2]. 

Найсучаснішою складовою європейської просторової політики є поняття 

місця («place-based approach»). Вперше запропонований у звіті Ф.Барка 

«Порядок денний для реформованої політики єдності» у 2009 р. підхід набув 

популярності, увійшовши до «Територіального порядку денного 2020» ЄС, був 

апробований на прикладі проектів регіонального і локального рівнів, зокрема і 

функціональних регіонів у Польщі, ФРН, Латвії, Норвегії, Швеції, Бельгії, 

Фінляндії. [2] 

Звернувши увагу на складову цієї теми, а саме земельний кадастр та 

земельні відносини, вітчизняний дослідник А. Юрченко зазначає, що для 
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земельного ринку Німеччини характерний високий ступінь детальної правової 

регламентації земельних відносин при здійсненні угод із земельними 

ділянками. Законодавством визначено право переважного придбання землі 

тими, хто живе та працює на ній, регулюється порядок забудови земельних 

ділянок, а також установлюється досить детальна процедура видання дозволів 

на угоди із земельними ділянками [3]. Так, сучасне право Німеччини забороняє 

подрібнення селянських господарств і земельних ділянок при успадкуванні та 

при будь-яких інших змінах власників, як і використання 

сільськогосподарських угідь не з цільовим призначенням або непродуктивно; 

передбачає державний контроль за операціями, пов‘язаними з відчуженням, 

купівлею та продажем ділянок; віддає перевагу інтересам орендаря, а не особи, 

яка здає землю в оренду [4]. 

Створений веб-ресурсу pMAP став ефективним інструментом для роботи 

з швидко зростаючим обсягом інформації в цій галузі. Проте виникають 

проблеми із нормативно-правовим забезпечення і методичним 

супроводженням. Наразі питання взаємодії та обміну інформацією між 

кадастрами різних галузей не вирішено та не визначено підходу до створення і 

ведення кадастрів регіонального рівня. 

Станом на 2017 рік лише 24% містобудівної документації у нашій державі 

були публічними. Завдяки проекту pMAP були введені зміни до законодавства, 

проведений системний аналіз ринку, розроблена методологія. Наразі до проекту 

приєдналися усі регіони та 370 фахівців, 66,7% даних було внесено до pMAP, а 

це 4057 пакетів містобудівної документації. [1] 

Висновки. В цілому законодавчу базу в сфері територіального 

планування можна вважати повністю сформованою, хоча досі залишаються не 

вирішеними проблеми узгодження, уніфікації нормативно-правових актів. З 

метою запровадження сталого розвитку територій потрібно узгоджувати 

законодавчу базу та у подальшому робити «відкриті дані» містобудівної 

документації та територіального планування.  
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В 

НОВОСТВОРЕНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 

 

Постановка проблеми. Під впливом сільськогосподарського 

землекористування, запровадження зрошення, осушення земельні угіддя несуть 

навантаження в процесі яких відбуваються негативні зміни їх грунтово-

меліоративного стану та порушення екологічної  стійкості  земель. Штучна 
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зміна природного режиму земельних угідь призвели до того, що деградаційні 

процеси (засолення, осолонцювання, водна та вітрової ерозії, опустелювання 

тощо), стали переважати самовідновні та самоочисні процеси в наслідок 

екологічно незбалансованої господарської діяльності. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування еколого-економічного 

механізму забезпечення стійкості сільськогосподарських земель в 

новостворених територіальних громад в умовах децентралізації в Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти щодо 

формування еколого-економічного механізму управління земельними 

ресурсами  розглядали зарубіжні та в незалежній Україні такі науковці, як  

Д. Бабміндра, В. В‘юн, Д. Добряк, Л. Новаковський, І. Бистряков, П. Казьмір,  

А. Третяк [1], Ю. Яремко [2], які проаналізували понятійний апарат системи 

державного управління земельними ресурсами та визначили основні 

інструменти щодо запровадження еколого-економічного механізму 

сільськогосподарського землекористування. Проблемам формування еколого-

економічного механізму раціонального землекористування на меліорованих 

землях присвячені наукові праці  І. Айдарова, В. Благодатного, В.В. Горлачука,  

А.Я. Сохнича, Н. Дудяк [3]. Науковцями напрацьовані основні аспекти 

економічного та екологобезпечного механізму сільськогосподарського 

землекористування, висвітлені тенденції та закономірності, які склалися в 

сучасному землекористуванні, розроблені принципи та механізми управління 

землекористуванням. Однак, на цей час доцільно звернути увагу в 

новостворених територіальних громадах на фактори, які впливають при 

прийнятті рішеннь орендодавців щодо забезпечення стабільності 

землекористування в новостворених територіальних громадах. 

Виклад основного матеріалу. Кожен з видів земельних угідь з будь - 

якого виду економічної діяльності повинен бути раціонально та ефективно 

використаний в новостворених територіальних громад. Для цього необхідно 

проводити глибокий еколого-економічний аналіз використання земельних 
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ресурсів для своєчасного виявлення можливих екологічних проблем та 

запровадженню необхідних механізмів щодо їх усунення.  

Трансформаційні процеси в Україні вплинули на зміну структури 

землевласників та землекористувачів з державних та колективних 

сільськогосподарських підприємств на фермерські господарства, виробничі 

кооперативи та приватні підприємства, що і викликало подрібнення 

землекористування. Забезпечити раціональне землекористування в 

новостворених територіальних громад є одним із актуальних завдань як при 

організації землеустрою, так і для ефективної господарської діяльності. 

На думку М.В. Болдуєва [4] економічний механізм охорони землі 

повинен також включати процедури розробки і ухвалення економіко-

екологічних критеріїв, що характеризують економічну зацікавленість 

землекористувачів у дотриманні науково обґрунтованих нормативів 

землеробства. Як критерії можуть слугувати граничні (мінімальні) значення 

економічних показників, які прямо або побічно впливають на розмір прибутку 

землекористувачів і на їх зацікавленість у виконанні ґрунтоохороних заходів. 

Такі критерії мають бути підставою для фінансових органів, що розподіляють 

кошти між програмами та регіонами і контролюють їх цільове використання.  

Ставлячи за мету досягнення максимізації прибутку, кожен 

землекористувач повинен обов‘язково враховувати і раціональність напряму 

використання земельних ресурсів.  Основними регуляторами процесу 

раціонального використання земельних ресурсів повинен стати науково-

обґрунтований еколого-економічний механізм.  

В сучасних умовах використання земельних ресурсів в новостворених 

територіальних громад в умовах децентралізації [5], не регульованої 

господарської діяльності важливим є розробка ефективного еколого-

економічного механізму який забезпечить раціональне використання, 

відтворення меліорованих земель та ефективне запровадження економічних 

інструментів регулювання діяльності землекористувачів та землевласників 
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щодо оптимізацію структури посівних площ та покращенні стану меліорованих 

земель.  

Однак, як відмічають українські науковці  Горлачук В.В., Кузьменко О.Б., 

Яремко Ю.І та ін. [6], що існуючий міжгосподарський і внутрігосподарський 

землеустрій який являє собою найбільш ефективний інструмент модернізації 

землекористувань, приведення у відповідність використання землі та 

організації сільськогосподарського виробництва, стабілізації земельних 

відносин, теж не використовується повною мірою. 

Еколого-економічні інструменти слід розглядати в контексті  реалізації 

розробленого еколого-економічного механізму для нормування та регулювання 

впливу господарської діяльності землевласників та землекористувачів в 

новостворених територіальних громадах.  

З позиції стійкого розвитку меліорованих земель розробка та 

впровадження  еколого-економічного механізму щодо  забезпечення  їх 

стійкості та раціонального землекористування в новостворених територіальних 

громадах в умовах децентралізації можлива за рахунок впровадження системи 

екологічного менеджменту відповідних структурних складових: 

 інструменти досягнення стійкого розвитку;  

 методи досягнення стійкого розвитку; 

 законодавчо-нормативне та інституційно-інформаційне забезпечення 

переходу на шлях сталого розвитку. 

Реалізацію еколого-економічного механізму забезпечення стійкості 

меліорованих земель пропонуємо за рахунок відповідного інструментарію який 

забезпечить ефективну раціональну еколого-безпечну виробничо-господарську 

діяльність землевласників та землекористувачів: 

1. Організаційно-адміністративні інструменти: екологічний 

менеджмент, екологічний аудит, екологічний інжиніринг, екологічний 

моніторинг,  ГІС - технології, екологічне нормування,  екологічне страхування, 

екологічна стандартизація,  збір за забруднення земельних ресурсів. 
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2. Еколого-економічні інструменти: земельний податок, екологічне 

інвестування, субсидії, дотації, кредити екологічні фонди. 

3. Морально-етичного впливу інструменти: екологізація освіти та 

виховання, доступність інформації, дія засобів масової інформації.  

4. Освітньо-кваліфікаційні інструменти: рівень освіти, підвищення 

кваліфікації.  

Висновки. Основною місією всіх землевласників, землекористувачів та 

управлінців в новостворених територіальних громадах повинно стати не тільки 

одержання максимального прибутку при найменших витратах, а і забезпечення 

еколого-безпечної діяльність як виробничо-господарської так соціальної 

підсистем в сучасних ринково-змінних умовах та нестабільності зовнішнього 

середовища. 
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ПРОБЛЕМИ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ВУКРАЇНІ 

 

Актуальність. Воєнні дії в Донбасі з усією повнотою показали 

катастрофічний стан топографо-геодезичної та картографічної діяльності в 

державі. У перші місяці воєнних дій у військовій галузівзагалі не було 

топографічних карт. Застарілість інформації на картах значно ускладнила 

планування і проведення бойових операцій, організацію та взаємодію 

залучених до проведення АТО сил й засобів[3]. Усе це є наслідком системного 

знищення державної картографо-геодезичної служби. 

Мета дослідження.Метоюстворення топографо-геодезичного 

забезпечення є функціонування національної системи відліку, державної 

геодезичної мережі, загальнодержавного топографічного картографування 

території країни та розвиток національної системи картографування, делімітації 

та демаркації державного кордону, розвиток геоінформаційних ресурсів і 

створення геоінформаційних систем тощо. 

Результат дослідження. Топографо-геодезичні роботи – це сукупність 

заходів, що передбачають отримання вичерпної інформації про необхідну 
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місцевість [4]. Щоб мати уявлення про можливості використання земельної 

ділянки проводять визначення координат місцевості та об'єктів, розташованих 

на них. Інженерно-геодезичні вишукування для будівництва та реконструкції 

будівель здійснюють за допомогою сучасних приладів та методів дослідження. 

Топографо-геодезичні роботи використовують при: 

- відведенні земельних ділянок; 

- проведенні зйомок для кадастрових планів; 

- відновленні або винесенні меж на території; 

- визначенні та інвентаризації межових обмежень ділянки землі; 

- початку будівництва, реконструкції та капітальному ремонті 

комунальних та промислових фондів [1]. 

Топографо-геодезичне забезпечення реалізує картографо-геодезична 

служба, що пережила численні реорганізації, внаслідок чого її статус з 

центрального органу виконавчої влади поступово понижувався аж до повної 

ліквідації [3]. Сьогодні її виділено як структурний підрозділ Держгеокадастру, 

що вирішує широкий комплекс завдань з питань топографічної, геодезичної та 

картографічної діяльності. За цих умов діяльність державної картографо-

геодезичної служби має комплексний науковий, міжгалузевий і міждержавний 

характер.  

Проблемою розвитку картографування у країнізалишається 

необґрунтована таємність багатьох геодезичних і картографічних даних [2]. 

Таємниця картографічної інформації позначилася на формуванні внутрішнього 

попиту на топографічні карти, аджеїх було втрачено через застарілість 

інформації про стан місцевості та непроведення їхсистематичного оновлення. 

Висновки.Топографо-геодезичне забезпечення проведення робіт потребує 

правового регулювання топографо-геодезичної діяльності та створення 

нормативної бази, державного контролюза технологією одержання 

геопросторової інформації, а також сертифікації інженерів-геодезистів з метою 

створення гарантій для замовника робіт.  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В 

УМОВАХ СУЧАСНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Актуальність. Земельні ресурси є важливою частиною природних 

ресурсів, основним засобом виробництва в сільському господарстві, а також 

просторовою базою для розміщення підприємств усіх галузей народного 

господарства. У сільському господарстві земля виступає як предметом, так і 

засобом праці. Земельні відносини як складова частина виробничих відносин 

посідають особливе місце в суспільному виробництві та потребують 

цілеспрямованої координації дій, адекватних формам власності на землю, 

формам господарювання на ній і способам використання землі в усіх галузях 

економіки. У сучасних умовах невід‘ємною складовою розвитку України є 

формування ефективної державної політики у сфері реформування земельних 
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відносин, спрямованих на забезпечення належного рівня екологічних, 

економічних, соціальних умов життя населення на селі. В Україні управління 

земельними ресурсами є ключовою проблемою земельної реформи, яка до 

сьогодні не знайшла остаточного вирішення, що, у свою чергу, пов‘язане з 

вирішенням питання про шляхи ефективного використання земельних ресурсів 

в умовах децентралізації. Одним із основних завдань реформи децентралізації є 

посилення ролі територіальних громад із наданням їм права самим 

розпоряджатися землями, котрі перебувають як у межах населених пунктів, так 

і поза ними. 

Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз наявної ситуації щодо 

управління земельними ресурсами та використання їх, а також внесення 

пропозицій щодо посилення ролі управління земельними ресурсами 

новоствореними громадами в умовах децентралізації. 

Результати дослідження. Економічні перетворення, що відбулися в 

світі, значною мірою обумовили важливість і значення управління земельними 

ресурсами та землекористуванням, оскільки земля, окрім її традиційних 

властивостей, стала об‘єктом правовідносин та нерухомості. На жаль, в Україні 

сьогодні відсутній системний підхід до реформування земельних відносин у 

запроваджених процесах децентралізації владних повноважень, законотворчий 

процес у цій сфері відрізняється незбалансованістю. Механізми державного 

регулювання земельних відносин, що використовуються органами місцевого 

самоврядування України певною мірою не забезпечують повноцінного 

включення землі до повного економічного обігу та переходу її у власність 

господарюючих суб‘єктів. Через це покращити роботу цих органів на 

нинішньому етапі не можна без запровадження виваженої державної політики у 

зазначеній сфері, без застосування гнучкої системи економічних та 

адміністративних методів впливу земельних власників та землекористувачів, 

які мають вплив на рівень ефективності використання відповідних земельних 

ресурсів [1, c. 125]. З нашого погляду на сьогоднішній день важливо 

впроваджувати реформи, метою яких є децентралізація владних повноважень, 
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що дасть можливість забезпечити основу для рівномірного розвитку територій 

та всієї країни в цілому. У рамках норм конституції України, земельного 

кодексу України, а також за допомогою чинних галузевих нормативно-

правових актів органи місцевого самоврядування виступають основним 

суб‘єктом процесу регулювання земельних відносин на рівні територіальних 

утворень. Певні повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі 

земних відносин на території сіл, селищ, міст зазначаються у земельному 

кодексі України та Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Однак, не дивлячись на значну кількість прийнятих законів та підзаконних 

актів у галузі реформування земельних відносин, органи місцевого 

самоврядування, які мають право проводити земельну реформу, зіткнулися з 

такими труднощами, як суперечливість низки законодавчих актів, що 

регулюють проведення земельної реформи; розподіл земель, надання та 

закріплення їх у власність та використання потребують помітних об‘ємів робіт 

по землеустрою і технічному закріпленню меж та видачі державних актів на 

землю і значною мірою залежать від обсягів фінансування. Вважаємо, що для 

вирішення проблеми удосконалення управління земельними ресурсами на 

місцевому рівні потрібно: утворювати перспективи вибору інвесторами 

земельних дільниць для їх економічної діяльності; реалізувати відкриту і 

прогнозовану земельну та інфраструктурну політику; забезпечити законодавчу 

відповідність і стабільність у сфері земельних відносин та платежів за землю; 

спрогнозувати варіанти зміни цілей застосування земельних дільниць якщо 

використовувались неефективно при розміщенні об‘єктів; утворювати сумісні з 

інвесторами товариства за участю місцевих органів влади (право на заставу чи 

оренду внести до статутних фондів земельних дільниць). Питання 

децентралізації повноважень знайшло відображення в концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, 

схваленій розпорядженням кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 

333р.  

Децентралізація має на меті створення такого механізму державного 
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устрою, який би дозволяв вирішувати усі важливі питання на місцях за активної 

участі жителів без зайвого втручання органів виконавчої влади. На сьогодні не 

можна протиставляти органи місцевого самоврядування та територіальну 

громаду один одному, тому що вони знаходяться у тісному зв‘язку з собою і не 

можуть окремо функціонувати. Органи місцевого самоврядування 

представляють та реалізують інтереси територіальної громади, тобто вони є 

представницькими органами. Територіальна громада, у свою чергу, залишає за 

собою право незалежного прийняття рішення, зокрема, щодо відчуження 

земель, які знаходяться у її власності [2, c. 44].  

Реформа територіальної організації влади в Україні є надзвичайно 

відповідальним завданням, саме тому децентралізація отримала доволі широку 

підтримку громадськості та експертного середовища України. Підтвердженням 

цьому є активна діяльність кабінету Міністрів України при розгляді питань 

реформування місцевого самоврядування. У середньостроковому плані 

реформа децентралізації визначена серед ключових пріоритетів у формуванні 

системи ефективного врядування в державі. Таким чином, прийнято 

середньострокову маршрутну карту реформи, що дає можливість громадам 

планувати і бюджети, і свій розвиток не на рік, на перспективу. 

Середньостроковим планом передбачено 100% об‘єднання місцевих рад 

базового рівня у спроможні територіальні громади до 2020 року.  

Визначаючи зміст управління земельними органами місцевого 

самоврядування на стратегічну перспективу, необхідно орієнтуватися на те, що 

земельні перетворення повинні здійснюватися необхідним економічним 

обґрунтуванням. Це може бути забезпечено шляхом розроблення планово-

проектної документації і надання необхідних консультацій, послуг, у тому 

числі й державним підприємствам, за рахунок коштів державного бюджету, 

бюджету міста, а також за рахунок коштів громадян і юридичних осіб. За таких 

умов використання земель повинно: відповідати соціально-економічним 

інтересам розвитку країни в цілому, окремих галузей, регіонів і конкретних 

землекористувачів; найбільш повно враховувати природні й економічні умови й 
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властивості конкретних територій і передбачати оптимальне співвідношення 

спеціалізації і розмірів виробництва з територіальними особливостями; бути 

найефективніше організоване для конкретних умов простору й часу та 

забезпечувати досягнення максимального економічного й соціального ефекту 

при дотриманні екологічних вимог; забезпечувати оптимальну взаємодію з 

навколишнім середовищем, охорону землі в процесі її використання, 

підвищення родючості ґрунтів і збереження складу і співвідношення земельних 

угідь; передбачати дбайливе ставлення до землі.  

Висновки. На нашу думку, враховуючи дослідження, можна 

запропонувати наступне: встановити порядок передачі земель державної 

власності за межами населених пунктів у комунальну власність об‘єднаних 

територіальних громад; передати сільським, селищним, міським радам 

повноваження з розпорядження землями державної власності за межами 

населених пунктів у якості делегованих повноважень; надати повноваження із 

здійснення державного контролю за використанням та охороною земель 

центральному органу, який реалізує державну політику у сфері земельних 

відносин, виконавчим органам сільських, селищних, міських рад (у частині 

контролю за виконанням вимог щодо використання земельних ділянок за 

цільовим призначенням); дотримання строків своєчасного повернення 

тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов‘язкового виконання заходів 

щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; 

вжиття відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих 

земельних ділянок їх власникам або користувачам). При цьому, враховуючи 

різний стан забезпеченості органів місцевого самоврядування фінансовими та 

кадровими ресурсами, пропонуємо встановити, що цих повноважень виконавчі 

органи місцевого самоврядування набувають у разі прийняття відповідною 

радою рішення про їх здійснення. Такий прийом дасть можливість підтримати 

добровільне об‘єднання територіальних громад в країні з метою формування 

спроможних органів місцевого самоврядування до виконання наданих ним 

повноважень та оптимізувати правове регулювання у сфері здійснення 
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державного контролю за охороною та раціональним використанням земельних 

ресурсів. 
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВВЕДЕННЯ 

БЕЗСТРОКОВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

СЕРВІТУТУ МЕЖОВИХ ЗНАКІВ В ЮРИДИЧНУ ПРАКТИКУ 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Постановка проблеми.Межування земель – це комплекс робіт із 

становлення меж у натурі [6, 7, 8] (на місцевості) меж адміністративно-

територіальних утворень, ОТГ, земельних ділянок власників та 
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землекористувачів, у тому числі орендаторів, із закріпленням їх межовими 

знаками. 

Обмеження виконання топографо-геодезичних робіт із становлення меж у 

натурі полягає в користуванні чужими земельними ділянками протягом певного 

часу та на необхідній площі суміжних земельних ділянок, а також у 

майбутньому для контролю виконання робіт або для проведення топографо-

геодезичних робіт відповідно до судового рішення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.Поняття земельного 

сервітуту має багатовікову історію [1, 2] і враховує речові обтяження щодо 

користування чужою власністю. Недолік наукових досліджень земельних 

сервітутів полягає в тому, що дослідники не враховують виконання значного 

об‘єму різноманітних робіт, які дозволені державою для ефективного 

управління земельними ресурсами. 

Аналіз положень чинних нормативних документів щодо проведення 

розмежування земель різної форми власності передбачає проведення 

топографо-геодезичних робіт різними геодезичними технологіями [3] на лініях, 

що розмежовують сусідні земельні ділянки. При цьому термін межова лінія 

стосується тільки розмежування власності. 

Введення терміну межової лінії належить до юрисдикції земельних 

правників. Тому відсутні відомості про геометричні розміри межової лінії, 

зокрема, тільки наведено поняття довжини межової лінії, а про ширину, що є 

актуальною для проведення землевпорядних та топографо-геодезичних робіт, 

дані відсутні. 

У Земельному кодексі України земельному сервітуту присвячені статті 

98, 99, 100, 101, 102 [4]. Своє законне закріплення земельні сервітути одержали 

в Класифікаторі обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок [5]. 

Український класифікатор ділить земельні сервітути на публічні, реальні та 

особисті. До публічних належать ті, що дозволяють прохід до доріг загального 

користування та охоронну зону геодезичного пункту тощо. Проте не враховано 

значний обсяг вимірювальних робіт та їх технологію виконання, в основі яких є 
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топографо-геодезичні роботи. Відсутні також наукові дослідження, присвячені 

його аналізу в юридичному полі земельного законодавства. 

Виклад основного матеріалу.В Україні є понад 2,8 мільйони земельних 

ділянок. Межі кожної земельної ділянки повинні бути закріплені межовими 

знаками. Вимоги до конструкцій та зовнішнього оформлення на місцевості 

межових знаків регламентовані чинними нормативними документами 

Укргеодезкартографії, Держкомзему, Держгеокадастру. Слід зауважити, що 

межові знаки є власністю суміжних землевласників (тобто можуть бути у 

приватній власності, комунальній та державній). 

Технологія виконання топографо-геодезичних робіт і закріплення 

межовими знаками вимагає від сертифікованих землевпорядників та 

геодезистів тимчасового користування суміжними земельними ділянками. Це з 

точки зору земельного права є земельним сервітутом. Враховуючи те, що 

сертифікація фахівців (геодезистів, землевпорядників) належить до сфери 

державного регулювання, на думку авторів, виникає необхідність введення 

такого поняття як «інструментально-державний земельний сервітут» (ІДЗС). 

Огляд та аналіз законодавчих правових актів [4, 5, 6, 7] та історичний 

аналіз виникнення земельного сервітуту на території України в контексті 

наявності значної кількості земельних ділянок та відповідного збільшення 

об‘єму виконаних топографо-геодезичних робіт підтверджує необхідність 

введення в юридичну практику терміну ІДЗС. 

При розділенні земельної ділянки безстроковий земельний 

інструментальний сервітут повинен зберігати чинність відносно як усієї 

ділянки, так і її складових частин. Основним елементом запропонованого 

сервітуту є межовий знак або закріплена на місцевості точка повороту межової 

лінії, оскільки межовий знак закріплює земельну ділянку на місцевості. Якщо є 

її зміна, то є і зміна межового знаку, відповідно, похідними є вимірювання, які 

теж залежать від стабільності знаку. Безстроковий земельний інструментальний 

сервітут, на нашу думку, має мати дві складові: 
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1) земельний сервітут ґрунтового межового знаку, передбачає виконання 

періодичного обстеження межових знаків для відновлення меж землеволодінь а 

також – закладку межових знаків; 

2) вимірювальний земельний сервітут, який, у свою чергу, залежить від 

технології топографо-геодезичних вимірювань – оптичних, електронних 

геодезичних приладів або ГНСС-технологій. 

При використанні оптико-електронних приборів для межування земель 

площа обмеженої господарської діяльності сервітуту межового знака на 

земельній ділянці буде складатися з робочої зони закладки, у подальшому зони 

функціонування межового знаку. До цього слід віднести зовнішнє оформлення 

межового знаку на місцевості та максимально-допустиму  робочу  зону 

встановлення геодезичного прилада, робочої зони вимірювання та зони 

(вертикальна  площина)  проходження візирного (оптичного, лазерного) 

променя на лінією межування. 

 Обчислення максимальної робочої зони встановлення електронного 

(оптичного) тахеометра залежить від типу штатива і обчислюється за 

формулами математичного аналізу і складається із робочої зони 

обслуговування електронного (оптичного) тахеометра для  виконання  вимірів 

залежить від фізіологічних особливостей спостерігача та  робочої зона 

вимірювань оптико-електронної тахеометрії, шо залежить від довжини, нахилу 

межової лінії а також регламентується нормативними документами [3, 8]. 

При використанні ГНСС-тегнологій при межуванні земель площа 

обмеженої господарської діяльності безстрокового ІДЗС буде складатися із 

сервтуту межового знака   та  інструментального сервітуту, який передбачає 

максимальну робочу зону вимірювань ГНСС-тегнологій та врахування умов 

обмеженої видимості небосхилу на місцях розташування межових знаків, що 

зумовить обмеження в господарській діяльності (в основному у вертикальній 

площині) тільки біля межових знаків. 

Таким чином ІДЗС при використанні оптико-електронних приладів буде 

мати більшу площу земельної ділянки тобто обмежувати господарську 
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діяльність на двох  сусідніх ділянках ніж при використанні ГНСС-технології. 

Тому є принципіальна різниця між запропонованим сервітутом і правом 

проходу, яке не передбачає виконання земельних, інструментальних робіт 

(топографо-геодезичні, картографування ґрунтів і т. д.) на поверхні земельних 

ділянок, що приводить до часткової шкоди для двох сусідніх ділянок тому 

запропонований сервітут слід віднести до негативного. 

Безстроковий ІДЗС також відноситься до позитивного, адже власники 

земельних ділянок зобов‘язані не чинити перешкод у проведенні до суміжних 

земельних ділянок інструментальних робіт. 

Якщо земельний сервітут встановлюється на особу яка має право 

користуватися чужою земельною ділянкою та в даній ситуації в особі 

сервітуарія виступає організація, що виконує роботи, яка зареєстрована і 

одержала право на виконання таких тобто – держава. 

Якщо право земельного сервітуту виникає після його державної 

реєстрації відповідно до закону «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обмежень», то право ІДЗС виникає до державної 

реєстрації, а потім, відповідно, при купівлі (продажі) земельної ділянки. 

Термін дії запропонованого сервітуту є постійний тобто при зміні 

власника або форми власності такий сервітут автоматично переходить до 

іншого власника або користувача і є спадковим. Підставою для встановлення 

такого сервітуту є заключення договору для виконання робіт із землеустрою. 

Встановлення такого сервітуту є для всіх земельних ділянок і можна розглядати 

як непоіменований договір. Оформлення та реєстрацію запропонованого 

сервітуту пропонуємо складати в довільній формі відповідно до вимог 

цивільного законодавства. Оплату такого договору про встановлення можна 

віднести до місцевих податків і зборів. 

Висновки. Виконаний аналіз науково-історичної літератури, нормативних 

топографо-геодезичних документів, документації виконання проектів 

землеустрою, інвентаризації земель, для проведення межування земель з 

використанням оптичних, електронних приладів дозволив визначити площу 
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строкового земельного сервітуту при їх використанні. Використання оптико-

електронної тахеометрії при розмежуванні земель значно обмежує на певний 

час і на відповідну вертикальну площину госоподарську діяльність на 

земельних ділянках, що обумовлено технологією виконання. Тому враховуючи 

вище викладене авторами запропоновано термін земельно-інструментальний 

сервітут, який враховує інтенсивність топографо-геодезичних робіт при 

великого об‘ємі межування земель на Україні та необхідність внесення 

поправок та змін у чинне земельне, цивільне законодавство. 
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1:1000 та 1:500. – К.: Головне управління геодезії, картографії та кадастру 

України. – 1999. – 155 с.  
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РЕГУЛЮВАННЯ БАЛАНСУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РЕСУРСУ 

 ГРУНТОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Проблеми управління процесом родючості грунту, особливо в мінливих 

умовах земельної реформи, постійно ускладнюються. 

При цьому процес використання одних земель відбувається без 

достатнього обґрунтування структури посівних, системи сівозмін,  

цілей і завдань використання можливостей земельно-ресурсного потенціалу. В 

результаті цього Україна і її аграрний сектор, які до початку земельної реформи 

були за крок до світового лідерства, стали аутсайдерами в економічному 

розвитку.  

http://consultant.parus.ua/?doc=075UWAE56C&abz=A6538
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Природно, у зв‘язку з цим виникає запитання, як зберегти  

природну родючість грунтової  системи.  

Відзначимо, що традиційно всі роки, що передували земельній  

реформі, проблему  родючості  грунту  розв‘язували шляхом внесення в грунт 

органічних добрив (гною). Причому, сформувалась думка, що із  

збільшенням поголів‘я худоби зростають обсяги виробництва органіки.  

Але чи це так? Є підстави  стверджувати, що не так. 

Суть постановки питання полягає в тому, що зростання  

чисельності поголів‘я тварин на одиницю площі ріллі супроводжується 

зниженням гумусності  грунтів, а відтак основних його елементів, у  

тому числі азоту. Цей феномен пов‘язаний з тим, що тварини поїдають корм, 

вирощений на ріллі, на рівні коефіцієнта перетравлення, що засвоюється 

 ними на виробництво м‘яса, молока та підтримання життєдіяльності. При 

цьому, разом з кормом засвоюється відповідна частка азоту, що  

знаходиться у рослинах. Нами проведено розрахунок втрати азоту на прикладі 

силосного типу раціону худоби. (табл.1). 

Таблиця 1 

Втрати азоту при згодовуванні кормів 

 

З приведеної табл.1 видно, що 63% азоту, що міститься в кормах, 

засвоюється організмом тварин, створюючи його дефіцит у грунті. Причому, із 
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Річний раціон, ц 3,8 4,8 6,0 70 9 46 9 - 

Вміст азоту в 1 ц 0,028 0,018 0,005 0,0035 0,002 0,0032 0,0045 - 

Всього азоту в 

раціоні, ц 
0,1064 0,0864 0,03 0,2450 0,018 0,1472 0,0405 0,6735 

Коефіцієнт 

перетравності 

кормів 

0,73 0,51 0,51 0,71 0,79 0,67 - - 

Втрати азоту в 

процесі 

згодовування, ц 

0,0780 0,0441 0,0153 0,1740 0,0142 0,0986 - 0,4242 

Залишок азоту у 

гної після 

згодовування, ц 

0,0284 0,0423 0,0147 0,0710 0,0038 0,0486 0,0405 0,2493 
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зростанням поголів‘я тварин втрати азоту зростають у прямо пропорційній 

залежності, маючи прямий зв'язок з витратами гумусу в грунті (табл.2). 

Таблиця 2 

Залежність величини виносу поживних речовин з грунту 

від розміру ферми корів при згодовуванні соломи 
 

Розмір 

ферми, 

голів 

 

Винос 

азоту, ц 

 

Винос гумусу, т 

 

Коефіцієнт 

перетравлення 

 

Компенсаційна  величина 

внесення гною, т 

1 0,0153 0,03 0,05 0,6 

100 1,53 3,0 0,05 60,0 

200 3,06 6,1 0,05 122,0 

300 4,59 9,2 0,05 183,6 

400 6,12 12,2 0,05 244,8 

500 7,65 15,3 0,05 306,0 

 

З табл.2 видно, що якщо ферма корів у кількості 100 голів виносить з 

грунту 1,53 ц азоту, то при кількості 500 голів – 7,65, тобто більше у  

5 разів. Відповідно до цього і компенсаційна величина внесення гною теж 

зростає у 5 разів – із 60 т  до 306 т , що є закономірним процесом.  

Втрата азоту відбувається і в інших видах кормів (див. табл..1) з 

урахуванням коефіцієнта та їх засвоюваності тваринами. Але  

якщо групу соковитих кормів можливо вирощувати лише на орних землях, то 

групу грубих кормів можна отримувати завдяки надходженню їх із кормових 

угідь, наприклад, сіножатей. 

Сконцентруємо нашу увагу на такому видові грубого корму, як солома, 

яку замість згодовування тваринам, переслідуючи прагматичні цілі,  

вирішено приорювати в грунт з метою поповнення його органічною 

речовиною, як головної умови  позитивної екології довкілля. Натомість 

реальними кроками щодо вирішення проблем забезпечення тварин  

грубими кормами без зниження вмісту поживних речовин у грунті є 

вдосконалення складу земельних угідь, у першу чергу завдяки  

розширенню площі кормових угідь (пасовищ, сіножатей), що послаблять 

екологічну напругу в землекористуванні. 
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Унікальність такого підходу полягає в тому, що на основі річного раціону 

соломи для однієї корови, що скаладає 6 ц у співставленні до урожаю озимої 

пшениці, визначено, що винос з грунту азоту соломою на рівні 0,0153 ц  

(див. табл.1) відповідає 0,1 га на ріллі. 

У такому разі компенсаційна площа, з якої можна отримати додаткову 

частку азоту, щоб ліквідувати його дефіцит, зумовлений використанням азоту 

300 головами корів у кількості 4,59 ц (див. табл.1,2), складатиме 30 га  

(4,59 х 0,1 : 0,0153). Для корів у кількості 400 голів така площа складатиме 40 га 

(6,12 х 0,1 : 0,0153) і для 500 голів площа складатиме 50 га (7,65 х 0,1 : 0,0153). 

Тут йдеться про те, що, використовуючи  корм з кормових угідь, буде 

отримано відповідну частку органічних добрив, які будуть «перенесені»  

на орні землі з метою компенсації тієї частки азоту що витрачається на 

виробництво тваринницької продукції.  Вищезгадувані кроки забезпечать 

бездефіцитний баланс гумусу в грунті на орних землях з  

одночасним відновленням природного стану земель, підвищенням його 

агроекологічного стану, що дозволить отримати значну частку  

доданої вартості сільськогосподарської продукції.  

Поставлена нами проблема є відносно новою, але є  

корисною з точки зору економічної, соціальної та екологічної стратегії 

розвитку сільськогосподарського землекористування.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ  В ЕКО-ЦЕНТРИЧНІЙ ПАРАДИГМІ 

 

Постановка проблеми (актуальність). Земля є основним природним 

ресурсом, яка забезпечує проживання та життєдіяльність живих організмів, а 

також є основним джерелом економічної діяльності. Водночас Земля  

обмежена, через такі фактори: по-перше, значна частина наявної землі 

непридатна для сільського господарства, а трансформація таких земель на 

сільськогосподарське виробництво передбачає високі економічні,  

соціальні та екологічні витрати.  По-друге, конкуренція між секторами в межах 

ландшафтів залишає все менше землі для сільськогосподарського 

виробництва.Питання трансформації земельних угідь, особливо земель 

сільськогосподарського призначення, набуваютьособливої актуальності в 

період становлення ринку землі.Адже в умовах упровадження купівлі-продажу 

землі важливо зберегти родючі українські ґрунти у сфері 

аграрноговиробництва[1].Враховуючи той факт, що планування  

розвитку об‘єднаної територіальної громади здійснюється на основі 

затверджених генеральних планів, а формування складу та структури угідь за 

межами населених пунктів не охоплена в повній мірі  

розробкою землевпорядної документації. Відтак, особливої актуалізації набуває 

орієнтири трансформації земель об‘єднаної територіальної громади поза 

межами населених пунктів. 

Мета дослідження.Розглянути стратегічні орієнтири 

 трансформації земельних ресурсів територіальної громади, які найбільш повно 

відповідають цілям еко-центричної парадигми. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Трансформаційним процесам 

земельних ресурсів присвячено праці науковців Гарнага О.М., Волкова С.М., 

Данкевич В.Є. [6], Пшоняк Д.І. [2], Трохлюк Т.М. [3],BagdonaviciusA.,  

PagiolaS. Земельним відносинам і проблемам обліку земельних ресурсів та їх 

використання присвячено праці  Кірейцева Г.Г, Кушнір В.С., Федороврої М.М., 

Щурика М.В., Юрчишина В.В. Концептуальний підхід щодо еколого-

економічного регулювання антропогенного навантаження на  

меліоровані землі висвітлено в праці  Яремко Ю.І., Дудяк Н.В. [4].  Проте, 

дискусійним залишається питання оцінки ефективності трансформації 

земельних ресурсів, які перебувають у власності об‘єднаних територіальних 

громад. 

Результат дослідження (виклад основного матеріалу). Земельні 

ресурси продовжують займати вагоме місце у розвитку кожної країни, 

незважаючи на значні глобальні зміни. Так, одним з найважливіших  

підходів є збереження земель, який зосереджений на трансформації земель. 

Сутність трансформаціїземельних ресурсів передбачає зміну основ земельної 

власності, форм використання земельних ресурсів з урахуванням  

регіональної специфіки землекористування, у тому числі й збереження 

родючості ґрунтів і забезпечення належної охорони земель. Обраний  

вектор до збереження земель, зокрема  програма зменшення викидів від 

вирубки лісів та деградації лісу (сертифікати – REDD [5]), який спрямований на 

захист лісових резервів є перспективним інструментом в еко-центричній 

парадигмі.  

На думку, Петінової О.Б. [6],  екоцентризм – єдиний універсальний 

світогляд, який переорієнтовує ціннісні орієнтації Нової економічної  

людини на планету Земля: вона є центром Життя, вона – ціле, а люди – лише її 

складові.Іншими словами, екоцентризм забезпечує природоцентристську 

систему цінностей. 

На противагу, Данкевич В.Є. [7] стверджує, що найважливішою умовою 

становлення повноцінного ринку землі є затвердження приватної власності на 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
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землю, що надає право володіти, користуватися і розпоряджатися нею. Разом з 

тим, повинні бути створені умови для практичної реалізації цього права. 

Власник земельної ділянки матиме можливість вільно, в границях  

діючого законодавства, використовувати право розпорядження землею шляхом 

її продажу, дарування, обміну, передачі у заставу, спадщину й оренду.  

Повинна також бути економічна мотивація виходу на земельний ринок 

продавців земельних ділянок і їхніх покупців. У свою чергу, це вимагає 

створення сприятливого економічного середовища й інфраструктури 

земельного ринку, інституційного забезпечення його формування та 

ефективного функціонування. 

Сучасна теорія та практика вже розробили певні заходи, а саме 31 січня 

2018 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 60-р 

«Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об‘єднаних територіальних 

громад» [8]. Щодо Херсонській області, то об‘єднаним територіальним 

громадам передано 1909 земельних ділянок загальною площею понад 43 тис. га 

[1].Таким чином, Урядом було ініційовано передачу земель 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об‘єднаних територіальних громад. 

Крім того, обмеження «земельної» юрисдикції органів місцевого 

самоврядування лише межами населених пунктів невиправдано ускладнює 

розвиток громад, зменшує матеріальну основу місцевого самоврядування. До 

того ж, це не узгоджується з одним із основних принципів демократичного 

суспільства, який визнаний у світі – принципом повсюдності місцевого 

самоврядування [9, с.28]. 

На думку, Пшоняк Д.І. [2], до основних цілей трансформації земельних 

ресурсів слід віднести:  

1) розширення площ ріллі як більш продуктивних земель;  

2) залучення до складу ріллі невеликих ділянок малопридатних земель 

для кращої механізації польових робіт;  
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3) розміщення об‘єктів будівництва і транспортних мереж;  

4) поліпшення повітряно-водного режиму ґрунту.  

Перші дві цілі забезпечують зростання результативності поточної 

господарської діяльності в поточній і найближчій перспективі, а останні дві – 

зростання цінності агроекологічної системи території. Для конкретного 

сільськогосподарського підприємства спонукальною підставою для 

трансформації земельних угідь може одночасно виступати одна або  

декілька із зазначених цілей. 

Сучасні проблеми трансформації земельних ресурсів, наведено в табл. 1. 

Таблиця 1  

Сучасні проблеми трансформації земельних ресурсів[9] 

Проблемне поле трансформації 

земельних ресурсів 

Напрями подолання Необхідне нормативно- 

правове забезпечення 

Втрата контролю над 

екологічною безпекою 

землекористування, посилення 

процесів деградації земель та 

зниження родючості 

Моніторинг 

Нормування 

навантажень 

Положення про порядок 

визначення якості земель 

Положення про екологічне 

зонування земель 

Зміна форм власності 

парцеляцією призвела до 

утворення великої кількості 

збиткових підприємств з 

низьким потенціалом 

економічного зростання 

Створення умов для 

концентрації землі у 

ефективного 

товаровиробника 

Положення про ліквідацію прав 

власності (вилучення земельної 

ділянки) у випадку 

нераціонального використання 

і погіршення її якості 

Спекуляції при здійсненні 

операцій із землею, тінізація 

операцій 

Розвиток права оренди, 

орієнтація на 

довгострокові орендні 

відносини 

Положення про 

адміністративну 

відповідальність за порушення 

порядку обороту 

сільськогосподарських земель 

Відсутність узгодженості при 

управлінні між державними і 

регіональними органами влади, 

децентралізація управління 

Чіткий розподіл функцій, 

повноважень і 

відповідальності 

Положення по порядок 

державного контролю за 

використанням і охороною 

земель 

Слабка регулююча функція 

платності землекористування, 

відсутність санкцій за 

порушення вимог еколого 

безпечного землекористування 

Цільове використання 

коштів на охорону 

земель 

Положення про економічне 

стимулювання охорони земель і 

підвищення родючості 

Таким чином, трансформація земельних ресурсів – це модель 

прогнозування використання землі, а також інструмент, який можна 
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використовувати для вивчення просторових і часових аспектів рушійних сил 

зміни землекористування. 

Висновки.Стратегічними орієнтирами оптимізації територіальної 

структури 

землекористування повинні базуватися: 

- на врахуванні земельно-ресурсної бази; 

- на здійсненні заходів щодо екологічного планування територій; 

- повинні отримувати кредитні і податкові пільги лише ті 

землекористувачі, які 

здійснюють відтворення родючості ґрунтів за власні або позичені кошти; 

- має бути надана економіко-соціальна спрямованість процесу 

трансформації 

земельної власності; 

- доцільне подальше формування правового базису в напрямку 

інтенсифікації 

державного контролю. 
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СУТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОБЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД 

 

Актуальність. Впровадження реформи децентралізації в Україні є 

важливою ланкою в організації земельних відносин на території ОТГ. 

Мета дослідження. Удосконалити механізм управління ОТГ у  

сфері земельних ресурсів, що дасть змогу чітко і точно контролювати 

надходження плати за землю місцевих бюджетів. І це у свою чергу  

буде стимулювати територіальні громади до їх об‘єднання з метою  

створення правочинних органів місцевого самоврядування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання передачі земель 

сільськогосподарського призначення у власність ОТГ, актуальне і до  

нині. Як вже досліджувалося, КМУ дав згоду на законодавчому рівні передати 

землі у власність ОТГ, які є за межами населених пунктів. 

Різні аспекти аналізу цієї проблематики представлені в доробку реформи 

децентралізації Ткачука А., науковців та практиків, серед яких: Кириленко О., 

Малиняк Б., Письменний В., Русін В., Павлюк А.П., Олійник Д.І.,  

Баталов О.А., Патока І.В., Оленківська Л.П., Рошило В.І., Проніна О.В., 

Серьогін С.М., Липовська Н.А., Дрешпак В.М та інші. 

Аналізуючи Закон України «Про добровільне об‘єднання  

територіальних громад» прийнятого у 2015 році зазначено що, суб‘єктами 

добровільного об‘єднання територіальних громад є: 

1. суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст; 
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2. об‘єднана територіальна громада, адміністративним центром, якої 

визначено місто, є міською територіальною громадою, центром якої  

визначено селище, - селищною, центром якої визначено село, - сільською. 

Принципами добровільного об‘єднання територіальних громад є : 

1) конституційність та законність; 

2) добровільність; 

3) економічна ефективність; 

4) державна підтримка; 

5) повсюдності місцеве самоврядування; 

6) прозорість та відкритість; 

7) відповідальність. 

Добровільне об‘єднання територіальних громад сіл, селищ, міст 

здійснюється з дотриманням таких умов: 

1) у складі об‘єднаної територіальної громади не може існувати  

іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган  

місцевого самоврядування; 

2) територія об‘єднаної територіальної громади має бути  

нерозривною, межі об‘єднаної територіальної громади визначаються по 

зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об‘єдналися; 

3) об‘єднана територіальна громада має бути розташована в межах 

території Автономної Республіки Крим, однієї області; 

4) при прийнятті рішень щодо добровільного об‘єднання  

територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, 

культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний  

розвиток об‘єднаної територіальної громади; 

5) якість та доступність публічних послуг, що надаються в об‘єднаній 

територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об‘єднання. 

2. Адміністративним центром об‘єднаної територіальної громади 

визначається населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту 
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інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до  

географічного центру території об‘єднаної територіальної громади. 

3. Добровільне об‘єднання територіальних громад не призводить до зміни 

статусу населених пунктів як сільської чи міської місцевості. 

4. Найменування об‘єднаної територіальної громади,  

як правило, є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, 

міста), визначеного її адміністративним центром.[2, с. 3] 

Виклад основного матеріалу. Формально, аби передати набуту  

землю в обробіток аграріям, адміністраціям ОТГ було б достатньо замовити 

послуги землевпорядних організацій. Такі установи, за чинним Земельним 

кодексом, можуть проводити аукціони з продажу прав оренди ріллі. 

Протягом січня-жовтня 2018 року 479 об‘єднаних територіальних  

громад отримали 938,7 тисяч га державної ріллі, з яких 20% не оброблялись 

аграріями. При цьому право власності на отриману землю зареєстрували 376 

ОТГ. Втім, на 20 жовтня поточного року адміністрації ОТГ не передали 

жодного набутого гектару землі або в оренду агровиробникам.[1] 

Дана проблема доводить, що здача державної або комунальної  

ріллі в оренду є вигідним бізнесом. Тому, аби ОТГ без проблем розпоряджались 

переданими наділами, структурні підрозділи Держгеокадастру «якісно 

інвентаризували» усі 0,94 млн га переданої громадам ріллі. 

Нагадаємо, що 30 січня 2018 року Кабмін ухвалив розпорядження № 60-р, 

за яким Держгеокадастру доручили з 1 лютого 2018 року провести 

інвентаризацію та сприяти передачі державної ріллі у власність об‘єднаних 

територіальних громад. До 12 лютого адміністрації 657 ОТГ із 665 наявних 

підписали із обласними управліннями Держгеокадастру  

меморандуми про передачу у власність громад державної ріллі. Як свідчать дані 

сайту Держгеокадастру, найбільшу площу наділів держава передала громадам 

Дніпропетровської області – 123,2 тис га для 42 ОТГ, найменшу – громадам 

Закарпаття – 1,7 тис га для 6 ОТГ.[3] 



Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління та раціональне використання земельних 

ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» 

71 
 

Згідно даного розпорядження, Держгеокадастр має передати землі 

державної власності за межами населених пунктів у комунальну  

власність ОТГ до кінця 2018. Якщо розглядати забезпечення цього питання 

нормативно-правовою базою, то можна відмітити, що уряду це вдалося. 

Перший документ – це Земельний кодекс країни, другий – постанова КМУ про 

передачу земель, третій – Закон України «Про місцеве самоврядування». 

Формально, аби передати набуту землю в обробіток аграріям, 

адміністраціям ОТГ було б достатньо замовити послуги  

землевпорядних організацій. Такі установи, за чинним Земельним кодексом, 

можуть проводити аукціони з продажу прав оренди ріллі. 

Втім, на практиці здати колишню державну землю в оренду  

громади не можуть через «пробіли» у законодавстві, так як – стаття 112 

Земельного кодексу говорить, що сільські та селищні ради можуть 

розпоряджатись землею лише в межах населених пунктах. Оскільки ради ОТГ 

прирівняні до сільських та селищних рад, то вони ще не мають законодавчого 

права розпоряджатись земельними ділянками поза своїми селами та селищами. 

Зняти такі обмеження мало б ухвалення законопроекту № 7118 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо  

управління земельними ресурсами в межах території об'єднаних 

територіальних громад».  

Окрім цього, нами перевірено, що вільно розпорядитись  

набутою від держави ріллею громадам заважають помилки, які  

допустила служба Держгеокадастру під час передачі земельних ділянок. 

Зокрема, згідно урядового розпорядження 60-р, яке передбачало, що передача 

ріллі громадам мала відбуватись на основі акту прийому-передачі земельних 

ділянок, підписаного адміністрацією ОТГ та представником від обласного  

управління Деожгеокадастру. І цього документу достатньо, аби ОТГ  

могла зареєструвати право власності на отриману ріллю, але у деяких  

випадках службовці Держгеокадастру «забули» віддати адміністраціям  
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ОТГ правоустановчі документи на передані ділянки, зокрема раніше підписані 

угоди про оренду земель. 

Висновки.Створення ОТГ – запорука спроможності громад України. На 

сьогоднішній день законодавчо визначені декілька шляхів  

підтримки об‘єднаних територіальних громад. Першим – відповідно до  

статті 10 Закону України «Про добровільне об‘єднання територіальних громад» 

визначено напрямки методичної, організаційної та фінансової підтримки  

ОТГ. Громади, які об‘єднуються, отримують ресурси і повноваження такі, як у 

міст обласного значення. У бюджетах ОТГ залишаються значні фінансові  

ресурси: починаючи від 60% податків на доходи фізичних осіб, які вони до 

об‘єднання не мали, і закінчуючи так званим місцевим акцизом і  

зростанням надходжень від плати за землю, оскільки збільшується їх територія. 

Держава має на меті за допомогою створення об‘єднаних  

територіальних громад підвищити якість життя населення, віддаючи  

керування бюджетом у центри територіальних громад.  
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГІС У ЗЕМЛЕУСТРОЇ ТА КАДАСТРІ 

 

Актуальність. Останнім часом, для швидкого та якісного складання 

землевпорядної документації застосовують сучасні методи  

геоінформаційних технологій, які значно полегшують цю процедуру. 

Застосування методів геоінформаційних систем (ГІС) дозволяє в 

автоматичному режимі аналізувати поточний стан задокументованого 

землекористування, виявляти раніше допущені недоліки та помилки,  

а також у табличному вигляді та в лічені хвилини формувати масиви 

відомостей про земельні ділянки та права на них землевласників та 

землекористувачів[2]. 

Мета дослідження.Відсутність належної уваги, фінансування та 

відповідних методологічних процедур використання геоінформаційних  

систем призвело до того, що стан крупно масштабних матеріалів є вкрай 

незадовільним, а їх актуалізація на загальнодержавному рівні практично  

не проводилась. Тому проблема оновлення та інтеграції векторних та  

растрових даних на сьогоднішній день постає в Україні надзвичайно гостро. 

Результат дослідження. Геоінформаційні системи (ГІС) − це 

інформаційні системи, призначені для збирання, зберігання, аналізу та 

візуалізації (видачі) просторових даних. Наукову та виробничу  

діяльність, пов'язану з науковим обґрунтуванням, проектуванням,  

створенням, експлуатацією та використанням інформаційних систем, 

називають геоінформатикою [1]. 
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ГІС широко застосовують у землеустрої для створення та оновлення 

планово-картографічних матеріалів. За останні роки обсяг землевпорядної  

та кадастрової інформації суттєво збільшився, а до переліку її одержувачів 

додалися органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, а  

також державні, комунальні та приватні землевпорядні організації. 

Для успішного вирішення цих задач необхідне програмне забезпечення, 

що дозволяє на основі ГІС створити єдине інформаційне середовище, що 

включає в себе як стандартні функції ГІС, так і технологічні, пов‘язані  

із сучасними методами отримання даних (GPS) та їх представлення (клієнт-

серверні та інтернет-технології). Крім того, світовий досвід показує, що  

сучасні ГІС-технології незамінні у створенні та веденні системи  

державного земельного кадастру.  

Із створенням ГІС на всій території впроваджується єдине  

інформаційне середовище управління земельними ресурсами, інформаційне 

забезпечення ринку земель, оподаткування, реєстрація прав власності та 

взаємодія з іншими автоматизованими системами. Важливою  

властивістю сучасних ГІС є те, що вони забезпечують розробку і аналіз значної 

кількості варіантів проектних рішень, створення рекомендаційних та 

управлінських карт регіонів, що дає можливість віднайти  

найоптимальніше еколого-економічне обґрунтування системи заходів  

щодо організації території і охорони земель новостворених агроструктур, 

формування їх сталого землекористування, відтворення природних 

агроландшафтів, оперативного контролю за використанням земельних  

ресурсів, прогнозування можливих ерозійних процесів, створення 

протиерозійної організації території [2].  

Отже, показники економічної ефективності створення автоматизованих 

технологій проектування характеризуються ефективністю автоматизованих 

технологій як виду нової техніки, впливом на діяльність проектної  

організації, впливом на ефективність і якість проектних рішень. Основними 
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факторами, які обумовлюють економічну ефективність автоматизованих 

технологій у процесі проектування є: 

– зниження вартості проектно-кошторисних робіт за рахунок їх 

автоматизації;  

– покращення проектних рішень у результаті застосування методів 

оптимізації, уніфікації, багатоваріантного проектування, комплексних 

математичних моделей.  

До основних показників економічної ефективності застосування ГІС слід 

віднести економію за рахунок: 

–зниження проектних робіт;  

–підвищення якості проектних рішень;  

– річного економічного ефекту;  

– розрахункового коефіцієнту загальної економічної ефективності;  

– терміну окупності;  

– чисельності умовно вивільнених проектувальників;  

– підвищення продуктивності праці проектувальника;  

– відносного скорочення термінів виконання проектних робіт;  

– рівня автоматизації проектних робіт. 

Перевагою ГІС є те, що при створенні планово-картографічних матеріалів 

значно підвищується точність креслень, швидкість. Головне в тім, що 

електронні картографічні матеріали можна використовувати необхідну 

кількість разів, розмножувати як повне креслення, так і фрагменти,  

проводити накладення одних креслень на інші. Цю задачу виконують всі 

вищезгадані ГІС.  

Останнім часом все більше при проведенні землевпорядних робіт, 

зокрема, для створення планово-картографічного матеріалу, застосовують 

матеріали космічної зйомки. Виходячи з цих задач, проводиться  

вдосконалення ГІС програм. Так, ГІС «Карта» та останні версії «Digitals» 

мають можливість за допомогою мережі Інтернет зв'язуватися із сервером 

GoogleEarth, що дає змогу накласти креслення на космічний знімок за  
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заданими координатами та переглянути існуючу ситуацію. При виборі ГІС для 

роботи з космічними та аерознімками необхідно, щоб програми працювали з 

растровими зображеннями. Крім того, необхідно, щоб вибрана програма мала 

можливість провести просторові прив‘язки[4]. 

Проведений аналіз ГІС, які застосовують в Україні, показав, що деякі 

програми не відповідають даним вимогам. Так, на нашу думку, програма 

«Геопроект» має недостатні функціональні можливості для роботи з  

растрами, з якими не проведена просторова прив‘язка, що деякою мірою 

призводить до неможливості використання даної програми. Цей  

недолік має і програма «ІНВЕНТ-ГРАД». При роботі з растрами необхідно 

звернути увагу на можливість проведення імпорту та експорту даних з вибраної 

ГІС. 

Висновки.Проаналізовані програмні засоби ГІС дають можливість 

швидко та ефективно вирішувати землевпорядні завдання, аналізувати 

поточний стан землекористування, виявляти раніше допущені  

недоліки та помилки, формувати масиви відомостей про земельні ділянки та 

права на них. Варто відмітити, що до аналізу потрапили тільки ті  

програми та комплекси, які застосовують в більшості проектних  

організацій з виконання землевпорядних робіт та можуть самостійно 

використовуватись для цілей землеустрою та земельного кадастру. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ ДЛЯ 
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Актуальність. Тема лазерного сканування об‘єктів продиктована  

часом та особливо популярна в останні роки. Законодавча база надала належні 

умови та механізми для формування спроможних територіальних  

громад, селищ, міст, які об‘єднують свої зусилля у вирішенні нагальних 

проблем. Проте існують невирішені питання впорядкування земельних  

ресурсів новостворених громад. Для їх вирішення існують інноваційні методи 

дослідження територій. Один з таких нових способів – це лазерне  

сканування. 

Мета дослідження – дослідити можливі варіанти використання 

лазерного сканування для управління та раціонального використання земельних 

ресурсів в новостворених громадах. 

Аналізостанніх досліджень і публікацій.Лазерне 3D сканування – це 

знімальна система, яка вимірює відстань від сканера до точок об'єкта з  

досить високою швидкістю і реєструє відповідні напрями з подальшим 

створенням тривимірного зображення в контурі хмари точок. Наземне  

лазерне сканування 3D все частіше стало використовуватися в самих  

різних галузях промисловості і будівництва при вирішенні різних завдань 

інженерної геодезії. Стало таким популярним завдяки цілому ряду переваг над 
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іншими методами вимірювань, а саме: можливістю виконання робіт  

при будь-якому освітленні; визначенням «мертвих зон» на стадії  

виробництва польових робіт, завдяки тривимірної візуалізації реального часу; 

використання отриманих результатів сканування 3D в різних цілях;  

сканування точок об'єкта лише з одного центру проектування;  

високою мірою деталізації; безпекою при зйомці небезпечних районів та зон, 

які важкодоступні [1]. Метод наземного сканування об‘єктів, завдяки високій 

точності та дистанційності, представляє особливий інтерес для  

фахівців таких галузей як будівництво та архітектура, реставрація та 

документація споруд, геологія, археологія, стереологія та ін. Основну 

концепцію і теорію методу лазерного сканування з точки зору 

фотограмметричної науки запропонували та розробляли такі  

вчені як Н. Пфайфер, К. Краус, Т. Люман, Р. Шварц, А. Ульріх та ін. 

Практичною реалізацією методу на прикладі численних експериментів 

займались С. Брізе, Н. Пфайфер, А. Гарінг, Г. Фанчі, Ф. Фіорі, С. Декуа та ін 

[3]. 

Результати дослідження.Відносини в сфері топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності в Україні регулюються низкою нормативно-правових 

актів [3]. Одним із головних є ЗУ «Про топографо-геодезичну і картографічну 

діяльність» [4]. Проте ні вище згаданий закон, ні інші діючі нормативно-

правові акти не врегульовують використання лазерного 3D сканування, що є 

невід'ємним і найперспективнішим напрямком розвитку інженерної геодезії [5]. 

Швейцарська компанія Leica Geosystems – один з основних виробників 

геодезичного обладнання для даного виду знімань, центральний офіс компанії 

знаходиться в м Хеербругге (Швейцарія) [6] (див. табл. 1). 

Також виготовленням лазерних сканерів займається  

американська компанія Trimble – найбільший виробник систем і устаткування 

для топографії, диспетчеризації, визначення місця розташування на основі 

супутникової і наземної навігаційних рішень, оптико-електронних  

приладів і засобів зв'язку. Офіси розташовані в 35 країнах. Технологію Trimble 
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можна знайти в легкових автомобілях і комерційному транспорті, в 

будівельному обладнанні, сільськогосподарській техніці, комп'ютерах, КПК і 

смартфонах [7]. 

Таблиця 1 

Технічні характеристикики лазерних 3D сканерів від компанії Leica 

Geosystems* 

* за даними [6]. 

Також одним із лідерів галузі є компанія FARO Technologies Inc. – 

виробник портативних координатно-вимірювальних пристроїв  

різних типів, здатних здійснювати вимірювання в діапазоні до 350 м. 

Застосовується у аерокосмічній промисловості, архітектурі, важкому 

машинобудуванні, металообробці, налагодженні верстатів і  

обтиску, формуванні та виготовленні шаблонів [8] 

Підсумовуючи вище перелічені технічні показники приладів  

можна говорити, що від параметрів лазерного сканера залежить його  

робота і продуктивність. 
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Leica 

ScanStation 

P30/P40/P5

0 

До 

1.000.000 

точок в 

секунду 

2 мм на 

50 м 

<2 хв 256 ГБ До 

1000 м 

238 мм × 

358 мм × 

395 мм 

12.25 кг 

Leica 

BLK360 

До 360000 

точок в 

секунду  

6 мм на 

10 м 

<3 хв 32 ГБ До 60 

м 

165 мм × 

100 мм 

1 кг 

Leica 

RTC360 

2.000.000 

точок в 

секунду 

1.9 мм на 

10 м 

<2 хв 256 ГБ До 130 

м 

120 мм × 

240 мм × 

230 мм 

5.35 кг 
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Висновки. У ході дослідження розглянуто процес  

лазерного 3D сканування як інноваційного напрямку розвитку  

інженерної геодезії, який може бути використаний з метою  

управління та раціонального використання земельних ресурсів в новостворених 

громадах та запропоновано законодавче врегулювати даний вид діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОФІЗИЧНИХ 

МЕТОДІВ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

 

Постановка проблеми.Для веденнядержавного земельного кадастру та 

землеустрою межі землекористувань різного призначення повинні бути 

закріплені на місцевості межовими знаками відповідного типу [1] та  

визначені в універсальній системі координат – УСК-2000. Процедуру 

відновлення меж земельних ділянок прописано в статті 55 Закону [2] та 

нормативним документом [3], що передбачає  використання наявних 

топографо-геодезичних і картографічних матеріалів для пошуку  

межових знаків на місцевості з метою відновлення меж. 

Мета дослідження.При відновленні меж для виявлення межових  

знаків на місцевості використовують традиційні геодезичні технології та 

супутникові методи із застосуванням геодезичних ГНСС-приймачів. Інші 

методи (за фізичною природою) виявлення або пошуку не  

передбачені. Статистика втрачених або загублених межових знаків  

різних об‘єктів нерухомості (земельна ділянка, адміністративно-територіальні 

утворення) в територіальних органах Держгеокадастру відсутня.  

Виготовлення межових знаків передбачено із матеріалів, які за  

своїми фізичними властивостям відрізняються від оточуючого їх ґрунту. Тому 

потрібно проаналізувати нормативно-технічну [1, 3, 4], юридичну [5] та 
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довідкову інженерно-геофізичну літературу [6] з метою вироблення науково-

технічних рекомендацій на основі використання інженерно-геофізичних 

методів для пошуку на місцевості та виявлення в ґрунті центрів і  

марок ґрунтових межових знаків для реалізації системи спостережень за  

станом межових знаків. 

Аналіз досліджень і публікацій.Межові знаки є важливим  

елементом реалізації системи прав на нерухоме майно і особливо для  

точного визначення об‘єкта реєстрації. У сучасній земельно-кадастровій 

системі в Україні система спостережень за станом межовим знаків  

передбачає лише фіксацію просторової інформації про стан знаків. 

Результати досліджень. Межування земель регіонального, місцевого  

та локального рівня передбачає закріплення поворотних точок межовими 

знаками встановленого зразка. При закріпленні меж адміністративно-

територіальних утворень, що представляє собою регіональний,  

частково місцевий рівні межування, передбачено відповідні  

конструкції межових знаків, які є одночасно пунктами геодезичних мереж [1]. 

Матеріал виготовлення знаків, в основному, бетон, зовнішнє  

оформлення представляє собою обкопування, яке виконують за встановленим 

зразком. 

При розмежуванні земель комунальної, державної власності в  

населених пунктах, ОТГ, землеволодінь фізичних та юридичних осіб на 

забудованих та незабудованих територіях, що становить місцевий та  

локальний рівень межування, використовують межові знаки інших 

конструкцій. При їх виготовленні дозволено використовувати значно  

більше матеріалів, зокрема: бетон, камінь, метал, дерево [1]. Також дозволено 

використовувати межові знаки довільної конструкції або за вибором  

власника земельної ділянки, що знайшло відображення у прийнятому в 2010 р. 

нормативному документі [3]. 

Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) передбачає Інструкція [3], в якій вказано на три види межових 
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знаків. Знак має бути виготовлений з особливо витривалого полімеру 

абометалевої труби діаметром 3 – 7 см. Можна використовувати  

дерев‘яний стовп. Для двох видів межових знаків передбачено використання 

матеріалів штучного походження. Таким чином є можливість для  

виявлення втрачених або загублених межових знаків використовувати методи 

інженерної геофізики. При наявності знаків можна фіксувати зміни  

фізичних властивостей ґрунтового покрову: а саме: удаваного електричного 

опору, діелектричної проникності, магнітної сприйнятливості [7] тощо. Лінійна 

обмеженість полягає в тому, що роботи дозволяється проводити тільки  

на межі земельної ділянки. Проведення робіт висуває особливі технічні вимоги 

для інженерно-фізичних робіт, а також для інтерпретації геофізичних даних. 

Таким чином, враховуючи фізичні властивості матеріалів  

виготовлення межових знаків та їх геометричні розміри (конструкції) можна 

запропонувати магнітометричні методи і технології  

електромагнітного зондування. Технологія проведення вказаних робіт дозволяє 

в часовому інтервалі і просторовому факторі зменшити обмеження прав на 

користування земельними ділянками. 

Таким чином, комплекс робіт з відновлення меж земельних ділянок,  

який виконують у випадках втрати на місцевості меж земельних ділянок або 

межових знаків, повинен включати під час або після проведення  

пошукових топографо-геодезичних або картографічних робіт проведення 

інженерно-геофізичних робіт з метою виявлення знаків та проведення 

моніторингу їх стану. 

Висновки.Аналіз технологій виконання відновлення меж  

земельних ділянки та юридичного обслуговування даного процесу  

показав недосконалість технічного та юридичного забезпечення 

землевпорядних  

робіт на сучасному етапі проведення земельної реформи. Для  

вирішення проблеми запропоновано використовувати інженерно-геофізичні  

прилади і методи. 
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УДК 332.3:352 

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В НОВОСТВОРЕНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 

 

При створенні об‘єднаних громад перед людьми постає багато питань, які 

вони не в змозі самостійно розв‘язати тому, що кожне об‘єднання має свої 

особливості та проблемні питання не тільки соціального характеру, а на сам 

перед земельного. І тут необхідно зрозуміти, що добровільне об‘єднання 

територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів, як 

сільської чи міської місцевості. Також територіальні громади, об‘єднані в 

порядку, встановленому законом, утворюють єдині органи місцевого 

самоврядування та обирають відповідно сільського, селищного, міського 

голову. Рада об‘єднаної територіальної громади вирішує всі питання 

функціонування та розвитку цієї громади. До повноважень об‘єднаної 

територіальної громади належать: 

 місцевий економічний розвиток; 

 розвиток та утримання інфраструктури об‘єднаної громади; 

 планування розвитку території громади; 

 питання забудови території громади; 

 благоустрій територій; 

 житлово-комунальні послуги; 

 утримання об‘єктів комунальної власності; 

 соціальна допомога; 

 первинна охорона здоров‘я та швидка медична допомога; 

 середня, дошкільна та позашкільна освіта; 
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 розвиток культури та фізичної культури й спорту; 

 охорона правопорядку (муніципальна міліція); 

 пасажирські перевезення на території громади. 

Важливо відмітити те, що межі районів можна змінювати, якщо це 

обґрунтовано вагомими причинами, а саме входження громади із суміжного 

району. Так, у разі доцільності входження до складу нового об‘єднання 

територіальної громади, розташованої на території суміжного району, обласна 

рада звертається з поданням до Верховної Ради України, щодо зміни меж 

відповідних районів у порядку, визначеному законом. У такому випадку 

питання про утворення об‘єднаної територіальної громади розглядається 

обласною радою протягом 30 днів з дня набрання чинності рішенням Верховної 

Ради України про зміну меж відповідних районів. 

Значні проблеми об‘єднанні громади мають із землекористуванням. 

Відсутність професійного кадрового забезпечення органів місцевого 

самоврядування об‘єднаних територіальних громад, недостатність кваліфікації 

службовців місцевого самоврядування для виконання нових функцій 

призводить до невизначеності та затягування вирішення проблем. Визначення 

спеціалістом стратегії розвитку громади надасть можливість збалансувати 

соціальні, еколого-економічні відносини в землекористуванні. 

Першочерговими питаннями, які повинні бути вирішеними мають стати: 

 створення найліпших умов для розвитку землекористування в громадах 

з метою поліпшення умов праці та життя в сільській місцевості; 

 надання умов та можливостей для ефективного та раціонального 

використання наявних земельних масивів з метою створення 

екологічно-безпечних умов життя населення і його працевлаштування, 

збереження родючості ґрунту; 

 створення умов для фінансової безпеки громади на основі підтримки 

існуючих сільськогосподарських підприємств і створення нових, тощо. 

Вирішення зазначених проблем із врахуванням зональності, особливостей 

регіону, населення та національних пріоритетів дасть можливість підвищити 
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інвестиційну привабливість регіону; ефективність використання земельного 

банку; природних ресурсів; поліпшити екологічний стан місцевості; 

забезпечити постійне збільшення фінансових надходжень до бюджету громади; 

створити нові робочі місця, тощо. 
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ПАСПОРТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ – НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Актуальність. Земельні відносини посідають особливе місце в системі 

фундаментальних соціально-економічних відносин. Відтак, основними 

чинниками їх розвитку є забезпечення ефективного використання та 

підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов для 

суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалу 

землі, перетворення її у чинник економічного зростання; поєднання високої 

економічної ефективності та екологічної безпеки використання земель [1].  

За таких умов питання здійснення постійного ґрунтового моніторингу, є 

важливою умовою раціонального використання землі у сільськогосподарському 

виробництві, дане питання є актуальним на часі. 

Постановка проблеми. Земля є загальнонародним надбанням, а її 

унікальна властивість – родючість визначає багатство і могутність держави, 

тому беззаперечно важливою умовою раціонального використання земель у 

http://el-zbirn-du.at.ua/2014_1/23.pdf
http://el-zbirn-du.at.ua/2014_1/23.pdf


Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління та раціональне використання земельних 

ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» 

89 
 

сільськогосподарському виробництві є здійснення постійного контролю за 

використанням даного ресурсу. 

Слід зауважити, що проведення земельної реформи в Україні змінило 

форми власності на землю та суб'єктів господарювання на ній, значно 

розширило їхні права та обов'язки стосовно використання земель. Однак, в 

зв‘язку з цим, за останній період у складних умовах реформування земельних 

та виробничих відносин в більшості агроформувань частково або повністю 

розбалансовані запроваджені раніше науково-обґрунтовані системи ведення 

землеробства. При цьому, системи удобрення сільськогосподарських культур 

зазнали особливо негативних змін. Так, наприклад, традиційна органо-

мінеральна система удобрення на даний час не знаходить широкого 

розповсюдження через різке зменшення виробництва гною (наслідки різкого 

скорочення обсягів тваринництва) та низьку окупність затрат при застосуванні 

мінеральних добрив (занадто високі ціни на добрива та занижені на готову 

продукцію). При такому положенні ні про яке збалансоване повернення 

поживних речовин, винесених з урожаєм, не може йти і мови. Але ж даний 

аспект є важливим елементом дотримання родючості ґрунту. 

Зважаючи на те, що земельні ресурси та особливості їх використання в 

сільському господарстві напряму залежать від характеру відносин власності, то 

необхідною та беззаперечно обов‘язковою умовою є здійснення контролю як за 

якістю земельних ресурсів при їх тривалому використанні в 

сільськогосподарському виробництві. 

Вимоги раціонального землекористування набувають все більшої 

актуальності і стають необхідними на всіх рівнях і підсистемах сучасного 

агровиробництва. На сьогодні комплексна еколого-технологічна оцінка ґрунту 

в системі: ґрунт – рослина – технологія – економіка, є базовою основою 

ведення екологічно збалансованого землеробства, проведення виваженої 

аграрної політики, розробки перспективних державних програм щодо 

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва та його 

економічного потенціалу [2].  
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Результати та обговорення. Зважаючи на особливість 

сільськогосподарських земель як головного засобу виробництва в аграрній 

сфері, в сучасних умовах слід виділити один із багатьох принципів 

раціонального землекористування, що є важливим елементом системи 

ефективного управління земельними ресурсами. Це – постійний контроль за 

станом земель, їх раціональним використанням та охороною. При 

систематичному використанні земель в сільському господарстві, необхідність 

постійного контролю змін їх якісних параметрів є тим аспектом загальної 

системи землеробства, без якого неможливе прийняття зважених, 

цілеспрямованих та ефективних заходів, направлених на збереження та 

відновлення потенційної родючості ґрунтів. 

В свою чергу, вирішення питань охорони ґрунтів має базуватись на 

всебічних показниках їх об‘єктивного стану, які визначають якість земель, 

регламентують рівень програмованої врожайності сільськогосподарських 

культур, відображають динаміку їх змін. Збір якісних характеристик ґрунту 

забезпечує проведення постійно діючого еколого-агрохімічного моніторингу 

ґрунтів. Дану функцію в межах області на протязі більш як піввікового періоду 

здійснює Херсонська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». До 

сьогоднішнього дня основним напрямком діяльності установи є здійснення 

державної політики у сфері охорони ґрунтів та їх родючості, раціонального 

використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського 

призначення, об‘єктів довкілля, визначення якості продукції, сировини та 

агрохімікатів. Питання збереження сталості показників продуктивності ґрунтів 

сільськогосподарського використання є одним з її пріоритетних стратегічних 

напрямків діяльності установи.  

Підґрунтям для вирішення питань охорони, збереження та покращення 

родючості ґрунтів є об‘єктивна оцінка їх фактичного стану, всебічне 

дослідження кількісних і якісних параметрів та характеристик. Збір 

інформаційної бази даних специфічних параметрів ґрунту, а також дослідження 
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їх змін в розрізі часу забезпечує еколого-агрохімічний моніторинг ґрунтів, який 

є складовою частиною загальнонаціонального моніторингу довкілля.  

Спектр аналітичних досліджень ґрунтів сільськогосподарського 

призначення, який щорічно здійснюється установою, достатньо широкий. До 

переліку основних критеріїв, які досліджуються входить визначення вмісту 

органічної речовини (гумусу), основних макро- та мікроелементів, реакція 

ґрунтового розчину, сольовий режим ґрунту, рівень забруднення 

радіонуклідами та різноманітними токсикантами. Щорічний обсяг аналітичних 

випробувань з моніторингових досліджень ґрунту складає 37-79 тисяч аналізів, 

різних видів добрив – 200-350 аналізів; якості с/г продукції 330-520 аналізів, 

кормів – до 350 аналізів, дослідження якості поливної води – до 300-360 

аналізів.  

Агрохімічний моніторинг ґрунтів щороку охоплює від 110 до 450 тис. га 

сільськогосподарських угідь області. За результатами досліджень 

розробляються агрохімічні паспорти земельних ділянок – до 3500 шт., довідки 

про стан родючості ґрунтів – до 500 шт., виготовляється картографічний 

матеріал на загальну площу 110-300 тис. га. Здійснюється ґрунтова діагностика 

з наданням рекомендацій щодо ефективного та раціонального використання 

агрохімікатів, щорічно такі роботи охоплюють до 20-25 тис. га 

Запроваджуються новітні системи та технології швидкого відновлення 

родючості ґрунтів. Обсяг сертифікованої с/г продукції щороку складає від 10 до 

50 тис. тон. 

Еколого-агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського 

призначення є одним із результуючих напрямків моніторингових досліджень 

установи. Вона забезпечує принципово відмінний підхід до використання 

земельних ресурсів і базується на науково-обґрунтованому вирішенні 

проблемних питань землеробства, обумовлює якісне забезпечення 

товаровиробників необхідною інформацією для підвищення ефективності 

виробництва.  
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Агрохімічний моніторинг земель сільськогосподарського призначення, 

який проводиться Херсонською філією ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» 

має агроекологічне спрямування і знаходиться на високому науково-

методичному рівні. Основою такого моніторингу є суцільний контроль за 

станом ґрунтового покриву в процесі господарювання, а також своєчасне 

виявлення змін його якісного стану, попередження деградаційних процесів, 

оцінка та запобігання впливу негативних антропогенних факторів та 

визначення оптимальних заходів щодо усунення наслідків їх негативної дії. 

База даних, що накопичується і формується на основі здійснення 

моніторингових досліджень зумовлює диференційований підхід та якісне 

забезпечення товаровиробників науково обґрунтованими рекомендаціями щодо 

раціонального використання агромеліорантів, засобів захисту та запровадження 

високоефективних елементів новітніх технологій, що, в свою чергу, забезпечує 

реалізацію заходів щодо збереження та охорони родючості ґрунтів.  

Висновки. Удосконалення земельних відносин у сільському господарстві 

вимагає досягнення певних цілей, до яких, зокрема, слід зарахувати 

формування раціональної та оптимальної системи землеволодіння і 

землекористування і забезпечення дієвого контролю з боку державних 

інституцій за збереженням та підвищенням рівня родючості 

сільськогосподарських земель, охороною навколишнього середовища. Це може 

бути досягнуто за рахунок запровадження ефективної системи моніторингу 

ґрунтів, проведення суцільної агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення [3]. 

Подальше вирішення питань охорони, збереження та відновлення 

родючості ґрунтів на сьогодні неможливе без об‘єктивної оцінки їх стану, 

наявності кількісних та якісних характеристик. Оцінкові критерії, що сумарно 

виражають якісні зміни ґрунтів є інтегральною величиною та базовою основою 

для розробки програм ефективного використання земель, визначення заходів 

щодо їх збереження, а також повинні використовуватись при передачі земель у 
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оренду, визначенні величини орендної плати, грошової оцінки та для аналізу 

результатів господарської діяльності тощо.  

Тому, здійснення агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського використання є обов‘язковою умовою при управлінні 

земельними ресурсами в умовах місцевого самоврядування. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ  

ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ 

 

Актуальність. Сучасний стан економіки вимагає розробки принципово 

нового підходу до формування політики у сфері земельних відносин. 

Вирішення проблеми неефективного управління земельними ресурсами - це 

одне з найголовніших завдань, яке постає на шляху до розвитку та 

врегулювання економічних відносин. Цінність землі полягає у тому, що вона є 
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основою для земельних відносин: розміщення виробничих потужностей та 

родовищ корисних копалин, побудова рекреаційних зон тощо. Національне 

відродження економіки країни прямо пропорційне оптимальному поєднанню 

використання та охорони земельних ресурсів, вирішення державних проблем та 

дотримання засад ресурсозберігання. 

З огляду на це, держава зобов'язана забезпечити умови для популяризації 

та інтегрування у суспільство засад сталого розвитку, застосовувати новітні 

технології та останні досягнення науково-технічного прогресу у сфері 

сільськогосподарського землекористування. Відповідно, важливим аспектом у 

вирішенні даного питання є врахування особливих функцій та природних 

характеристик землі, відповідно належного управління ними та зберігання. 

Мета дослідження полягає уобґрунтуванні сутності, та механізмів 

управління земельними ресурсами з урахуванням унікальності їх природних 

особливостей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Теоретичні аспекти управління 

земельними відносинами, як однієї з головних складових економічних відносин 

знайшли своє відображення в дослідженняхвітчизнянихвчених, серед них: В. 

Вакуленко, П.Гарасим, М. Геєць, М. Гладій, В. Горлачук, А. Даниленко, Д. 

Добряк, Т. Дудар, В. Кравців, П. Кулініч, А. Мірошниченко, А. Мартин, Р. 

Марусенко, О. Мордвінов, О. Новоторов, М. Орлатий, В. Трегобчук та інші.  

Алe нeдocтaтьньo дocлiджeним зaлишилocь питaння ефективного 

управління земельними ресурсами, якe мoжнa виpiшити зa дoпoмoгoю 

дослідження споживчих особливостей землі та її специфічних потреб. 

Результат дослідження. У процесі використання земель різних видів 

власності виникають об‘єктивні суперечності між сучасним бажанням 

отримати максимальний зиск від використання земель та майбутнім інтересом, 

відповідно до якого земельні ресурси мають бути збережені в стані, який дасть 

можливість у подальшому прибутково користуватися ними. Суперечлива 

інтегративність інтересів суб‘єктів-землекористувачів вимагає державного 

регулювання на основі актуалізації постійного вдосконалення [1, с. 46-48]. 
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Загалом розвиток земельних відносин у межах певного регіонального 

формату (держави, регіону, субрегіону) сприяє: концентрації 

сільськогосподарських угідь у руках активної частини населення; забезпеченню 

потреби сільських жителів у земельних ділянках; задоволенню потреб у 

земельних ділянках працівників соціальної сфери на селі; створенню 

інфраструктури ринку сільськогосподарських угідь та забезпеченню його 

державного регулювання; раціоналізації землекористування економічними 

методами [2, с. 47-50]. 

Отже, управління земельними ресурсами - це процес постійного 

вдосконалення земельних відносин, землекористування і землеволодіння, 

землевпорядкування території і землеустрою господарств, оптимізації 

розподілу земель між галузями господарського комплексу і раціоналізації їх 

використання у кожній із них, розробка і впровадження комплексу заходів з 

охорони земельного фонду та підвищення продуктивності й економічної 

ефективності використання [3, с.128].  

А.М. Третяк розширює визначення поняття управління земельними 

ресурсами в ринкових умовах та зауважує, що це процеси реєстрації і 

розповсюдження інформації про власність на землю, вартість і використання 

землі та пов'язаних із нею ресурсів [4, с. 36-41]. 

Таким чином, в Україні передбачено систему управління земельними 

ресурсами, яка базується на регулювання відносин у сфері 

сільськогосподарського землекористування за допомогою нормативно-

правових актів, дотримання вимог чинного законодавства, контролю.  

Ефективність державного управління та регулювання питань 

землекористування залежить від регулярного моніторингу поточного стану та 

аналізу наявного потенціалу земельного фонду, оцінки основних тенденцій у 

його використанні. 

Для підвищення рівня ефективності управління земельними ресурсами 

слід враховувати певні споживчі особливості (табл. 1).  
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Таблиця 1. 

Особливості управління земельними ресурсами 

Особливості Характеристика 

Призначення Багатофункціональне: екологічне, соціальне і економічне. 

Засіб виробництва, предмет праці, просторовий базис будь-

якого бізнесу 

Форма функціонування у 

сфері підприємництва 

Натурально-речова і вартісна 

Походження Невідтворна, природна частина природи, базовий ресурс усіх 

благ 

Ступінь рухливості Абсолютно нерухома, неможливо фізично перемістити в 

більш зручне місце. Велика залежність ціни від місця 

розташування 

Тривалість господарського 

кругообігу 

Нескінченне використання у цілому і частково 

Стан споживчої форми в 

процесі використання 

Зберігається натуральна форма протягом усього періоду 

використання й невикористання 

Знос у процесі 

використання 

Не зношується, не руйнується, не втрачає своїх корисних 

властивостей, а покращується при раціональному 

використанні 

Зміна вартості в часі Потенційно вартість не знижується, а підвищується через 

зростаючий її дефіцит, інфляцію та інші фактори 

Кількість Постійна, не відновлюється в натурі 

Якість Визначається унікальним місцем розташування і родючістю, 

які поновлюються природним шляхом, рельєфом і т. д. 

Взаємозамінність Не може бути замінена ніяким іншим ресурсом 

Оборотоспроможність на 

ринку 

Окремі види земель обмежені чи виключені з господарського 

обороту 

Можливість сервітуту Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою 

Формування споживчої 

вартості 

Здійснюється власними силами протягом тисячоліть, 

прикладанням праці і капіталу 

Особливий спосіб розпоряд-

ження землею 

Землевпорядно-правові дії 

Примітки:  адаптовано за Третяком А.М. та Дорошем О.С. [5, с.157] 

Отже, в якості особливості земельних ресурсів слід розглядати їх 

багатофункціональну роль, як засобу виробництва, предмету праці та основи 

для будь-якого бізнес-плану. Іншою особливістю земельних ресурсів є досить 

повільна відтворюваність за недбалого використання. Саме тому ціна землі 

залежить від якості ґрунту та територіального розміщення.  

Цінність земельних ресурсів на сільськогосподарських виробництвах є 

беззаперечною, оскільки має ряд специфічних особливостей та 

характеризується обмеженістю, постійним місцем знаходження, 

продуктивністю за умови раціонального користування.  
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Загальновідомо, що земельні ресурси сільськогосподарського 

призначення є вищими за пріоритетом у законодавчих актах, серед визначених 

дев‘яти категорій земельних ресурсів. Відмінною ознакою є те, що 

сільськогосподарські землі є основним засобомc/г виробництв, кінцевим 

продуктом яких є корми для тварин, продукти харчування, а також сировина 

для інших промислових галузей. На рівні держави з метою удосконалення 

механізмів управління сільськогосподарськими угіддями було встановлено 

особливий правовий режим, який передбачає такий спосіб господарювання, при 

якому слід забезпечити охорону земель, підвищення рівня родючості ґрунту, 

недопущення виснаження земельних ділянок. 

Висновки. Отже, управління земельними ресурсами – це систематичні, 

цілеспрямовані дії з боку держави і суспільства у сфері земельних відносин та 

землекористування. Ці дії повинні базуватися на новій політиці управління 

земельних відносин, яка полягає в об‘єктивності та закономірності інформації 

задля формування ефективних механізмів використання земельних ресурсів в 

країні, окремих регіонах та територіях. Слід також зауважити, що переважна 

особливість управління земельними ресурсами полягає в наслідках прийняття 

рішень для всіх сфер життєдіяльності суспільства. 

Подальші наукові пошуки спрямовані на розгляд механізмів 

багатоукладного землекористування і паритетного розвитку різних форм 

власності у сфері сільськогосподарського користування земельними угіддями.  
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Актуальність.На сучасному етапі розвитку країни, існує проблема 

формування конкурентоспроможного сільськогосподарського 

землекористування. Після указу Президента України «Про порядок паювання 

земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським 

підприємствам» від 08.08.1995 № 720/95 постала проблема ефективного 

використання землі [1]. Сільськогосподарські підприємства, внаслідок 

орендування земельних ділянок на різний термін, здебільшого, не зацікавлені в 

підвищенні віддачі з кожного гектару, а продовжують рухатись старим шляхом 

екстенсивного виробництва, порушуючи екологічний стан ґрунтів Україні і 

завдаючи збитків до бюджету країни. 

Стає очевидним, що необхідне створення законодавчої бази для 

забезпечення прозорої конкуренції на сучасному ринку сільськогосподарської 

продукції. Це дозволить збільшити вплив невеликих сільськогосподарських 

виробників на ринок, створить необхідність в пошуку нових технологій в 
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обробітку землі й нових механізмів які змогли б змінити оренду. Повинна бути 

створена законодавча база для регулювання земельних відносин в Україні. 

Мета дослідження. З метою розвитку конкурентоспроможності  

сільськогосподарського землекористування необхідне впровадження 

законодавчої бази для регулювання земельних відносин в Україні. Необхідно 

створити прозорих механізм ведення сільськогосподарського господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дану проблему розглядали 

такі вчені, як Горлачук В.В. [3], Лазарєва О.В. [2], Гончаров В.М., Сохнич А.Я., 

Третяк А.М. та інші. В своїх працях вчені наголошували на тому, що існують 

великі проблеми в сфері сільськогосподарського землекористування. Так, В.В. 

Горлачук [3] обґрунтовував в своїх працях важливість створення 

конкурентоспроможних землекористувань як основу для розвитку сільської 

місцевості.  

Результат дослідження. Конкурентоспроможність землекористування 

визначається, здебільшого, здатністю суб‘єктів до використання своїх 

конкурентних переваг [2, с. 64]. Великі фермерські господарства, агрохолдинги 

не зацікавлені в тому, щоб невеликі фермерські господарства мали змогу 

протистояти створеній монополії на ринку сільськогосподарських товарів. Це є 

основною причиною нехтування екологічною складовою виробництва. Тобто 

невеликі товаровиробники змушені постійно конкурувати з монополією, що, 

зазвичай, призводить до зменшення їх частки на ринку. 

В.В. Горлачук наголошує, що рівень конкурентоспроможності 

землекористування визначається шляхом співставлення відповідних показників 

його розвитку до середньозваженого балу бонітету ґрунту [3, с. 115]. 

У цілому, конкурентоспроможність є атрибутом кожного 

землекористування, яке діє в умовах поділу праці та товарному обміні. 

Прагнення досягти високого рівня конкурентоспроможності є вираженням 

бажання досягти більшого прибутку при мінімальних витратах, що є 

зрозумілим для ринкової економіки [2, с. 64]. 
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Одним із способів зміцнення та підвищення конкурентоспроможності є 

розвиток мережі агентств регіонального розвитку в Україні, основною місією 

яких є узагальнення «колективного інтересу» до розвитку цієї території [4].  

Регіональні агентства розвитку землекористувань мають своїм завданням 

надання такого спектру послуг, як встановлення міжрегіональних зв'язків, 

розвиток земельної інфраструктури, забезпечення дієвості земельного 

менеджменту, навчання, підготовка та перепідготовка землевпорядних кадрів, 

що сприятиме економічному розвитку землекористувань, забезпеченню 

добробуту населення. Регіональні агентства розвитку землекористувань мають 

співпрацювати з органами місцевого самоврядування, з місцевими 

громадськими об'єднаннями, їх дії повинні бути орієнтовані на формування 

конкурентного середовища, що може зміцнити конкурентоспроможність 

землекористувань. Це сприятиме підвищенню ефективності земельної політики, 

формуванню відповідного рівня довіри до створення регіональних агентств 

розвитку землекористувань [2, с. 65]. 

Висновки.Отже, можна підсумувати, що земельні відносини в Україні 

відчувають повною мірою черговий етапі реформування країни. Збільшення 

кількості земельних ділянок, які виносяться на продаж, дозволить створити 

потужну конкуренцію на земельному ринку України, яка в свою чергу дасть 

потужний поштовх для розвитку економіки України. 

Підводячи підсумок,слід додати, що законодавча база може забезпечити 

створення прозорих умов для ведення сільськогосподарського господарювання, 

що, в свою чергу, дозволить не тільки збільшити надходження до бюджету 

України, але й заохотити сільськогосподарські підприємства до створення та 

впровадження новітніх технологій виробництва сільськогосподарської 

продукції. 
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Актуальність. Сьогоденні в світі все більш очевидними стають прояви 

стають антропогенного впливу на навколишнє середовище і необхідність 

формування моделі суспільства майбутнього. Навіть в ООН вже відмічалось, 

що урбанізація вже досягла свого піку, і потрібно шукати нові нестандартні 

підходи у вирішені питання організації суспільства для покращення 

соціального, економічного стану населення. Екстраполюючі наявні тенденції 

щодо розвитку екологічних поселень в часі та масштабах, виявлено зміни в 

свідомості осіб, які ініціюють їх створення [1–3]. Зокрема, це стосується 

гармонізації відносин людини і природи. Ще на початку ХХ ст. 

В.І. Вернадський вказував на зв‘язок людини з природою, що простір є живим. 

http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6071&i=11
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Енерго-інформаційний простір формує низку егрегорів, що діють на фізичний 

план і змінюють свідомість людей у напрямі розуміння сутності суспільних 

взаємодій та взаємозалежностей, цілісності системи навколишнього простору, її 

причинно-наслідковий та функціональний характер. Разом з тим, і це не може 

не радувати, в суспільстві спостерігається рух людей до землі. Люди реалізують 

свої наміри про володіння земельними ділянками хто як може. Мотивація руху 

людей до землі різна, але факт залишається фактом, люди йдуть на землю, 

облаштовуються, не дивлячись на всі проблеми які з цим пов‘язані. 

Мета дослідження. Метою дослідження є обґрунтування організаційно-

економічного механізму розвитку ОТГ на засадах самозабезпечення. 

Результати дослідження. На виконання доручення Кабінету Міністрів 

України від 02 червня 2014 р. № 43381/8/1-09 та відповідного листа Міністерст-

ва аграрної політики України визнано, що проект концепції «Родова садиба» 

спрямований на відродження сільських територій, створення належних умов 

для заохочення молоді та сімей з дітьми до роботи і проживання у сільській 

місцевості, розвитку дітей у чистому середовищі з розвиненою соціальною 

сферою. Вже через місяць після доручення Кабінету Міністрів України було 

організовано, разом з облрадою, громадські слухання «Родова садиба – один із 

напрямків відродження сільських територій», які відбулися 2 липня 2014 р. у 

Житомирі. Його учасниками були депутати місцевих рад, керівники асоціацій 

сільських та селищних рад області, науковці, практики, представники органів 

влади, місцевого самоврядування, мешканці родових садиб Житомирщини.  

Враховуючи наміри Міністерства аграрної політики та продовольства 

України і НААНУ визначити Житомирську область як базову для вивчення 

процесів створення нових населених пунктів на сільських територіях, прийнято 

рішення провести круглі столи в тих районах, де є поселення, що підтримано 

рішенням колегії ОДА, де розглядалось вказане питання. Ця робота також 

дозволила змінити ставлення до представників нових поселень в позитивну 

сторону. Наразі професорсько-викладацьким складом Житомирського 

агроекологічного університету підготовлено та відповідним чином ДУ «НМЦ 
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«Агроосвіта» затверджено програми курсів щодо викладення питання 

планомірного розвитку мережі населених пунктів на сільських територіях 

відповідно до концепції «Родова садиба» для студентів аграрних вузів та 

коледжів. Викладачами університету продовжено роботу щодо підготовки 

підручника для ВНЗ з питань вивчення впливу ідеї створення родових поселень 

на розвиток сільських територій і зміну свідомості учасників цього процесу.  

У 2015 р. Житомирським агроекологічним університету підготовлено та 

проведено 5-денній семінар з представниками аграрних університетів і 

поселенцями України в Одеській області. Представниками Житомирського 

агроекологічного університету і поселенцями області ініційовано і проведено 

фестиваль екологічних та родових поселень України в Національному музеї 

народної архітектури та побуту Пирогово (м. Київ), наслідком якого стала 

пропозиція дирекції етнографічного музею щодо проведення таких фестивалів 

щорічно. Виходячи з того, що в Житомирській області процес створення 

родових поселень набув найбільш відчутних темпів на громадських слуханнях 

було прийнято резолюцію, якою передбачалось проведення Круглого столу з 

10-ма обласними державними організаціями, керівні органи яких, були 

включені в згадане вище доручення Кабінету Міністрів України. Такий круглий 

стіл було проведено 22.10.2014 р. Питання реалізації концепції «Родова садиба» 

на території області розглядалось на колегії Департаменту агропромислового 

розвитку, 19.06.2015 р., за участю представників усіх районів області. 

Представниками облдержадміністрації було висловлено побажання продовжити 

проведення круглих столів з цього питання в інших районах області. На 

сьогодні проведено 9 круглих столів в районах, а також в Коростеньській 

міськраді (за їх пропозицією). Крім того, Коростеньська міськрайонна пенітен-

ціарна служба звернулась з пропозицією про проведення круглого столу по темі 

родових садиб для їх контингенту, що і було реалізовано 4.01.2016 р. 

Враховуючи, що: 1) питання відродження і розвитку сільських територій 

завдяки реалізації механізму створення родових садиб розглядались Кабінетом 

Міністрів України в 2009 та 2014 рр. і за дорученням КМУ 8 міністерствам в 
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2009 р., а в 2014 р. – 10 міністерствам дано розпорядження щодо вивчення 

досвіду створення та функціонування родових садиб та родових поселень з 

можливістю подальшого впровадження цієї практики в усіх регіонах країни 

(наразі переважна більшість поселень зосереджена в північній та центральній 

частинах держави); 2) Міністерством аграрної політики та продовольства 

України спільно з ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ запропоновано 

використати механізм створення та функціонування родових садиб та родових 

поселень в Державній програмі розвитку сільських територій до 2020 р.; 3) в 

Житомирській області за останні 7 років число започаткованих родових 

поселень зросло з 1 до 12; 4) в Малинському районі за допомогою механізму 

створення та функціонування родових поселень та сприяння Головківської 

сільської ради відроджено с. Омелянівка та розпочато відродження с. Лідівка 

(тоді як офіційна статистика констатує щорічне скорочення чисельності 

сільських населених пунктів на 17 одиниць – з початку 1990 р. їх чисельність 

зменшилась); 5) в 9 районах та м. Коростень проведено інформаційно-

роз‘яснювальну роботу щодо використання механізму родової садиби з метою 

відродження населених пунктів на сільських територіях області. 

Практика доводить, що в родові поселення приходять молоді люди у віці 

30-40 років. Поширення ідеї «Родове помістя» вирішує демографічні, 

продовольчі та економічні питання, тому що поселенці мають 2 і більше дітей, 

розвивають понад 150 видів діяльності, повністю забезпечують спектр потреби 

людини, а надлишки дозволяють обмінюватися продукцією. Розвиток родових 

поселень забезпечує сільські території кадрами, здатними створювати 

різноманітну не сільськогосподарську діяльність, створюючи умови для багато-

функціонального розвитку сільських територій. За рахунок лісонасаджень (30–

50% території родового помістя) у родовій садибі вирішуються проблеми 

екології землі, водного балансу, родючості ґрунтів та ін. Кожна родова садиба 

приносить інвестиції на сільську територію в розмірі понад 300 тис. грн. у 

розрахунку на 1 гектар площі, забезпечує зайнятість і самозайнятість 

населення. Створення кооперативів, споживчих товариств на території 
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об'єднаних територіальних громад сприяє збільшенню природно-ресурсного 

потенціалу території. Для кваліфікованого управління землями та майном 

територіальних громад запропоновано створювати компанії з управління 

(громадські організації як головні діючі структури місцевого самоврядування), 

які займаються питаннями управління, а також при необхідності ініціюють 

розвиток виробництва, переробку і реалізацію продукції. Створення кредитних 

спілок для фінансування практики багатофункціонального розвитку сільських 

територій дозволяє акумулювати необхідні ресурси і спрямовувати їх на 

розвиток територій погоджено в інтересах територіальних громад [4–6]. 

Активізація сучасних механізмів управління розвитком об‘єднаних 

територіальних громад дозволить забезпечити загальнодержавний ефект в 

економічній, екологічній та соціальній сферах. На першочергову увагу, при 

виборі ефективних механізмів управління розвитком громади, заслуговують 

сфери залучення інвестицій, активізація активності підприємців, розвиток 

стратегічних сфер громад та підвищення їх конкурентоспроможності. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі вбачаємо у формуванні 

моделі управління сучасним розвитком об‘єднаних територіальних громад. 

Висновки. Таким чином, ставка на самоорганізацію розвитку сільських 

територій через поширення родових садиб та родових поселень, практику 

публічного управління через діяльність громадських організацій 

зареєстрованих на території, організацію виробничих процесів та забезпечення 

потреб населення через діяльність обслуговуючих кооперативів та споживчих 

товариств засвідчила досягнення соціально-еколого-економічного синергетич-

ного ефекту у системній діяльності територіальних громад. 
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ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ У СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ 

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Актуальність теми. Світовий досвід свідчить, що політика, яка на  

стадії вироблення спирається на широку громадську підтримку, має більше 

шансів на успішне втілення, ніж політика, яка викликає значну  

http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/898
http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/898
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громадську опозицію чи просто невідома громаді. Більшість рішень  

органів влади стосуються населення. Якщо люди знають про ці рішення  

та вважають, що вони також брали участь в їхній розробці, вони скоріше за  

все дотримуватимуться такого закону чи такої політики. Територіальна  

громада має відігравати дуже важливу роль у підготовці управлінських рішень 

та контролю за ними . 

Мета дослідження.Дослідження громадської участі у  

стратегічному плануванні об‘єднаних територіальних громад.  

Виклад основного матеріалу. Громадська участь у стратегічному 

плануванні – це окремий випадок громадської участі в прийнятті  

владних рішень, що розуміється як безперервний процес взаємодії між 

громадськістю і органами влади, відповідальними за підготовку, ухвалення і 

виконання рішень [1]. 

Аналіз досвіду українських територіальних громад  

дозволяє стверджувати, що стратегії стали легітимним і розповсюдженим 

засобом визначення найбільш актуальних проблем розвитку територій  

України та обґрунтування механізмів вирішення цих проблем. Найбільш 

значним результатом розроблення цих документів є те, що в  

процесі їх складання реально налагоджується дієве міжсекторне 

співробітництво, зміцнюється місцевесамоврядування, стимулюється 

становлення членів територіальної громади як соціально та  

економічно активних суб‘єктів розвитку міста [2]. 

Активний діалог між органами місцевого самоврядування,  

громадськими організаціями, підприємницькими структурами з такого 

чутливого питання, що зачіпає інтереси всієї територіальної громади,  

як формулювання бачення майбутнього стану своєї території та шляхів його 

досягнення дозволило:   

- підвищити авторитет органів місцевого самоврядування,  

зробити передбачуваними і зрозумілими їх дії для всіх мешканців;   
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- пробудити в територіальній громаді почуття своєї причетності до 

рішень, які зорієнтовані на ефективний розвиток території;   

- гармонізувати інтереси всіх суб‘єктів місцевого розвитку та 

консолідувати територіальну громаду для вирішення життєво важливих для неї 

проблем;   

- визначити на основі консенсусу пріоритетні завдання 

соціальноекономічного розвитку території, заходи щодо їх реалізації та 

відповідальних за них, джерела фінансування. 

Дуже часто залучення громадян до стратегічного планування  

стає ефективним методом знаходження і використання додаткових місцевих 

ресурсів. Одночасно самі жителі є важливою складовою місцевих  

ресурсів. Часто територіальні громади мають висококваліфікованих  

фахівців, експертів, які будуть згодні допомогти місцевій владі,  

якщо це покращить життя громади. Творчий потенціал посилюється за  

рахунок безлічі ідей, що висловлюють люди з різною освітою,  

досвідом, навичками і здібностями. Можливості вирішення проблеми 

зростають, коли люди працюють разом як команда, а не поодинці.  

Багато методів залучення громадян дають змогу місцевим органам влади 

здобути додаткові ресурси та ефективніше використовувати наявні. 

Технології залучення громадян допомагають у вирішенні конфліктів  

між інтересами різних груп громадян, які часто виникають при  

визначенні довгострокових напрямів розвитку території. Вирішення за  

методом пошуку консенсусу, тобто формулювання такого рішення, яке 

задовольнить геть усіх, практично неможливе саме через  

надзвичайну різноманітність та природні суперечності інтересів. Шлях 

компромісів, коли сторони йдуть на поступки одна одній, також не завжди 

видається ефективним. Половинне рішення може бути навіть гіршим, ніж його 

відсутність взагалі. Окрім того, у вирішенні проблеми звичайно  

зацікавлені не дві, а декілька сторін, і сепаратний компроміс між двома 

сторонами може викликати рішучий протест з боку третьої сторони.  
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Технології залучення громадян мають наметі вирішення проблеми  

шляхом формування «поінформованого не заперечення», коли від позиції «це 

мені невигідно, я можу це припинити і я припиняю», сторони приходять до 

думки – «це мені шкодить, я маю надійні важелі це припинити, але не буду 

ними користуватися» [1].  

Дуже часто працівниками органів місцевого самоврядування 

висловлюється така думка, що при залученні громадськості незрозуміло:  

хто несе відповідальність за прийняті рішення. Безумовно, за всі  

прийняті рішення прямо чи опосередковано відповідає міський (сільський, 

селищний) голова. Проте мер завжди матиме нагоду пояснити,  

чому він прийняв саме таке рішення. Аргумент «Ви самі цього хотіли»  

дуже важко заперечувати, оскільки людині не притаманно легко  

визнавати свої помилки. Крім того, рішення, прийняті із залученням 

громадськості, набувають додаткової юридичної сили, оскільки  

саме територіальна громада має невід‘ємне право, гарантоване Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституцією  

України та Європейською хартією місцевого самоврядування,  

вирішувати питання місцевого значення.  

Іноді може виникати наступна проблема – прийняті в результаті 

залучення громадськості рішення можуть суперечити діючому  

законодавству. Однак, ця проблема легко вирішується через включення у 

процес прийняття рішень юристів. Крім того, враховуючи,  

що наше законодавство недосконале, треба ініціювати відповідні його зміни.  

І саме у цій ситуації залучення громадськості надасть вагомості  

ініціативам органів місцевого самоврядування щодо змін у законодавчих 

документах. 

Висновок. Отже, для налагодження ефективних комунікацій з 

територіальною громадою потрібно знати інтереси й можливості окремих  

груп і відповідних цільових аудиторій громади, оскільки технологія  
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комунікації для кожної аудиторії може бути специфічною, зрозумілою та 

доцільною саме для цієї аудиторії.  

У багатьох країнах Європейського Союзу використовується такий 

механізм співпраці з територіальною громадою у процесі  

стратегічного планування як Декларація місцевої адміністрації про  

залучення громади. Цей документ готується місцевими органами  

влади, оприлюднюється для досягнення розуміння територіальною  

громадою, яким чином мешканці братимуть участь у розробці  

важливого для неї документу (стратегічного плану, проектів у різних  

сферах, програми соціально-економічного розвитку, бюджету тощо). 
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СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ НАДХОДЖЕННЯ ПЛАТИ ЗА 

ЗЕМЛЮ 

 

Постановка проблеми (актуальність). Для оцінки надходження плати 

за землю до бюджету потрібно оперувати прийомами статистичного аналізу. 

Дослідження даних податкової звітності ґрунтується на поєднанні методів 

аналізу та синтезу. Результати статистичного аналізу податкових надходжень є 

основою при прийнятті важливих рішень для економіки країни [1, с. 49]. 

Мета дослідження. Метою дослідження є структурно-динамічний аналіз 

надходження плати за землю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Структурно-динамічний 

аналіз надходження плати за землю залишається однією з найактуальніших не 

тільки у сфері оподаткування, а й у сфері соціального управління фінансово-

господарською діяльністю суб‘єктів господарювання в цілому. Цим питанням 

приділяли увагу різні вчені-економісти. Зокрема, це В. 

Андрущенко,Т.Бондарук, З. Варналій, О. Данілов, А. Загородній, Ю. Іванов, А. 

Крисоватий, Н. Крючкова, В. Мельник, В. Опарін, І. Лютий, Н. Прокопенко, К. 

Проскура, Д.Серебрянський, А. Скрипник, А. Соколовська, В. Федосов, О. 

Шевчук, К.Швабій та інші.  

Результат дослідження (виклад основного матеріалу). Розглянемо 

структуру земельного податку за 2012-2017 роки (табл. 1) [2].  
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Таблиця 1 

Структура земельного податку за 2013-2017 роки, %
 

Проаналізувавши структуру земельного податку за 2013-2017 роки можна 

зробити висновок, що основну частину надходжень у складі земельного 

податку приносять земельний податок та орендна плата з юридичних осіб. 

У структурі плати за землю спостерігається тенденція до збільшення 

орендної плати за землю та відповідне скорочення земельного податку. У 2014 

році ця тенденція продовжилася: зокрема, частка земельного податку 

скоротилася, а частка орендної плати збільшилася на 0,1 в. п. 

Вперше за останні п‘ять років у 2015 році відбулося скорочення на1,1 в. 

п. частки орендної плати за землю та відповідне збільшення частки земельного 

податку. 

У 2016 році продовжилася тенденція до скорочення частки орендної 

плати за землю та відповідного збільшення частки земельного податку. Це 

скорочення становило 7,1 в. п., що пов‘язано з майже дворазовим збільшенням 

відрахувань земельного податку юридичними особами. 

У 2017 році у структурі плати за землю спостерігається тенденція до 

збільшення орендної плати за землю та відповідне скорочення земельного 

податку.  

Динаміку земельного податку за 2013-2017 роки показано у таблиці 2 [2].  

Показники 2013 

 рік 

2014  

 рік 

2015  

 Рік 

2016  

рік 

2017  

рік 

Плата за землю, 

у т.ч.: 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

земельний податок з 

юридичних осіб  
23,4 23,1 24,2 30,3 23,1 

орендна плата з 

юридичних осіб  
64,1 64,5 63,1 57,3 64,5 

земельний податок з 

фізичних осіб  
3,1 3,3 3,4 4,3 3,3 

орендна плата з 

фізичних осіб  
9,4 9,1 9,4 8,1 9,1 
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Таблиця 2 

Динаміка  земельного податку за 2013-2017 роки
 

Найменування 

Роки, млрд. грн. Темп приросту, % 

2013 2014 2015 2016 2017 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2016/ 

2017 

Плата за землю,  

у т.ч.: 
12,8 12,1 14,9 23,4 26,4 -5,5 23,1 57,1 12,8 

земельний 

податок з 

юридичних 

осіб  

3,0 2,8 3,6 7,1 8,3 6,7 28,5 97,2 16,9 

орендна плата з 

юридичних 

осіб  

8,2 7,8 9,4 13,4 14,7 4,9 20,5 42,65 9,7 

земельний 

податок з 

фізичних осіб  

0,4 0,4 0,5 1,0 1,4 - 25,0 100,0 40,0 

орендна плата з 

фізичних осіб  
1,2 1,1 1,4 1,9 2,0 8,3 27,2 35,7 5,3 

Розглянувши динаміку земельного податку бачимо позитивні тенденції до 

збільшення надходжень від плати за землю. Зокрема, у 2015 році збільшились 

на 28,5% у порівнянні з 2014 роком, а у 2016 – збільшилися на 97,2% у 

порівнянні з  попереднім роком. Винятком є 2014 рік, у якому маємо 

зменшення акумульованої суми надходжень від плати за землю на 6,7% у 

порівнянні з 2013 роком.  

Висновки. Отже, можна підсумувати, що плата за землю є значним 

джерелом формування доходів органів місцевого самоврядування, другим за 

обсягом джерелом доходів місцевих бюджетів і постійно зростає у динаміці, а 

отже, справляння цього податку вимагає удосконалення та забезпечення 

виконання свого функціонального призначення. 

Список використаних джерел: 

1. Бойко Ю.І. Основні напрями статистичного аналізу податкових 

надходжень до бюджету / Ю.І. Бойко // Економічний часопис. – 11-12(2) . – 

2013. – С. 49-52.  
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНО-РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

 

Актуальність. Інформаційні технологій виступають пануючим 

інструментом забезпечення високої ефективності соціально-економічного 

розвитку суспільства. Опрацювання інформаційних потоків слугує основою для 

вироблення і прийняття рішень у сфері управління земельними ресурсами 

Отже, актуальність інформаційного супроводу визначає цілеспрямований 

розвиток всіх сфер виробництва, в тому числі у сфері раціонального та 

природоохоронного землекористування. 

Мета дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні 

інформаційного забезпечення земельно-реєстраційної системи, що спрямовує 

розвиток земельно-кадастрової інформації.    

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість інформаційного 

забезпечення в системі управління земельними ресурсами привертає увагу 

багатьох вчених. Так,  Горлачук В.В. з співаторами [1] проводить огляд 

проблем, пов‘язаних з управлінням землекористуванням та окремим розділом 

аналізує інформаційне забезпечення системи управління землекористуванням. 

Бордюжа А.С. [2] акцентує увагу на удосконалені інформаційної системи 

екобезпечного сільськогосподарського землекористування, Сохнич О.А. [3] 

пропонує певні засоби розвитку системи земельно-кадастрової інформації, 

М.В.Щурик [4] висвітлює значущості інформації у зв‘язку з відтворенням 
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земельних ресурсів, Боклаг В.А. [5] аналізує інтегровані земельно-інформаційні 

системи, як механізм удосконалення управління земельними ресурсами.  

Результати дослідження. Наявність достовірної інформації досягається 

на засадах підпорядкування земельно-реєстраційної системи певним 

принципам. Так, принцип достовірності інформації наголошує на 

поінформованість соціуму за відповідальність навмисно змінених даних 

(повністю або частково), допускає корегування недостовірної інформації. 

Принцип системності визначає наукову інформативність отриманих даних у 

прикладному аспекті та виступає організаційним функціоналом земельно-

реєстраційної системи. Принцип уніфікації інформації забезпечується 

запровадженням уніфікованого кадастрового номера кожної земельної ділянки 

терміном її існування та попереджує дублювання інформації. Принцип 

прозорості та доступності інформації дозволяє спростити витрати та час на 

отримання статистичних або індивідуальних даних кожних землекористувачем 

або землевласником. Принцип просторової цілісності інформації має бути 

обов‘язково реалізований за умови суцільної безперервної реєстрації земельних 

ділянок без винятку суб‘єктів господарювання на земельну ділянку. 

Запропоновані принципи є рівноцінними, незамінними та доповнюють один 

одного, наразі, їх слід розглядати, як паритетну систему управління 

інформаційного забезпечення.  

Земельно-реєстраційна система, як інструмент управління 

землекористуванням, може повноцінно функціонувати за умов максимальної 

поінформованості про об‘єкти управління. Переважну інформативність з цього 

приводу забезпечує єдина система державної реєстрації земельних ділянок, 

нерухомого майна та прав на них, яка реалізується в складі державного 

земельного кадастру на рівні територіальних підрозділів (обласних, районних). 

Основна увага спрямована на автоматизовану систему державного земельного 

кадастру, як пріоритетну інформаційну систему, що містить об‘єктивні 

інформаційні відомості про облік кількісних та якісних показників земель, дані 
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бонітування земель,  результати кадастрової зйомки, кадастрове зонування, 

правовий режим земель тощо.  

Чинні інформативні основи земельно-реєстраційної системи дозволяють 

громадськості прозоро (відкрито) отримувати інформацію про конфігурацію 

земельних ділянок, розміри, вартість, транзакції з ними, але слід вказати на 

брак відкритої інформації щодо поточного стану земельних ресурсів окремих 

ОТГ, а саме якісних показників (вмісту гумусу в орному шарі грунту, вміст 

біогенних елементів, площі еродованих земель тощо). Потреба  у володінні і 

користуванні цією інформацією зумовлена низьким потенціалом 

продуктивного використання земель. Безумовно, не володіючи вихідною або 

поточною інформацією про стан земель, не можна управляти якісними та 

кількісними показниками. 

Необхідність інформаційного забезпечення земельно-реєстраційної 

системи зумовлена наростаючою потребою у задоволені первинних документів, 

необхідних для реєстрації земельної ділянки та можливості уникнення 

суперечливості отриманих даних, що спонукає перевірку інформації. Але 

основна мета – формування єдиного інформаційного простору  в межах окремої 

ОТГ задля забезпечення інформаційної підтримки ринку нерухомого майна, 

впровадження інвестиційних проектів, просування  концептуальних засад 

управління розвитком певної території. 

Висновки. З вище приведеного можна зробити висновок, що генезис 

земельно-реєстраційної системи має бути орієнтований на якісно нову подачу 

інформації, яка передбачає збір, систематизацію, облік даних земельних 

ресурсів, які необхідні задля реалізації управлінських рішень.  Інформативність 

є тим дієвим інструментом, яка провокує інноваційний розвиток земельно-

реєстраційної системи та спонукає до розвитку інформаційно-інтелектуальних 

технологій в системі управління землекористуванням. 

Перспективи подальших досліджень полягають в тому, щоб розкрити 

питання інформаційного забезпечення громадськості на засадах раціонального 

використання та охорони земель. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Вступ.Формування ринку земель сільськогосподарського призначення є 

одним з найбільш дискусійних питань аграрної політики в Україні. Питання 

ускладнюється суттєвими інституційними недоліками в сфері регулювання 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%B6%D0%B0%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100903
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Zemleustriy_2014_1-2_16
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земельних відносин, що також обумовлює необхідність здійснення урядом 

заходів не лише по безпосередньому забезпеченню функціонування ринку 

землі, але і по вдосконаленню правових механізмів зміни права власності на 

землю, подоланню бюрократичної протидії, підвищенню ефективності 

аграрного виробництва та оптимізації структури земельного фонду країни за 

типом власників та виробників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема використання зе- 

мельних ресурсів та формування ринку землі в Україні відображена в працях 

багатьох вітчизняних учених – економістів: В. Андрійчука, С. Голова,  

Т. Ліщенюк, П. Онищенка, А. Попова, П. Саблука,   В. Савчука, О. Шпичака, 

В. Юрчишина та ін. Незважаючи на великі наукові напрацювання, дане питання 

досі залишається невирішеним і потребує доповнень з врахуванням нових 

обставин господарювання. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження сучасного стану та 

перспектив формування ринку землі в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Ринок землі – це засіб перерозподілу 

земельних ділянок між власниками і користувачами шляхом економічних 

методів на основі конкурентного попиту та пропозиції, що забезпечує: купівлю-

продаж, оренду, заставу земельних ділянок або прав на них; визначення 

вартості землі та визнання її капіталом і товаром; розподіл простору між 

конкуруючими варіантами використання земель та суб‘єктами ринку. На ринку 

землі об‘єктом купівлі-продажу є земельні ділянки з певними 

характеристиками і певним місцем розташування [1]. 

Відповідно до пункту 15 Перехідних положень Земельного кодексу 

України не допускається купівля-продаж або іншим способом відчуження 

земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних 

ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених 

в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення 

особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім 
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передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку 

відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних 

потреб, а також крім зміни цільового призначення земельних ділянок з метою їх 

надання інвесторам – учасникам угод про розподіл продукції для здійснення 

діяльності за такими угодами [2]. 

Продовження мораторію істотно звужує конституційні права громадян 

щодо розпорядження своєю власністю, а тому неможе вважатися 

конституційним. Однак, незважаючи на дію мораторію, землі 

сільськогосподарського призначення активно продаються та купуються, для 

чого використовуються недоліки й прогалини чинного законодавства [3]. Серед 

найбільш поширених способів відчуження земель сільськогосподарського 

призначення в обхід існуючих заборон можна виділити: відчуження земельної 

ділянки за договором міни; укладання попередніх договорів відчуження земель, 

коли продавець і покупець беруть на себе зобов‘язання укласти договір 

купівліпродажу у майбутньому на заздалегідь визначених умовах; продаж 

земельних ділянок за борги, коли рішенням суду кредитору в забезпечення 

позовних вимог передається право власності на земельну ділянку; придбання 

власника земель (юридичної особи) з усіма його майновими правами [4]. 

Відсутність в Україні цивілізованого ринку землі також негативно 

впливає на орендні відносини в сільському господарстві, породжуючи коло 

економічних проблем: відсутність можливостей щодо конкурентного продажу 

земельних ділянок збільшує пропозицію орендодавців землі, що обумовлює 

низькі ціни оренди. Невисокий рівень орендної плати обумовлює заниження цін 

на земельні ділянки. Як наслідок, окремі земельні масиви не знаходять 

орендарів і не використовуються [5]. 

Для зняття мораторію, тобто запровадження повноцінного ринку земель 

сільськогосподарського призначення, необхідно вжити ряд заходів, які 

забезпечили б його прозорість, демократичність, функціонування в інтересах 

селянства та контроль як з боку держави, так і громадян. Реформування та 

розвиток земельних відносин передбачають здійснення комплексу правових, 
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економічних, технічних та організаційних заходів з урахуванням характеру 

регульованої, соціально орієнтованої ринкової економіки країни [6]. 

Висновки. На нашу думку, мораторій на відчуження земель 

сільськогосподарського призначення повинен бути скасований, оскільки він не 

вирішує поставлених перед ним завдань, породжуючи інші проблеми. 

Відкритість ринку значнозвузить поле для зловживань, штучного регулювання 

питань відчуження земель, а також сприятиме зниженню рівня корупції. 

Легалізація ринку – це не панацея проти корупції, але, вочевидь, може 

виявитися дієвими ліками. Формування цивілізованого ринку сприятиме 

розвитку агробізнесу й ефективнішому використанню ділянок, адже нині 

аграрний потенціал держави не розкритий, мабуть, і наполовину. Щоправда, є й 

певні ризики, пов‘язані з можливістю надмірної концентрації земель і їх 

подальшим занедбанням у разі скуповування спекулянтами. Відповідно 

запровадження ринкових механізмів має відбуватися під контролем держави. 

Загалом не можна і недоцільно штучно стримувати легалізацію земельних 

оборудок, адже тіньовий і неконтрольований ринок існує давно, а економічний 

зиск при цьому отримує значно менше людей, ніж могло б бути за умов 

прозорості схем. Землю потрібно дозволити продавати, але на цивілізованому 

ринку, такому, що функціонує за чіткими та зрозумілими правилами і не 

залежить лише від волі чиновників. 
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СУЧАСНИЙ СЦЕНАРІЙ РОЗВИТКУ  

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД – ТРАГЕДІЯ ДЛЯ СЕЛА 

 

Впродовж останніх тридцяти років посилюються процеси невдоволення 

суспільства, тісно пов‘язаного із сферою земельних відносин і трансформацій, 

які проходять в рамках Закону України «про добровільне об‘єднання 

територіальних громад».  

Антиконституційна земельна реформа поставила під загрозу  

темпи економічного зростання соціальної стабільності та темпи ефективного 

використання природно-ресурсного, виробничого та ін. потенціалів. 
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В значній мірі це доповнено недосконалістю заходів з управління  

та державного регулювання, пов‘язаних з трансформаційними змінами  

у господарській системі. Про це свідчать дані офіційної  

статистичної інформації, з якої випливає, що Україна з її  

вигідним геополітичним розміщенням, сприятливим кліматом,  

наявністю майже 75% сільськогосподарських угідь, розміщених на  

родючих чорноземах нині  є аутсайдером в соціально-економічному  

розвитку на всьому європейському просторі. У цьому контексті відзначимо, що 

станом на кінець 2018 року ВВП України з 90-х років скоротився майже  

на 50%, в результаті чого 60% людей живуть за межею бідності, позбавлено 

можливості працевлаштування на селі. Цим створено причини  

загострення суперечностей і протистояння між владою і людьми, відбулося 

контрастне розшарування соціального стану людей. 

За таких обставин не можна говорити про спроби сталого  

розвитку сільських територій, пріоритетні напрямки соціально-економічного 

розвитку та ін. 

Однією з головних причин невдач, про що ми неодноразово  

відзначали у своїх публікаціях – це передача сільськогосподарських  

угідь колективних сільськогосподарських підприємств (колишніх колгоспів) у 

приватну власність з наступним їх розпаюванням. З цього часу і  

розпочався хаос і безпорядок на землі , відбулося остаточне  

розбалансування соціально-економічних відносин в аграрному секторі 

економіки, закладено фундамент бідності сільського населення,  

руйнування всієї інфраструктури на селі.  

Але для того, щоб перетворити аграрний сектор економіки в  

територію для інвестиційно-привабливого, успішного розвитку 

підприємництва, зміцнення іміджу сільського трудівника пріоритетною  

мала б залишатись розбудова бази орендно-договірних відносин. Орендні 

відносини для України – це те найкраще, що могло згенерувати  

розвиток сільськогосподарського землекористування  в рамках  
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колективних сільськогосподарських підприємств, підвищувати імідж держави, 

задовольняти потреби внутрішнього та зовнішнього ринку у 

сільськогосподарській продукції. 

Зважаючи на це, орендар радше б отримав в оренду землю з  

державної чи комунальної власності, чим було б зроблено відповідний  

внесок у державну скарбницю, а не для особистого збагачення  

власника паю. Це було б і чесно, і справедливо з точки зору моральних 

принципів і національних інтересів. Така модель розвитку земельних відносин 

була б чинником консолідації суспільства і рушійною силою  

розвитку сільських територій. 

Ядром такої постановки питання є визнання того факту, що  

паювання земель колективної власності не передбачено Конституцією України, 

а відповідно є протизаконним актом. 

Укази Президента України, суть яких зводилась до розпаювання 

сільськогосподарських угідь колективних сільськогосподарських  

підприємств, теж є антиконституційними, завдавши дуже великої шкоди 

українському суспільству, в першу чергу – селянам, послабили  

реалізацію ідеї демократичних перетворень та відродження української нації. 

Судячи з ситуації, яка склалась нині в Україні, ці Укази радше  

всього орієнтовані на олігархічні клани. 

Але на цьому цинізм, який справляє влада у своїй  

«новаторській» діяльності щодо політики розвитку сільських територій не 

закінчується. Ключовим при цьому є те, що держава пов‘язує чергову  

реформу – реформу місцевого самоврядування, яка передбачає створення 

об‘єднаних територіальних громад (ОТГ), завдяки об‘єднанню так  

званих малих територіальних громад (територій сільрад), на які вчеплено ярлик, 

що начебто вони гальмують соціально-економічне зростання  

сільських територій і сільськогосподарського зростання. 

Але, на превеликий жаль, модель формування ОТГ, яка яка  

активізується правлячою владою, елітою, суперечить потребам людей і 
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здоровому глузду. Ця модель є шкідливою, оскільки її ідеї призведуть до ще 

більших катастрофічних наслідків: фізичного вимирання селян,  

втрати національної автентичності, втрати соціальної інфраструктури на селі, 

погіршення стандартів якості життя на сільських територіях та ін.. проблем. 

Наприклад, у Миколаївській області під тиском органів державної  

влади станом на 01.03.2019 року створено 41 ОТГ за рахунок об‘єднання 143 

сільських, селищних і міських рад, що складає 43% всіх Рад області. В 

середньому кожна із ОТГ сформована за рахунок 3-4 сільських, селищних і 

міських Рад, за винятком Баштанської, Казанківської ОТГ, до яких  

увійшло по 9 рад, що об‘єднались. 

Органи державної влади занепокоєні, що 57 % рад не увійшли в ОТГ, а у 

Врадіївському районі взагалі відмовились від створення ОТГ. Відмова  

селян полягає в тому, що ОТГ не можуть пообіцяти забезпечення достойного 

життя людини, збереження і зміцнення здоров‘я  населення, і вони мають 

рацію, бо не можна об‘єднати необ‘єднуване. 

Досліджуючи проблему формування ОТГ в Україні, нами зроблено 

висновок, що передумовою формування ефективно функціонуючих  

ОТГ має бути розроблений проект планіровки району, в основі якого 

відображено перспективний план його розвитку. 

Власне, мета районної планіровки полягає у вирішенні  

комплексного розміщення всіх видів виробництва і будівництва в районі на 

сучасному етапі і на перспективу. З урахуванням раціонального використання і 

охорони земель з одночасним поліпшенням умов праці, побуту і відпочинку 

населення, як у тактичному плані, так і в  стратегічному. Важливим при цьому є 

те, що люди мають бачити перспективу розвитку ОТГ, обговорювати  

механізми реалізації цієї перспективи. 

Проект районної планіровки, враховуючи всі елементи  

плану розвитку, результати обговорення громадами, має передбачати такі 

методичні підходи, а саме:  сукупність методів, прийомів, методик, які 
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забезпечать раціональне його здійснення з максимальним використанням 

організаційних можливостей тощо. 

Такий проект є підставою для вибору земельних ділянок з метою 

розміщення різних видів підприємницької діяльності. 

У задачу районної планіровки адміністративного району має  

входити розробка пропозицій з оптимальних розмірів ОТГ, перспективний  

план розвитку, здійснення розрахунків чисельності робочої сили, зайнятої в 

усіх сферах виробництва, можливості його залучення з сторони, показників 

економічної ефективності та ін. 

Важливо відзначити, що проекти планіровки можуть розроблятися і на 

групу районів, які об‘єднуються спільними природними, економічними 

умовами, інтересами тощо. При цьому важлива роль належить  

землеустрою, як міжгосподарському, так і внутрігосподарському, який 

передбачає перерозподіл земель у суб‘єктів господарювання  

на землі, регламентує розміщення сільськогосподарських землекористувань, 

дорожньої мережі, захисних лісонасаджень, трансформації угідь, ліквідації 

черезсмужжя тощо. 

Підставою для розробки таких проектів є комплексне  

обстеження і вивчення сучасного стану району, збору і уточненню матеріалів 

перспективного розвитку і, власне, розробка самого проекту. 

Щоб зрозуміти всю складність формування ОТГ відзначимо, що для 

безпосереднього обстеження району формуються виїзні бригади 

проектувальників різних профілів і спеціальностей.  

Крім безпосереднього обстеження на місці використовується  

анкетний спосіб обстеження району з керівним складом району, інженерами, 

архітекторами, педагогами, лікарями та ін. 

У проектах планіровки має приділятися увага  

розміщенню водоохоронних, меліоративних, санітарно-захисних насаджень, 

парків, прибережних захисних смуг, місць масового відпочинку людей. 
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Все вищеприведене свідчить, що формування ОТГ не може  

носити стихійного характеру, а формуватись на засадах наукового 

обґрунтування. Тільки розуміння того, що комплексне  

вирішення територіального розвитку і суспільних інтересів дозволить створити 

умови для найбільш повного задоволення потреб населення в рамках ОТГ.  

На превеликий жаль, нині фактично в Україні не здійснюється  

підготовка фахівців, які могли б фахово розробляти проекти  

або схеми районних планіровок. Тому вважаємо за необхідне ввести у 

навчальні плани напряму Е19 «Будівництво і архітектура» за спеціальністю 193 

«Геодезія і землеустрій» дисципліну «Районна планіровка»  

обсягом щонайменше 4 кредити, що дозволить гармонізувати процеси розвитку 

ОТГ. 

Таким чином, наведені факти свідчать, що в Україні сьогодні  

недостатній практичний досвід створення ОТГ. Майбутнє вони можуть мати за 

умови, якщо в основі їх формування будуть проекти або  

схеми районної планіровки, обговорені з населенням громад.  

Сьогоднішня  поспішність створення ОТГ являє собою механізм впливу 

на виборчий процес, а «короткі гроші», які уряд країни  обіцяє  

виділяти у випадку об‘єднань, є черговим міфом про відродження сільських 

територій.  
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ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО 

МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Актуальність.Моніторинг земель – спостереження за станом земель з 

метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації 

наслідків негативних процесів. Моніторинг земель можна класифікувати за 

ознакою специфіки об‘єктів спостереження за такими тематичними 

напрямками: моніторинг земель населених пунктів (житловий, промисловий, 

рекреаційний), моніторинг сільськогосподарських земель, лісогосподарський 

моніторинг [1]. Найбільш складним за методичним забезпеченням з 

перелічених напрямків є моніторинг населених пунктів, який є системою 

регулярних, безперервних спостережень за станом земельного фонду 

населеного пункту. В населеному пункті цей вид моніторингу взаємодіє з 

іншими тематичними моніторинговими системами, а саме з моніторингом 

довкілля та містобудівним моніторингом. Містобудівний моніторинг земель 

об‘єднаних територіальних громад є інтеграцією всіх тематичних напрямків 

моніторингової діяльності тому його ведення потребує детального вивчення в 

аспекті методичного забезпечення.  

Мета дослідження.Визначення наукових підходів отримання знань про 

множини об‘єктів містобудівного моніторингу, процесів та явищ в межах 

об‘єднаних територіальних громад. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.У публікаціях з 

проблематики розроблення систем спостереження за геопросторовими 

об‘єктами останніми роками висвітлюються результати досліджень зі 

створення тематичних комплексних систем спостереження [2 – 4]. 

Проблематика методичного забезпечення геоінформаційної системи 
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містобудівного моніторингу земель об‘єднаних територіальних громад, що 

інтегрує інформаційні ресурси моніторингу довкілля, моніторингу земель та 

містобудівного моніторингу детально не досліджувалась.  

Створення комплексної системи моніторингу на місцевому рівні 

управлінської діяльності унеможливить дублювання інформації в різних 

підрозділах органів місцевої влади та органах центральної виконавчої влади, 

забезпечить актуальною та повною інформацією систему прийняття рішень з 

територіального розвитку. 

Виклад основного матеріалу.Методи містобудівного моніторингу земель 

об‘єднаних територіальних громад та населених пунктів базуються на 

використанні класичних методів моніторингу земель та містобудівного 

моніторингу, а також їх комбінації з урахуванням вимог до потрібних 

результатів, що в свою чергу впливає на вибір технології проведення 

спостереження або аналізу.  

Об‘єктна складова комплексного містобудівного моніторингу земель 

об‘єднаних територіальних громад формується з об‘єктів населених пунктів, 

параметри спостереження яких визначаються такими науками як екологія, 

землеустрій та містобудування. А предметна складова визначає способи 

реалізації поставлених завдань та спирається на такі науки: інформатику, 

кваліметрію, теорію управління та економіку, які врешті решт і утворюють 

наукові підходів, що формують методологічну основу комплексного 

моніторингу. 

Основою геоінформаційного наукового підходу є поєднання трьох типів 

геопросторових даних, а саме: «місце», «час», «тема», які дозволяють 

проводити класифікацію різних даних і подальшу їх інтеграцію в єдине 

інформаційне середовище [5]. 

Головними завданнями геоінформаційного підходу є: 

- обробка геопросторової інформації про положення і переміщення 

об'єктів на земній поверхні та визначення їх просторового впливу на 

навколишнє середовище; 
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- фіксування та прогнозування станів (виникнення, протікання і 

зникнення) процесів і явищ на поверхні Землі.  

Геоінформаційний підхід цілеспрямований не тільки на обробку даних, 

але і на аналіз та узагальнення інформації з цільовою орієнтацією на отримання 

знань [5] та інформації для підтримки прийняття управлінських рішень. Це 

визначає його інтеграційний характер серед різногалузевих систем дослідження 

процесів і явищ на земній поверхні. Ключовими інтеграційними факторами є 

система координат, суміжна кодифікація, структура даних, які дають 

можливість створювати гіпертекстові та мультиінформаційні структури даних 

[5]. 

Кваліметричний науковий підхід заснований на вивченні проблематики 

кількісної оцінки якості, яку досліджує наукова дисципліна – кваліметрія. 

Метою кваліметричного підходу є управління якістю об'єктів, 

характеристиками об'єктів та процесами. 

Головними завданням кваліметричного підходу є: 

- розроблення достовірних методів оцінювання якості об‘єктів 

дослідження; 

- врахування при оцінюванні якості об‘єктів соціальних та екологічних 

потреб людей [6]. 

Кваліметричний підхід спрямований на оцінювання не тільки об‘єктів в 

цілому, а і окремих його характеристик, а також будь яких процесів. Загальна 

оцінка якості об‘єкта формується від сукупної оцінки якості його складових без 

врахування дублюючих показників [6].    

Ціллю прийняття управлінського рішення, яке спирається на результати 

комплексного моніторингу, є розташування якісних об‘єктів, їх оптимізація та 

забезпечення якісних процесів у межах населеного пункту. Для такого класу 

задач кваліметрія має спосіб побудови математичної моделі оцінювання якості 

об‘єктів, яку можна застосувати як критерій оцінювання альтернативних 

варіантів в процесі прийняття управлінських рішень [6].  
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Цільовий науковий підхід в населених пунктах спрямований на 

управління землевпорядною та містобудівною діяльністю, що спирається на 

результати містобудівного моніторингу земель населених пунктів та враховує 

множину факторів, в тому числі екологічні, економічні, містобудівні. 

Динамічність процесів у населеному пункті обумовлює безперервність 

моніторингової діяльності та періодичне генерування результатів (висновків, 

звітів) для коригування управлінських дій для досягнення поставлених цілей 

(розв‘язання конфліктних, проблемних ситуацій).  

Головними завданням цільового підходу  є: 

- розроблення методів реалізації поточних завдань для досягнення 

стратегічної цілі; 

- розв'язання проблем міжгалузевого характеру та просторового  

характеру з врахуванням зв‘язків між цілями та необхідними ресурсами [7]. 

Цільовий підхід орієнтований на перспективу, потребує встановлення 

ієрархічно сформованих довгострокових, середньострокових та  

короткострокових цілей розвитку населених пунктів, визначення шляхів їх 

досягнення, опису правил змін складових системи (об‘єктів, суб‘єктів)  для 

забезпечення ефективних результатів [7]. Одним з головних факторів, що 

впливає прийняття управлінських рішень є економічна складова процесу.  

Економетричний науковий підхід спрямований на аналіз реальних 

економічних систем і процесів, що в них відбуваються за допомогою 

економетричних методів і моделей, їх застосування при прийнятті 

управлінських рішень. 

Головними завданнями економетричного підходу є: 

- дослідження розвитку економічних процесів і прогнозування їх 

динаміки; 

- вибір і побудова математико-статистичних моделей і перенесення їх в 

практичну діяльність [8]. 

При проведенні містобудівного моніторингу земель населених пунктів 

існує змістовний зв'язок між науковими дисциплінами економетрика, 



Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління та раціональне використання земельних 

ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» 

131 
 

кваліметрія та теорія управління. Методи геоінформатики систематизують дані 

та позиціонують їх в просторі, що надає додаткові можливості виявлення 

зв‘язків між об‘єктами та закономірностей між процесами та явищами. 

Висновки. 

1. Інтеграція моніторингових систем досягається шляхом об‘єднання 

методичного апарату, що використовується для дослідження в складі окремих 

систем, а також залучення методів з інших наукових дисциплін.   

2. Спільне застосування наукових підходів в процесі моніторингової 

діяльності в населених пунктах сприяє розвитку науки та є основою для 

удосконалення в подальшому методів збору, обробки інформації, 

прогнозування та управління шляхом залучення методів з інших наук, таких як 

містобудування, землевпорядкування, екологія, кваліметрія, економіка, 

геоінформатика.  
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ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНА 

 

Актуальність.Ґрунти, як основний засіб сільськогосподарського 

виробництва потребують постійного моніторингу. Тривале інтенсивне 

використання земель в сільському господарстві (більше 90 % розораності 

території) призводить до зниження їх родючості та продуктивної здатності, 

посилює залежність землеробства від погодних умов. За таких умов питання 

охорони, збереження та відтворення родючості ґрунтів є пріоритетним та 

невідкладним.  

В даній роботі проведено стислий аналіз сучасного стану ґрунтів, 

обґрунтованого підходу їх використання з метою отримання екологічно чистої 

продукції.  

Мета досліджень.Визначення впливу інтенсивного 

сільськогосподарського виробництва на еколого-агрохімічний стан ґрунтового 

покрову Херсонської області та розробка пріоритетних заходів по їх 

збереженню.  
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Результати досліджень.Херсонська область займає площу 28,5 тис. км
2
, 

що складає 4,7% території України. Територія регіону розташована в межах 

Причорноморської низовини, представлена монотонною степовою рівниною з 

ухилом в бік моря. Вододільні простори займають більшу частину області.  

Рельєф та галогенез ґрунтів менш вагомі фактори ґрунтоутворення. 

Вони забезпечують формування в межах підтипу родових ознак ґрунтів (за 

характером місцевих умов).  

Особливістю геоморфологічної будови Херсонської області є і те, що 

вона повністю розташована в межах найнижчого геоморфологічного рівня 

України – Причорноморського [2]. Територія її низинна, акумулятивна, 

поверхня слабохвиляста, нахилена на південний схід і складена товщею (25-30 

м) лесовидних суглинків. Практично весь поверхневий стік надходить в 

замкнуті депресійні форми рельєфу - поди. Поди виступають потужними 

місцевими водозбірними та солезбірними басейнами. У межах подів особливо в  

приморській зоні простежується поєднання кількох потужних чинників 

галогенезу геоморфологічного та  гідрогеологічного.    

За даними інвентаризації проведеної фахівцями Каховської ГГМЕ на 

території Херсонської області площі подів і степових блюдець становлять 219,9 

тис. га., що складає до 8 % загальної площі області.  

Рельєф (мезо та мікро) перерозподіляє атмосферні опади по поверхні з 

перезволоженням та періодичним затопленням замкнутих депресійних форм 

рельєфу (подів-блюдець, подоподібних понижень, подів).  При періодичному 

надлишковому зволоженні ґрунтів в теплий період року розвиваються  процеси 

оглеєня та осолодіння з формуванням ґрунтів напівгідроморфного та 

гігроморфного роду.  

Галогенез ґрунтів проявляється в розвитку солонцюватості та засолення. 

Джерелами солей є: реліктове засолення - дочетвертинні морські пліоценові та 

кіммерійські глини, що підстилають лесову товщу; мінералізовані підземні 

води; імпульверизація. 
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Імпульверизація- аєральне надходження солей з акваторій Чорного моря 

та Сивашу. В умовах автоморфного водного режиму це основне джерело 

надходження солей. Щорічне надходження солей в зоні Сухого-Степу на 

території Асканія-Нова становить 320 кг/га, з них біля половини (до 145 кг/га) 

агресивні - хлориди, сульфати натрію і магнію. В м. Баштанка Миколаївської 

області, на межі зони Південного та Центрального Степу, загальне 

надходження солей становить  180 кг/га зі збільшенням долі агресивних солей 

до 69% (124 кг/га) [1]. Імпульверизація не призводить до засолення ґрунтів, але 

викликає розвиток солонцюватості. Солонцюватості в різному ступені 

підвернені всі ґрунти Херсонщини. Сучасні солепроявлення в ґрунтах пов‘язані 

з господарською діяльністю. В області на значних територіях з початком  

зрошувальних меліорацій сформувався незадовільний гідрогеолого-

меліоративний стан. Засолення ґрунтів відбувається при підтоплені (РГВ < 2м), 

з гігроморфним (РГВ 2 - 3м) та напівгідроморфним (РГВ 3-5м) водними 

режимами. Надходження солей відбувається на загальному фоні їх 

вилуджування в підґрунтя та ґрунтові води з подальшим виносом природним 

дренажем.При значній кількості колообігу солей в автоморфних умовах 

Південного Степу (чорноземи) та Сухого Степу (каштанові ґрунти) 

сформувався від‘ємний сольовий баланс. Фоновий ґрунтовий покрив цих зон не 

засолено. Загальна кількість солей в метровому шарі ґрунту до 10 т/га, а в 

двохметровому до 20 т/га. Тип засолення верхнього метрового шару ґрунту 

сульфатно-гідрокарбонатний, другого – содово-сульфатний. 

Підзона сухо-степова, дуже суха з каштановими солонцюватими 

ґрунтами в комплексі з солонцями каштановими ґрунти засолені сольовий 

горизонт знаходиться на глибинах від 0,7 до 1,5м. причина засолення 

гідрогеологічні умови (підтоплення, гігроморфний, напівгідроморфний водні 

режими).  

Інтегральним показником екологічного стану ґрунтів та динаміки його 

розвитку є – гумус. Гумус – складний динамічний комплекс органо-

мінеральних сполук.  Кількість гумусу в ґрунті є одним з важливих параметрів, 
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що визначає рівень його родючості та загальну продуктивність 

сільськогосподарських культур. Стійкість родючості ґрунтів залежить від 

динамічної рівноваги між процесами гуміфікації та мінералізації органічної 

речовини.  

За термін спостереження ґрунти Херсонської області характеризувались 

середнім вмістом гумусу від 2,52 % (II тур), до 2,32 % (III, VI тури ) та 2,45 % 

(X тур ). Динаміка середньозваженого вмісту гумусу в ґрунтах  області показує, 

що в перші 5-10 років проведених обстежень спостерігалось різке зниження  

гумусу, яке складало 0,14-0,2 % (III, IV тури) (рис. 1). 

Чорноземи південні лівобережної та правобережної частини області 

відрізнялись, як за вмістом гумусу, так і за його динамікою. Вміст гумусу на 

лівобережжі протягом останніх 15 років складав 2,65-2,69 %, що на 0,09-0.14 % 

менше чорноземів правобережжя. Втрати гумусу значні і складають 0,25 % (II-

VI тури) , 0,35 % (II-X тури ), на правобережній частині області вони складали 

відповідно 0,21 % і 0,05 %.  

Проведені багаторічні обстеження свідчать про те, що зниження вмісту 

гумусу в чорноземах лівобережжя відбувається швидше, а відновлення 

повільніше. Ми пов‘язуємо цей факт з гранулометричним складом ґрунтів та їх 

використанням. На лівобережжі розташовані значні площі зрошення прив‘язані 

до Головного Каховського та Північно-Кримського магістральних каналів.  

В темно-каштанових важкосуглинкових ґрунтах, перших двох турах 

обстежень (1970-1979 рр.) (Білозерському, Генічеському, Каланчацькому, 

Новотроїцькому, Чаплинському районах та м. Херсон, відмічається доволі 

високий уміст гумусу: 2,70 % (III тур) та 2,79 % (II тур ). В подальшому 

спостерігається різке зменшення до 0,34% та 0,54% в четвертому та п‘ятому 

турі обстежень відповідно. Вміст гумусу в темно-каштанових 

важкосуглинкових ґрунтах за Х туром спостережень знаходиться на рівні 2,40-

2,45 %, втрати гумусу доволі вагомі 0,34-0,39 %.  
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Рисунок 1. – Динаміка середньозваженого умісту гумусу в ґрунтах 

Херсонської області по рокам обстежень (1970-2015 рр.). 

Вміст гумусу визначає продуктивний потенціал ґрунту. Проведений 

аналіз багаторічних досліджень свідчить, що уміст гумусу в ґрунтах 

Херсонської області зменшується, втрати гумусу вагомі. В розрізі районів вони 

складають: чорноземи правобережної частини – 0,14-0,28 %, чорноземи 

лівобережжя – 0,21-0,46 %, темно-каштанові важкосуглинкові ґрунти – 0,34-

0,39 %, темно-каштанові легкосуглинкові – 0,32-0,38 %.  

Проведені нами морфологічні дослідження показують в ґрунтах 

відбувається зниження загального умісту гумусу за рахунок скорочення 

гумусових горизонтів під впливом ерозійних процесів. Негативна динаміка 

гумусу є свідченням деградації ґрунтів. 

Висновки.Зважаючи на те, що родючість ґрунтів Херсонської області має 

чітку тенденцію до зниження, питання відновлення ресурсного потенціалу 

наразі є пріоритетним. Для збереження та підвищення родючості ґрунтів 

найбільш дієвими і реальними заходами для покращення ситуації є наступні: 

- оптимізація складу та співвідношення угідь. Реалізується шляхом 

збільшення долі стабілізуючих компонентів середовища (сіножаті, пасовища, 

лісонасадження) з одночасним скороченням площі ріллі; 
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- вилучення з землекористування еродованих та малопродуктивних 

земель; 

- впровадження органічного землеробства. Це у свою чергу, сприятиме 

впровадженню сівозмін землекористувачами і землевласниками; 

- стабілізація структури сівозмін з обов‘язковим введенням зернобобових 

культур та багаторічних трав; 

- відновлення ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-

меліоративною організацією території. 

Одним із необхідних заходів поліпшення родючості ґрунтів, на якому 

слід акцентувати увагу, є систематичний контроль еколого-агрохімічного стану 

земель сільськогосподарського призначення, здійснення його постійного 

моніторингу. При цьому, еколого-агрохімічна паспортизація земель 

сільськогосподарського призначення є одним із заходів забезпечення 

державного контролю родючості ґрунтів. Контроль за динамікою агрохімічних 

показників ґрунтів є одним з ключових завдань агрохімічного моніторингу.  

Проведення моніторингу ґрунтів сільськогосподарського призначення та 

агрохімічна паспортизація земель є базовим критерієм достовірної оцінки 

земельних ресурсів. Знання та інформація про певні особливості ґрунту, що 

постійно накопичуються, є початковою основою для розробки програм 

ефективного використання земель, визначення заходів щодо їх збереження.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ЗЕМЕЛЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 

Актуальність. Питання регулювання земельних відносин 

територіальних громад є пріоритетним напрямком діяльності національної 

стратегії розвитку регіонів. Тема дослідження є актуальною та її дослідженням 

займалися такі науковці як: У. Бабкевич, В. Головатюк, О. Голодько, В. Голян, 

О. Дребот, Х. Замула, С. Ісаченко, А. Карпук, В. Кирей, О. Середа, М. 

Мироненко, Р. Новіков, І. Пількевич, В. Савчин, О, Сапітон, М. Мироненко. 

Водночас динамічний характер розвитку територій вимагає посилення уваги до 

розвитку локальних соціально-економічних систем та їх подальшого 

регулювання. 

Мета дослідження. Метою дослідження є обґрунтування пропозицій 

щодо ефективного використання земельних ресурсів ОТГ. 

Результати дослідження. Наразі значну роль у розвитку громад 

відіграють лісомисливські господарства як активні учасники суспільних 

відносин ОТГ. У сучасних ринкових відносинах нагромадження 

лісомисливських господарств є могутньою інвестиційною базою для 

національної економіки, які можуть бути мобілізовані за допомогою фінансово-

кредитної системи держави у формі заощаджень. Тому важливим є проведення 

ефективної державної фінансової політики у цьому напрямі для активізації 

http://old.menr.gov.ua/index.php/dopovidi/regionalni
http://www.menr.gov.ua/content/article/7789
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інвестиційної діяльності. Приріст реальних інвестицій у лісогосподарське 

виробництво гальмується через зволікання прийняття законодавчого акту, який 

би регламентував зняття ввізного мита на сучасне високотехнологічне 

деревообробне обладнання, що необхідне для збільшення обсягів виробництва 

продукції з високою часткою доданої вартості. Це проблема актуальна не 

тільки для державних лісомисливських господарств. Тому потрібен здоровий 

лобізм щодо створення законодавчого підґрунтя для надання преференцій 

лісогосподарським підприємствам стосовно придбання обладнання сучасного 

технологічного рівня. Вагомим чинником збільшення капітальних інвестицій у 

лісогосподарське та деревообробне виробництво стало б спрощення механізму 

використання лізингу, що б прискорило процеси оновлення парку виробничого 

устаткування та лісоексплуатаційної техніки і забезпечило б поступове 

зниження рівня фізичного спрацювання основних засобів державних 

лісогосподарських підприємств.  

З огляду на це варто формувати мережу співпраці із всесвітньовідомими 

лісовими господарствами країн Європи. Органам державної влади, на які 

покладено функції контролю й забезпечення раціонального ведення лісового 

господарства, необхідно принципово змінити підхід до інвестиційної політики, 

зокрема в частині залучення іноземних інвестицій, який полягатиме в 

законодавчому та адміністративному врегулюванні питань, пов‘язаних з 

наданням гарантій щодо забезпечення потреб інвесторів у лісосировині та 

формуванням рівноправних умов для всіх суб‘єктів підприємницької 

діяльності. Суттєве нарощення обсягів капітальних вкладень у лісове 

господарство сприятиме розв‘язанню ряду нагальних проблем не лише 

економічного, а й соціально та екологічного характеру. Пропонуємо збільшити 

кількість насаджень, залучивши учнів та провівши акції озеленення. Фонд 

оплати праці теж збільшиться, оскільки здійснюється надання додаткових 

послуг. А також розширивши спектр туристичних послуг. Проведення 

опитування підтвердило попит на подібні екскурсії тож необхідно знайти хто з 
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працівників найкраще відповідає якостям гіда і ще більше підвищити його 

кваліфікацію з допомогою тренінгів та семінарів. 

Висновки. Завдяки диверсифікації та збільшенню прибутків одного з 

лісомисливських господарств ми сприятимемо покращенню макроекономічної 

ситуації в першу чергу на рівні області, а також країни. Але показники одного 

господарства не можуть кардинально змінити ситуацію в країні, тому ми 

спонукаємо до здійснення такої політики у всіх регіонах України. Необхідно 

розробити стратегію нарощування потенціалу і подальшого плану 

імплементації, використовуючи новітні технології. Потенційно державні 

лісогосподарські підприємства є надзвичайно інвестиційно привабливими. 

Сировинна база є важливою передумовою для проектування потужності 

первинної та поглибленої лісопереробки й планування виробничо-

господарської та інвестиційної діяльності. 
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ОЦІНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постановка проблеми. Процес децентралізації влади триває в  

Україні з 2014 року. Внаслідок зміни адміністративно-територіального устрою 

нашої держави в країні створюються об‘єднані територіальні громади  

(ОТГ) як суб‘єкти управління муніципального рівня. У зв‘язку з цим  

постає питання інвентаризації наявних природних ресурсів та оцінки природно-

ресурсного потенціалу новостворених територіальних громад.  

Метою дослідження є проведення оцінки та визначення умов 

ефективного використання природно-ресурсного потенціалу  

об‘єднаних територіальних громад Херсонської області. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням процесів 

формування та використання природно-ресурсного потенціалу регіонів  

України взагалі та об‘єднаних територіальних громад зокрема присвячені праці 

таких вітчизняних науковців, як: І. Кузик, М. Забедюк, О. Балако, І. Чикало, І. 

Шарапата ін.  
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Виклад основного матеріалу.Територія Херсонської  

області розташована у південній частині України та є частиною 

Причорноморського економічного району України, що за  

структурою економіки є аграрно-індустріальним. Площа Херсонської області 

становить 4,7 % від загальної території України [1, с. 230]. 

Створення об‘єднаних територіальних громад в Херсонській  

області почалося з 2015 року. Станом на 1 січня 2019 року в Херсонській 

області повністю сформовано та функціонує 31 об‘єднана територіальна 

громада [2].   

Загальна характеристика об‘єднаних територіальних громад Херсонської 

області зокрема та України взагалі наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Загальна характеристика об’єднаних територіальних громад України та 

Херсонської області станом на 1 січня 2019 року 

Показник Україна 
Херсонська 

область 

Питома вага 

Херсонської 

області в цілому 

по країні, % 

Кількість районів 490 18 3,67 

Кількість об‘єднаних 

територіальних громад (ОТГ)  
806 31 3,85 

Чисельність населення в ОТГ, 

млн. осіб 
8,4 0,26 3,10 

Площа ОТГ, тис. км
2 

193,0 8,9 4,61 

Кількість районів, де не утворено 

ОТГ (без врахування 25 районів 

окупованих територій) 

97 7 7,22 

Кількість ОТГ в плані-графіку 

передачі земельних ділянок 
662 26 3,93 

Кількість ОТГ, які отримали у 646 25 3,87 
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комунальну власність земельні 

ділянки сільськогосподарського 

призначення 

Площа земельних ділянок, 

переданих ОТГ, тис. га 
1450,8 89,2 6,15 

Джерело: складено та розраховано авторами за даними [2; 3, с. 14] 

Загальна площа земель під об'єднаними територіальними  

громадами Херсонської області становить 8918,74 км
2
 або 31,34 % території 

області, де проживає 258946 осіб або 24,7 % від загальної  

чисельності населення області. Станом на 1 січня 2019 року в Херсонській 

області залишилося ще 7 районів, де не створено жодної  

об‘єднаної територіальної громади. Серед цих проблемних районів – 

Верхньорогачицький, Великолепетиський, Нижньосірогозький,  

Генічеський, Скадовський, Нововоронцовський та Новотроїцький. Однак, вже 

створені ОТГ працюють і отримують кошти від держави. Станом на 10 лютого 

2019 року 25 ОТГ Херсонської області (або 96,2 % від запланованих) отримали 

у комунальну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

загальною площею 89,2 тис. га [2].  

Узагальнена структура земельних ресурсів Херсонської області наведена 

на рисунку 1. 

 

Рис. 1. Узагальнена структура земельних ресурсів Херсонської області 

69,2% 
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відкриті заболочені землі інші землі 
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Джерело: побудовано авторами за даними [3, с. 259]  

Земельні ресурси Херсонської області характеризуються  

високою сільськогосподарською освоєністю території (69,2 %) та низькою 

лісистістю (5,4 %), під забудовою зайнято 4,6 % земель. Частка землі під водою 

у загальній структурі землекористування становить 15,2 % та лише 1,5 % – -

болотні угіддя. 

В Україні у 2019 році продовжиться процес передачі  

земель сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об‘єднаних територіальних громад. В цілому по країні землі 

отримають 141 ОТГ, які об‘єдналися у 2018 році [4]. 

Сьогодні неможливе ефективне використання  

природно-ресурсного потенціалу об‘єднаних територіальних громад без 

урахування інтелектуального потенціалу людських ресурсів. Рівень розвитку 

інтелектуального потенціалу посідає центральне місце у формуванні і реалізації 

загального потенціалу об‘єднаних територіальних громад  

зокрема та суспільства взагалі. У цьому контексті постає  

питання про радикальне підвищення місця та ролі інтелектуального потенціалу 

в соціально-економічній діяльності [5, с. 150]. З метою формування та 

підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу 

управлінського ресурсу об‘єднаних територіальних громад сьогодні діють 

програми навчання управлінців у сфері місцевого самоврядування,  

що в перспективі сприятиме успішному виконанню нових завдань в умовах 

децентралізації. 

Висновки. З наведеного вище можна зробити висновок, що реформа 

децентралізації триває на Херсонщині вже не перший рік. За цей час в області 

повністю сформовано та функціонує 31 об‘єднана територіальна  

громада. Проте залишилося ще 7 районів (із 18), де не створено жодної 

об‘єднаної територіальної громади.  

Проаналізувавши структуру земельних угідь Херсонської області можна 

зробити висновок, що земельні ресурси області характеризуються  
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високою сільськогосподарською освоєністю території та низькою лісистістю й 

заболоченістю. 

Підкреслено, що забезпечення ефективного використання та  

нарощення природно-ресурсного потенціалу об‘єднаних територіальних громад 

можливе лише за умови формування інтелектуального потенціалу 

управлінського ресурсу в сфері місцевого самоврядування.  
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ВПЛИВ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ 

ЛЮБИМІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

Актуальність.Землі, які використовують у сільському господарстві 

зазнають негативного впливу, внаслідок впливу як природних факторів так і 

антропогенних. Найпоширенішим деградаційним процесом є ерозія,  

що призводить до зниження продуктивності сільськогосподарських угідь та 

погіршує екологічну ситуацію в агроландшафтах. Саме тому відповідна тема є 

актуальною та потребує більш детального аналізу та грунтовного вивчення. 

Мета. Проаналізувати негативний вплив ерозійних процесів на  

території Любимівської об‘єднаної територіальної громади та запропонувати 

ефективні методи боротьби. 

Виклад основного матеріалу. Ерозія грунту – це процес руйнування 

грунту і переміщення продуктів руйнування водою або вітром. 

Територія Любимівської об‘єднаної територіальної громади  

(ОТГ) Херсонської області розташована в степовій фізико-географічній зоні. 

Відповідне географічне розташування впливає на формування кліматичних 

особливостей: притаманні літні суховії - потужні вітри (більше 5 м/с) при 

низькій вологості (менше 30%), та високих температурах (вище 25°).  

Середня багаторічна кількість опадів по Херсонській області близько 400 мм. 

Саме такі природні умови вплинули на формування відповідних типів грунтів, а 

саме чорноземів та темно-каштанових грунтів. Недостатня кількість  

опадів спричиняють поширення дефляційних процесів [3]. Найбільшої шкоди 
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грунти зазнають під час вітрової ерозії. Дефляція виникає при сильних  

вітрах, які видувають орний шар, унаслідок чого знижується родючість  

ґрунту. Частіше вона спостерігається на недостатньо захищених або зовсім 

незахищених рослинами площах [4].  

Найголовнішими проблемами залишається антропогенний влив, а саме: 

надмірна сільськогосподарська освоєність території (розораність), знищення 

лісосмуг [2]. 

Найбільш розорані землі на території України – у Херсонській  

області (90,3%). В регіоні порушено баланс між кількістю пасовищ та 

сіножатей і площами, призначеними для вирощування агрокультур.  

Наслідком високого ступеня розораності є деградація грунтів та опустелення 

[5]. 

Територія Любимівської ОТГ має складний рельєф. На території  

громади значну частину займають балки та яри. Результатом утворення такого 

рельєфу є процес розмиву грунту. Посилюється ерозія також за рахунок 

знищення рослинності і дерев, які захищають та укріплюють грунтовий  

покрив. Утворенню та швидкому зростанню ярів сприяє також і неправильне 

використання земель, а саме розорювання схилів балок і напрямок борозен по 

схилу вниз по оранці [6]. 

На території адміністративно-територіальної одиниці виявлено 

відхилення фактичних площ зелених насаджень від показників,  

які зазначені за даними експлікації у проектах приватизації земель 

сільськогосподарських підприємств. 

Найбільші втрати лісосмуг полів зафіксовані на території  

Херсонської області, вони становлять 3271,2 га. Більшість місцевого населення 

використовує лісосмуги для побутових потреб, як джерело  

хмизу, для випасання худоби, скиду сміття. В таких випадках лісосмуга 

виглядає розрідженою, і не виконує своєї основної функції захисту  

полів від ерозії, в результаті чого вітри зносять родючий шар грунту і 
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спричиняють пилові бурі [7]. Якість грунту знижується внаслідок того, що 

видуваються поживні елементи. 

Для вирішення проблеми розораності необхідно провести детальні 

обстеження і виявити ділянки , на яких надмірно розвинуті дефляційні  

процеси. Таку територію доцільно засіяти багаторічними травам, або  

ж взагалі вивести під посадку лісових і садово-ягідних насаджень. 

Впровадження ґрунтозахисних сівозмін і смугового землеробства  

також матиме позитивні наслідки. При проектуванні полів сівозмін довгі 

сторони варто орієнтувати поперек активних ерозійних вітрів. 

Питання пов‘язані з рельєфом місцевості вирішувати складніше.  

Залежно від стадії розвитку ярів розробляють різні заходи  

боротьби з ерозійними процесами. У всіх випадках ці заходи мають 

передбачати регулювання поверхневого стоку, який є причиною утворення яру. 

Вимоїни ліквідовують засипанням із застосуванням землерийних  

машин. Схилові яри також засипають, вище від них влаштовують земляні вали. 

Яри закріплюють за допомогою гідротехнічних споруд, створюють прияружні 

смуги та проводять заліснення. 

Створенням лісосмугможе займатися й місцева громада.  

На один гектар смуги потрібно до 200 дерев. Ефект від даної процедури можна 

спостерігати в найкоротші терміни. Адже для створення  

лісозахисних насаджень необхідно 1-3 роки. За експертними оцінками, на 

полях, які захищені лісосмугами, швидкість вітру знижується  

на 20-30%, вологість повітря збільшується на 3-5%, в два рази знижується 

непродуктивне випаровування вологи. Врожайність зернових підвищується на 

5-7 ц/га [7].  

Висновки.Грунтовий покрив зазнає негативного впливу як від  

природних так і антропогенних факторів, наслідками яких є поширення 

ерозійних процесів. 

Отже, апатичне ставлення до влаштування території має певні  

наслідки, які призводять до опустелення, зниження родючості та знищення 
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грунтового покриву. Для вирішення цих питань необхідно  

розробити певний механізм організаційних заходів, які будуть дійсно 

результативними, а також спонукатимуть землевласників і землекористувачів 

до більш дбайливого використання земельних ресурсів. 
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ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НОВОСТВОРЕНИХ 

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Актуальність теми. Земельні ресурси – основа розвитку сільської 

економіки, територіальний базис життєдіяльності громади та важливе джерело 

наповнення бюджету об‗єднаних територіальних громад. Головною метою є 

раціональне використання земель громади. На сьогоднішній день використання 

земельних ресурсів ОТГ відбувається умовах децентралізації влади. Такі дії 

потребують з боку держави та місцевих  органів самоврядування заходів щодо 

підвищення ефективності управління земельними ресурсами. 

Метою є висвітлення проблем раціонального землекористування 

територіальних громад. 

Виклад основного матеріалу. Вивченням проблем природокористування 

об‘єднаних територіальних громад займається вузьке коло науковців. Часто 

питання такого характеру піднімають громадські активісти, новообрані 

керівники громад та різні міжнародні організації, які сприяють реформі 

місцевого самоврядування в Україні. Серед найсучасніших наукових 

досліджень слід зазначити: праці І.В. Патоки, О.М. Кобзара, Є.В. Хлобистова, 

В. Матюха, І. Бистрякова, Д. Клинового. Вивченням проблем 

землекористування територіальних громад займається професор Тертяк А.М.  

В галузі управління земельними ресурсами в умовах децентралізації свої 

дослідження також проводила О.О. Костишин  та ряд інших фахівці [1]. 

На даному етапі адміністративно-територіальної реформи України, в 

Херсонській  області сформовано та функціонує приблизно 30 об‘єднаних 
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територіальних громад. Попри проблеми водопостачання та водовідведення, 

утилізації твердих побутових відходів, організації рекреаційних зон, в громадах 

актуальним є питання збалансованого землекористування. Аналіз структури 

земельних угідь ОТГ Херсонської області показав значну їх відмінність від 

науково обґрунтованих норм. Спираючись на дані паспорту Херсонської 

області стає зрозуміло, що як і більшість території Херсонщини, землі ОТГ на 

55-65% розорані. Частка лук та пасовищ, у загальній структурі 

землекористування становить лише 13%, більше 10% займають ліси та лише 

2% - водоболотні угіддя. Все це у свою чергу формує незадовільну структуру 

землекористування із часткою природних угідь 26%. Тоді як оптимальна частка 

природних угідь будь-якої території повинна складати 50-60% [2]. В межах 

Херсонської області немає жодної об‘єднаної громади, яку можна було б 

зарахувати до першої типологічної групи із найсприятливішою структурою 

землекористування, у якій частка природних угідь є вищою 60%. Більшість 

територіальних громад Херсонщини характеризуються розбалансованою 

структурою землекористування [3]. Процес вирішення таких проблем 

землекористування новостворених громад Херсонщини повинен розпочатися із 

оптимізації структури земельних угідь:  

- збільшення площ лісовкритих земель (висаджування лісів на 

малопродуктивних та високоеродованих землях, вздовж доріг, річок, 

меліоративних канав, навколо діючих сміттєзвалищ, ставків, озер, на пустирях 

та неугіддях, взяття на облік самосів лісу, розроблення проектної документації 

та зміна цільового призначення земельних ділянок під заліснення);  

- зменшення розорюваності шляхом виведення з обробітку 

малопродуктивних та еродованих земель, організувавши ландшафтно-

адаптоване їх використання, розвиток садівництва та сільського господарства із 

ягідною спеціалізацією [4];  

- рекультивація порушених земель та закинутих кар‘єрів, облаштування 

рекреаційно-оздоровчих зон, збільшення площ земель рекреаційного та 
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природоохоронного призначення (створення заповідних об‘єктів, як локальних 

так і регіональних масштабів), відновлення ставкового господарства;  

- реформування еколого-економічних відносин землекористування, 

збільшення ставок земельного податку та рентної плати за землю [5]. 

Висновки. Якщо детальніше проаналізувати усю ситуацію на територіях 

ОТГ, можна прийти лише до одного висновку, що висока антропізація 

земельних ресурсів призводить лише до несприятливих процесів деградації та 

виснаження ґрунтового покриву, зниження родючості, ерозії, яроутворення та 

неефективного використання земель із потенційною їх втратою. Попри високу 

хімізацію земельних угідь та внесення надмірної кількості мінеральних добрив, 

раціональне землекористування також відіграє важливу роль в агровиробничій 

діяльності, на якій спеціалізуються практично усі ОТГ нашої області. Тому слід 

виконувати вище вказані заходу для усунення проблем. 
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ВГО «Народний рух захисту Землі» 
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РОДОВІ САДИБИ – ОДИН З НАПРЯМІВ РАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ОТГ 
 

Актуальність. Державна статистика засвідчує наявність в Україні двох 

протилежних за напрямками дії процесів: перший – відтік населення з сіл і 

занепад сільських територій, а другий – активне повернення людей до землі. 

Мотивація руху людей до землі різна, але факт залишається фактом, люди 

йдуть на землю, облаштовуються, не дивлячись на всі проблеми, які з цим 

пов‘язані. Всеукраїнська громадська організація «Народний рух захисту Землі» 

(ВГО НРЗЗ), утворена в березні 2008 р., має на меті перетворення Землі в 

ідеальне середовище для проживання людини. Завданням організації є 

сприяння формуванню нового світогляду. Одним з першочергових стратегічних 

завдань у формуванні нового світогляду людей, на нашу думку, являється 

забезпечення законодавчої бази з метою отримання українською сім‘єю 1 га 

землі в сільській місцевості для облаштування родової садиби. 

Мета дослідження. Метою дослідження є обґрунтування пропозицій 

щодо розвитку сільських територій через їх законодавче врегулювання. 

Результати дослідження. Суть пропозицій ВГО НРЗЗ в плані розвитку 

сільських територій полягає у наданні законодавчого права кожному 

громадянину України, при бажанні, отримати 1 га землі для облаштування 

родової садиби безоплатно, без права продажу, у постійне або довічне 

користування, з правом передачі лише в спадок [1, с. 415].Це питання ставилось 

і розглядалось на офіційному рівні починаючи з 2008 р., а саме в межах таких 

заходів та рішень: 
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- круглий стіл з міністерствами і відомствами на базі Міністерства 

аграрної політики та продовольства України (жовтень 2008 р.); 

- круглий стіл з депутатами Верховної Ради України (листопад 2009 р.); 

- доручення Кабінету Міністрів України 8-ми міністерствам і відомствам 

та аграрній науці (липень 2009 р.) – розглянути запропонований ВГО НРЗЗ 

проект Концепції «Родова садиба» і внести пропозиції. В подальшому озвучена 

пропозиція передбачала врахувати ідею Концепції «Родова садиба» при 

підготовці Державної програми розвитку сільських територій до 2020 року; 

- міжнародні конференції на базі ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

(березень 2013 р.; квітень 2015 р.); 

- доручення Кабінету Міністрів України 10 міністерствам, відомствам та 

аграрній науці (червень 2014 р.) [2, с. 50]. 

Наразі в Україні створено близько ста нових екологічних поселень і 

темпи їх появи зростають. Для прикладу наведемо тенденції їх росту в різних 

місцях України: Хутір Буда (Чигиринський район Черкаської області) у 2003 р. 

тут проживало 3 сім‘ї, у 2009 р. – їх було вже 23; у Житомирській області 

станом на початок 2010 р. було 1 поселення, у 2015 р. їх налічується 12 тощо), 

[3, с. 120]. Міністерство аграрної політики та продовольства України і НААНУ 

у 2013–2015 рр. вивчали практику створення нових населених пунктів на 

сільських територіях з виїздом безпосередньо в нові поселення. Результати 

вивчення досвіду полягають в наступному: 

І. Враховуючи, що для облаштування однієї родової садиби за 10 років 

наповнення її усім необхідним для повноцінної життєдіяльності, потрібні 

фінансові вкладення в розмірі близько 300 тис. гривень, є можливість 

висвітлити наступні державні інтереси від реалізації вказаного вище проекту: 

1) якщо площу, яку займало село зняте з мапи України прийняти за 250 

га, і віддати її  під родові садиби, то: 

- вкладення (інвестиції) приватними (фізичними) особами, в розрахунку 

на один населений пункт становитимуть (250*300 тис. грн.) 75 млн. грн. 

протягом 10 років, або 7,5 млн. грн. щорічно; 
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- екологічно чистої плодово-овочевої продукції буде вирощено на 2,5 

млн. гривень в розрахунку на рік; 

2) якщо відродити 600 населених пунктів, які зняті з карти України (і ще 

не зняті, але їх немає) за роки незалежності і ще 600 сіл, які знаходяться на 

межі зникнення (існує від 1 до 10 жилих хат), то це забезпечить: 

- зайнятість 100 тис. середньорічних працівників протягом 10 років; 

- щорічні інвестиції приватних осіб в розрахунку на рік – 9 млрд. 

гривень; 

- щорічно екологічно чистої плодово-овочевої продукції в розрахунку 

на рік буде вирощено на суму 3 млрд. гривень [4, с. 957].  

ІІ. В згаданих 1200 населених пунктах буде посаджено 100-150 тис. га 

лісових насаджень, або збережено 1-1,5 млрд. грн. бюджетних коштів на 

ґрунтозахисні заходи. Реальність даного проекту полягає в тому, що не вимагає 

окремого фінансування (на початковому етапі достатньо дії прийнятих Законів 

та підзаконних нормативно-правових актів) та розуміння того, що всі складові 

для вирішення цього питання в державі є, а саме: 

- земля, яка потребує захисту і піклування з боку держави (яка створює 

фінансові та інші проблеми державі);  

- люди, які готові взяти землю під свою опіку (під родові садиби); 

- законодавча база, яка дає можливість місцевим органам влади 

вирішувати ці питання у відповідності до ст. 102-1 Земельного Кодексу України 

[5, с. 420; 6, с. 162].  

Висновки. Саме ці питання становлять основу роботи ВГО НРЗЗ, яка 

проводиться разом з місцевими органами влади на рівні областей, районів та 

сільських рад через проведення круглих столів, громадських слухань та інших 

форм донесення інформації до широкої громадськості. Виходячи з того, що 

реалізація концепції «Родова садиба» дозволить сформувати механізм для 

добровільного заселення сільських територій, освоєння проблемних земель та 

територій, що у свою чергу, сприятиме їх ефективному розвитку і продовольчій 
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безпеці країни, підвищенню доходів населення, забезпеченню гідної заробітної 

плати та умов праці, зайнятості молоді у сільській місцевості, департаментом, 

разом з обласною громадською організацією «Народний рух захисту Землі» 

було підготовлено і проведено цілу низку заходів, направлених на поширення 

інформації для більш ефективного розвитку цього процесу. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Актуальність.Навіть після прийняття Конституції України 28.06.1996 

траплялися випадки визначення порядку встановлення і зміни меж 

адміністративно-територіальних одиниць в Україні відповідно до  

Указу Президії Верховної Ради УРСР "Про порядок вирішення питань 

адміністративно-територіального устрою УРСР" від 12.03.1982 № 1564-Х. Слід 

визнати цю практику такою, що не відповідає Конституції України,  

оскільки, згідно з п. 13 ч. 1 ст. 92 Конституції України, територіальний устрій 

України визначається виключно законами України. Під  

визначенням територіального устрою слід розуміти, зокрема, і визначення 

порядку встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць 

та меж об‘єднаних територіальних громад. [1] 

Мета дослідження.Метою даного дослідження є критичний аналіз 

сучасних передумов для визначення та фіксації меж  

адміністративно-територіальних утворень в Україні, а також визначення 

принципів удосконалення організаційно-методичної бази їх  

формування у перспективі розвитку держави. 

Виклад основного матеріалу.Однією із головних причин недосконалості 

системи адміністративно-територіального устрою України (далі – АТУУ) слід 

вважати недосконалість відповідної нормативно-правової бази,  

адже спеціальний законодавчий акт, який би комплексно врегульовував 

порядок встановлення та зміни меж АТУУ наразі відсутній.  
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Натомість, окремі приписи щодо процедури визначення меж АТУУ наявні у 

Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Розділ IX «Територіальний 

устрій України») та Земельному кодексі України від 25.10.2001 № 2768-III 

(Глава 29 «Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних 

утворень»)  [3]. 

Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень в 

Україні проводиться у порядку землеустрою (статті 2, 5 та 46 Закону України 

від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій»).  

В той же час, наразі відсутні державні стандарти, норми та правила, які 

встановлювали б технічні вимоги до складу та змісту проектів  

землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних 

утворень меж та меж об‘єднаних територіальних громад. Натомість,  

згаданий Закон України від 22.05.2003 № 858-IV містить надзвичайно широку, 

декларативну та беззмістовну норму про те, що відповідні проекти 

землеустрою «розробляються для створення повноцінного  

життєвого середовища та створення сприятливих умов їх  

територіального розвитку, забезпечення ефективного використання  

потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-

культурної цінності, з урахуванням інтересів власників  

земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і  

затвердженої містобудівної документації» [4]. 

Однією із фундаментальних проблем, що стає причиною ускладнень у 

вирішенні питань АТУУ, на мою думку, є некоректне визначення  

поняття межі адміністративно-територіального утворення, яка, згідно статті 173 

Земельному кодексі України від 25.10.2001 № 2768-III, є умовною  

замкненою лінією на поверхні землі, що відокремлює територію району АТУУ 

від інших територій. На перший погляд, таке визначення є цілком  

логічним, але фактично воно базується на припущенні про дискретність  

АТУУ, тобто можливості встановлення індивідуальної замкненої межі для 

кожної адміністративно-територіальної одиниці. Насправді ж АТУУ є 
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безперервним і кожна межа є атрибутом не однієї, а принаймні двох  

суміжних адміністративних одиниць, в тому числі різного рівня,  

а тому зміна межі завжди стосуватиметься усіх суміжних  

територіальних утворень (в т.ч. різнорівневих) [2]. 

Таким чином, межа адміністративно-територіальної одиниці – це 

сукупність умовних ліній, кожна з яких відділяє її територію  

від території суміжної адміністративно-територіальної одиниці,  

що послідовно з‘єднуються у вузлових точках, а також співпадають або 

узгоджуються із межами адміністративно-територіальних одиниць вищого 

рівня [6]. 

Варто також окремо відзначити, що у даний час головним  

стимулом для зміни меж АТУУ переважно виступає природне прагнення 

багатьох об‘єднаних територіальних громад приеднувати нові  

території до своїх населених пунктів з метою розширення  

територій власних управлінських повноважень, пов‘язаних із  

переходом земель державної власності у комунальну. Варто очікувати на 

зменшення зацікавленості органів територіального управління у зміні АТУУ 

після завершення розмежування земель державної та комунальної власності, 

адже зміна меж з цього моменту не припинятиме права державної або 

комунальної власності на земельні ділянки з боку держави і територіальних 

громад [5]. 

Висновки.Вирішення питань формування АТУУ, на мою думку, 

необхідно зводити не до встановлення межі окремого адміністративно-

територіального утворення (тобто площинного об‘єкту), а встановлення меж 

між суміжними адміністративно-територіальними утвореннями (окремих 

лінійних об‘єктів), в тому числі (при потребі) на окремих  

ділянках проходження таких меж. Межіадміністративно-територіальних 

утворень засвідчувати державним актом України, форму і порядок видачі  

якого встановлює Верховна Рада України. Згідно вказаного проекту  

такий акт буде видаватися відповідному адміністративно-територіальному 
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утворенню. Він повинен містити повні відомості про  

межі адміністративно-територіальної одиниці та меж об‘єднаних 

територіальних громад. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ: 

СУЧАСНИЙ СТАН 

 

Актуальність. На початку ХХІ ст. Україна постала перед необхідністю  

створення осередком збереження генофонду, шляхів міграції тварин через 

поєднання територій та об‘єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), охорони 

природних ландшафтів від надмірних змін, а також влаштування центрів 

відтворення цінних видів рослинного і тваринного світу. Особливі сподівання у 

досягнені поставленої мети покладені на формування екологічної мережі (ЕМ), 

до складу якої входять національні парки, заповідники, заказники тощо. 

Станом на 01.01.2018 ЕМ має в своєму складі 8245 території та об‘єктів  

загальною площею 4,318 млн. га в межах території України (фактична площа 

3,985 млн. га) та 402500,0 га в межах акваторії Чорного моря. Відношення 

фактичної площі ПЗФ до площі держави становить 6,6%.  На думку фахівців [1, 

c. 2] ця площа є недостатньою і залишаться значно меншою, ніж у більшості 

країн Європи, де середній відсоток заповідності становить 15%.  

Наразі, актуальність формування ЕМ України зумовлена вимогами 

формування Всеєвропейської екологічної мережі як єдиної просторової системи 

територій країн Європи з природним або частково зміненим станом ландшафту. 

Мета дослідженняполягає урозгляді особливостей формування 

екологічної мережіна основі існуючої мережі об‗єктів природно-заповідного 

фонду. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Даній проблемі присвятили 

свої дослідження такі вчені, як Я.І. Мовчан [2] А. М. Третяк [3], А. Я. Сохнич 

[4] та багато інших, які узагальнили методологічні основи розвитку екологічної 

мережі України, дослідили її основні структурні елементи, а також 

запропонували вдосконалення нормативно-правове забезпечення, аналіз 

сучасного стану ЕМ та розвиток. 

Результат дослідження. У чинному законодавстві зазначається, що 

національна ЕМ повинна займати 41% усієї території країни [5, с.12]. Її 

формування передбачає зміни в  структурі земельного фонду країни шляхом 

віднесення (на підставі обґрунтування екологічної безпеки та економічної 

доцільності) частини земель господарського використання до категорій, що 

підлягають особливій охороні з відтворенням притаманного їм різноманіття 

природних ландшафтів. Основною метою екологічного законодавства є 

збільшення площі земель країни з природними ландшафтами до рівня, 

достатнього для збереження їх різноманіття, близького до притаманного їм 

природного стану. Тобто на меті формування ПЗФ, як територіально єдиної 

системи, побудованої відповідно до забезпечення можливості природних 

шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, яка б забезпечувала 

збереження природних екосистем, видів рослинного і тваринного світу та їх 

популяцій. Наявна площа та територіальна структура земель України, що 

підлягають особливій охороні, дають певні підстави для їх віднесення до 

територіальної системи з певними ознаками екологічної мережі. 

Основним та першочерговим завданням є збільшення площі окремих 

елементів національної екологічної мережі, застосування економічних важелів 

сприяння їх формуванню на землях усіх форм власності, створення відповідної 

нормативно-правової бази, здійснення комплексу необхідних наукових 

досліджень та організаційних заходів.  

Існує ряд невирішених питань, які гальмують процес формування 

екологічної мережі. Так, через недосконалість природоохоронного 

законодавства багато об'єктів ПЗФ, існують лише на папері. Низка заповідників 
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і національних парків, перетворено на зразкові колгоспи, лісгоспи, рибгоспи, 

мисливські господарства і розважальні комплекси. 

Недосконало вирішене питання проектування землекористування 

структурних елементів ЕМ на території сіл, селищ, районів, в основі якого 

покладено еколого-ландшафтне мікрозонування території у ході підготовчих 

робіт до складання проекту землеустрою. До сформованих екологічно 

однорідних ділянок прив‘язують систему складових ЕМ, природоохоронні 

заходи у виді територіальних природоохоронних обмежень (обтяжень) у 

використанні земельних та інших природних ресурсів. Додатково проектують 

організаційно-територіальні заходи, що підвищують екологічну стабільність 

ключових (природні ядра заповідання), сполучних (екологічні коридори), 

буферних та відновлювальних територій ЕМ [6, с. 27]. 

Природними ядрами виступають території та об'єкти ПЗФ, водно-болотні 

угіддя міжнародного значення, інші території, у межах яких збереглися 

найбільш цінні природні комплекси.  

Екологічні коридори створюють постійний зв'язок між ядрами 

заповідання та, як важливі елементи екологічних мереж, мають на меті сприяти 

руху та міграції тварин і рослин між ядром і прилеглими територіями. Таким 

чином, екологічні коридори є важливими для довгострокового періоду 

виживання біологічного різноманіття. Загалом, ці два структурних елементи 

оточені буферними зонами, які слугують захистом від можливих руйнівних 

зовнішніх впливів. Вони повинні забезпечувати збереження природних або 

напівприродних екосистем і популяцій важливих або вимираючих видів.  

Буферні зони створені для посилення захисту конкретної зони, часто 

прилеглої до неї. Вони можуть бути визначені, як охоронні території з 

відповідною категорією, яку їм присвоює управління Міжнародного союзу 

охорони природи залежно від мети збереження. У буферних зонах 

використання ресурсів може бути обмежене.  

Перелік відновлюваних територій включає території, що являють собою 

порушені землі, деградовані і малопродуктивні землі та землі, що зазнали 
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впливу негативних процесів та стихійних явищ, та інші території, важливі з 

точки зору формування просторової цілісності ЕМ. 

 Висновки. З метою забезпечення стратегічного завдання для досягнення 

екологічної збалансованості території України площа земель екологічної 

мережі має бути збільшена, а також вдосконалена нормативно-правова база. 

Актуальним залишається питання підготовки матеріалів та розроблення 

проектів створення, відведення земель для організації території та об‘єктів 

природно-заповідного фонду. Також необхідно забезпечити науково-

методичний супровід ведення державного кадастру природно-заповідного 

фонду України. 
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ВПЛИВ БІОДОБРИВ І МІКРОДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ 

ГОРОХУ ТА КАДАСТРОВІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ГРУНТІВ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (ТГ) ХЕРСОНСЬКОЇ ТА 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

 

Актуальність. Незважаючи на те, що зернобобові культури є основним 

компонентом високобілкових  ресурсів як у харчуванні людей, так й у раціоні 

тварин і птиці, в Україні у теперішній час відчувається значний дефіцит 

харчового й кормового білка рослинного походження. Це приводить до 

незбалансованості продуктів харчування і кормів за незамінними 

амінокислотами та протеїном, до неповноцінного харчування людей, а також до 

скорочення поголів‘я та зниження продуктивності тваринництва й 

птахівництва. Назріла необхідність у зміні структури сівозмін у бік збільшення 

зернобобових культур з метою забезпечення повної потреби населення в цих 

продуктах. Крім того, збільшення частки зернобобових культур у структурі 

посівних площ є найдешевшим і найефективнішим шляхом підвищення 

родючості ґрунтів, зростання вмісту гумусу й азоту та захисту земель від 

деградації. Загальновідомо, що при кадастровій оцінці грунтів основними є 

показники вмісту у них гумусу та азоту [1]. 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/1/14.pdf
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Мета дослідження.На сучасному етапі розвитку аграрного виробництва 

виключно важливого значення набувають питання покращення родючості 

ґрунтів з накопиченням елементів живлення в них біологічного походження, 

насамперед азотовмісних сполук, а також гумусу, який є одним із головних 

показників родючості вирощування екологічно чистої продукції рослинництва з 

мінімальним застосуванням синтетичних препаратів. 

Тому досить актуальними є спроби збільшення кількості, інтенсифікації 

та продуктивності азотфіксації бульбочкових бактерій, симбіотуючих з 

бобовими культурами. 

Горох посівний та овочевий, якому присвячені наші дослідження, здатен 

забезпечити власні потреби в азоті на  65–75% та залишати  в ґрунті до 60-80 

кг/га біологічного азоту, внаслідок чого він є сприятливим попередником для 

більшості сільськогосподарських культур [1, 2, 4]. 

Виклад основного матеріалу.Дослідження проводились на полях 

Новодмитрівської ТГ Білозерського району, Комишанської ТГ Корабельного 

району та Беризнегуватської ТГ Миколаївської області  в 2004-2015 роках.У 

дослідженнях, після збирання культури, проводили аналіз ґрунту на вміст 

гумусу та NРК по варіантах досліду. Крім того, на полі, де проводили 

експерименти, були виділені парові ділянки без рослин і ділянки, засіяні 

ячменем ярим – культурою, яка не здатна до азотфіксації. Це дозволяло 

визначити кількість гумусу та рухомих форм азоту, фосфору та калію в ґрунті 

для порівняльної характеристики їх вмісту з досліджуваними варіантами [2, 4]. 

Дані по вмісту рухомих азоту та фосфору в ґрунті після збирання гороху 

овочевого свідчать, що застосування бору, молібдену та ризоторфіну для 

обробки насіння гороху овочевого у деяких варіантах досліду сприяли 

значному накопиченню нітратів після збирання культури. 

Найбільшим приріст рухомого азоту в орному шарі ґрунту порівняно з 

контрольним варіантом (ярим ячменем) виявився при обробці насіння гороху 

овочевого бором, молібденом і ризоторфіном − 4,28 мг/100г. Вагомий  внесок  у  

накопичення  нітратів забезпечував варіант  із  застосуванням  для обробки 
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насіння  молібдену та  ризоторфіну, де вміст рухомого азоту становив 4,15 

мг/100 г ґрунту. Наведені дані свідчать, що навіть за вирощування гороху лише 

на фоні внесення N30P40 без обробки насіння на період збирання гороху 

овочевого нітратів у 0-30 см шарі ґрунту містилося 2,91 мг при 3,11 мг у зразку, 

що відібрали по пару та 2,30 мг/100 г – по ячменю ярому. Це ще раз 

пересвідчує, що горох, як попередник, практично не поступається паровій 

ділянці, особливо коли під пар не вносять гній. [4]. 

Слід зазначити, що на кількість рухомого фосфору й обмінного калію в 

ґрунті вирощування гороху овочевого й обробка насіння його перед сівбою 

ризоторфіном і мікроелементами впливали менше. І все ж найбільше 

Р2О5містилося в ґрунті варіанту з внесенням N30P40 та обробкою насіння 

сумісно бором, молібденом і ризоторфіном – 4,05 мг/100 г. 

Деяке збільшення вмісту рухомого фосфору, очевидно, пояснюється тим, 

що при більшій кількості сполук азоту в ґрунті відбувається тимчасова зміна 

кислотності, що своєю чергою позитивно позначається на вивільненні 

важкодоступних закріплених фосфатів ґрунту. 

Вплив досліджуваних нами варіантів на вміст у ґрунті обмінного калію 

був ще менш істотним і практично відсутнім, тому ми вирішили недоцільним 

його наводити у цій монографії. 

Нашими дослідженнями встановлено чітку залежність між кількістю 

рухомого азоту в орному шарі ґрунту та вмістом гумусу (табл. 3.16). Як 

свідчать наведені дані, після збирання гороху овочевого в орному шарі ґрунту 

найбільше гумусу містилося за внесення N30P40 та обробки насіння бором, 

молібденом і ризоторфіном – 2,26%, що перевищувало парову ділянку без 

рослин, де його кількість складала 2,16%, фон N30P40 – 2,13 і зразок ґрунту з 

посівів ячменю ярого, де гумусу містилося найменше – 1,96%. 

Ми розрахували накопичення гумусу в орному шарі ґрунту під горохом 

овочевим порівняно з ячменем ярим. Якщо останній прийняти за контроль, то 

приріст по гороху складає від 6,12 до 10,8 т/га гумусу. 
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Дослідженнями встановлено, що обробка насіння гороху перед сівбою 

бором, молібденом і ризоторфіном як окремо, так і в різних комбінаціях істотно 

збільшує вміст і нагромадження гумусу в ґрунті. Так, якщо фон, на якому 

вирощували горох овочевий (а саме N30P40) прийняти за контроль, то 

збільшення гумусу від обробки насіння ризоторфіном у середньому за три роки 

досліджень склало 2,16 т/га, бором – 1,44; молібденом – 2,88 т/га.  

При сполученнях наведених складових цей показник збільшується й 

максимуму досягає при обробці насіння бором, молібденом і ризоторфіном 

сумісно, де нагромадження гумусу досягло 4,68 т/га, при 1,08 т/га у ґрунті 

парової ділянки та при зменшенні на 6,12 т/га за вирощування неудобреного 

ячменю ярого. Останній показник переконливо пересвідчує, що при 

вирощуванні сільськогосподарських культур без використання добрив та у 

сівозмінах без бобових культур відбувається поступове виснаження ґрунтів і 

зниження їх потенційної родючості. 

Висновки: 

1. Вирощування гороху порівняно з ячменем ярим і навіть неугноєним 

паром більш позитивно впливає на вміст і накопичення рухомого азоту в ґрунті. 

2. Вміст нітратів у орному шарі ґрунту при вирощуванні гороху на фоні 

N30P40 та обробці насіння при сівбі ризоторфіном, бором і молібденом як 

окремо, так і в різних поєднаннях збільшується на 7,6- 47,1% порівняно лише з 

фоном N30P40 та на 36,1–86,1% порівняно з ячменем ярим. Аналогічно 

змінюється і вміст гумусу та його накопичення в ґрунті. В орному шарі ґрунту 

під ячменем ярим гумусу містилося 1,96%, під неугноєним паром – 2,16%, під 

горохом овочевим, вирощеним по фону N30P40 – 2,13%.  

3. Максимальною є кількість гумусу, визначена за вирощуванням його по 

цьому ж фону при обробці насіння перед сівбою бором, молібденом і 

ризоторфіном − 2,26%. Приріст (накопичення) гумусу в ґрунті останнього 

варіанту порівняно з фоном склало 4,68 т/га, де цей показник був найбільшим. 

4. Аналіз даних свідчить, що найбільшим приріст вмісту рухомого азоту в 

орному шарі ґрунту порівняно з контрольним варіантом (ярим ячменем), 
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виявився при обробці насіння гороху  бором, молібденом та ризоторфіном − 

4,28 мг/100 г. Вагомий  внесок  у  накопичення  нітратів забезпечував варіант  із  

застосуванням  для обробки насіння молібдену та ризоторфіну, де вміст 

рухомого азоту становив 4,15 мг/100 г ґрунту. Це  пересвідчує, що горох, як 

попередник, практично не поступається паровій ділянці й особливо коли під 

пар не вносять гній. Після збирання гороху в орному шарі ґрунту найбільше 

гумусу містилося при обробці насіння бором, молібденом та ризоторфіном – 

2,26%. 
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ У ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 

 

Постановка проблеми (актуальність).З 2015 року в Україні 

відбувається адміністративна реформа, метою проведення, якої є надання 

більше повноважень органам місцевого самоврядування та зміни схем поділу 

країни, тобто утворюється новий вид адміністративної одиниці як об‘єднана 

територіальна громада. На заміну існуючим місцевим радам, їх кількість 11 

тис., має бути сформовано 2000 ОТГ. Законом «Про добровільне об‘єднання 

територіальних громад» [3] передбачається об‘єднання сусідніх між собою 

міст, селищ чи сіл в одну громаду, яка матиме свій єдиний центр, тобто один 

представницький центр – орган місцевого самоврядування.  

Мета дослідження.Проведення аналізуінформаційного забезпечення у 

об‘єднаних територіальних громадах для адміністративного управління та 

контролю з метою раціонального використання земель.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями 

інституціонального забезпечення формування, розвитку та  управління 

територіальними громадами, питаннями еколого-економічного обгрунтування 

раціонального використання та охорони земель займалися відомі українські 

вчені  Ю. Шаров, В. Мамонов, І. К. Бистрякова, В. М. Будзяка, Д. С. Добряка, 

Й. М. Дороша, Г. Мартина, А. М. Третяка та інш. 

Результат дослідження. За період 2015-2018 років в Україні 

сформовано 831 територіальні громади. Під час їх формування та реалізації 

запропонованих ініціатив  економічного розвитку пріоритет надається 

принципам стратегічного планування, комплексного підходу реалізації 
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повноважень та прав територіальних громад. Сформовано повноваження 

територіальних об‘єднаних громад у нашій державі:  

- розпорядження наявним майном, яке знаходиться у комунальній 

власності; 

- прийняття програм, щодо культурного розвитку та соціально-

економічного та здійснення контролю та регулювання за їх реалізацією; 

- аналіз та прийняття бюджетів та контроль за виконанням; 

- прийняття ставки податку, відповідно до законодавства; 

- реалізація місцевих референдумів та підготовка їх результатів; 

- ліквідація, реорганізація комунальних підприємств контроль за їх 

роботою; 

- реалізація та здійснення вирішення інших питань. 

Відповідно, ми бачимо що ОТГ наділена усіма повноваженнями, щоб 

здійснювати управління та контроль на своїй території [2,3,5]. 

Попри зазначене об‘єднані територіально громади не мають змоги 

здійснювати управлінські рішення в повній мірі, оскільки відсутня інформація 

різного характеру.  В кінцевому результаті не може бути визначений 

правильний напрям, щодо застосування потенціалу території [4] .  

Пріоритетними є питання охорони природних ресурсів, особливо 

земельних. Можливість усунення даної проблеми можливе методом розробки 

прогнозно-планувальної документації. Сюди можна віднести програми щодо 

раціонального використання та охорони земель, усіх інших природних ресурсів, 

документація із землеустрою, плани щодо просторового, перспективного 

розвитку  об‘єднаної територіальної громади [1]. Проблемою залишається 

невизначеність меж об‘єднаних територіальних громад, оскільки відповідно до 

закону, території має бути неподільною та нерозривною. Встановити межі 

сьогодні не можливо, оскільки відповідно до Конституції України об‘єднанні 

територіальні громади не є суб‘єктами адміністративно-територіального 

устрою. Сільські, селищні та міські межі в останнє юридично встановлювались 

у 1992 році із врахуванням на той час вже застарілих картографічних 
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матеріалів. Також є незрозуміле місцеположення межі лісосмуг, доріг та 

каналів. Земельні проблеми призводять до порушення законодавства при 

землеволодінні та землекористуванні, призводить до зменшення надходжень до 

бюджету об‘єднаних територіальних громад. Відбуваються різні конфліктні 

ситуації, які суттєво впливають на раціональне використання та охорону 

земель. Окремо необхідно провести облік меліоративних земель. 

Катастрофічний стан першочергово виникає через відсутність контролю та 

постійного догляду, спостережень за станом меліорації на місцевому рівні, а 

також є правова невизначеність у користуванні ними. Осушувальні канали до 

кінця не передані у власність об‘єднаних територіальних громад через те, що 

відповідно до законів та постанов, вони не матимуть повноважень ним 

керувати, оскільки знаходять за межам населених пунктів. Отже, громади не 

мають юридичного права, щоб розпоряджатись об‘єктами меліорації і це 

потребує законодавчого вирішення, розробки схеми розвитку меліоративних 

систем, залучення інвестицій від різних сільськогосподарських підприємств. 

Вирішення даної проблеми дасть змогу  покращити ефективність використання 

та підвищити якісний стан земель. 

Негайне вирішення потребує проблема погіршення стану екології в межах 

кожної об‘єднаної територіальної громади. Відсутнє дотримання екологічно 

дозволених площ ріллі, кормових угідь, лісових насаджень, розораність 

території є досить великою, що призводить до ерозійних процесів та 

погіршення стану земель. Досить часто фермери, які беруть в оренду землі без 

ніякого контролю надмірно застосовують пестициди та нітрати. Є зростання 

важких металів, збудників інфекційних хвороб, розвиток деградації – 

знижується вміст гумусу, що впливає на родючість культур. Окремого розгляду 

потребує питання засміченості та забруднення земель, утворення сміттєзвалищ 

тощо. Тобто державне законодавство повинне бути доповнене різними 

обґрунтованими нормами, стандартами з метою запобіганню екологічної, 

біологічної, ресурсної катастрофи. Необхідно розробити методи очищення 

забруднених територій.  
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Разом з екологічними проблемами стоять і економічні, вони є 

взаємопов‘язані, оскільки відбувається зменшення надходжень до бюджету 

новоутворених ОТГ від плати за землю, а також орендну плату, за 

користування землею та різними природними ресурсами.  Прогнозовано зараз 

багато процесів унеможливлюють рішення, які були прийняті раніше, нечітке 

формування земель комунальної власності, встановлення орендних ставок за 

користування землями сільськогосподарського призначення без врахування 

потреб громадян. Це в кінцевому результаті призводить до рейдерства, корупції 

та постійних зловживань у сфері землекористувань на території об‘єднаної 

територіальної громади [6]. Економічний достаток об‘єднаної територіальної 

громади великою мірою залежить від економічної прозорості, тобто сплати 

податків, збільшення платників податків, орендованих земель. 

Висновок: Вирішення зазначених проблем можливе при створенні 

системи даних, яка  дала можливість поєднувати в собі інформацію: 

адміністративну, просторову, статистичну тощо. Реалізація такої системи, 

дозволить жителям в рази швидше та краще керувати своїми активами, що буде 

призводити до припливу інвестицій, скороченню витрат бюджету, реалізації 

життєво важливих послуг для громадян.  
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МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 

 

Актуальність. Сьогодні важливе питання займають земельні ресурси,  

які виступають як основа розвитку сільської економіки, територіальний базис 

життєдіяльності громади та важливе джерело наповнення бюджету ОТГ.  

Але вкрай важливо раціонально використовувати землю громади.  

Для цього необхідно знати, якими саме землями володіє територіальна громада, 

і як з максимальною користю вона може їх використати. 

Мета.Забезпечення сталого розвитку громад та підвищення рівня життя 

населення через ефективне управління земельними ресурсами. 

Виклад основного матеріалу. Досвід практичної реалізації  

Закону України від 05.02.2015 р. № 157-VIII «Про добровільне  

об‘єднання територіальних громад» довів з одного боку  

його актуальність і корисність для розвитку територіальних громад,  

а з іншого – виявив недосконалості, прогалини та колізії  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58610
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58610
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у правовому регулюванні окремих питань, пов‘язаних з об‘єднання 

територіальних громад.  

Після чого в силу вступило Розпорядження Кабінету Міністрів від 5 

серпня 2015 р. № 832-р «Про затвердження перспективного плану формування 

територій громад Херсонської області», за допомогою якого було встановленні 

межі ОТГ.  

Також, 31 січня 2018 року на засіданні Уряду прийнято  

Розпорядження  № 60-р «Про передачу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у  

комунальну власність об'єднаних територіальгних громад».  

Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) 

починаючи з 1 лютого 2018 р. повинні забезпечити передачу  

усіх земельних ділянок сільськогосподарського  

призначення державної власності в комунальну власність  

відповідних об‘єднаних територіальних громад, крім  

тих земельних ділянок, які не можуть бути передані у комунальну власність. У 

випадку, якщо земельні ділянки не сформовані, забезпечити їх формування 

шляхом інвентаризації.  

Одним із прогресивних законів, що сприяє формуванню ефективного 

механізму використання земель, розширенню повноважень органів місцевого 

самоврядування у сфері управління земельними ресурсами та,  

як наслідок, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів, можна вважати 

прийнятий 10 липня 2018 року за № 2498  Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 

власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах 

земель сільськогосподарського призначення, запобігання  

рейдерству та стимулювання зрошення в Україні». Закон набирає чинності з 1 

січня 2019 року [4]. 

Таким чином, станом на 2019 рік ми можемо спостерігати суттєві зміни, 

які відбулися в громадах: 
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- Встановлення меж ОТГ; 

- Землі сільськогосподарського призначення державної власності 

перейшли в комунальну власність відповідних ОТГ ( згідно до графіку); 

- Проведення моніторингу земель; 

- Органи місцевого самоврядування набувають повноважень стосовно 

передачі в оренду нерозподілених земельних ділянок та невитребуваних часток 

(паїв) як в межах, так і за межами населених пунктів та ін. 

Але враховуючи всі позитивні зміни випливає ряд проблемних питань: 

1. Відсутність інвестицій ОТГ; 

2. Бездіяльність стосовно забруднених, малопродуктивних, ерозійних та 

ін.; 

3. Відсутність можливості задовольнити потреби громадян у земельних 

ділянках та ін. 

Виходячи з цього, одним із заходів по вирішанню проблеми 

раціонального використання та охорони земель є особа з достатнім 

теоретичним та практичним досвідом у даній сфрі, а саме землевпорядник – 

основний фахівець, який може якісно оцінити ситуацію в ОТГ із земельними 

ресурсами, проаналізувати склад, якісні та кількісні показники, розібратися з 

орендованими землями, їх формою власності. Цей спеціаліст має  

володіти знаннями у галузі земельного права, земельного кадастру, 

землевпорядкування та управління земельними ресурсами, мати відповідну 

освіту та належну кваліфікацію і бути вільним користувачем програмних 

продуктів ГІС.[1] 

Адже кожен голова громади повинен обґрунтовувати свої дії та вчинки на 

основі даних, порад та відомств фахівця, який повинен організувати ефективне 

використання земель, їх охорони, контроль за дотриманням  

земельного законодавства, проведення заходів із землевпорядкування, 

забезпечення ОТГ актуальною інформацію про земельні ресурси їх власників та 

користувачів. 
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Також підвищенню ефективного управління земельними ресурсами 

можна досягти за рахунок: 

 Відвідування семінарів, тренінгів, конференцій і т.д стосовно 

ефективного управління земельними ресурсами як землевпорядника громади, 

так і її голови; 

 Підвищення кваліфікації землевпорядника; 

 Отримання додаткових знань в інших сферах, що сприятимуть 

ефективному управлінню земельних ресурсів [3]. 

Крім цього, одним способів подолання проблем є залучення іноземних 

компаній, вітчизняних підприємств, установ, організацій, міністерств, завдяки 

яким є унікальна можливість отримати інвестиції та знання за рахунок:: 

 Грант на розвиток спроможності громади здійснювати управління 

земельними ресурсами (Проект USAID, «Підтримка аграрного і сільського 

розвитку в Україні» («Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією 

«Кімонікс Інтернешнл Інк». Метою даного гранту є підвищенняспроможності 

ОТГ приймати обґрунтовані рішення щодо управління земельними ресурсами, 

врегулювання питань управління земельними ресурсами в межах об‘єднаних 

територіальних громад, обсягів та сутності землевпорядних робіт та процедур 

розробки, погодження, затвердження і реалізації документації із землеустрою, 

розробки пропозицій, залучення додаткових інвестицій та/або кредитів для 

впровадження проектів (в тому числі інвестиційних інфраструктурних) 

розвитку об‘єднаних територіальних громад на основі партисипативного 

лідерства та державно-приватного партнерства, поширення досвіду управління 

земельними ресурсами ОТГ та впровадження інвестиційних інфраструктурних 

проектів на інші громади України [4]). 

 Отримання знать в Освітньо-аналітичному центрі розвитку громад (на 

прикладі Тернополя). Організація створена з метою сприяння ефективній 

роботі об‘єднаних громад та активізації мешканців. 
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 Програма DOBRE ( Глобал Комьюнітіз (GlobalCommunities) виконує 

п‘ятирічний проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

вартістю $50 мільйонів «Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність» (DOBRE).  Програма DOBRE спрямує більшу частку технічної 

та фінансової допомоги на місцевий рівень, зокрема створюючи умови для 

нових ОТГ. Програма DOBRE працюватиме в 7 цільових областях: 

Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, 

Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській [6]). 

 Програма розвитку спроможності об‘єднаних територіальних громад в 

управлінні земельними ресурсами ( З вересня 2018 року розпочалась 

інноваційна програма розвитку спроможності об‘єднаних територіальних 

громад в управлінні земельними ресурсами та залученні інвестицій – 

«Програма місцевого системного розвитку». Програма виконується Фондом 

Східна Європа у партнерстві з ТОВ «Бломінфо-Юкрейн», громадською 

організацією «Деспро» та Київським економічним інститутом в рамках проекту 

USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку». Нею передбачається: 

ефективне управління земельними та іншими ресурсами в межах ОТГ на основі 

GIS технологій;розвиток спроможності ОТГ формувати проекти розвитку для 

залучення інвестицій;врахування інтересів органів влади, місцевого 

самоврядування, бізнесу та недержавного сектору на основі співробітництва та 

партнерства [7]) та ін. 

Висновок. Отже, в Україні ще тривають процеси щодо добровільного 

об‘єднання територіальних громад, які набрали неоднозначного характеру.  

Не дивлячись на те, що це дало багато позитивних результатів, недоліки 

постійно дають про себе знати.   Для того, щоб ефективно пройшов процес з 

децентралізації, потрібні кваліфіковані фахівці з ефективного управління 

земельними ресурсами.  

На даний момент діє багато проектів, грантів та попозицій за участю 

зарубіжних та вітчизняних компаній, які дають змогу покращити діяльність 

громад у сфері ефективного використання та охорони земельних ресурсів. 
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Тому, як можна побачити, у даного Закону України «Про добровільне 

об‘єднання територіальних громад» є великий потенціал, який потребує лише 

його логічного довершення. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ 

РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Постановка проблеми. Земля - це основний ресурс, без якого не може 

існувати жодна країна, тому дбайливе ставлення до землі має суттєве значення 

для нинішніх та прийдешніх поколінь. На жаль, в Україні земля як чинник 

добробуту і зростання, як природний ресурс досі залишається недооціненою. 

Особливо значущими постають питання землекористування в умовах 

децентралізації влади та європейської інтеграції України. Це пов‘язано з 

управлінням земельними ресурсами на сучасному етапі земельної реформи, яка 

відбувається у країні за практично безконтрольного становлення ринкових 

відносин у земельній сфері, суперечливості земельного законодавства. Виникає 

небезпека втрати земельних територій як соціально-культурного, екологічного, 

економічного і політичного надбання.  

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у вивченні та 

узагальненні наукових доробок із  питань управління земельними ресурсами у 

вітчизняній і зарубіжній науковій літературі та питання вдосконалення 

механізмів управління земельними ресурсами територіальних громад в умовах 

децентралізації в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методичні 

аспекти, зміст поняття «державне управління земельними ресурсами» 

розглядали зарубіжні та вітчизняні науковці такі, як Д. Бабміндра, В. В‘юн, В. 

Горлачук, Д. Гнаткович, М. Лавейкін, Л. Новаковський, І. Бистряков, Г. 

Гуцуляк, А. Сохнич, В. Трегобчук, А. Третяк, М. Федоров, В. Юрчишин, які 

проаналізували понятійний апарат системи державного управління земельними 

ресурсами та змістовні характеристики процесів, що відбуваються у цій сфері 

діяльності.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема управління 

земельними ресурсами завжди була актуальною, оскільки земля є основою 

будь-якого виробництва. Правда, якщо в несільськогосподарській сфері землі 

відводиться пасивна, другорядна роль, то в сільськогосподарському і лісовому 

господарстві вона виступає головним засобом виробництва. Це й свідчить про 

велике її значення. Особливості земельних ресурсів визначають виняткову роль 

їх управління. І це не випадково, адже відомо, що земельні ресурси, на 

використанні яких формується близько 95% обсягу продовольчого фонду та 2/3 

фонду товарів споживання, по праву вважаються первинним чинником 

виробництва, фундаментом економіки України. Варто зазначити, що частка 

земельних ресурсів у складі продуктивних сил країни становить понад 40%, а в 

ресурсній забезпеченості соціально-економічного розвитку України земля 

становить майже 45%. Особливо актуальною ця проблема стає в умовах 

ринкової економіки, коли законодавчо закріплюються різні форми власності на 

землю і господарювання на ній. Громадянам України нині передано у власність 

мільйони гектарів продуктивних земель для розширення особистих селянських 

господарств, організації селянських (фермерських) господарств, передано 

значні площі для будівництва житла, ведення садівництва і городництва тощо. 

Збільшення чисельності суб'єктів господарювання на землі зініціювало 

розширення кола учасників земельних відносин, загострилися екологічні 

проблеми довкілля. Це, в свою чергу, вимагає розроблення нового і 

вдосконалення наявного пакета законодавчих документів щодо форм власності, 

плати за землю, оренди землі, іпотеки, охорони землі тощо. Вже сьогодні стало 

очевидним, що методи управління земельними ресурсами, які склалися за часів 

державної власності на землю і продовжують використовуватися й донині, не 

відповідають сучасним вимогам ринкової економіки, не задовольняють потреб 

суб'єктів господарювання на землі [1].  

Під управлінням прийнято розуміти дію з боку якогось активного начала 

стосовно певних об‘єктів або з боку суб‘єкта управління - стосовно об‘єкта 

управління. Ця дія спрямована на досягнення певної мети, бажаного 



ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

182 
 

результату. Мета управління - це наперед визначений результат (стан об‘єкта), 

на досягнення якого спрямовані засоби і методи регулювання соціально-

економічного розвитку та поліпшення екологічного стану. Спрямування на 

досягнення мети завжди спонукає соціально-економічну та екологічну 

діяльність.  

31 березня 2016 р. у парламенті був зареєстрований новий законопроект 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними 

ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною 

земель». Коли набрав чинності Земельний кодекс, права органів місцевого 

самоврядування в земельній сфері були суттєво обмежені [2].  

Досить суттєвий час земельними ресурсами держави розпоряджаються не 

органи, обрані людьми, а чиновники, призначені у Києві. Через це у нас 

абсолютно викривлена система державного управління. Місцеві ради 

розпоряджаються трохи більше ніж 12% території держави, а передача землі 

здійснюється хаотично, без урахування інтересів населення і потреб розвитку 

територій. Розпорядники земель не мають жодного стимулу до наповнення 

місцевих бюджетів, орендна плата часто є абсолютно неадекватною і значно 

заниженою. В 2015 році був прийнятий Закон України «Про добровільне 

об'єднання територіальних громад», і наприкінці 2016 року утворено перші 

об‘єднані громади. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі 

добровільного об‘єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а також 

добровільного приєднання до об‘єднаних територіальних громад [3].  

Одним з основних завдань реформи децентралізації є посилення ролі 

територіальних громад із наданням їм права самим розпоряджатися землями, 

котрі перебувають як у межах населених пунктів, так і поза ними. Питання 

децентралізації повноважень знайшло відображення в Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, 

схваленій Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333р від 1 квітня 

2014 р. У Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
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організації влади в Україні зазначається, що однією з нагальних проблем 

розвитку місцевого самоврядування є подолання його відстороненості від 

вирішення питань у сфері земельних відносин. Для її розв‘язання пропонується 

надання органам місцевого самоврядування базового рівня повноважень у 

вирішенні питань забудови (відведення земельних ділянок, надання дозволів на 

будівництво, прийняття в експлуатацію будівель), визначення матеріальною 

основою місцевого самоврядування майна, зокрема землі, що перебуває у 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст (комунальній власності), та 

належної бази оподаткування, а також надання територіальним громадам права 

розпоряджатися земельними ресурсами в межах своєї території, об‘єднувати 

своє майно та ресурси в рамках співробітництва територіальних громад для 

виконання спільних програм та ефективнішого надання публічних послуг 

населенню суміжних територіальних громад.  

Сьогодні питання земельних відносин контролюється органами місцевого 

самоврядування тільки в межах населених пунктів, це лише близько 4% 

території України, а 96% - земельні ресурси в розпорядженні виконавчих 

органів влади. Цю систему необхідно змінити, передавши основну частину 

земельних ресурсів у розпорядження саме органам місцевого самоврядування, 

спроможним територіальним громадам, а іншу частину залишити за державою, 

а саме 84% земельних ресурсів щоб було в розпорядженні територіальних 

громад і 16% - Кабінету Міністрів України (землі дна територіального моря; 

землі під великими та малими річками; землі в зоні відчуження; землі природо-

заповідного фонду; землі лісового фонду; землі оборони). Роль держави 

передусім полягатиме в забезпеченні контролю над раціональним 

використанням земельних ресурсів.  

Децентралізація земельних відносин передбачає передачу права 

розпорядження землями громадам, власність на землі перейде об'єднаним 

громадам, Держгеокадастр здійснюватиме лише контроль над використанням 

землі. Новостворені об‘єднані громади повинні мати економічні ресурси для 

свого ефективного розвитку. Крім бюджетних та податкових можливостей, 
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держава передає цим громадам і земельні ресурси [4].  

Висновки. Реформа територіальної організації влади в Україні є 

надзвичайно відповідальним завданням, яке, незважаючи на свою складність, 

має бути реалізоване вже найближчим часом. Урахування запропонованих 

підходів під час формування адміністративно-територіальних одиниць базового 

рівня за вдосконалення земельного законодавства дасть змогу спростити 

відповідні адміністративні процедури та мінімізувати кількість потенційних 

конфліктів у процесі управління територіями та розвитком територіальних 

громад. Визначаючи зміст управління земельними органами місцевого 

самоврядування на стратегічну перспективу, необхідно орієнтуватися на те, що 

земельні перетворення повинні здійснюватися необхідним економічним 

обґрунтуванням. Це може бути забезпечено шляхом розроблення планово-

проектної документації і надання необхідних консультацій, послуг, у тому 

числі й державним підприємствам, за рахунок коштів державного бюджету, 

бюджету міста, а також за рахунок коштів громадян і юридичних осіб.  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НОВОСТВОРЕНИХ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Актуальність. Першочерговим завданням держави на шляху сталого 

землекористування є інституційні зміни. Новим етапом відповідних змін 

вважається реформа децентралізації, яка попри свою успішність стикається з 

проблемами як на місцевому, так і на загальнодержавному рівнях. Аналізуючи 

сучасні тенденції цього процесу (створення об‘єднаних територіальних громад), 

можна зробити висновок про його більш глибокий характер, що повинен 

розглядатися зі сторони різних аспектів: системи власності, договірних 

відносин, законодавчо-правового базису та інститутів управління.  

У кризових умовах новоствореним об‘єднаним територіальним 

громадам,коли здається неможливо робити глобальні перетрубації, доводиться 

розвиватись та пристосовуватись до змін і викликів навколишнього 

господарського середовища.  

Систематичного характеру набула нагальна проблема недостатніх 

фінансових можливостей  для вирішення економічних, соціальних, екологічних 

та інших проблем.  

Важливо раціонально використовувати землю громади, так як земельні 

ресурси – основа розвитку сільської економіки, територіальний базис 

життєдіяльності громади та основне джерело наповнення їх бюджету. Для 

цього необхідно знати, якими саме землями володіє територіальна громада, і як 
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з максимальною користю вона може їх використати. Нажаль нині, при 

формуванні та на початку діяльності об‘єднаних територіальних громад, органи 

місцевого самоврядування не володіють повною та актуальною інформацією 

про наявні земельні ресурси. 

Враховуючи вищезазначене, на наш погляд, актуальним вбачається 

дослідження питань і проблем розвитку об‘єднаних територіальних громад та 

формування векторів вдосконалення екологічної, економічної, соціальної та 

інституційної складової. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням децентралізації 

присвячена ціла низка наукових публікацій, зокрема Л.Василенко, 

О.Скрпипнюка, Н.Мацедонської, О.Корнєвої [4] та інших, однак вони не 

виділяють нагальних проблем, що стають бар‘єром, перешкодою успішному 

розвитку новостворених об‘єднаних територіальних громад. Питання розвитку 

територіальних громад вивчали в своїх працях такі науковці, як І.Кресіна, 

В.Шарій та інші. Стратегію розвитку об‘єднаних територіальних громад, 

планування, фінансування і вирішення нагальних питань, пов‘язаних з 

децентралізацією влади та місцевого самоврядування, висвітлено в працях 

Г.Васильченко, І.Парасюк, Н.Єременко, Я.Казюк та інших. В плані дослідження 

нормативно-законодавчих та інституційних аспектів розвитку об‘єднаних 

територіальних громад: теоретичні площини реформування місцевого 

самоврядування розкриті у працях М. Баймуратова [2], О. С. Власюка [3], 

Ю. Шемшученко [5].  

Мета дослідження. Визначення основних першочергових і невідкладних 

проблем, що стоять на заваді розвитку новостворених об‘єднаних 

територіальних громад та стратегії управління розвитком їх територій, оцінка 

ефективності їх функціонування і розробка пропозицій їх подальшого розвитку. 

Результат дослідження. Реформа децентралізації, що почалась в 

Україні з 2014 року, дозволила формувати інститут місцевого самоврядування 

на базовому рівні – об‘єднані територіальні громади (ОТГ). Новостворені ОТГ 

беруть на себе всю відповідальність за існуючі сфери життєдіяльності громади 
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на своїй території. Показником успішності об‘єднання й реформи є 

ефективність реалізації задач, поставлених перед ОТГ, однак досягти їх 

позитивних показників сповільнює нинішня політична нестабільна ситуація в 

країні, економічна і соціальна криза та багато інших проблем.  

Стратегія розвитку ОТГ має бути розроблена таким чином, щоб 

поєднувати економічні, соціальні та екологічні завдання. Всі стратегічні плани, 

які стосуються різних сфер діяльності (стратегія сталого розвитку, залучення 

інвестицій, енергозбереження тощо) необхідно відповідально виконувати, 

попередньо налаштувавши, вишикувавши у ієрархію переваг і склавши певний 

ступінь підпорядкованості.  

Повноцінне завершення реформи потребує усунення наявних прогалин і 

невизначеностей у Конституції України, протиріч в законодавстві; визначення 

чіткого розподілу повноважень на різних рівнях управління; інтенсифікації 

міжрегіональних диспропорцій і небажання, неготовність депресивних регіонів 

до самоврядування.  

Нині усі державні субвенції - на охорону здоров‘я, освіту, культуру, 

соціальний захист - пішли в громади, оскільки вони взяли ці заклади на свій 

баланс. Громада, об‘єднавши території, отримує преференції, однією з них є 

повноваження розпоряджатися всіма землями на її території як в межах, так і за 

межами населених пунктів. Це дозволить громадам залучати інвесторів, 

результативніше наповнювати місцевий бюджет, дійово приймати важливі 

управлінські рішення, зробити більш ефективним стратегічне планування 

розвитку територій, сформувати єдину відкриту інформаційну базу даних про 

власність на землю.  

Досліджуючи та аналізуючи сьогоденну ситуацію, що склалась в Україні, 

визначимо низку проблем, які виникають у роботі ОТГ. Нами виділено три 

аспекти проблем: соціальні, економічні та інституціональні (рис.1). До 

соціальних проблем віднесли кадрові та демографічні, до економічних проблем 

– бюджет, стратегічні перспективи і корупційні ризики, до інституціональних 

проблем – законодавчо-правові й контролюючі. 
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Рис.1. Проблеми об’єднаних територіальних громад 

Кадрове забезпечення в ОТГ досить болісне питання, так як в більшості 

громад не вистачає кваліфікованих ні землевпорядників, ні юристів, ні 

реєстраторів. Причиною є доволі низькі оклади для спеціалістів, молоді 

фахівці, що отримали диплом про закінчення вищого навчального закладу, 

намагаються працевлаштуватися у місті або гірше – тікають за кордон. Село 

живе не там, де створено громаду, а там, де є робочі місця. Також варто 

відзначити, що успіхи функціонування будь-якої ОТГ залежать від якісних 

керівників, що приймають ефективні управлінські рішення та звітують перед 

громадою, причому фінансові можливості громади і наявність в ній земельних 

ресурсів другорядні, порівняно з високоякісним керівництвом. Отже, брак 

якісних кадрів, низька кваліфікація службовців органів місцевого 

самоврядування гальмують процес розвитку територіальних громад.  

Демографічна криза (низька народжуваність, в сільських школах дуже 

мало дітей, молодь виїжджає за кордон і вимирання людей) – основна проблема 

забезпечення національної та економічної безпеки держави. І якщо нестачу 

робочих рук можна компенсувати завдяки запрошенню людей інших країн 

(хоча в Україні не має чим зацікавити фахівців з-за кордону – ні зарплатою, ні 

соціальними пільгами), то вимирання населення загрожує експансією. Школи, 
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які на селі утримує територіальна громада, мають невелику кількість учнів - 

близько 20-30 дітей, а одно- та двоповерхові будівлі необхідно забезпечити в 

холодні пори року теплом, що досить вагомо відчувається на бюджеті громади. 

Будь-яка територіальна громада буде успішно розвиватись за наявності 

фінансових можливостей для вирішення економічних, соціальних, екологічних 

та інших проблем. Громади, які не матимуть бюджету, на нашу думку, не 

виживуть, їм доведеться приєднатись до більш успішних ОТГ, почнеться 

укрупнення громад. Держава частково фінансувала новостворені територіальні 

громади, з цих коштів деякі громади почали вирішувати свої найболючіші 

питання – розвиток інфраструктури, ремонт доріг, але в багатьох громадах 

державні кошти на цей захід швидко закінчились, а власних немає, довелось все 

зупинити і розпочату справу зупинити ( в результаті проблема не вирішилась - 

реконструйовані частково дороги знову почали руйнуватись). 

Стратегічні перспективи пояснюються тим, що, наприклад інвентаризація 

земель, які передали громадам, викликає багато питань, вони не знають, що з 

тими землями робити, також проблема встановлення меж села не закладена в 

бюджет розвитку ОТГ, прораховано, що на одне село необхідно витратити 

близько 70 тисяч гривень для встановлення його меж, а зазвичай воно не одне, 

то це чимала сума коштів. Інвестиційний потенціал села також на досить 

низькому рівні. Одна з умов приходу інвестицій – це кількість населення у 

громаді, яке може стати не тільки робочою силою цього бізнесу, але й 

споживачами його продуктів та послуг. 

Передавання функцій управління землею громадам не завжди означає 

ефективне і правдиве управління ресурсами. Корупційні ризики можуть 

виникнути в діяльності державних службовців та осіб місцевого 

самоврядування, що тягтиме за собою незаконне привласнення земель, 

прийняття неефективних управлінських рішень, що суперечитиме інтересам 

громади, сприятиме недоотримання коштів бюджетами ОТГ і т.п.  

Прогалини норм у нормативно-правових актах, необхідність додаткового 

врегулювання питання в організаційно-розпорядчому документі, внесення змін, 
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доповнень до чинного документа тощо, створюють можливість корупційного 

порушення. Негативним фактором ми вбачаємо відсутність чітко 

регламентованого і закріпленого на законодавчому рівні механізму передачі 

земель поза межами населених пунктів, що може стати причиною порушень, 

колізій з серйозними наслідками для ОТГ.  

Ми вважаємо, що особливої уваги потребує інституційна проблема 

контролю держави за діяльністю органів місцевого самоврядування, 

громадськості за місцевою владою, громадських організацій за органами 

державної влади (контролююча функція). 

Отже, вирішення основних, на нашу думку проблем, встановить більш 

демократичну та ефективну систему державного управління, яка передбачить 

розширення повноважень регіональних та місцевих влад, дозволить суттєво 

підвищити розвиток новостворених об‘єднаних територіальних громад, бо 

кожен з нас хоче жити на квітучій вулиці в ошатному селі, селищі чи місті, 

користуватися обладнаними об‘єктами інфраструктури, швидко і якісно 

отримувати адміністративні послуги. Рішення піднятих нами проблем надасть 

змогу усунення прогалин і вдосконалення процесів децентралізації задля 

забезпечення збереження села, де люди повинні мати не менш комфортне 

життя, ніж у місті та встановлення стабільності в нашій державі. 

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, необхідно зазначити, що 

розв‘язання проблем розвитку новостворених ОТГ має індивідуальний підхід в 

кожній громаді, ставить потреби людей у центр уваги і забезпечить покращення 

становища для громад. Тому дуже важливим є соціальне, економічне та 

інституціональне забезпечення, що спонукатиме вирішення нагальних проблем. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Актуальність. Першочерговим питанням при утворенні об‘єднаних 

територіальних громад (далі – ОТГ) є питання особливостей застосування норм 

законодавства при формуванні та виконанні бюджетів цих громад. 

Мета дослідження.  Особливості формування бюджетів об‘єднаних 

територіальних громад в умовах децентралізації. 
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Виклад основного матеріалу.Концепція реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затверджена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р, 

передбачає створення законодавчої бази діяльності органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади на новій територіальній основі з 

визначенням повноважень та їх ресурсного забезпечення [1]. 

В рамках її реалізації прийнято Закон України «Про добровільне 

об‘єднання територіальних громад» і у 2015 році стартував процес об‘єднання 

територіальних громад та створення спроможних об‘єднаних громад. В 

результаті виборів до місцевих рад у період з 2015-2018 роках сформовано 665 

об‘єднаних територіальних громад [4]. 

Для стимулювання громад до об‘єднання, а також з метою забезпечення 

ресурсної бази бюджетів ОТГ для фінансування видаткових повноважень 

Бюджетним кодексом України визначено особливості формування бюджетів 

цих громад (ч. 4 ст. 67 Кодексу) [3]. 

Особливості формування бюджетів об‘єднаних територіальних громад 

визначено ч. 4 ст. 67 Бюджетного кодексу України (БКУ) від 08.07.2010 р. № 

2456-VI, якою, зокрема, передбачено: бюджети об‘єднаних територіальних 

громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом 

формування територій громад, що передує плановому, формуються відповідно 

до цього Кодексу на плановий бюджетний період з урахуванням таких 

особливостей: 

1) доходи цих бюджетів визначаються відповідно до ст. 64 та 69
1
 БКУ; 

2) видатки та кредитування цих бюджетів визначаються відповідно до ст. 

89 і 91 БКУ; 

3) відносини між цими бюджетами та державним бюджетом 

визначаються відповідно до ст. 97, 99, 100, 102, 103, 103
4
 і 108 БКУ; 

4) місцеві запозичення здійснюються відповідно до ст. 16 і 74 БКУ [2]. 

Бюджети ОТГ мають міжбюджетні відносини з державним бюджетом. 

Тобто, законом про державний бюджет на плановий рік цим бюджетам 
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затверджуються обсяги міжбюджетних трансфертів. Це - базова дотація, 

освітня субвенція, медична субвенція, інші субвенції та дотації, якщо є підстави 

для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів (статті 97, 

99, 100, 102, 103-2, 103-4 і 108 Кодексу) [3]. 

Слід зауважити, що бюджети громад, які не об‘єдналися, не отримують 

міжбюджетні трансферти із державного бюджету. 

До бюджетів ОТГ, крім доходів, що отримували бюджети до їх 

об‘єднання, зараховується 60% податку на доходи фізичних осіб. Раніше цей 

податок зараховувався до районного бюджету. 

Перелік доходних джерел бюджетів ОТГ визначено статтями 64 

(загальний фонд), 69-1 (спеціальний фонд) та 71 (бюджет розвитку) Кодексу. 

За рахунок бюджетів ОТГ, крім видатків на здійснення самоврядних 

повноважень, фінансуватимуться видатки, які делегуються державою їм на 

виконання, а саме: видатки на утримання закладів бюджетної сфери − освіти, 

культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, соціального захисту 

та соціального забезпечення (перелік видатків визначено ст. 71, 89 і 91 

Кодексу). 

Джерелом фінансування видатків є як доходи, закріплені Кодексом за 

бюджетами ОТГ, так і міжбюджетні трансферти з державного бюджету (базова 

дотація, освітня та медична субвенції, інші дотації та субвенції). 

Бюджети ОТГ беруть участь у горизонтальному вирівнюванні 

податкоспроможності. 

Дана система вирівнювання передбачає, що місцевим бюджетам з рівнем 

податкоспроможності (середні надходження на 1 мешканця) нижче 0,9 

середнього показника по Україні для підвищення рівня їх забезпеченості 

надається базова дотація (80 відсотків суми, необхідної для досягнення 

показника 0,9) [3]. 

У 2016 році базову дотацію отримували 125 бюджетів ОТГ, у 2017 році – 

293 бюджети, у 2018 році – 498 бюджети сумою на 1897,6 млн. грн. [4]. 
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У разі, якщо рівень податкоспроможності бюджету ОТГ знаходиться в 

межах від 0,9 до 1,1 середнього показника по Україні горизонтальне 

вирівнювання податкоспроможності не здійснюється. 

Водночас, бюджети ОТГ (як і інші місцеві бюджети, що мають 

взаємовідносини з державним бюджетом), у яких рівень податкоспроможності 

вище 1,1 середнього показника по Україні частину надходжень передають до 

державного бюджету (реверсна дотація). При цьому, кошти вилучаюся не в 

повному обсязі, як це було при системі балансування місцевих бюджетів, а 

лише 50 відсотків перевищення індексу податкоспроможності 1,1 до середнього 

значення по Україні [3]. 

У 2016 році реверсна дотація була визначена по 23 бюджетах ОТГ, на 

2017 рік – 48 бюджетах, на 2018 рік – 107 бюджетах сумою на 503,1 млн. грн. 

[4]. 

Слід зазначити, що реверсна дотація є джерелом фінансування базової 

дотації. 

При цьому, як і по інших бюджетах (обласних, районних та міських міст 

обласного значення), вирівнювання здійснюється лише за одним податком – 

податком на доходи фізичних осіб. Дане питання врегульовано ст. 99 Кодексу. 

Решта платежів залишаються в повному обсязі у розпорядженні місцевих 

органів влади [3]. 

Також ради ОТГ мають право здійснювати місцеві запозичення до 

бюджетів ОТГ – як місцеві, так і внутрішні, в тому числі шляхом отримання 

кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій. Запозичення 

здійснюються до бюджету розвитку і кошти спрямовуються на реалізацію 

інвестиційних програм (проектів), метою яких є розвиток комунальної 

інфраструктури, впровадження ресурсозберігаючих технологій, створення, 

приріст чи оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування або 

об'єктів, які забезпечують виконання завдань міських рад, спрямованих на 

задоволення інтересів населення їх громад [2]. 



Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління та раціональне використання земельних 

ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» 

195 
 

Крім зазначених особливостей формування бюджетів ОТГ є ряд 

особливостей у застосуванні положень окремих статей Кодексу на перший 

плановий бюджетний період після об‘єднання. Такі особливості визначено п. 38 

Прикінцевих та перехідних положень Кодексу. 

Висновки. Отже, особливості формування бюджетів новоутворених ОТГ 

на перший плановий рік після об‘єднання, визначено зазначеними нормами 

БКУ. 

Крім цього, згідно із ст. 11 Закону України «Про добровільне об‘єднання 

територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII (далі — Закон № 157) 

обласною державною адміністрацією розробляється перспективний план 

формування територій громад області, який схвалюється відповідною обласною 

радою та затверджується Кабміном. 

Тобто з урахуванням цих норм особливості формування бюджетів ОТГ 

застосовуються до ОТГ, які об‘єдналися відповідно до Закону № 157 та 

перспективного плану. 
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3D КАДАСТР ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ ВОДНОГО ФОНДУ 

 

Актуальність. В умовах реформи місцевого самоврядування в Україні 

особливого значення набуває питання визначення і підвищення ринкового, 

інвестиційного та бюджетного потенціалів земельних та інших природних 

ресурсів територіальних громад. Важливим стратегічним ресурсом є об‘єкти 

водного фонду, які, як відомо, визначають можливості сталого розвитку 

територій [1]. Існуюча практика обліку водних об‘єктів у двовимірних 

кадастрових системах є неповноцінною, оскільки водні об‘єкти є тривимірними 

за своєю природою.  

Мета дослідження. З урахуванням описаної проблематики, метою 

дослідження є аналіз впливу обліку водних об‘єктів у тривимірній кадастровій 

системі на їх інвестиційну привабливість. 

Виклад основного матеріалу. Запорукою прийняття вірного 

управлінського рішення є наявність повної, точної і достовірної геопросторової 

і фактографічної інформації про об‘єкт, якого це рішення стосується. Важливим 

аспектом також є можливість моделювання наслідків прийнятого рішення. 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що для належного 

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень щодо водних 

об‘єктів необхідні відомості про:  
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- рельєф дна водних об‘єктів і динаміку їх берегової лінії; 

- стан берегів водосховищ і гідротехнічних споруд; 

- склад донних відкладів і структуру заплави; 

- витрати води і швидкість течії; 

- температуру, прозорість, хімічний і біологічний склад води, 

концентрацію забруднюючих речовин; 

- використання земель і будівництво в межах водних об‘єктів і водо-

охоронних зон; 

- права на водні об‘єкти; 

- видовий склад флори і фауни; 

- нормативний стан водних об‘єктів; 

- платежі за користування водними об‘єктами. 

Виходячи з інформаційних потреб, був визначений склад інформаційних 

шарів 3Dкадастру водних об‘єктів.  

Створення 3D кадастру водних об‘єктів є найбільш актуальним для 

великих міст, тому впровадження системи є доцільним у першу чергу на 

муніципальному рівні, аналогічно містобудівному кадастру, або на рівні 

окремих територіальних громад. 

З огляду на це, для території м. Києва був розроблений прототип 3D 

кадастру водних об‘єктів, після чого було обчислено його управлінську та 

економічну ефективність.  

Підраховано, що орієнтовні разові витрати на створення 3D кадастру 

водних об‘єктів становлять 12,5 млн. грн (станом на вересень 2018 року), з них 

6 млн. грн – на технічне забезпечення, і ще 6,5 млн – на кадрове забезпечення (у 

т.ч. оплату праці додаткових працівників, залучених на 1 рік для формування 

профільних наборів геопросторових даних). Розрахункові витрати на 

підтримання функціонування системи 3D кадастру водних об‘єктів у штатному 

режимі складають 2,6 млн. грн. Водночас, існуючі витрати на ведення 

державного обліку вод на території м. Києва дорівнюють 5,4 млн. грн. При 

цьому, як доведено в [2], ефективність існуючого Державного водного кадастру 



ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

198 
 

є вкрай низькою. З огляду на це, ведення єдиного міського 3D кадастру водних 

об‘єктів є значно більш вигідним з економічної та управлінської точок зору. 

Зведена інформація про розмір надходжень до місцевого бюджету 

столиці від використання водних об‘єктів відсутня у відкритому доступі. Тому 

неможливо підрахувати, наскільки можуть зрости такі надходження у разі 

використання 3D кадастру для обліку водних об‘єктів. Однак можна визначити 

статті втраченої вигоди для місцевого бюджету, спричинені недбалим веденням 

обліку водних об‘єктів (Табл. 1). 

Таблиця 1 

Статті втраченої вигоди для місцевого бюджету 

Форма плати за користування  

водним об’єктом 
Підстава для нарахування 

Орендна плата за водні об'єкти  
За об‘єкти, фактично надані в оренду 

разом з ділянками 

Рентна плата за видобуток корисних 

копалин 

За незаконний видобуток корисних 

копалин 

Екологічний податок і штрафи 

За незаконні скиди у водні об'єкти, 

порушення режиму прибережних 

захисних смуг тощо 

 

Оскільки у 3D кадастрі водних об‘єктів передбачений облік платежів за 

водні об‘єкти, з‘являється можливість зафіксувати і стягнути на користь 

місцевого бюджету платежі, зазначені у Табл. 1. Водночас, їх не можна вважати 

грошовими надходженнями, які генеруватиме безпосередньо сама система. 

Натомість, такі грошові надходження можна отримати від 

адміністративних послуг, пов‘язаних з наданням інформації, яку містить 

система 3D кадастру, у вигляді: 

1) витягу про водний об‘єкт з 3D кадастру водних об‘єктів / про 

відсутність об‘єкта у кадастрі; 

2) списку координат меж водних об‘єктів і їх водоохоронних зон; 

3) паспорту водного об‘єкта; 
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4) тривимірної інформації про водний об‘єкт в електронному вигляді. 

Очікується, що 3D кадастр водних об‘єктів м. Києва, який працює у 

штатному режимі, здатний протягом року генерувати дохід у розмірі 3 749 500 

грн. Розрахунок свідчить, що, за умови залучення позики на технічне 

забезпечення 3D кадастру, на сьомий рік функціонування система стає 

самоокупною. 

Вплив обліку водних об‘єктів у тривимірній кадастровій системі на їх 

інвестиційну привабливість був досліджений шляхом проведення аудиту трьох 

управлінських рішень стосовно водних об‘єктів на території м. Києва. 

Першим проаналізованим рішенням є проект перенесення газопроводу на 

дно затоки Верблюд р. Дніпро. Реалізація проекту почалася у 2007 році, коли 

земельна ділянка була викуплена інвестором у міста за 1 млрд. грн. Ще 124,5 

млн. грн. було витрачено на сплату земельного податку з 2007 до 2018 року. 

Оцінювана вартість реалізації проекту перенесення газопроводу у 2007 році 

становила 400 млн. дол. США. Натомість, після проведення ехолокаційного 

знімання дна встановлено, що дійсна вартість перенесення газопроводу 

дорівнює 3,8 млрд. дол. США, внаслідок чого інвестор відмовився від реалізації 

проекту.  

Використовуючи алгоритм, запропонований у [3], ми оцінили 

ефективність прийняття описаного управлінського рішення інвестора стосовно 

затоки Верблюд: 1) дійсну, на момент прийняття рішення; 2) очікувану, за 

наявності 3D кадастру водних об'єктів. В першому випадку інтегральна оцінка 

ефективності становить 2,10, а в другому – 3,96.  

Другим проаналізованим управлінським рішенням є проект 

містобудівного освоєння земельної ділянки, на якій знаходиться штучне озеро 

Небреж у м. Києві. Через відсутність тривимірної інформації про водний 

об‘єкт, інвестор не зміг встановити, що земельна ділянка є непридатною для 

забудови. З 2005 р. було витрачено 22,252 млрд. грн. мертвої ренти, ще 4,9 

млн. грн. – на сплату відновної вартості зелених насаджень. Проведені 

розрахунки свідчать, що дійсна на момент прийняття рішення його 
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ефективність становила 1,85, в той час, як наявність 3D кадастру водних 

об'єктів дозволила б підвищити ефективність до 4,01. 

Третім проаналізованим управлінським рішенням є проект 

містобудівного освоєння земельної ділянки на вул. Антоновича, 52-54 у 

м. Києві, на якій в ході будівництва утворилося штучне озеро (неофіційна назва 

водойми – Котлован). Вартість продажу земельної ділянки у 2006 році 

становила понад 61 млн. грн., ще близько 60 млн. грн. земельного податку було 

сплачено за 2006-2018 роки. Причиною збитків інвестора стала відсутність 

інформації про підземні води на території земельної ділянки. Обчисливши 

ефективність прийняття цього управлінського рішення, легко переконатися, що 

3D кадастр водних об'єктів підвищив би показник ефективності з існуючого 

1,66 до очікуваного 4,09. 

Таким чином, доведено, що запропонована модель 3D кадастру водних 

об'єктів дозволяє підвищити ефективність прийняття управлінських рішень 

стосовно водних об‘єктів в 1,88 – 2,46 рази. 

Висновки. Наявність повної тривимірної інформації про водні об‘єкти 

міста у єдиній обліково-реєстраційній системі дозволяє не лише запобігти 

прийняттю невірних управлінських рішень, а й підвищити інвестиційну 

привабливість об‘єктів водного фонду, обираючи оптимальні напрями їх 

використання. Крім цього, водні об‘єкти стають економічно привабливими для 

самої територіальної громади як джерело бюджетних надходжень. Очікується, 

що 3D кадастр водних об'єктів дозволить не лише оптимізувати податкове 

навантаження на суб‘єктів господарювання, а й потенційно може збільшити 

надходження до місцевого бюджету на 10-15%. 
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АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ЗЕМЕЛЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

 

Актуальність. Земля унікальний ресурс, особливість якого полягає в 

тому, що вона є не результатом людської праці, а продуктом природи, кількісно 

обмеженою і штучно не створюється; у процесі використання якість землі може 

як покращуватися, так і погіршуватися; її не можливо перемістити у просторі; в 

багатьох сферах діяльності немає альтернативи заміни землі іншими ресурсами; 

вона є джерелом незліченної кількості засобів життя людини, які вона 

використовує у процесі споживання або для подальшого виробництва, виступає 

місцем для життя людей[1]. 

Мета. Проаналізувати правові особливості сільскогосподарських земель, 

що знаходяться  за межами населених пунктів об‘єднаних територіальних 

громад. 

Виклад основного матеріалу. Всього в країні налічується понад 60 млн. 

га землі, з яких більше 70% (42 млн. га) – землі сільськогосподарського 

призначення, розташовані за межами населених пунктів. З них 32 млн. га 
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розпайовані. Проте ще 10,5 млн. га ще лишаються державними. Й суттєва 

частина цих земель розташована в межах об‘єднаних територіальних громад. Та 

громади ними не можуть розпоряджатися, та більшість земель вже передана[2]. 

Децентралізацію називають однією з головних реформ, яка повинна стати 

фундаментом для всіх подальших змін, адже вона змінює систему управління. 

Основним завданням є створення потужної громади, базуючись на 

географічних, історичних, економічних принципах, основною метою для якої є 

створення умов для ефективного розвитку. В результаті ми повинні отримати 

якісні та доступні послуги, комфортні умови для проживання людей в кожній 

громаді – не залежно, чи це велике місто, чи маленьке село[3]. 

Процес «децентралізації» не може бути повним без передачі 

територіальним громадам повноважень з розпорядження землями на всій 

території громади, а не лише в межах населених пунктів.  Завдяки цьому 

об‘єднані територіальні громади(ОТГ) змогли б досягти стійкого розвитку на 

територій. 

Земля – найголовніший ресурс для розвитку громад. Новостворені 

об‘єднані громади повинні мати ресурси, що дозволять вирішити низку питань 

від яких залежить подальший розвиток територій. Якщо громади зможуть 

розпоряджатися сільськогосподарськими землями, то зможуть залучати 

інвестиції, створювати робочі місця. А буде розвиватися громада, буде 

розвиватися і вся країна 

Про необхідність передачі державних земель сільськогосподарського 

призначення територіальним громадам говорять давно та досить активно. У 

Верховній Раді України зареєстровано відповідний законопроект: проект 

закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

управління земельними ресурсами в межах території об‘єднаних 

територіальних громад» які тією чи іншою мірою містять регулювання цього 

питання.Уряд прийняв розпорядження щодо передачі землі державної власності 

за межами населених пунктів у комунальну власність ОТГ на підставі трьох 

нормативно-правових актів. Перший – це Земельний кодекс України. Стаття 
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117 «Передача земельних ділянок державної власності в комунальну власність 

чи земельних ділянок комунальної власності в державну власність». Другий 

законодавчий документ – постанова Кабінету Міністру України, яка зобов‘язує 

Держгеокадастр провести таку передачу в частині земель ОТГ. Третій – Закон 

України «Про місцеве самоврядування». Стаття 26 яка регламентує обов‘язкове 

узгодження дій Держгеокадастру з органом місцевого самоврядування в 

перехідний період передачі земель 

Держгеокадастр розпочав процес передачі земель сільськогосподарського 

призначення з 31 січня 2018 року. Протягом першого тижня 99% ОТГ зробили 

перший крок до отримання земель у власність, підписавши меморандуми з 

Держгеокадастром. 

Оперативність об‘єднаних громад та інтенсивність процесу підписання 

меморандумів – найкращий доказ того, що земельні ресурси розглядаються 

ними як основний фактор спроможності, що дає значну кількість нових 

можливостей. Тепер громада, а не чиновник вирішуватиме, що робити із 

землею. Розводити власне господарство, здавати в оренду чи шукати інвесторів. 

ОТГ зможе самостійно визначати, під який відсоток здавати землю в оренду.[4]. 

В Україні на сьгодні утворено 657 із 665 ОТГ,  які відповідно до 

прийнятого Урядом розпорядження можуть отримати в комунальну власність 

державні землі за межами населених пунктів, розпочали відповідну процедуру.  

Районні державні адміністрації передають земельні ділянки із земель 

державної власності, у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст 

районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для: 

ведення водного господарства; будівництва об‘єктів, пов‘язаних з 

обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів 

культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо) 

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі 

земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності. 

Алгоритм передбачає чотири етапи:  
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 - ОТГ звертається з клопотанням до обласного управління 

Держгеокадастру;  

-  Інвентаризація земель ОТГ, які до цього не були передані у 

користування;  

-  Реєстрація проінвентаризованих ділянок в державному земельному 

кадастрі;  

 - Передача земель у комунальну власність громади наказом начальника 

обласного управління Держгеокадастру [5]. 

Ініціаторами добровільного об‘єднання територіальних громад сіл, 

селищ, міст можуть бути: 

1) сільський, селищний, міський голова; 

2) не менш як третина депутатів від загального складу сільської, 

селищної, міської ради; 

3) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи; 

4) органи самоорганізації населення відповідної території (за умови 

представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної 

територіальної громади). 

Тривалість всього процесу передачі земель залежить від кількох факторів, 

в першу чергу - від кількості неінвентаризованих земель на території ОТГ. 

Значна площа таких неоформлених земель є на території Сумської, 

Житомирської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. І навпаки, 

ситуація близька до оптимальної в Закарпатській, Чернівецькій і Вінницькій 

областях. Щодо Херсонської області, то на її території  утворилося 26 ОТГ, які 

об‘єднали 95 місцевих рад, а це понад 30% від загальної їх кількості.  В 

середньому, для окремо взятої ОТГ процедура займе близько двох місяців. Але 

оскільки процеси будуть запаралелені, то в масштабах країни передача земель 

відбуватиметься зі швидкістю в середньому 72 ОТГ в місяць [6]. 

Для територіальної громади вкрай важливим є ефективне використання 

усіх сільськогосподарських земель в межах громади їхніми власниками і 

отримання з цих земель належних податкових надходжень [7]. 
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Висновки. Аналізуючи вищезгадане, можна дійти висновку, що будь-які 

зміни несуть за собою низку проблем і ризиків, які треба подолати задля 

досягнення бажаного результату.І попри труднощі, які виникають в процесі  

можна сказати, що децентралізація відкриває значні можливості для 

самостійного забезпечення місцевого самоврядування при вирішенні питань 

місцевого життя, зокрема підвищення ролі громадян, їх впливу на процес 

прийняття та втілення рішень щодо забезпечення умов соціального та 

економічного розвитку суспільства.   

Тому територіальна громада є первинним суб‘єктом місцевого 

самоврядування і саме їй належать фундаментальні права місцевого 

управління, і саме вона, через встановлені законом правила й процедури, 

формує систему органів місцевого самоврядування, і саме вона є власником 

майна. Вона може використовувати земельні ресурси за належним напрямком, 

враховуючи особливості регулювання території та екологічні фактори[7]. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОТГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Актуальність. В сучасних дослідженнях з економіки та психології 

управління порушується проблема вмотивованості людини до праці. Позиції 

учасників трудових відносин є полярними: невдоволення різновидом праці, її 

інтенсивністю чи монотонністю або, навпаки, позитивне сприйняття механізму 

кар‘єрного зростання, наявних умов праці тощо. Результативність сприйняття 

та формування мотиваційності до праці визначається станом людини, її 

здатністю виконувати той чи інший вид діяльності, її цільовою орієнтацією та 

очікуваннями. Успішність оволодіння підприємницькою діяльністю є 

наслідком здатності оволодівати новими знаннями, навичками в роботі, 

орієнтації на успіх, наявності вольових якостей та реалістичного сприйняття 

себе в світі. 

http://decentralization.gov.ua/news/7636
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pitannya-peredachi-1
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Мета дослідження. Метою дослідження є обґрунтування пропозицій 

щодо розвитку об‘єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. 

Результати дослідження. Розв‘язання проблем трансформації 

національної економіки України на ринкових засадах, перехід до нових 

прогресивних технологічних процесів вимагає залучення значних обсягів 

інвестицій. За оцінками спеціалістів, для створення повноцінної 

експортоорієнтованої економіки України необхідно 40–50 млрд. дол. США. 

Внутрішні можливості інвестування на разі обмежені та залежать від 

загальноекономічної ситуації в Україні, яка нині негативно позначається на 

всіх інвестиційних процесах. У теперішніх умовах господарювання практично 

припинився процес оновлення основних фондів.  

Україна на сучасному етапі розвитку її економіки повинна створити 

сприятливе інвестиційне середовище для залучення колосальних фінансових 

ресурсів. Адже інвестиції є джерелом коштів, необхідних для модернізації та 

розвитку української економіки. Вони сприяють залученню нових виробничих 

технологій, а також технологій ринкової поведінки. Важливим є саме те, 

звідки вони надходять та куди спрямовуються. Особливо важливим є 

залучення інвестицій з високо розвинутих країн світу, що характеризується 

належним рівнем ринкової культури.  

Національне законодавство, що визначає правовий режим іноземного 

інвестування, базується на нормативних актах господарського законодавства. 

До них відносяться: Конституція України, зокрема її положення щодо 

забезпечення державою соціальної орієнтації економіки України та 

гарантування захисту прав усіх суб'єктів, в т. ч. права власності (ч. 4 ст. 13), 

права приватної власності (ст. 41), права громадян на підприємницьку 

діяльність (ст. 42) та Закон України «Про інвестиційну діяльність», Закон 

України «Про режим іноземного інвестування» ін.  

В ході дослідження визначено чинники, що актуалізують діяльність 

фахівців об‘єднаних територіальних громад (ОТГ), формують засади для їх 

працездатності та розвитку, – вирішальними виявились саморозвиток 
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(коефіцієнт впливу на продуктивність праці становить 0,74), та важливість 

моральних якостях (0,83), задоволення роботою як фактор її соціальної 

цінності (мотивуюча робота –0,71). Встановлено, що взаємодія керівників та 

мешканців території є дуже важливою з метою досягнення високих 

результатів. Реалізація програми розвитку місцевого самоврядування 

засвідчила позитивні наслідки проведення тренінгу «Мотивуй правильно! 

Особливості мотивації персоналу в умовах сучасної економіки» – для 

керівників та для персоналу ОТГ «Знайди свій шлях». 

Висновки. Оптимізація структури персоналу ОТГ, підвищення 

мотиваційної складової його діяльності активізує розвиток громади, 

призводить до розкриття її людського капіталу. Публічне управління 

розвитком територій через використання інклюзивного підходу в управлінні 

дозволяє розширити практику адміністративного менеджменту та забезпечити 

стійке соціально-економічне зростання територій. 
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ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ В 

НОВОСТВОРЕНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 

 

Актуальність. Існування новостворених територіальних громад можливе 

за умови отримання в місцевий бюджет коштів з різних джерел фінансування. 

Тому вже зараз новоствореним територіальним громадам потрібно шукати та 

розширювати джерела доходів, одним таким може бути земельні ресурси, що 

знаходяться у комунальній власності громад.  

Мета дослідження. З метою збільшення фінансування громад необхідне 

повне та  найкращим чином залучення всього земельного потенціалу,  

поліпшення організації використання земель усіх категорій в тому числі і 

сільськогосподарських угідь. 

Загальна частина. Об‘єднаним територіальних громадам вже зараз 

потрібно думати про розширення джерел доходів для поповнення бюджету. 

Фінансування бюджетних програм ОТГ потребують значних коштів, і хоча 

бюджети об‘єднаних територіальних громад мають міжбюджетні відносини з 

державним бюджетом, яким затверджуються обсяги міжбюджетних 

трансфертів, а саме освіта, медицина, базова дотація та інші субвенції та 

дотації, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних 
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трансфертів (статті 97, 99, 100, 102, 103-2, 103-4 і 108 Бюджетного кодексу [1]), 

все одно для повного розвитку всіх сфер життєдіяльності ОТГ цього не 

вистачає.  

При цьому до бюджетів ОТГ зараховується 60% податку на доходи 

фізичних осіб. Перелік доходних джерел бюджетів ОТГ визначено статтями 64 

(загальний фонд), 69-1 (спеціальний фонд) та 71 (бюджет розвитку) Кодексу. 

А також за рахунок бюджетів ОТГ фінансуватимуться видатки, які 

передаються державою їм на виконання: видатки на утримання закладів 

бюджетної сфери − освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та 

спорту, соціального захисту та соціального забезпечення (перелік видатків 

визначено ст. 71, 89 і 91 Кодексу) крім видатків на здійснення самоврядних 

повноважень.  

Враховуючи  те що державна підтримка навряд чи буде довгою, та те що 

вона з кожним роком зменшується, вже зараз громадам потрібно шукати нові 

джерела поповнення бюджету, а бо використовувати найкращим чином з 

більшою ефективністю вже існуючих, здійснюючи  управління бюджетними 

коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки 

ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і 

цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи 

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних 

коштів у бюджетному процесі. При цьому потрібно забезпечити у повному 

обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв‘язку, які 

споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним 

видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 

розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.  

Встановлення децентралізації для ОТГ  надає дуже багато різних статей 

доходу, але об‘єднанні територіальні громади ще мають в своєму 

розпорядженні землі різних категорій як в межах населених пунктів так і за 
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ними які також можуть приносити велику частину фінансування до бюджету 

ОТГ.  

Однією зі статей доходу може бути надання в оренду земель 

сільськогосподарського призначення, що були передані з держаної власності у 

комунальну. 

У 2019 році продовжиться процес передачі земель 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об‘єднаних територіальних громад, так згідно даних Головного 

управління Держгеокадастру  ще 141 ОТГ що об‘єдналися у 2018 році 

отримають землі [2]. 

При цьому було укладено меморандуми про співпрацю на початок 

лютого між головними управліннями Держгеокадастру у відповідних областях 

та всіма ОТГ при здійсненні транзакцій, щодо яких передбачено передачу 

землі. 

Після проведення інвентаризації уточнення даних та внесення відомостей 

до Державного земельного кадастру ці землі будуть передаватися на баланс  

ОТГ.  І саме головне, що усі процедури із оформлення ділянок будуть 

здійснюватися за рахунок Державного бюджету. 

Надання в оренду земельних ділянок відбувається через проведення 

електронних земельних аукціонів, інформацію про які можна отримати на 

офіційному сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру[2]. 

Окрім сільськогосподарських  земель в розпорядженні ОТГ є землі, що 

знаходяться під об‘єктами нерухомості в населених пунктах та надаються в 

оренду. Для підприємств комерції, промисловості, транспорту, будівництва, 

ряду інших галузей виробництва земельні ділянки слугують просторовим 

операційним базисом, місцем для розміщення будинків, споруд, устрою шляхів 

сполучень стаючи не від‘ємною частиною у веденні виробництва [3]. А тому 

ще одним шляхом отримання коштів до бюджету є продаж у власність 

земельних ділянок різного цільового використання в межах населених пунктів, 



ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

212 
 

на яких розташовані об‘єкти нерухомості, що є у приватній власності. При 

цьому окрім отримання фінансових надходжень від продажу земельних ділянок 

бюджет ОТГ буде отримувати надходження від сплати земельного податку 

власниками, які викупили земельні ділянки, згідно статті 274.1. Податкового 

кодексу [4] ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку 

яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх 

нормативної грошової оцінки та для земель загального користування - не 

більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. Сама процедура надання 

у приватну власність земельних ділянок шляхом викупу з комунальної  

власності напрацьована роками та має чіткий алгоритм.  

Висновки. В період децентралізації для ОТГ було надано багато 

різноманітних можливостей  в отримані різних статей доходу для поповнення 

своїх бюджетів. 

Передача у комунальну власність ОТГ земель сільськогосподарського 

призначення з державної власності дає змогу громадам надавати ці землі в 

оренду отримуючи  кошти для поповнення бюджету.  

Продаж земельних ділянок, що не підпадають під дію мораторію та  

належать ОТГ, збільшить бюджетні надходження в момент продажу та приведе 

до отримування постійного доходу від сплати земельного податку від власників 

цих ділянок. 
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ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
 

Актуальність. У сучасних умовах, коли в Україні триває  

структурна перебудова промислових, агропромислових та інших виробничих і 

невиробничих комплексів, значно посилюється їх орієнтація на всебічне  

і повне задоволення потреб населення в товарах народного споживання, 

передусім у недорогих продовольчих товарах високої якості,  

пріоритетного значення набувають проблеми розвитку і функціонування 

харчової промисловості, її галузей, підгалузей і виробництв,  

ефективність діяльності яких значною мірою визначає ефективність 

функціонування всього народного господарства, а також формує  

продовольчу безпеку держави [1]. Продовольчий комплекс країни  

використовує близько 1/4 основних виробничих фондів і працюючого 

населення, виробляє близько 1/5 валової продукції та валової доданої вартості. 

Це все ставить під сумніви розвиток вітчизняного сільськогосподарського 

комплексу в цілому.  

Метою дослідження є вивчення загального стану та проблеми 

забезпечення продовольчої безпеки в Україні. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.Аналізуючи стан продовольчої 

політики в Україні, напрямками розвитку вітчизняного продовольчого ринку є:  

- гарантування продовольчої безпеки держави;  

- досягнення рівня споживання продовольства до науково обґрунтованих 

норм;  

- забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції 

і продовольчих товарів на зовнішньому і внутрішньому ринках. 

Необхідно приділити особливу увагу вирішенню проблеми продовольчої 

безпеки за допомогою оцінки її стану. Саме оцінка основних індикаторів 

продовольчої безпеки сьогодні становить значний науковий і практичний 

інтерес (табл. 1).  

Таблиця 1 

Розрахунок індикатора достатності споживання продуктів 

харчування (на одну особу на рік), кг* 

Показник 

Раціона

льна 

норма 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Індикатор достатності 

споживання 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 

М'ясо і м‘ясопродукти 80 50,9 51,4 51,7 0,68 0,70 0,68 

Молоко і молочні продукти 380 209,9 209,5 200,0 0,57 0,58 0,59 

Яйця, шт. 290 280 267 273 1,06 1,07 1,07 

Риба і рибні продукти 20 8,6 9,6 10,8 0,68 0,73 0,56 

Цукор 38 35,7 33,3 30,4 0,99 0,98 0,96 

Олія 13 12,3 11,7 11,7 1,00 1,02 1,01 

Картопля 124 197,5 139,8 143,4 1,13 1,09 1,14 

Овочі та баштанні культури 161 160,8 163,7 159,7 1,01 1,01 1,01 

Плоди, ягоди та виноград 

(без переробки на вино) 
90 50,9 49,7 52,8 0,59 0,63 0,58 

Хліб і хлібні продукти 101 103,2 101,0 100,8 1,08 1,07 1,07 

Примітка:Розраховано за даними статистичного збірника «Баланси та споживання 

основних продуктів харчування населенням України» за  2018 рік [2]. 

 

Результат дослідження. Впровадження політики розвитку економіки 

України спрямоване на розвиток сільських територій, можливих шляхів 

диверсифікації сільської економіки через:  

- зміну підходів до розвитку малого та середнього підприємництва на 

селі;  
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- створення кластерних моделей сільського розвитку та ролі 

сільськогосподарського дорадництва в процесах сталого розвитку сільських 

територій;  

- формування ефективної системи дорадництва за участі обласних, 

районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 

сільських громад, закладів освіти, науки; 

- залученням міжнародної технічної допомоги, відповідно до виконання 

пункту 9, статті 404, Глави 17 «Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом» від 30.11.2015 [3]. 

Програма «Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного 

сектору економіки на період до 2020 року» передбачає[4]:   

- вдосконалення механізмів відповідальності та запровадження 

економічного стимулювання користувача (власника) землі до раціонального 

використання і охорони земель сільськогосподарського призначення; 

- врегулювання порядку розпорядження землями колективної власності та 

відумерлої спадщини; 

- впровадження у виробництво нових високопродуктивних сортів та 

гібридів сільськогосподарських культур і садивного матеріалу, в тому числі  

посухостійких та адаптованих до умов зрошення; 

- впровадження сучасних систем живлення сільськогосподарських 

культур  і багаторічних насаджень та забезпечення внесення мінеральних і 

органічних добрив на рівні, що забезпечує бездефіцитний баланс поживних 

речовин у ґрунті;  

- створення інформаційних автоматизованих баз даних про  

племінні (генетичні) ресурси, проведення випробування плідників,  

офіційної оцінки тварин молочних і м‘ясних порід великої  

рогатої худоби за типом, збереження генофонду локальних і  

зникаючих порід, збільшення обсягу осіменіння корів і телиць у господарствах 

населення; 
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- залучення капітальних інвестицій у галузь тваринництва шляхом 

запровадження державних програм здешевлення інвестицій для аграрного 

бізнесу з різних джерел фінансування, яка направлена на стимулювання 

капітальних інвестицій у галузь тваринництва шляхом співфінансування 

(відшкодування) будівництва тваринницьких об'єктів та об'єктів 

інфраструктури на селі. 

Висновки. Підводячи підсумок, можна сказати, що продовольча безпека – 

комплексне багатокритеріальне поняття. Вона має надзвичайно важливе 

суспільне значення, особливо в країнах із низьким рівнем життя населення. 

Важливим показником для характеристики стану продовольчого забезпечення є 

відповідність фактичного споживання продовольчих продуктів науково 

обґрунтованим нормам. 
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http://www.icp.org.ua/ukr/events/our/2016/07/10/vidkrittja_proektu_s_381.html
http://www.icp.org.ua/ukr/events/our/2016/07/10/vidkrittja_proektu_s_381.html
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_bsoph2017_pdf.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_bsoph2017_pdf.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://minagro.gov.ua/node/16822
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗЕМЕЛЬНИХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ: 

КРАЇНОЗНАВЧА ОЦІНКА З БОКУ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТОРА  

 

Постановка проблеми.Всі ресурси (людські, природні, капітал, 

технології)в умовах інтеграції, які встановлюють потенціал і економічне 

зростання країни перебувають у тісному взаємозв'язку,  

взаємодії та безпосередньому самовпливу. Дослідження  

сильних та слабких сторін своєї ресурсної бази є обов'язковою умовою 

розвитку будь-якої держави, його окремих регіонів. 

Мета дослідження.В Україні до сильної сторони природно-ресурсного 

потенціалу можна віднести земельний ресурс, який не має  відкритих земельних 

ринкових відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Проблемамвикористанняземел

ьнихресурсівбулиприсвяченіроботибагатьохвчених,середяких О. Амелін, М. 

Богіра, В. Горлачук. Д. Добряк, А. Мартин, С. Осипчук, М. Ступень, А. Третяк, 

О. Хоменко та інші. 

Результати дослідження.У Конституції України (стаття 14)  

наголошено: «Земля є основним національним багатством,  

що перебуває під особливою охороною держави» [1]. На сьогоднішній день в 

Україні зосереджено чверть світових запасів чорноземів.  

Майже половина земельних ресурсів сільськогосподарського  

призначення належить підприємствам, решта її частка припадає  

на власність громадян. Площа земель недержавних підприємств поступово 

зростає. І це пов'язано із придбанням приватними підприємствами державних 

активів. 
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Земля громадян України – це здебільше земельні  

частки (паї). Особливість земельних відносин полягає в тому,  

що громадяни віддають свої паї в оренду сільськогосподарським 

підприємствам, фермерським господарствам за незначною вартістю, або на 

умовах натурального обміну. 

На сьогоднішній день де-факто ринок землі в Україні існує в «тіньовому 

секторі» і формується шляхом складних довгострокових судових процесів. 

Зняття мораторію на землю забезпечить лібералізацію ринку землі, що 

сприятиме демонополізації та встановлення ринкової вартості землі в умовах 

конкуренції. 

В Україні за даними Держкадастру на 01.01.2017 року [2]: 

- нормативна вартість 1 га сільськогосподарської землі становить 30927,8 

грн. (1145,5 дол.) 

- середній розмір орендної плати за земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності через земельні торги 

– 2249,8 грн. (83 дол.), без торгів – 940 грн. (34,8 дол.). 

Відкриття ринку найбільш вигідно для громадян України, адже земельний 

ресурс зараз приносить невисокий дохід. Змінити ситуацію зможе тільки 

ринковий механізм попиту і пропозиції, який вплине на зростання орендної 

плати. 

Більшість вчених наголошують на те, що основна проблема у сфері 

використанняземельсільськогосподарськогопризначення є 

відсутністьефективногомеханізмууправління у Землеустрою, кадастріта 

моніторингуукраїнських земель. Проте можна вважати 

пріоритетниминапрямкамиреформуванняземельноїполітики, 

поручізформуваннямринкуземель, 

єоптимізаціястабілізуючихтадестабілізуючихугідьшляхомдоведеннядооптималь

нихрозмірівплощсінокосів, пасовищ, лісів, природоохороннихтериторій. 

 Висновки. Відкриті земельні ринкові відносин матимуть ефект і для 

фізичних осіб, і для бізнесу, і для держави.  
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Так, державний бюджет отримає надходження від операцій з  

продажу та оренди землі. При відкритому ринку землі, сільськогосподарська 

галузь України отримає додатковий інвестиційний ресурс.  

З ростом інвестицій в агропромисловий комплекс, зростає продуктивність праці 

за рахунок модернізації і виробництва сільськогосподарських інновацій.  

При доступі до ринку землі іноземних інвесторів істотно зросте кількість 

 нових робочих місць в агропромисловий комплекс. Незважаючи на 

автоматизацію багатьох процесів, буде рости попит на робочу силу в 

виробничих процесах глибшої переробки продукції, що і зумовить збільшення 

кількості фахівців. 

Таким чином, лібералізація земельних відносин забезпечить  

ринкове формування ціни на землю, позитивно вплине на конкурентні 

відносини, підвищення інноваційної активності фермерських господарств для 

формування конкурентоспроможного агропромислового комплексу, 

збільшення внутрішніх інвестицій, що і є однією зі складових економічного 

зростання. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Актуальність дослідження правових основ місцевої влади в Україні 

полягає в нагальній необхідності реформування цього інституту та 

забезпечення проведення муніципальної реформи і, як наслідок, – у 

децентралізації влади та розмежуванні функцій і повноважень органів 

місцевого самоврядування. У цьому контексті головним завданням є уникнення 

правових колізій та приведення законодавчої бази у сфері місцевого 

самоврядування до європейських стандартів. 

Правоверегулювання є важливою умовою створення стабільного 

правового порядку, органів, інститутів, які забезпечують захист прав людини 

від будь-яких порушень. Під правовим регулюванням необхідно розуміти 

здійснюваний державою завдяки всім юридичним засобам владний вплив з 

метою упорядкування, закріплення, охорони і розвитку, а також упорядкування 

суспільних відносин за допомогою норм права та інших правових засобів.[1] 

Мета дослідження конституційно правового регулювання місцевого 

самоврядування в Україні, визначення його ролі у забезпеченні розвитку 

конституціоналізму і стабільності конституційного ладу в нашій державі. [2] 

Виклад основного матеріалу. Місцеве самоврядування в Україні — 

право територіальної громади жителів села чи добровільного об'єднання у 

сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста, самостійно вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.[4] 
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 Місцеве самоврядування - це форма публічної влади, що реалізується 

специфічними суб'єктами, територіальними колективами і сформованими 

органами, має особливий об'єкт, питання місцевого значення, та здійснюється 

на основі використання окремого виду публічної власності, комунальної 

(муніципальної).[5] 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, 

селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх 

виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. 

Ключові засади відносин місцевого самоврядування та місцевих 

держадміністрацій, визначені законами України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», зводяться до таких 

принципів: 

1) чітке розмежування сфер відання, функцій і повноважень місцевого 

самоврядування та місцевих державних адміністрацій; 

2) юридично гарантована заборона втручання місцевих державних 

адміністрацій у здійснення місцевим самоврядуванням власних повноважень; 

3) належний контроль з боку місцевих державних адміністрацій за 

виконанням місцевим самоврядуванням делегованих повноважень державної 

виконавчої влади; 

4) законодавче забезпечення механізму цивілізованого розв'язання 

конфліктів (судовий і адміністративний порядок). [1] 

Слід зауважити, що при розробці Закону «Про місцеве самоврядування в 

Україні» не було використано чітких критеріїв розмежування повноважень 

органів влади та самоврядування. Це призвело до того, що до владних 

повноважень районних і обласних рад було віднесено такі, що через 

конституційну систему територіальної організації влади в Україні можуть 

становити лише компетенцію органів виконавчої влади. З іншого боку, низка 

життєво важливих для територіальних громад функцій не підкріплена владними 
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повноваженнями. Це, зокрема, стосується функції забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. 

Конституція України 1996 р. створила конституційно-правові передумови 

розбудови місцевого самоврядування, визначила загальні засади 

конституційноїмоделі територіальної організації влади на місцях та 

концептуальні напрямки діяльності виконавчих органів місцевого 

самоврядування вУкраїні. Відповідно до ч. 2 ст. 5 Конституції України носієм 

суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу 

безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. Згідно з Конституцією України місцеве самоврядування є 

правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об‘єднання в 

сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати 

питання місцевого значення вмежах Конституції України і законів України. 

Так, в Україні місцеве самоврядування визнається і гарантується (ст. 7 

Конституції України) [7]. 

У Конституції України абсолютно закономірно закладений виключно 

самоврядний принцип вирішення питань місцевого значення, в основі якого 

самоорганізація та самовідповідальність місцевих жителів – членів 

територіальних громад сіл, селищ та міст, а також обранихними органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування [2]. 

Висновок. Процес створення неурядових організацій місцевого 

самоврядування в Україні розпочався ще на початку 90-х років XX ст. 

Найактивнішу з них, а саме Асоціацію міст України, було утворено в 1992 р. Ця 

Асоціація взяла безпосередню участь в розробці українського законодавства з 

проблем місцевого самоврядування в 1996—1997 рр. За участі експертів АМУ 

було розроблено Хартію українських міст (1997 р.), за її ініціативи створено 

Координаційну Раду з питань місцевого самоврядування при Президентові 

України та Міжвідомчу комісію з питань місцевого самоврядування при 

Кабінеті Міністрі України (1998 р.). З 1999 р. розпочалося створення 
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регіональних відділень АМУ. У 2002 р. АМУ стала членом Ради Європейських 

муніципалітетів та регіонів (СЕМР). 
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Херсонська філія Державної установи 

"Інститут охорони ґрунтів України" 

 

УДК 631. 417.2 (477.7) 

 

ДИНАМІКА ВМІСТУ ГУМУСУ В ҐРУНТАХ НОВОВОРОНЦОВСЬКОГО 

РАЙОНУ 

 

Актуальність. Охорона земельних ресурсів та їх раціональне 

використання базується на двох підходах: економічному та екологічному. 

Екологічний підхід полягає в охороні від забруднення ґрунтів та попередженні 

негативних впливів на них. Економічний підхід має на меті охорону ґрунтів від 

виснаження і підвищення їх родючості. 

http://applaw.knu.ua/
http://www.law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2015/statji_n4_
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Тому моніторинг динаміки вмісту гумусу, як інтегрованого показника 

родючості, є обов‘язковою умовою на шляху раціоналізації використання 

ресурсного потенціалу ґрунтів нашої області. 

Мета дослідження. Комплексна оцінка характеру та ступеню змін вмісту 

гумусу в ґрунтах Нововоронцовського району за 2012-2017 роки обстежень, що 

дає можливість встановити стан забезпеченості ґрунтів в актуальному часі та 

зафіксувати зміни забезпеченості ґрунтів в порівнянні з попередніми роками 

обстеження.  

Методика. Якісну оцінку вмісту рухомих сполук гумусу в ґрунтах 

Нововоронцовського району Херсонської області здійснено з використанням 

загальноприйнятих методик згідно ДСТУ 4289:2004. Якість ґрунту. Методи 

визначання органічної речовини. 

Результати дослідження.Серед показників агрохімічного стану ґрунту 

вміст гумусу є головним критерієм, що визначає рівень його родючості. З 

вмістом гумусу тісно пов‘язані майже всі фізичні, фізико-хімічні та біохімічні 

властивості ґрунтів. 

В гумусі містяться близько 98% всіх запасів азоту, що є в ґрунті, близько 

80% сірки, 40-50% фосфору [1 с. 86]. Гумус безпосередньо впливає на водно-

повітряний режим, теплоємність, буферність та інші показники родючості 

ґрунту, слугує джерелом енергії для мікроорганізмів, посилює ефективність 

мінеральних добрив [2, с. 72].  Ґрунти з високим вмістом гумусу мають 

рівноважну щільність складання, що створює умови для мінімалізації їх 

обробітку. 

За даними агрохімічного обстеження, проведеного в 2012 році, площі 

ґрунтів Нововоронцовського району за вмістом гумусу розподілилися по 

групах: низько забезпечені – 3,6%, середньо забезпечені – 60,2%, з підвищеним 

вмістом – 35,3%, високим – 1% (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Структура розподілу ґрунтів обстеженої території 

Нововоронцовського району за вмістом гумусу у 2012 році, %.  

Згідно результатів досліджень за вмістом гумусу найбільшу частку в 

загальній структурі розподілу обстежених площ ґрунтів займають 

середньозабезпечені грунти – 60,2% площ. Другою за вагомістю часткою в 

загальній структурі розподілу обстежених площ ґрунтів є ґрунти з підвищеним 

вмістом гумусу – 35,3%.  

Середньозважений показник вмісту гумусу по цьому району в 2012 році 

складає 2,94%. Кількісний вміст гумусу підпорядкований певній зональності і 

зумовлений особливостями генезису грунтів (тип грунтоутворення, 

гранулометричний склад, вид рослинності тощо). 

Проведені дослідження у 2017 році показують, що за вмістом гумусу 

чорноземи південні, поширені у Нововоронцовському районі Херсонської 

області на більшості площ мають середній рівень забезпеченості гумусом, що 

складає 60,2% території, а також значний відсоток площ складають ґрунти з 

підвищеним вмістом – 35,3% (рис.2). 

 Середньозважений показник вмісту гумусу по цьому району в 2017 році 

складає 3,05%.  

 

Рівень забезпеченості гумусом

1 3,6

60,2

35,3

Низький 1,1-2,0%

Середній  2,1-3,0%

Підвищений 3,1-4,0%

Високий  4,1-5,0%
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Рисунок 2 - Структура розподілу ґрунтів обстеженої території за вмістом 

гумусу у 2017 році, %.  

Порівнюючи показники розподілу обстежених площ за вмістом гумусу 

(рис. 3), стає очевидним перехід значної площі земель, що мають підвищений 

(3,1–4,0%) ступінь забезпечення гумусом до категорії земель середньої 

забезпеченості (2,1–3,0%), що свідчить про негативну тенденцію динаміки 

вмісту органічної речовини в ґрунтах.  

Багаторічні дослідження показують, що основними причинами 

дегуміфікації ґрунтів є зниження загальної культури землеробства, а також 

ігнорування вимог чинних законодавчих актів, скерованих на реалізацію 

положень Земельного кодексу України, законів України ―Про охорону земель‖, 

―Про державний контроль за використанням та охороною земель‖, ―Про 

землеустрій‖, а також ряд постанов Кабінету Міністрів України та Верховної 

Ради України., зменшення обсягів внесення органічних добрив, 

неконтрольований розвиток водної ерозії та дефляції. 

Рівень забезпеченості гумусом

0,8 4,5

34,859,9

Низький 1,1-2,0%

Середній  2,1-3,0%

Підвищений 3,1-4,0%

Високий  4,1-5,0%
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Рисунок 3 - Динаміка вмісту гумусу в ґрунтах Верхньорогачицького району за 

останні два тури агрохімічного обстеження 

Висновки. Результати агрохімічних досліджень 2017 року показують, що 

в Нововоронцовському районі на сьогодні простежується тенденція до 

зменшення вмісту гумусу внаслідок його мінералізації та порушення сівозмін і 

технологій вирощування сільськогосподарських культур. Існуюча структура 

посівних площ, рівень застосування органічних і мінеральних добрив, пожнивні 

та кореневі рештки сільськогосподарських культур не забезпечують 

достатнього надходження органічної речовини в ґрунт, а відповідно і 

відновлення гумусу. 

Список використаних джерел: 

1. Ковриго В.П. и др. Почвоведение с основами геологии — М.: Колос, 

2000. — 416 с: ил. — (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. 

заведений). 

2. Оцінка агроекологічних умов вирощування сільськогосподарських 

культур (на прикладі озимої пшениці та ярого ячменю) в Херсонській області / 

А. М. Польовий, С. А. Букарєва // Вісник Одеського державного екологічного 

університету. – 2011. – Вип. 12. – С. 69–79.  
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УДК: 332 

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯТА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

Актуальність дослідження. Проблема децентралізації в Україні  

триває в період багатьох років. Полягає вона у тому що в країні  

недостатньо розвинена законодавча база для контролю та регулювання 

земельних відносин. 

Мета дослідження.Розглянути особливості, переваги та недоліки 

децентралізації як засобу ефективного управління та перерозподілу земельних 

ресурсів. 

Результат дослідження.Найближчою до людей владою є органи 

місцевого самоврядування: сільські, селищні міські ради та їхні  

виконкоми. Отже саме вони повинні мати широкі повноваження і  

достатньо коштів, щоб бути спроможними вирішувати усі місцеві  

питання і нести за це відповідальність.Саме тому в Україні 

відбувається децентралізація - передача повноважень та фінансів від  

державної влади якнайближче до людей тобто органам місцевого 

самоврядування. Для цого необхідно внести додатки та зміни в законодавчій 

базі. Іншими словами  для впровадження децентралізації необхідно впровадити 

реформу, яка була закріплена наступним пакетом законів щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 

адміністративних послуг: 

1. Закони про внесення змін 

до Бюджетногота Податкового кодексів України. Завдяки цим змінам 

відбулася фінансова децентралізація: місцеві бюджети за останні роки 

зросли на 165,4 млрд грн: з 68,6 млрд в 2014 до 234 млрд грн в 2018 році.  
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2. Закон «Про добровільне об‘єднання територіальних громад». Дав 

змогу почати формувати спроможний базовий рівень місцевого 

самоврядування. Станом на початок лютого 2019 року створено вже 878 

об‘єднаних територіальних громад (ОТГ). Доскладу цих ОТГ 

увійшли 4018 колишніх місцевих рад. 9 млн людей проживають в ОТГ.  

3. Закон «Про співробітництво територіальних громад». Створив 

механізм вирішення спільних проблем громад: утилізація та переробка сміття, 

розвиток спільної інфраструктури тощо. Реалізується вже 325 договорів 

про співробітництво. Цим механізмом скористалися 1262 громад. 

4. Закон «Про засади державної регіональної політики». Державна 

підтримка регіонального розвитку та розвитку інфраструктури громад за час 

реформи зросла у 41,5 разів: з, 0,5 млрд в 2014 до 19,37 млрд грн у 2018 році. 21 

область прийняла рішення про створення Агенції регіонального розвитку. 

5. Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного 

контролю та удосконалення містобудівного законодавства». Нові містобудівні 

повноваження отримали 100 міст, в тому числі - 12 ОТГ. 

Це дозволило делегувати органам місцевого самоврядування відповідного 

рівня повноваження з надання базових адміністративних послуг: реєстрацію 

місця проживання, видачу паспортних документів, державну  

реєстрація юридичних та фізичних осіб, підприємців, об‘єднань  

громадян, реєстрацію актів цивільного стану, речових прав, вирішення 

земельних питань тощо. 

Зміни до Конституції перш за все мали вирішити питання утворення 

виконавчих органів обласних та районних рад, реорганізації місцевих 

державних адміністрацій в органи контрольно-наглядового типу, дати чітке 

визначення адміністративно-територіальної одиниці.Зусиллями вітчизняних 

фахівців, практиків, науковців, експертів проект змін до Конституції був 

розроблений та переданий на широке публічне обговорення.На жаль, політичні 

обставини не дозволили Верховній Раді України прийняти подані Президентом 
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України зміни до Конституції щодо децентралізації.Тому Уряд з 2014 року 

розпочав реформу в межах чинної Конституції.[4, c.6] 

Нова законодавча база значно посилила мотивацію до  

створення належних правових умов та механізмів для формування  

спроможних територіальних громад сіл, селищ, міст, які  

об‘єднують свої зусилля у вирішенні нагальних проблем.  

Також вже виправдала себе нова модель фінансового забезпечення місцевих 

бюджетів, які отримали певну автономію і незалежність від центрального 

бюджету. 

Недоліком централізації були: 

 довгі лінії комунікації, які викликали великі втрати часу, що 

супроводжувалось відсутністю оперативного реагування на зміну ситуації 

пов‘язану з використанням земель різних галузів призначення; 

 особи які приймають рішення на вищих рівнях, не підтримують 

комунікацію з виконавцями, тому слабко обізнані тонкощах викиненої 

проблеми. 

Впровадження децентралізації вирішило більшу частину  

питань та недоліків у діючому законодавстві. Цей процес зайняв деякий час, 

потребує ще детального розгляду, та розробку нових законодавчих проектів. 

Наприклад:  «Про засади адміністративно-територіального  

устрою України» (законопроект готовий до розгляду у Верховній Раді). В 

рамках чинної Конституції визначає засади, на яких має ґрунтуватися 

адміністративно-територіальний устрій України, види населених пунктів, 

систему адміністративно-територіальних одиниць, повноваження органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з питань 

адміністративно-територіального устрою, порядок утворення, ліквідації, 

встановлення і зміни меж адмінтеродиниць та населених пунктів, ведення 

Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та населених 

пунктів України. 
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- Щодо управління земельними ресурсами в межах території об‘єднаних 

територіальних громад. Запровадить принцип повсюдності юрисдикції ОТГ у 

земельних відносинах, надасть повноваження розпоряджатися землями за 

межами населених пунктів. 

- Щодо розширення видів містобудівної документації на місцевому 

рівні. Усуне існуючі недоліки регулювання містобудівної діяльності, 

унеможливить нецільове використання та розподіл земель. 

- Щодо державного нагляду за законністю рішень органів місцевого 

самоврядування. 

Висновки. Отже, успіхи реформи на першому етапі свідчать,  

що Україна обрала правильний шлях і треба рухатися ним далі.  

Наступним кроком має бути внесення зміни до Конституції щодо 

децентралізації, які необхідні для подальшого просування реформи та її 

завершення. 
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КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО 
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Актуальність. Земельні ресурси відіграють важливу роль у виробничій 

діяльності регіонів. З одного боку земельні ресурси дають можливість 

розвивати галузі сільськогосподарського виробництва та сфери послуг. Але з 

іншого, опора на земельні ресурси, за умов їх не раціонального використання, 

зниження родючості ґрунту стає загрозою для економічного розвитку регіону. 

Через це однією з необхідних і визначальних передумов побудови суспільних 

відносин щодо використання, охорони та відтворення земельних ресурсів в 

контексті забезпечення просторового соціально-економічного розвитку є 

капіталізація земель. 

Мета дослідження.Вивчення питання підвищення ролі земельних 

ресурсів у відтворенні сталого розвитку територій, у тому числі рівня їх 

капіталізації. 

Результат дослідження. Питання капіталізації земельних ресурсів є 

одним із визначальних, оскільки за сучасних економічних умов 

господарювання йому не приділяється належної уваги. Це обумовлено тим, що 

до тлумачення поняття капіталізація земельних ресурсів немає єдиного підходу, 

оскільки дослідження капіталізації здійснюють з позиційрізних наукових 

спеціальностей і напрямів. 

Й. М. Дорош вважає, що особливої уваги заслуговує проблема 

формування таких економічних відносин власності на землю, які б прискорили 

зростання вартості земельного капіталу або капіталізацію земельних ресурсів, 

яка досі залишається недостатньо вивченою[1].  

На думку Ш. В. Ібатулліна капіталізацію використовують для земельної 

ділянки або регіону, оскільки це відображає сукупність соціально-економічних, 
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організаційних, інституційних, політичних та інших процесів, які відбуваються 

на державному, регіональному та місцевому рівнях. Вона істотно залежить від 

того, наскільки зрілі на даний час ринкові відносини і сформована ринкова 

інфраструктура, яка модель державного управління економікою застосовується 

взагалі та земельними відносинами зокрема [3].  

Капіталізація земельних ресурсів відбувається в результаті взаємодії 

факторів [4, с. 21]:  

– обмеженості земельних ресурсів, їх просторової неоднорідності, 

відносної сталості структури земель за категоріями та якісними 

характеристиками в умовах урбанізації та інтенсифікації землекористування, 

що призводить до збільшення капіталозабезпеченості, тобто ущільнення 

капіталу;  

– перетворення частини регіонального прибутку на доданий капітал, 

додані фактори регіонального виробництва та використання їх на розширення 

виробництва, яке прискорює темп економічного відтворення;  

– цілеспрямованого застосування системи фінансово-економічних, 

планувальних, організаційно-правових та інших заходів щодо регулювання 

регіонального землекористування. 

Процес капіталізації повинен стосуватися різних форм власності на 

землю, включаючи залучення інвестицій, нових технологій, створення умов для 

зростання вартості земельного активу. Модель формування рівня капіталізації 

земель можна представити як систему двох взаємозалежностей: обсягу 

капіталовкладень в землекористування (інвестиції) та доходу від 

землекористування за умови створення сприятливого екологічного середовища, 

що спрямовані на підвищення рівня добробуту населення [2]. 

У широкому розумінні капіталізація земель – це процес поступового 

нарощування вартості земельного капіталу як у результаті дії об‘єктивних 

закономірностей просторового розвитку, так і цілеспрямованого впливу 

системи заходів економічного, планувального та адміністративно-

організаційного змісту щодо його зростання[5]. 
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Висновки.Використання методологічних підходів до капіталізації земель 

дозволить сформулювати стратегію розвитку регіону, призведе до зростання 

показників ефективності використання земельних ресурсів, підвищення 

інвестиційної привабливості земель, вирішить завдання просторового 

регіонального розвитку. Розрахунок майбутнього грошового потоку шляхом 

дисконтування дасть змогу більш повно визначити капіталізацію земель. 

Оцінка земель та їх капіталізація повинна враховувати не тільки стан їх 

використання, але й потенціал від трансформації земельних відносин, 

інвестиційну привабливість територій, передбачувані доходи у сфері 

землекористування. Капіталізація земель дає можливість створити в регіоні 

ефективну систему оподаткування, орендної плати, а також інвестиційну 

привабливість територій, створення кластерів з позицій просторового та 

сталого розвитку. 
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УПРАВЛІННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

Актуальність. Конституцією України визначено, що земля є  

основним національним багатством, яке перебуває під особливою  

охороною держави. Враховуючи основоположне значення землі в суспільстві,  

охорона її повинна здійснюватися правовими, організаційними,  

економічними й соціальними методами з запровадженням надійної  

системи контролю за землекористуванням. Відповідно до Земельного кодексу  

України управління і контроль за використанням та охороною земель  

полягає в забезпеченні дотримання органами державної влади,  

органами місцевого самоврядування, підприємствами,  

установами, організаціями і громадянами земельного законодавства країни. 

Мета дослідження. З метою поліпшення організації використання 

земельних ресурсів за весь час свого існування кожна держава  

встановлювала свою схему  управління земельним фондом, планувала  

охорону землекористування, розробляла заходи щодо підвищення  

ефективності використання земельних ресурсів, проводила  

дослідження в галузі екології, права, економіки, землеустрою. Будь-які заходи, 

перш за все, визначаються кліматом країни, складом грунтів, гідрографією 

тощо. 

Аналіз останніх досліджень. Науковці світу на основі сучасних 

досліджень встановили, що управління земельними ресурсами та їх 

використанням зумовлене значною роллю землі у життєдіяльності суспільства і 

в аграрній сфері зокрема. Його зміст полягає у забезпеченні раціонального 
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використання, ефективної охорони і відтворення земель на основі проведення 

організаційно-економічних та нормативно-правових і адміністративних 

заходів.Окрім цього, вченні доводять що управління земельними ресурсами 

повинне враховувати загальну концепцію управління сільськими територіями 

та аграрною сферою. Це означає врахування децентралізації та деконцентрації, 

що характеризують сучасне управління, змін соціальної сфери села, 

диверсифікації зайнятості сільського населення, організації різних  

форм господарювання на селі. За таких умов управлінський  

процес землекористування все більше набуває суспільно-економічного 

характеру. 

Результати дослідження.  Організаційну основу управління 

земельними ресурсами складає сукупність закономірностей, принципів, методів 

і важелів використання земельних ресурсів. Земельна реформа забезпечила 

позитивні результати у використанні земельних ресурсів. Мільйони громадян 

України отримали земельні сертифікати та стали землевласниками. Разом з тим 

непідготовленість значної кількості людей до самостійного ефективного 

господарювання призвела до різкого зниження природної родючості земель, 

деградації агро ландшафтів, погіршення організації території через відчуження 

сільськогосподарських угідь на несільськогосподарські цілі. Тому важливе 

значення має обґрунтування та дотримання принципів  

раціонального землекористування та управління ним. Серед них виділяються, 

насамперед: економічного регулювання землекористування; платності 

використання земель; рівноправності всіх форм власності і господарювання; 

гарантії права власності на землю; регіонального підходу; пріоритету екології; 

врахування людського фактору; державного протекціонізму і  

регулювання господарської діяльності; системності; комплексної і 

планомірності; етичності. 

Основою перетворення земельних територій є їх організація на основі 

бонітування, кадастрової діяльності ландшафтного підходу; контурно-

меліоративного забезпечення землекористування грошової оцінки земель. Вона 
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ускладнюється в регіонах з мілкоконтурними, одноманітними та особливо 

уразливими до господарських навантажень агро ландшафтами, що значно 

перетворені людиною. Мова йде насамперед про управління 

землекористуванням сільськогосподарських підприємств, розміщених  

у зоні Степу, зокрема й у Херсонській області. Переважна частина  

чорноземів південних та каштанових ґрунтів, розміщених тут, схильні до 

вітрової та водної ерозії, мають складні фізичні та механічні властивості, 

порушені в результаті багаторічної оранки, зрошення, мають  

недостатній природній рослинний покрив. Таким чином, лише комплексне 

врахування усіх вказаних аспектів буде сприяти ефективності управлінських 

рішень. 

Важливим чинником розвитку управління землекористуванням є земельні 

відносини – матеріально-виробничі відносини, пов‘язані з володінням і 

користуванням землею як засобом виробництва і предметом праці. Поява 

значної кількості різних за власністю, організацією виробництва, аграрних 

формувань, розвиток орендних відносин значно ускладнили земельні відносини 

та управління ними. В цих умовах важливого значення набуває  

грошова оцінка земель, кадастрова діяльність як основа управління і 

регулювання земельних відносин і ресурсо-користування в умовах приватної 

власності. 

Нестабільність економічної ситуації, короткострокові строки оренди 

землі, фактори невизначеності у сільськогосподарському виробництві 

природного характеру і через це його ризикованість, відсутність належної 

освіти та знань у багатьох новосформованих землевласників та 

землекористувачів породжують безвідповідальне ставлення до землі, невміння 

господарювати, зменшення природної родючості ґрунтів і, як наслідок, доходів 

працівників, стають джерелом соціальної напруженості, соціального 

розшарування сільських жителів. Сільські території є недостатньо 

організованими. Вони погано забезпечені виробничою та соціальною 

інфраструктурою. Це призводить, в кінцевому рахунку, до зменшення людності 
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сільських населених пунктів, зниження рівня природного та механічного 

приросту населення. Тому ми вважаємо, що принципи  

етичності землекористування, інформаційного забезпечення та  

дорадництва повинні зайняти чільне місце поряд з економіко-виробничими та 

екологічними. 

Висновки. Отже важливе значення у забезпеченні управління 

землекористуванням сільськогосподарських підприємств має методика 

економічної оцінки земельних ресурсів та економічної ефективності 

землекористування. Ми вважаємо, що з огляду на ускладнення організаторської 

структури землекористування їх доцільно доповнити соціологічними 

(соціологічні вибірки, опитування, анкетування) з метою виявлення та аналізу 

відношення людей до земельної власності, пріоритетності форм 

господарювання, використання землі, питань купівлі-продажу, організації 

сільських територій у цілому. Серед якісних та кількісних методів оцінки 

землекористування важливе значення має бонітування ґрунтів, грошова оцінка 

земель, земельний кадастр, індексний метод визначення екологічного та 

господарського навантаження на землю. Це дозволить забезпечити ефективне 

управління не тільки земельних ресурсів, але й сільських територій та 

сільськогосподарської діяльності в цілому. 
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ПРОБЛЕМА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ МЕЖ ТЕРИТОРІЙ ОТГ 

 

Актуальність. Обґрунтовано, що для покращення фінансового стану 

створюваних об‘єднаних територіальних громад необхідно здійснити 

землевпорядні заходи щодо встановлення їх меж та землевпорядкування 

територій, які як земельні поліпшення дозволять збільшити вартість земель і 

відповідно надходжень у бюджет від плати за землю [1]. 

Метою даного дослідження є визначити причини виникнення проблеми 

невизначеності меж територій ОТГ, а також розібрати можливі варіанти 

вирішення цієї проблеми. 

Причини виникнення даної проблеми є:  

- не встановлені межі ОТГ, географічне розташування межі не є 

зрозумілими; 

- невідома точна площа ОТГ. 

Варіанти визначення межі територій ОТГ: 

 межа проходить з прив‘язною до меж землекористувань, певних 

контурів на місцевості, таких як: канали, дороги, лісосмуги, межі зміни угідь. У 

цьому випадку до території ОТГ включається вся ширина лінійного об‘єкту із 

урахуванням експлуатаційної смуги; 

 у разі, якщо межа йде по водному об‘єкту, її потрібно проводити по 

центру цього об‘єкту; 

 якщо межею є межі земельних ділянок, які відображені в базі 

Державного земельного кадастру,  тоді межа ОТГ проходить по межах ділянок; 
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 якщо використовується спеціалізоване програмне забезпечення, 

тоді площа вираховується за координатами точок зовнішньої межі ОТГ і 

виконувати роботи з визначення площі ОТГ немає потреби. 

Для вирішення проблеми необхідно створити  схеми меж ОТГ, що 

відображають: 

 безпосередньо загальну площу ОТГ; 

 межі населених пунктів, що увійшли до складу ОТГ; 

 назви суміжних територіальних громад; 

 площу ОТГ і площі населених пунктів. 

Масштаб схеми має бути не більше 1:25000. 

У текстових матеріалах до схеми має бути каталог координат поворотних 

точок, межі ОТГ а населених пунктів у державній системі координат, опис меж 

ОТГ і населених пунктів, порівняння уточненої площі ОТГ із площею, 

визначеною за даними державної статистичної звітності з кількісного обліку 

земель. 

Для визначення меж територій ОТГ та їх площ, необхідно збирати лише 

наступну інформацію:  

 Документація на підставі якої були встановлені межі сільських, 

селищних рад, які входять до складу ОТГ. 

 Адміністративна або державна статистична звітність із кількісного 

обліку земель. 

 Дані ДЗК (обмінний файл ІN4 або XML). 

 Інформація про межі змлекористувань (Розташованих по межам 

сільських, селищних рад, інформація про які відсутня у ДЗК, міститься у 

державних актах, договорах оренди, документації із землеустрою або у вигляді 

текстового опису або схем землекористування) 

 Ортофотоплани, індексно-кадастрові та базові карти (Які 

виготовлені відповідно до угоди про позику між Україною та Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку, або ортофотоплани чи топографічні плани 

(карти), виготовлені не пізніше 2009р.). 
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Висновок. Процес об‘єднання громад триває понад чотири роки. Однак 

на цей момент не встановлено в натурі (на місцевості) меж ні однієї об‘єднаної 

територіальної громади і їх не внесено до Державного земельного кадастру. 

Відсутність в натурі меж громад не дозволяє територіальним громадам 

здійснювати управління земельними ресурсами в межах юрисдикції органів 

місцевого самоврядування. Отже, ці органи і надалі залишаються 

відстороненими від вирішення питань у сфері земельних відносин. У зв‘язку з 

цим  можна зробити висновок про необхідність внесення змін і доповнення до 

деяких законодавчих актів України, що пов‘язані з необхідністю землеустрою 

об‘єднаних територіальних громад. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХГРОМАД ТА ЇХ МІСЦЕ 

В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

АктуальністьВ сучасних умовах становлення України як суверенної, 

незалежної, демократичної та соціальної держави системі місцевого 

самоврядування належить ключова роль у забезпеченні ефективності 

територіального управління. Ядром системи місцевого самоврядування є 

територіальна громада, розвиток та функціонування якої слід досліджувати 

насамперед в управлінсько-правовому аспекті. Європейський досвід свідчить, 

що важливим чинником ефективності територіального управління є 

забезпечення конструктивної взаємодії всіх ключових суб‘єктів місцевого 

управління: територіальної громади, органу муніципального управління, 

місцевих органів державної виконавчої влади тощо. Натомість в сучасній 

Україні реалізація цього завдання ускладнюється наявними протиріччями між 

концептуальними підходами до розуміння феномену територіальної громади і 

практичними аспектами її віддзеркалення в правовій системі. 

Мета дослідження З метою дослідження актуальних питань правового 

регулювання місцевого самоврядування в Україні нами розглянуті основні 

теоретичні аспекти утворення, організації функціонування та реформування 

територіальних громад, проаналізовано теоретичні погляди провідних вчених в 

галузі муніципального права представників різних наукових шкіл. 

Результат дослідження.Первинним (початковим) суб‘єктом у системі 

місцевого самоврядування слід визначити територіальну громаду. Ю. Панейко 
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визнає за громадою «чільне місце в розвитку новочасного європейського 

самоврядування» [1, с.8]. За Ю. Наврузовим, під громадою розуміється 

автономна соціальна надструктура, об‘єднана перманентною загальною 

діяльністю [2, с.275]. На практиці існує багато підходів до окреслення сутності 

громади як суб‘єкта місцевого самоврядування. Різні дефініції поняття 

«громада» дають уявлення про різноманітні аспекти цього феномену. У 

науковій літературі під поняттям громада (або територіальна громада) 

найчастіше розуміють локальні соціальні системи. Часом у тому ж 

семантичному значенні вживаються такі поняття, як територіальний колектив, 

комуна, місцева спільнота, співдружність тощо. 

В Україні для окреслення локальних соціальних систем утвердилося 

поняття «територіальна громада». Відбулося це завдяки введенню цього 

поняття у законодавство. Зокрема, у статті 140 Конституції України 1996 року 

територіальною громадою визначено «жителів села чи добровільного 

об‘єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста» [3]. Закон 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997 р.) кваліфікує 

територіальну громаду як «жителів, об‘єднаних постійним проживанням у 

межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-

територіальними одиницями, або добровільне об‘єднання жителів кількох сіл, 

щомають єдиний адміністративний центр» [4]. 

Загалом, можна погодитися з трактуванням територіальної громади як 

«спільноти мешканців, жителів населених пунктів (сіл, селищ, міст), об‘єднаної 

загальними інтересами власного життєзабезпечення, самостійного, в межах 

законів вирішення питань місцевого значення як безпосередньо, так і через 

органи місцевого самоврядування». Вітчизняні реалії зумовили доцільність 

впровадження також такого поняття, як «комунальне об‘єднання 

територіальних громад», що означає соціально-політичне, територіальне 

утворення, що одночасно виступає територіальною спільністю людей – 

суб‘єктів місцевого самоврядування і низовою одиницею в системі 

адміністративно-територіального поділу. 
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Науковці кваліфікують територіальну громаду, як провідну ланку 

системи місцевого самоврядування [5, с.183-184]. В. Кампо наголошує, що 

початковим суб‘єктом місцевого самоврядування фактично виступає 

територіальний колектив в особі жителів села (сіл відповідної сільради), 

селища або міста [5, с.70-71]. Своєю чергою Т. Смирнова пропонує розглядати 

первинний суб‘єкт місцевого самоврядування у двох рівнях. З одного боку це – 

«територіальна громада, з іншого – фізичні особи – громадяни, що мають 

спеціальну правосуб‘єктність і з яких складається територіальна громада» [5, с. 

22]. 

Вважається, що місцеве самоврядування є системою організації 

діяльності місцевих жителів на відповідній території і включає в себе 

сукупність різноманітних органів та інститутів [5, с.183-184]. Таким чином, 

перелік суб‘єктів системи місцевого самоврядування є значно ширшим, ніж 

територіальна громада як така, громадяни та їх групи. Сюди слід віднести 

насамперед представницький та виконавчий органи територіальної громади. 

Важливою характеристикою територіальної громади є її інтегрованість, 

яка моженабувати різного масштабу. Як відзначає Л. Кириченко, «справжня 

територіальна громада виникає тоді, коли така сукупність починає жити як 

справжня сім‘я, що бачить і знає свій інтерес» [5, с.101]. С. Саханенко 

відзначає, що «як суб‘єкт соціальний громада визначається певною 

згуртованістю людей, налаштованою на самозабезпечення, самоуправління, 

самореалізацію» [5, с. 97]. 

Ідентичність є ключовою характеристикою територіальної громади як 

соціальноїцілісності. На переконання В. Пархоменка, «проживання людей на 

одній території ще не робить їх громадою – свідомим суб‘єктом місцевого 

самоврядування» [5, с.73]. У цьому контексті доцільно погодитися з тезою, що 

«право на самоврядування у громади виникає в момент усвідомлення 

територіальним колективом людей себе в ролі такого». 

Таким чином, подвійна природа територіальної громади полягає у тому, 

що вонаодночасно є і продуктом інтеграційної ініціативи її членів, і 
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результатом управлінської волі держави. Ця обставина зумовлює специфіку 

наділення територіальної громади конкретними управлінськими 

компетенціями. В. Борденюк розуміє компетенцію як правовий засіб реалізації 

функцій: «компетенція дає відповідь на питання, якими саме повноваженнями 

(тобто правами і обов‘язками) наділені відповідні органи в конкретних сферах 

відання з метою реалізації покладених на них функцій» [5, с.27]. Вважається, 

що до відання самоврядування територіальних громад віднесені лише ті 

функції, які держава може виділити без втрати для власної політичної єдності 

[5, с.218]. 

Прибічники теорії муніципального дуалізму розглядають місцеве 

самоврядування як спосіб вирішення державних завдань і функцій посадовими 

особами і певними установами, які у той чи інший спосіб не залежать від 

держави. Згідно з цією теорією, як відзначає Л. Кириченко, функції та завдання 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування можна поділити на власні 

(самоврядні) та державні (делеговані). При цьому в процесі здійснення власних 

(самоврядних) завдань і функцій ці органи та посадові особи є самостійними і 

незалежними. А під час реалізації державних (делегованих) завдань вони діють 

під керівництвом або контролем державних органів [5, с.100]. 

Система самоврядування функціонує і розвивається на законодавчо 

оформлених нижніх і верхніх територіальних рівнях (наприклад, місто, село, 

волость, повіт, район, округа тощо) залежно від традицій тієї чи іншої держави. 

Це простір, що відрізняється визначеною цілісністю, позначається 

адміністративними, географічними, економічними, інформаційними та іншими 

кордонами [5, с.194]. Концептуальною основою опрацювання механізму 

забезпечення соціальної стабільності територіальної громади Ю. Чернецький 

визначає «розуміння адміністративно-територіальної одиниці як специфічної 

соціальної системи, що являє собою підсистему соцієтальної системи – даного 

суспільства в цілому» [5, с.140]. 

Так, Я. Гонціаж і Н. Гнидюк пропонують елементарні одиниці місцевого 

самоврядування формувати на основі: кількості населення та розміру території 
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(встановлення межі), переліку функцій, притаманних місцевому 

самоврядуванню, державних засобів та інфраструктури, необхідних для цієї 

адміністративної одиниці, створення обов‘язкових інституцій та організаційних 

структур у межах цього рівня державного управління А критеріями таких 

одиниць науковці визначають: наявність усіх ресурсів (фінансових, 

матеріальних, людських, інфраструктурних), необхідних для виконання 

визначених державних завдань, легкий доступ людей до державних послуг, 

раціональний рівень адміністративних видатків у загальних витратах на 

державні послуги, організація надання державних послуг, що забезпечувала б 

заощадження часу та ефективне використання коштів [5, с.69]. 

Динаміка суспільних процесів, соціально-економічний розвиток, науково-

технічна революція зумовлюють необхідність перманентних змін у системі 

адміністративно-територіального устрою. Вагомим каталізатором таких змін є 

устроєва трансформація, яка передбачає перехід суспільства з тоталітарних 

засад державної організації на демократичні. Зокрема, формування або 

відродження інституту місцевого самоврядування зумовлює необхідність 

реорганізації адміністративно-територіального устрою. Метою такої 

реорганізації є впровадження ефективного муніципально-територіального 

поділу. 

Як відзначає В. Кравченко, перехід від тоталітарного до демократичного, 

правового суспільства зумовлює поступову децентралізацію державної влади, 

формування дієвого місцевого самоврядування. У цьому контексті, на думку 

науковця, «необхідно забезпечити певне вдосконалення адміністративно-

територіального устрою країни, в якій започатковано  

демократичні перетворення» [5, с.133]. Складність цього завдання полягає у 

необхідності максимального врахування реалій просторової самоорганізації 

громадян. Як слушно наголошує С. Саханенко, «територіальні  

громади не можуть бути примусово об‘єднані або скасовані у зв‘язку із 

вдосконаленням державою свого адміністративно-територіального устрою» [5, 

с.109]. 
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Територіальну основу місцевого самоврядування І. Дробот розглядає як 

важливий ресурс його гарантування. Науковець стверджує, що «визнана за 

суб‘єктом місцевогосамоврядування територія, на якій він має здійснювати свої 

врядувальні функції, є переконливою гарантією його існування, оскільки, крім 

логічного поєднання з власністю, яка функціонально у самоврядуванні має 

владний зміст, чітко окреслює межі поширення цього владного  

змісту у формі повноважень суб‘єкта самоврядування,чим усуває існуючу 

розмитість територіальної ознаки і де-факто встановлює йогостатус 

«місцевого» [5, с.50]. 

Для формування спроможних територіальних громад важливим є їх 

законодавче визначення. В Конституції України територіальна громада 

визначена як первинний суб'єкт місцевого самоврядування. Відповідно до 

статті 140, місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів 

села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів  

кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання  

місцевого значення в межах Конституції і законів України. Отже, Конституція 

України регулює питання  місцевого самоврядування,  

спираючись на концептуальні положення громадівської доктрини місцевого 

самоврядування[6, с.92]. 

Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що в основі системи 

місцевогосамоврядування лежать два основні суб‘єкти: держава і громада. Роль 

держави полягає у законодавчій регламентації процесу місцевого управління. 

Механізмом формування демократичного і ефективного місцевого 

самоврядування є децентралізація, яка забезпечує передачу частини владних 

повноважень самоврядним структурам. Об‘єктом децентралізації є громада, яка 

являє собою соціальну систему локального характеру,  

спроможну реалізовувати управлінську функцію. Територіальна  

громада відзначається подвійною природою оскільки одночасно виступає як 

продуктом інтеграційної ініціативи її членів, так і результатом управлінської 

волі держави. 
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Реалізація муніципального управління відбувається завдяки залученню 

муніципального ресурсу, як своєрідного правового, соціального та 

матеріального потенціалу територіальної громади. Матеріальну складову 

управлінського ресурсу на місцевому рівні формують: закріплена територія, 

фінансове забезпечення, муніципальне майно та соціально-технічна 

інфраструктура. Соціально-активна, інституціоналізована частина громади є 

головним джерелом соціальної складової управлінського ресурсу на місцевому 

рівні. 
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РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Актуальність. Стан навколишнього середовища характеризується 

величезними масштабами змін ландшафтів, постійним зростанням рівня 

енергоозброєності, виробленням та викидом значної кількості забруднюючих 

речовин, збільшенням обсягів твердих та рідких відходів, швидким 

виснаженням як відновних, так і невідновних природних ресурсів. Сукупність 

цих факторів призводить до формування екологічної ситуації, що потребує 

всебічного вивчення та активних дій щодо попередження можливих негативних 

наслідків. Сучасний етап розвитку продуктивних сил характеризується 

постійним підвищенням ступеня конфліктності їх взаємодії з навколишнім 

середовищем, що перешкоджає подальшому розвитку науково-виробничого 

потенціалу суспільства та створює загрозу його життєдіяльності.[1] 

Мета дослідження. Тому на сьогодні є актуальним створення цілісного 

та дієвого механізму природокористування та природоохоронної діяльності, 

який забезпечив би функціонування принципів сталого розвитку, раціональне 

використання природних ресурсів, зменшення рівня забруднення 

навколишнього середовища, відповідний рівень екологічної безпеки та 

попередження негативного впливу на здоров‘я людей. 

Виклад основного матеріалу. В багатьох господарствах експлуатується 

морально застаріле й фізично зношене устаткування. Це зумовило інтенсивне 

споживання енергоносіїв, призвело до високого рівня забруднення компонентів 

природи, до практично неконтрольованих викидів забруднюючих речовин і 

збільшення ймовірності виникнення надзвичайних техногенних ситуацій. 

У цілому характерний низько ефективний, застарілий еколого-

економічний виробничий потенціал і ресурсномісткі виробництва. Стан 
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погіршує недосконалість правової бази, а також ігнорування чинних 

законодавчих актів багатьма природокористувачами. 

Екологічну ситуацію можна охарактеризувати як кризову, з високим 

рівнем забруднень компонентів природи. Відзначимо, що забрудненням 

уважають привнесення в навколишнє середовище або виникнення в ньому 

нових фізико-хімічних і біологічних речовин, що чинять шкідливі впливи на 

природні комплекси й людину. 

Показники ефективності значно погіршали: зменшилися обсяги 

виробництва, знизилася його рентабельність, різко скоротилися інвестиції, 

виникають надзвичайні ситуації у природному середовищі, природні ресурси 

використовуються не раціонально, стан довкілля має загрозливий характер для 

майбутніх поколінь. 

Велике значення для охорони навколишнього середовища має 

екологічний моніторинг, під яким розуміють сукупність спостережень за 

певними компонентами біосфери, спеціальним чином організованими в 

просторі й часі. Він передбачає використання адекватного комплексу методів 

екологічного прогнозування, визначення ступеня антропогенного впливу на 

навколишнє середовище, виявлення факторів і джерел впливу. [2] 

У системі екологічного моніторингу, що здійснюється , розрізняють три 

рівні моніторингу навколишнього природного середовища: глобальний, 

регіональний і локальний. Вони здійснюються за довгостроковою Державною 

програмою, яка визначає спільні дії відомчих органів виконавчої влади, 

підприємств, організацій та установ. Основну роль відіграє Міністерство 

охорони навколишнього природного середовища України. 

Висновки. У процесі осмислення інформації про стан природи необхідні 

знання про екологічну безпеку, а також із правових питань охорони 

навколишнього середовища. Критерії безпечного стану навколишнього 

середовища визначаються екологічними стандартами й нормативами, а також 

технічними, санітарно-гігієнічними, будівельними та іншими нормами й 
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правилами, що містять вимоги щодо охорони навколишнього природного 

середовища. 

Аналіз існуючої системи державного управління збереженням 

навколишнього середовища та використанням природних ресурсів довів, що 

вона має низку недоліків, в тому числі: неузгодженість та дублювання 

управлінських функцій відомствами, поєднання ними завдань державного 

регулювання з господарською діяльністю; розробку законодавства ―під 

відомство‖ замість функціонального принципу; відсутність або недосконалість 

механізмів управління, необхідних для формування в ринкових умовах; 

розпорошеність коштів та невисоку ефективність їх використання; низький 

рівень відповідальності. 

В умовах реструктуризації виробництва і зміни форм власності 

використання ринкових механізмів екологічного регулювання є особливо 

актуальним. Найбільш ефективним та перспективним економічним 

інструментом природоохоронної діяльності є плата за вироблену та ввезену 

екологічно небезпечну продукцію, запровадження якої дозволило б отримати 

суттєві надходження до бюджету та цільових фондів.  

Важливим завданням при визначенні подальших шляхів розвитку 

економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності 

є розроблення єдиної загальнодержавної еколого-інвестиційної програми. Для 

цього необхідно на першому етапі визначити методологічні підходи щодо її 

розробки.[3] 

Основними завданнями цього механізму мають бути: визначення розміру 

витрат на освоєння, використання і відтворення природних ресурсів; створення 

фінансової бази для компенсації витрат, пов‘язаних з використанням, 

відновленням природних ресурсів та здійсненням ресурсозберігаючих заходів. 

Економічний механізм природокористування та природоохоронної 

діяльності базується на засадах платності за спеціальне використання 

природних ресурсів і шкідливий вплив на навколишнє середовище та цільовому 

використанні коштів, отриманих від зборів за спеціальне використання 
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природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища, на відновлення і 

підтримання природних ресурсів у належному стані та ліквідацію джерел 

забруднення. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПРАВЛЯННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ 

 

Постановка проблеми (актуальність). Незважаючи на обраний напрям 

на децентралізацію бюджетної системи, рівень фінансової залежності органів 

місцевого самоврядування є досить високим і зростає у динаміці. Податкове 

законодавство і, як наслідок, структура доходів місцевих бюджетів України не 

дають повної самостійності місцевому самоврядуванню у прийнятті рішень, а 

отже, сповільнюють соціально-економічний розвиток територій. 

Першочерговим є збільшення дохідності місцевих бюджетів та удосконалення 

справляння наявних податків та зборів. Плата за землю є однією з 
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найстабільніших дохідних статей і водночас тією,що найменше виконує своє 

функціональне призначення. Тому, особливого значення набувають питання 

дослідження правових засад справляння земельного податку відповідно до 

норм чинного законодавства України [1, с. 114]. 

Мета дослідження. Метою дослідження є обґрунтування правових засад 

справляння земельного податку відповідно до норм чинного законодавства 

України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правові засади справляння 

земельного податку досліджували такі науковців, як В.А. Голян, Б.М. 

Данилишин, І.А. Золотько, Ю.І. Ляшенко, Є.Й. Майовець, А.Г. Мартин, В.Я. 

Месель-Веселяк, І.Р. Михасюк, В.І. Павлов, Б.І. Пасха-Вером, Б.М. Рабінович, 

А.М. Третяк, Ю.Г. Фесіна, Л.М. Черчикта ін. 

Результат дослідження (виклад основного матеріалу). Земельне 

оподаткування в Україні представлено платою за землю, що була запроваджена 

в 1992 році. До 2015 року цей податок відносився до загальнодержавних 

податків, однак, з 1 січня 2015 року плата за землю стала складовою податку на 

майно та була переведена до складу місцевих податків. Варто зазначити, що 

сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення 

про встановлення місцевих податків та зборів. Так, органам місцевого 

самоврядування надано повноваження щодо встановлення ставок плати за 

землю в межах граничного розміру, пільг щодо земельного податку, 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають на території 

населених пунктів. 

Так, платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток 

(паїв) та землекористувачі. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну 

грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3% від їх 

нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 

1% від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не 

менше 0,3% та не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових 

земель - не більше 0,1% від їх нормативної грошової оцінки. Ставка податку 
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встановлюється у розмірі не більше 12% від їх нормативної грошової оцінки за 

земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб‘єктів 

господарювання (крім державної та комунальної форми власності). Ставка 

податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в 

межах населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5% від 

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для 

сільськогосподарських угідь - не менше 0,3%та не більше 5% від нормативної 

грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для лісових земель - не 

більше 0,1% від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області [2]. 

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. Об'єктом 

оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. Розмір та умови внесення 

орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем 

(власником) і орендарем, але річна сума платежу [2]: 

- не може бути меншою за розмір земельного податку: 

а) для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у 

розмірі не більше 3%їх нормативної грошової оцінки, для земель загального 

користування - не більше 1% їх нормативної грошової оцінки, для 

сільськогосподарських угідь - не менше 0,3%та не більше 1% їх нормативної 

грошової оцінки; 

б) для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, 

- у розмірі не більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по 

області, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3% та не більше 5% 

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області; 

- не може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки; 

- для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може 

перевищувати розміру земельного податку; 

- для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, 

перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може 

перевищувати 0,1% нормативної грошової оцінки. 
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Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної 

плати. 

Наведемо статистичні дані. Протягом 2018 року здійснювалось 

відпрацювання орендарів земельних ділянок державної та комунальної 

власності щодо забезпечення декларування та сплати орендної плати за 2015-

2016 роки у розмірі, не нижчому за мінімальний, встановлений діючою на цей 

період редакцією Податкового кодексу України.  

По платниках, які не задекларували орендну плату згідно з 

законодавством, протягом 2018 року проведено 21 документальну невиїзну 

перевірку, згідно з якими зафіксовано порушення у вигляді заниження 

податкових зобов‘язань на 2015-2016 роки на суму 1,8 млн. грн. (штрафних 

санкцій на суму 0,5 млн. грн.).  

За результатами подання до платників податків запитів про надання 

пояснень та їх документальних підтверджень з приводу заниження плати за 

землю, проведених звірок з даними органів місцевого самоврядування та 

даними Держгеокадастру, у поточному році платниками надано податкову 

звітність або уточнюючі розрахунки згідно з якими задекларовано додаткові 

суми податкових зобов‘язань по 79 платниках плати за землю на загальну суму 

2,5 млн. грн. 

До місцевого бюджету надійшло плати за землю з: 

- юридичних осіб у сумі 342,6 млн. грн., що на 7,4% більше минулорічних 

показників (318,9 млн. грн.), забезпечено зростання на 5% (16,4 млн. грн.); 

- фізичних осіб у сумі 187,2 млн. грн., що на 5,4% більше минулорічних 

показників (177,6 млн. грн.), забезпечено зростання на 7,1% (12,4 млн. грн.) [3]. 

Висновки. Отже, можна підсумувати, що плата за землю є значним 

джерелом формування доходів органів місцевого самоврядування другим за 

обсягом джерелом доходів місцевих бюджетів і постійно зростає у динаміці, а 

отже, справляння цього податку вимагає удосконалення та забезпечення 

виконання свого функціонального призначення.  
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АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ 

 

Чому аграрний сектор в Україні працює не так ефективно, як міг би? 

Актуальність. Маючи одні з найкращих сільськогосподарських земель у 

світі, Україна є провідним виробником соняшника, пшениці, сої, кукурудзи та 

іншої сільгосппродукції. Аграрний сектор також є одним з ключових секторів 

економіки. За даними Світового банку, внесок аграрного сектора в ВВП 

становить приблизно 17 відсотків, до державного бюджету – 11 відсотків, на 

рахунок сектора припадає 28 відсотків загального експорту. Попри це все, 

потенціал сектора не використовується повною мірою: за умови підвищення 

ефективності та додаткових інвестиції, виробництво  сільськогосподарської 

продукції в Україні може зрости вдвічі або втричі. Реформи наразі проводяться, 

але щоб досягти успіху, сільгоспвиробники також потребують фінансових 

ресурсів. Колектив програми «Розвиток фінансування аграрного сектора в 

http://zakon4.rada.gov.ua/
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Європі та Центральній Азії», зокрема Проект Групи Світового банку «Аграрні 

розписки в Україні» працює над вирішенням цього питання.  

Мета дослідження. Мета – впровадження та тестування інструменту 

аграрних розписок, забезпечення сприятливих регуляторних умов шляхом 

внесення відповідних змін до законодавства, створення централізованого 

державного Реєстру аграрних розписок.  

Основні учасники – сільгосптоваровиробники, державні та приватні 

нотаріуси, постачальники матеріально-технічних ресурсів, комерційні банки, 

покупці сільськогосподарської продукції та Державна виконавча служба. 

Основні споживачі послуг – малі та середні сільгосппідприємства. 

Результат дослідження. Впроваджує аграрні розписки, як інструмент, 

забезпечений заставою. 

Пілотний проект здійснюється за активної участі Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, Міністерства юстиції України, місцевих 

ОДА та за консультативної підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC, 

Група Світового банку). 

Для покращення виробничих показників (зокрема підвищення 

врожайності сільськогосподарських культур) та зростання рівня рентабельності 

виробництва сільгоспвиробники потребують фінансування, залучення якого 

можливе декількома шляхами. Банківське кредитування, через почасту 

відсутність у сільськогосподарських товаровиробників достатньої застави, за 

останні роки суттєво скоротилось і, відповідно, українські виробники мають 

обмежений доступ до фінансових ресурсів.  

Постачальники товарно- матеріальних цінностей пропонують переважно 

товарні кредити, проте агровиробникам не вистачає фінансових ресурсів для 

оновлення матеріально-технічної бази, придбання основних засобів та 

поповнення оборотного капіталу. Навіть незважаючи на високі потенційні 

доходи від кредитування аграрного сектора та низький відсоток проблемних 

агро-кредитів фінансові установи з обережністю ставляться до кредитування 

виробників. Все це формує потребу в інноваційних фінансових інструментах, 
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які були б корисними та економічно вигідними як для кредиторів, так і для 

сільгоспвиробників. 

З метою збільшення доступу до фінансових та товарних ресурсів, а також 

зменшення ризиків при кредитуванні сільгоспвиробників Проект «Аграрні 

розписки в Україні» працює в наступних напрямках:  

Допомагає кредиторам більш ефективно фінансувати аграрний сектор.  

Кредитні продукти адаптуються до потреб фермерів, наприклад, 

структуруються у відповідності до циклу вирощування сільськогосподарських 

культур, що дає можливість видавати кредити швидше та дешевше.  

Аграрна розписка – зобов‘язання, забезпечене заставою майбутнього 

врожаю сільськогосподарських культур, який вирощується на конкретній 

земельній ділянці. Розписки можна використовувати як забезпечення 

зобов‘язань для банків, постачальників та інших кредиторів. Вони слугують 

інноваційним та ефективним інструментом стимулювання кредитування в 

аграрному секторі.  

Висвітлює можливості страхування для зменшення ризиків 

сільгоспвиробників та кредиторів. 

Агрострахування є інструментом мінімізації впливу несприятливих 

погодних умов на вирощування майбутнього врожаю. Він може бути 

використаний для зниження ризиків неплатоспроможності виробників, що є 

додатковою гарантією для кредиторів.  

Висновки. Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджується IFC, 

членом Групи Світового банку, в партнерстві із Швейцарською Конфедерацією 

в Україні. Мета проекту – покращити доступ до фінансових ресурсів для малих 

та середніх сільгосптоваровиробників шляхом запуску в Україні фінансового 

інструменту «аграрні розписки». Основні партнери Проекту: органи  державної 

влади (Міністерство аграрної політики та продовольства Україні, Міністерство 

юстиції України); приватний сектор (постачальник матеріально-технічних 

ресурсів, банки, зернотрейдери); міжнародні організації. В результаті роботи 

Проекту малі та середні сільськогосподарські товаровиробники отримають 
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ефективний інструмент, що сприятиме залученню додаткових фінансових 

ресурсів за рахунок прозорості відносин з кредитором та здешевлення 

процедури оформлення у порівнянні з існуючими інструментами. 

Список використаних джерел: 

1. http://www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine/. 

2. http://agroregisters.com.ua/. 
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ЗЕМЛЯ ЯК РЕСУРС ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

 

Актуальність. В умовах децентралізації та регіоналізації прийняття 

рішень в Україні, в контексті створення об‘єднаних територіальних громад та 

загалом усвідомлення громадами відповідальності за реалізацію власного 

економічного потенціалу виникають проблеми ефективного використання 

земельних ресурсів на місцях. Особливо важливим видається це питання як 

складова розвитку сільського туризму в нашій країні. Питання тотожності або 

відмінності понять «сільський туризм», «зелений туризм», «екологічний 

туризм» у цьому плані не є ключовим, тож розглядатимемо їх як єдине поняття 

стосовно пов‘язаної економічної категорії «земельні ресурси». 

Мета дослідження полягає у визначенні ролі землі як ресурсу для 

створення туристичних продуктів у сфері сільського туризму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ефективного 

використання землі, впорядкування майнових прав на неї та залучення її як 

ресурсу в різних галузях господарства вивчаються протягом багатьох років 

вітчизняними науковцями. Т.Ф. Сидорченко обґрунтовує необхідність 

вирішувати проблеми використання землі саме в контексті регіональних 

інтересів, місцевої політики розвитку [6, с. 276], тобто акцент робиться на 

http://www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine/
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регіональній економіці. П.В.Гриценко доводить зв'язок неефективності 

використання земель та застарілих основних фондів аграрного комплексу 

[3, с. 86], таким чином обґрунтовуючи мікроекономічний контекст. Інші автори 

пропонують ширшу канву для розуміння землі, а саме «розмежовувати поняття 

землі як чинника від поняття землі як ресурсу» [9, с. 111]. Т.І. Павлюк 

досліджує складний діалектичний зв'язок земля-праця, притаманний сільському 

господарству [5, с. 417]. Т.П. Галушкіна та інші досліджують комплексність 

земельно-майнових відносин, фактично доводячи їхню переважну роль для 

національної економіки [2, с. 56]. Отже, вітчизняні науковці в цілому 

погоджуються із багатофункціональністю землі як ресурсу та факторами її 

впливу на економічні системи різних рівнів. 

Результат дослідження (виклад основного матеріалу). З позицій 

туризму, земля – його безпосередня основа й просторова складова поняття 

«дестинація». Туристичний продукт, як комплексне явище, залучає саме землю 

як головний матеріальний ресурс. Ефективність створення доданої вартості на 

всіх етапах «виготовлення» та реалізації такого продукту залежить, зокрема, й 

від раціонального використання земельного ресурсу. На нашу думку, з 

мікроекономічної точки зору, туристичний продукт займає абсолютно 

унікальне місце серед двох головних категорій – товари і послуги.  

Виробництво товару передбачає чітке розуміння й розмежування прав 

власності. Ресурси, необхідні для виготовлення певного товару, переходять до 

власності виробника або залучаються на правах розпорядження (оренди). Це 

яскраво проявляється й у виробництві сільськогосподарської продукції. Такі 

форми організації, як кооперація, агрохолдинги тощо, лише перерозподіляють 

права з метою досягнення економічних ефектів. З іншого боку, надання послуг, 

в тому числі IT, спирається не на права власності (захист яких у формі захисту 

прав інтелектуальної власності є похідним процесом), а скоріш на індивідуальні 

права людини (на працю, на освіту, на саморозвиток, на інформацію). В 

контексті сучасних змін й переходу багатьох послуг у цифрову форму стає 

досить важно чітко визначати походження їхнього ресурсу – інформації, вільна 
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циркуляція якої вже здебільшого не піддається контролю. Вільний доступ до 

інформаційних ресурсів щомиті з прискоренням створює у світі додану 

вартість. При цьому туристичний продукт, як зазначалося, має унікальність, 

яка, з одного боку, є його слабкою стороною, а з іншого – базисом 

інвестиційної привабливості його складової – земельних ресурсів. 

Проблемною стороною формування туристичного продукту є саме 

прив‘язка до землі, залежність від рішень управлінців земельними ресурсами. 

Але це проблема – яку можна й треба вирішувати як у науковому, так і 

правовому полях. Закордонні вчені, відомі дослідники у сфері економіки 

розвитку, зокрема, сільських територій, [1, с. 551] при дослідженні ресурсів 

навколишнього середовища, в тому числі земельних, вирізняють серед інших 

два типи власності, особливо важливі для територіальних громад: ресурси 

відкритого доступу та ресурси спільної власності. Останні – це ресурси, 

пов‘язані з громадою, з чітко встановленими правами участі – в самій громаді 

та в процесі використання таких ресурсів. Науковці впродовж багатьох років 

відзначають необхідність, так би мовити, наведення ладу в земельно-майнових 

відносинах [6, с. 277; 2, с. 52; 3, с. 86]. Вирішення цього питання має 

відбуватися як цілеспрямована, виважена, зрозуміла державна політика. 

Видається, що захист довкілля має в цьому випадку стати обов‘язковим 

фактором такої політики, будучи «неторговим аспектом сільського 

господарства» [7, c. 248]. 

З позицій нашого дослідження, відсутність простого, вільного доступу до 

кадастрових планів будь-якого куточка регіону, відсутність чіткого й 

зрозумілого розмежування прав власності держави, регіону, громади, приватної 

стосовно не тільки земельних ресурсів, але й об‘єктів їхнього 

інфраструктурного освоєння (доріг, житлових комунікацій тощо) – все це 

проблеми, ґрунтовне, справедливе й однозначне вирішення яких стосується й 

туристичної галузі. За словами українських вчених, «наявна інформація про 

просторову організацію, розташування ландшафтів лежить в основі 

перспективного планування та використання територій» [8, c. 297]. Отже, 
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формування туристичного продукту, яке обов‘язково охоплює транспортування 

туристів, процес споглядання краєвидів, має відбуватися в умовах зрозумілих 

правил доступу до будь-якого об‘єкту туристичного (рекреаційного) інтересу. 

Створення єдиної інформаційної бази щодо доступу до земельних ресурсів, 

їхніх власників і розпорядників, розуміння їхніх фізико-географічних 

характеристик, екологічного стану – цей процес ми пропонуємо назвати 

«інформатизацією землі». 

Сучасні українські дослідники звертають увагу на необхідність 

накопичення певного, критичного обсягу інформації в економічних системах 

різних форм для якісних переходів до нових рівнів розвитку [4, c. 137]. 

Утилітарно, стосовно туризму, зазначене має проявитися у таких формах, як 

контент-менеджмент в Інтернеті, виставкова та конференційна діяльність, 

загалом просвіта із залученням всіх видів ЗМІ. Така інформатизація власних 

земельних ресурсів сприяє нарощенню синергетичного потенціалу 

територіальних господарських систем. Як свідчить закордонна практика, навіть 

землі сільськогосподарського призначення можуть використовуватися в 

туристичній сфері. Наприклад, такий туристичний продукт, як Лабіщинський 

Міжнародний фестиваль повітряних зміїв у Польщі (с. Любостронь ґміни 

Лабіщин) безпосередньо передбачає використання полів після збору врожаїв 

для масових запусків повітряних зміїв польськими аматорами та 

професіоналами галузі зі всього світу. Таким чином, здавалося б, типова 

польська сільськогосподарська місцевість на тиждень щороку перетворюється . 

Гості фестивалю – туристи – тиражують інформацію через висвітлення 

отриманого досвіду в соціальних мережах, таким чином збільшуючи загальне 

накопичення інформації про зазначені території. 

Висновки. Унікальність туристичного продукту полягає в дихотомії 

ресурсного використання землі (основи товарного аграрного виробництва) та 

інформації (основи сфери послуг). Прив‘язка конкретного тур.продукту до 

землі зумовлює необхідність вивчення землі як ресурсу позааграрної сфери, 
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процес інформатизації землі має проходити паралельно із формуванням 

організаційно-економічного механізму її розвитку. 
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УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЕФЕКТИВНІСТЮ ОБ’ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

Актуальність теми. Реалізація адміністративно - теріторіальної реформи 

на засадах децентралізації влади виводить територіальні громади на якісно 

новий рівень в системі національної економіки. Якщо раніше територіальна 

громада виступала об'єктом управління, а її сутність зводилась до территорії 

яку вона займає, то, в сучасних реаліях, територіальна громада виступає вже 

суб'єктом управління та учасником соціально - економічних відносин. За цих 

умов, чинником формування спроможних територіальних громад виступають 

ресурси, які у їх володінні та розпорядженні, а детермінантою успішності 

функціонування - раціональне використання цих ресурсів. Зазначене актуалізує 

проблематику формування дієвої системи управління ресурсоефектівністю 

об'єднаних територіальних громад. 

Метою дослідження є окреслення основних засад управління 

ресурсоефективністю об'єднаних територіальних громад із виокремленням та 

концептуалізацією основних елементів механізму цього управління. 

Виклад основного матеріалу. Економічнім базисом функціонування 

будь-якої територіальної громади виступають ресурси, що знаходяться у її 

володінні чи користуванні. Відповідно до чинного законодавства, матеріальною 

і фінансовою основою місцевого самоврядування є нерухоме і рухоме майно, 
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доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також 

об'єкти їхньої спільної власності,  що перебувають в управлінні відповідних 

рад. 

Водночас реформування системи місцевогo самоврядування на засадах 

децентралізації передбачає формування спроможних, самодостатніх об'єднаних 

територіальних громад (ОТГ), якими вважаються територіальні громади сіл 

(селищ, міст), які в результаті добровільногo об'єднання здатні самостійно або 

через відповідні органи місцевого самоврядування  забезпечити належний 

рівень надання послуг з урахуванням кадрових ресурсів фінансового 

забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно - 

територіальної одиниці [4]. Тим самим встановлено певні ресурсні обмеження 

щодо формування ОТГ, які відповідають положенням Європейської хартії 

місцевого самоврядування , у якій вказано, що «органи місцевого 

самоврядування мають мати власні адекватні фінансові ресурси та приводити 

наявні ресурси у відповідність до реального зростання вартості виконуваних 

ними завдань» [5]. Побудова економічних відносин на засадах бюджетної 

децентралізації розширює джерела формування фінансових ресурсів ОТГ. Це 

дозволить підвищити рівень їх фінансової самостійності, збалансувати потреби 

представницьких органів територіальних громад у фінансових ресурсах із 

реальною здатністю щодо їх алокації, підвищити якість соціальної та 

виробничої інфраструктури території, а також, як зазначають фахівці, 

сприятиме «активному залученню територіальної громади до управлінської 

діяльності щодо розвитку сіл та селищ» [7, c. 51]. Перераховані вище ресурси 

вбачаємо за доцільне об'єднати у групу базових ресурсів функціонування 

територіальних громад , які забезпечують безпосередньо їх життєздатність. При 

цьому, у процесі управління територіальними громадами необхідно врахувати і 

нематеріальні ресурси, такі як: інформаційні, інтелектуальні, технологічні, 

управлінські, які, у сьогоднішніх реаліях функціонування економічних систем 

різних ієрархічних рівнів, значною мірою визначають рівень розвитку та 
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формують конку рентні переваги. У рамках вивчення даного питання, варто 

зауважити, що сьогодні функціонування територіальних громад залежить не 

стільки від рівня ресурсозабезпечення, скільки від ефективності використання 

вироблення дієвої політики управління ресурсоефективністю. 

Поняття «ресурсоефективність об'єднаної територіальної громади» 

розглядається, як рівень використання ресурсів територіальної громади, що 

характеризує відношення вироблених територіальною громадою економічних 

благ та наданих суспільних послуг із витратами ресурсів, витрачених у процесі 

їх створення. Відповідно, управління ресурсоефективністю має бути 

комплексною системою заходів і дій суб'єктів управління щодо раціоналізації 

використання ресурсів, здійснюваних на засадах підвищення якості 

навколишнього природного середовища та створення умов для 

ресурсозабезпечення громади у довгостроковому періоді. 

Висновки. Таким чином, в основі управління ресурсоефективністю 

об'єднаних територіальних громад розглядається практичне втілення 

управлінських рішень, реалізація яких дозволить підвищити ефективність 

ресурсоспоживання та забезпечити високий рівень її соціально-економічного 

розвитку. Однак указане вимагає відповідних методик оцінки та реалізації 

комплексу заходів щодо моніторингу ресурсів, які знаходяться у володінні та 

користуванні ОТГ, та контролю за їх використанням, розроблення яких має 

бути предметом подальших наукових досліджень у цьому напрямі. 
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