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Земля є одним з основних природних 
ресурсів країни й найважливішим чинником 
економічного зростання нарівні з трудовими 
ресурсами, капіталом і науково-технічним про-
гресом. Україна має в розпорядженні величезні 
земельні активи, площа яких становить 60,4 
млн га. Земельний капітал у структурі еконо-
мічних активів національного багатства України 
посідає одне із провідних місць. Зокрема, його 
питома вага у складі природного капіталу ста-
новить 44 %, а природного в складі національ-
ного багатства України – 40 %. Сумарна вар-
тість українських природних ресурсів 1,6 трлн 
дол. США. Проте внесок цих активів у розви-
ток економіки досі залишається невеликим, а 
ефективність використання низькою, про що 
свідчить мала частка земельних платежів у 
бюджеті країни та неврахування земельного 
складника у вартості активів підприємств і, 
відповідно, капіталізації економіки. Таке ста-
новище багато в чому зумовлене системою 
земельних відносин і методів регулювання зем-
лекористування, що склалися під час земель-
ної реформи та які не забезпечують ефективне 
використання земельних ресурсів країни.

Визначальною умовою збільшення вкладу 
земельних активів в економічне зростання і 
стійкий розвиток країни є застосування еконо-
мічних методів адміністрування (регулювання) 
екологізації землекористування, спрямова-
них на збільшення національного багатства й 
добробуту суспільства при одночасному збе-
реженні екологічного потенціалу. Проте саме 
ці питання досі залишаються невирішеними. 
Надзвичайну значущість останнім часом набу-
вають питання збереження екологічного потен-
ціалу території економічними методами. Це 
пов’язано з тим, що розв’язання екологічних 
проблем досліджується практично всіма розви-
неними державами як одна з умов їх сталого і 
ефективного розвитку. 

В Україні на сучасному етапі земельної 
реформи, що відбувається за практично без-
контрольного становлення ринкових відносин 
у земельній сфері, відсутності критеріїв роз-
межування власності на природні ресурси й 
суперечностей земельного, лісного, водного 
і природоохоронного законодавства, питання 
збереження екологічного потенціалу при вико-
ристанні землі не вирішуються і навіть стають 

другорядними. Також постає небезпека втрати 
цінних екологічних територій. Екологічна ста-
більність землекористування в цілому по 
Україні належить до стабільно нестійкої, у 
шести регіонах (Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, 
Одеська області) землекористування належить 
до екологічно нестабільного.

Перехід на сучасні методи та інструменти 
управління землекористуванням дозволить 
реалізовувати принципи сталого розвитку та 
зберігати навколишнє середовище при одно-
часному підвищенні ефективності викорис-
тання інвестиційно-привабливих земель. До 
складу таких методів належать: оптимізація 
розподілу земельних ресурсів за цільовими 
напрямами використання, оптимізація спів-
відношення еколого-стабілізаційних земель-
них угідь та урбанізованих, еколого-ландшаф-
тний метод землевпорядкування, зонування 
земель за типами (підтипами) землекористу-
вання, встановлення обмежень у використанні 
земель, органічне землеробство, встановлення 
земельних платежів, які дають змогу вилучати 
земельну ренту і ренту від використання аси-
міляційного потенціалу; стягнення сум, адек-
ватних витратам на відшкодування заподіяної 
екологічного збитку; економічне обґрунтування 
різних варіантів розвитку землекористування й 
ухвалення рішень щодо розв’язання або відхи-
лення проектів землеустрою та інвестиційних 
проектів.

У навчальному посібнику представлено 
напрями екологізації землекористування в 
Україні як цілісного розуміння суті екології зем-
лекористування, його теоретико-методологіч-
них й методичних основ адміністрування про-
ектних та управлінських рішень під час його 
формування та регулювання.

Навчальний посібник підготовлений: роз-
діли 2.1-2.7, 3.1-3.6, 4.1-4.4, 6.5 – д.е.н., проф. 
А.М. Третяк та д.е.н., проф. В.М. Третяк, роз-
діли 1.1-1.5, 5.1-5.5, 6.1-6.4 – д.е.н., проф. 
О.С. Будзяк., розділи 2.1, 2.3, 2.5, 3.4, 3.7 д.е.н., 
проф. А.М. Третяк та д.е.н., проф. В.М. Третяк 
та д.е.н., проф. О.С. Дорош.

Автори висловлюють вдячність усім, хто 
надішле пропозиції на їх адресу щодо поліп-
шення структури і змісту книги, які будуть вра-
ховані при перевиданні. 

ВСТУП
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РОЗДІЛ 1 
ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЇ 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЇЇ СУЧАСНІ 
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

природних ресурсів (сприяє відтворенню втрат 
природного середовища), ємність природного 
середовища. Основні напрями впливу природи 
на суспільство відображені на рисунку 1 [1].

Вплив природи на суспільство проявля-
ється в: 

1) природа дає засоби для існування, 
зокрема матеріали та енергію, необхідні для 
життєдіяльності людей. Суспільство знаходить 
у природі прісну воду для життя, зрощування і 
промисловості, повітря для дихання й горіння, 
а також природні шляхи повідомлення, буді-
вельні матеріали тощо;

2) природа впливає на розміщення продук-
тивних сил суспільства та спеціалізацію еконо-
міки. Наприклад, населення Ісландії i Норвегії 
здебільшого займалося рибним промислом, а 
населення Єгипту – вирощуванням бавовни. 
Діяльність у Чилі пов’язана з видобутком міді, 
у Венесуелі – з нафтою; 

3) природа прискорює або уповільнює роз-
виток продуктивних сил, особливо він є зна-
чним на ранніх стадіях розвитку суспільства. 
Але далі, з розвитком продуктивних сил i збіль-
шенням влади людини над природою, значення 
його буде неухильно знижуватися;

4) природа може знищити результати люд-
ської діяльності. Такі природні явища як засухи, 
повені, виверження вулканів, землетруси, 
можуть загальмувати розвиток суспільства;

5) природа впливає на формування та роз-
виток суспільної свідомості, зокрема, прогрес 
екології сприяв розумінню глибинних принципів 
цілісності природи як єдиної системи [2].

Аспект 2. Суспільство як соціально-еконо-
мічна підсистема розвивається за своїми осо-
бливими аспектами та закономірностями. До 
них належать:

- використання природних ресурсів у жит-
тєдіяльності суспільства;

- забруднення природних ресурсів;
- знищення природних об’єктів і систем.
Результатом діяльності суспільства є при-

буток, рентабельність, продуктивність.

1.1. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ 
СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ

Зв’язок суспільства з природою полягає не 
тільки в їх спільному існуванні, він знаходить своє 
відображення в активній взаємодії одне з одним. 
У системі «природа – суспільство» найбільш рух-
ливим є другий елемент, при цьому темпи істо-
ричного розвитку суспільства безперервно зрос-
тають. Сама природа за час існування на Землі 
людського суспільства істотних змін не зазнала. 
Тому корінні причини якихось змін у взаємодії 
природи i суспільства передусім варто шукати в 
тих нових процесах, які виникають у промисло-
вій, соціально-політичній i духовній сферах сус-
пільного життя. Більше того, характерна риса 
сучасного етапу взаємодії природи i суспільства 
полягає в тому, що суспільство має такий вели-
кий вплив на природу, призводить до таких змін у 
ній, що саме це здебільшого і визначає характер 
протікання зворотного процесу – впливу природи 
на розвиток суспільства. 

Аспект 1. Природа як екологічна підсистема 
розвивається за своїми особливими аспектами 
та закономірностями. До них належать: 

- єдність і взаємозв’язок навколишнього 
природного середовища (розв’язуючи окрему 
проблему довкілля, ми повинні в комплексі 
враховувати всі фактори, що здатні вплинути 
на стан навколишнього середовища);

- перехід кількісних змін у якісні (поступо-
вий вплив на навколишнє середовище (вул-
кани, землетруси, навіть у дозволених нормах) 
може з часом перейти в докорінні якісні зміни, 
перетворивши довкілля на зону, небезпечну 
для життєдіяльності людини); 

- заперечення заперечення, тобто запере-
чення будь-якого негативного впливу чи нераці-
ональної діяльності в природі самої себе (існу-
вання людини зокрема);

Результатом діяльності природи є само-
регуляція (дозволяє певною мірою знешкоджу-
вати відходи виробництва та негативний вплив 
людської діяльності в цілому), відтворення 
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Суперечності між інтересами природи та 
суспільства існують завжди, оскільки задово-
лення потреб людини неминуче призводить 
до ущемлення природи. Ігнорування екологіч-
них аспектів та закономірностей у взаємодії 
природи і суспільства спричиняє порушення 
екологічних функцій виконуваних природою, 
а загострення суперечносте й призводить до 
екологічної кризи. Вихід – утримати «природу» 
як екологічну підсистему в межах саморегуля-
ції. Проте тепер з’ясовується, що саморегулівні 
можливості природи щодо відтворення дедалі 
звужуються на фоні впливу гігантських масшта-
бів виробничої діяльності людини, темпів урба-
нізації та зростання чисельності людства.

Якісним вважають навколишнє середо-
вище, при якому між природою й суспільством 
здійснюється обмін речовин, енергії й інформа-
ції, а результатом цього є відтворення життя.

Тому взаємодія суспільства і природи 
відбувається також шляхом його зворотного 
впливу. Вплив суспільства на природу про-
являється в: 

1) суспільство розширює обсяг i кор-
дони використання природного середовища, 
зокрема, людина вже освоїла всю поверхню 

земної кулі, вийшла в космос i почала викорис-
товувати його у своїх цілях;

2) суспільство вивчає й засвоює природу 
«у глибину», зокрема, виражається це як у 
вивченні вже відомих природних явищ на рівні 
мікропроцесів, так і у відкритті i промисловому 
використанні невідомих раніше властивостей 
та законів природи;

3) суспільство посилює інтенсивність вико-
ристання природних ресурсів, і це проявля-
ється у збільшенні обсягів добування корисних 
копалин, розширенні посівних площ, залученні 
до виробничої діяльності природних проце-
сів, але тих, які раніше не використовувалися: 
енергії припливів, геотермальних джерел, при-
родних якостей вічної мерзлоти тощо, підви-
щенні ефективності використання природних 
ресурсів: культивації земель, більш повному 
використанні мінеральної сировини тощо;

4) суспільство впливає на структуру навко-
лишнього природного середовища. Під впли-
вом виробничої діяльності людини не тільки 
істотно змінюється ландшафт, але відбува-
ються також зміни в тепловому та енергетич-
ному балансі середовища, змінюється склад 
речовин, які беруть участь в геологічних i, 

 
  

СУСПІЛЬСТВО 

Розвиває суспільну 
свідомість 
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людської діяльності 

Впливає на розвиток 
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Сприяє відтворенню природи 

ПРИРОДА 

1 

Рис. 1. Взаємодія суспільства та природи
Джерело: за даними [2]
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Розділ 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ... 

особ ливо, біологічних кругообігах, а також сам 
характер цих кругообігів;

5) суспільство спрямовує свої зусилля на 
відтворення природи. Це викликано так зва-
ними соціально-екологiчними проблемами, 
до яких належать: проблема достатності при-
родних ресурсів; проблема небезпечного для 
здоров’я людей забруднення навколишнього 
середовища; проблема росту народонасе-
лення Землі [2].

Отже, проведений аналіз екологічних 
аспектів взаємодії суспільства і природи дає 
можливість зробити висновки: 

1. Природа є необхідною умовою матері-
ального життя суспільства, зокрема фізичного 
i духовного життя людини, джерелом ресурсів, 
що використовуються у виробництві, одночасно 
вона є i середовищем існування суспільства. 
Єдність суспільства i природи обумовлюється 
матеріальним виробництвом.

2. Складною й гострою проблемою системи 
«природа – суспільство» є демографічна про-
блема. Екологія людини, забезпечення умов 
для відтворення генетично, фізично i духовно 
здорової людини – завдання надзвичайно важ-
ливе, не менш важливе ніж забезпечення умов 
для збереження навколишнього середовища. 

3. Процес взаємодії природи i суспіль-
ства вступив у нову фазу свого розвитку, яка 
водночас із розширенням i прискоренням 
взаємозв’язку між природою i суспільством 
характеризується наявністю суперечностей 
між ними i появою значних екологічних трудно-
щів [2]. 

Результатом взаємодії суспільства і при-
роди можуть бути три шляхи розвитку:

- перший – забезпечення пріоритету еколо-
гії над економікою. При цьому страждають еко-
номічні інтереси людини, що суперечить забез-
печенню необхідної якості її життя;

- другий – забезпечення пріоритету еко-
номіки над екологією. При цьому страждають 
інтереси природи. Наслідок – деградація навко-
лишнього природного середовища, негативний 
вплив на життя і здоров’я людей, що в підсумку 
призведе до вимирання людства; 

- третій – паритет екологічних та економіч-
них інтересів. Таким балансом між інтересами, 
який визначатиме якість навколишнього при-
родного середовища, повинні бути нормативи 
гранично допустимого господарського впливу 
суспільства на природу [1]. 

Через усвідомлення можливостей настання 
кризи між суспільством та природою суспіль-
ство останнім часом усе більше схиляється до 
третього шляху розвитку взаємовідносин. Це 
виражається в посиленні охорони природних 

ресурсів, у тому числі земельних, удоскона-
ленні управління природними ресурсами та їх 
охороною, упровадженні безвідходних техно-
логій та поліпшенні екологічної свідомості. 

1.2. МІСЦЕ І РОЛЬ ЕКОЛОГІЇ 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СТРУКТУРІ 

СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Екологія як наука зародилася в кінці ХІХ 
століття, в основі вивчення були взаємовідно-
сини організмів з навколишнім середовищем. 
Протягом ХХ століття екологія зазнала транс-
формаційних змін і на початку ХХІ століття із 
суто біологічної науки перетворилася в нову 
інтегральну міждисциплінарну галузь знань – 
науку про виживання в навколишньому серед-
овищі. Сучасна екологія стала наукою про 
довкілля, об’єднавши в собі окремі напрями 
природничих, гуманітарних та технічних наук.

Важливо знати!!! 
Екологія (від дав.-гр. οἶκος – 
середовище, житло і λόγος – учення, 
наука) – розділ біології, що вивчає 
закономірності взаємовідношень 
організмів з навколишнім 
середовищем, а також організацію 
і функціонування надорганізмових 
систем (популяцій, видів, біоценозів, 
біосфери) [3].
 
Основними завдання сучасної екології 

стали: вивчення стану біосфери і її змін під 
впливом природних та антропогенних чинників; 
прогнозування змін біосфери в часі та просторі; 
пошук способів гармонізації суспільства і при-
роди шляхом оптимізації антропогенних наван-
тажень на екосистеми.

Сучасна екологія має складну та розгалу-
жену структуру, що включає близько 90 напрям-
ків, де тривають процеси екологізації. Проте 
основними напрямами залишаються: загальна, 
спеціальна та прикладна екологія. 

Загальна екологія вивчає фундаментальні 
проблеми організації екосистем, включає: ауте-
кологію (факторіальна екологія), демеколо-
гію (екологія популяцій), синекологію (екологія 
угруповань), екосистемологію (екологія екосис-
тем) тощо.

Спеціальна екологія вивчає закономір-
ності функціонування екосистем та включає: 
екологію тварин, рослин, грибів, мікроорга-
нізмів, ґрунтів, ґрунтову зоологію, екологічну 
паразитологію, ландшафтну екологію, еколо-
гію водних екосистем (гідробіологія), екологію 
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наземних екосистем, степове лісознавство, 
еволюційну екологію тощо.

Прикладна екологія вивчає механізми руй-
нування біосфери, способи раціонального при-
родокористування та включає: екологію енерге-
тики, транспорту, промисловості, агроекологію, 
екологічний моніторинг, заповідну справу, соці-
альну екологію, екологічну освіту тощо [3].

Особливості сучасних екологічних проблем 
вимагають пошуку нових напрямів та підходів 
до їх вирішення. Таким одним із основних уза-
гальнювальних напрямів екології стала еконо-
міка природокористування, яка вивчає методи 
найефективнішого використання людиною при-
родних умов і ресурсів з метою підтримання 
динамічної рівноваги біосфери, раціонального 
використання природних ресурсів, охорони 
біологічного різноманіття та способів гармо-

нізації суспільства і природи. Одним із осно-
вних напрямів економіки природокористування 
стала екологія землекористування (рис. 2).

Як новий науковий напрям екологія зем-
лекористування почала формуватися в кінці 
ХХ століття, зважаючи на обмеженість якісних 
(орних та цінних) земель, нарощування темпів 
забруднення, деградацію земель та опустелю-
вання. Екологія землекористування покликана 
здійснювати аналіз використання землі та упе-
реджувати негативні наслідки неефективного 
використання якісних земель, сприяти їх охо-
роні та збереженню.

Земля не є продуктом людської праці, не 
переміщується в просторі, не заміщується 
іншими ресурсами.

Земля може використовуватися актив-
ним та пасивним способом. Головним кри-

Рис. 2. Структура сучасної екології
Джерело: за даними [4]
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екосистем 

 

Соціальна 
екологія 

Екологічна 
освіта, 

культура 

Екологія 
космосу 

Екологічне 
право 

Екологічний 
моніторинг, 
менеджмент 

Екосистемологія 
(е. екосистем) 

Біоекологія 

Ландшафтна 
екологія 

 

2 
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терієм ефективного способу використання 
землі є екологічно стійке землеволодіння та 
землекористування. 

При активному способі використання 
земля виконує функцію джерела продоволь-
ства й засобу виробництва (інтегральний при-
родний ресурс). За даними ФАО, у світі орні 
землі становлять лише 10% території суші, 
сіножаті і пасовища – близько 20% [5]. 

При пасивному – як природний об’єкт існує 
незалежно від волі людей, виконує функцію 
місця проживання, умов життя, відпочинку, 
культурного дозвілля тощо, тобто може бути 
просторово-операційним базисом, є носієм 
соціальних інтересів й екологічних умов життя 
населення.

За даними ФАО, у світі 70% земель не 
використовується в сільському господарстві, 
оскільки 20% суші розташовано в зонах з холод-
ним кліматом, 20% – у зоні з посушливим клі-
матом, 20% розміщено на крутих схилах, 10% 
представлено малопотужними ґрунтами [5].

У ринковому середовищі земля стає бага-
тофункціональною: як охоронна територія та 
охоронна зона виконує екологічну функцію, як 
територія держави обумовлює політичну функ-
цію, при купівлі-продажу земельної ділянки 
земля набуває особливого юридичного статусу. 

1.3 СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ЗМІСТ ЕКОЛОГІЇ 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

У розвитку людства виключно важливу 
роль відігравала і відіграє земля як територія 
і як ресурс. Забезпеченість родючою землею 
чи то держави, чи окремого господарства в усі 
часи була запорукою їхнього достатку, замож-
ності та впевненості в майбутньому. Прагнення 
до володіння та користування землею в люд-
ства було викликане подвійним інтересом: 

1) спробою розв’язати продовольчу 
проблему; 

2) збагаченням через вирощування та реа-
лізацію сільськогосподарської продукції. 

Зі збільшенням чисельності населення 
інтерес до землі посилюється. Постійне роз-
ширення земельних площ зумовило те, що 
сьогодні господарською діяльністю вже охо-
плено 63 % суші. З майже 5,0 млрд га земель, 
що вважаються потенційно придатними для 
проживання та виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, використовується 3,8 млрд 
га [6, с. 153]. Зберегти наявний земельний 
потенціал можливо лише завдяки формуванню 
нового світосприйняття, нової форми самосві-
домості, за яких людина усвідомлюватиме себе 

єдиним цілим з природою. При цьому дбайливе 
ставлення до землі повинне випливати з розу-
міння сутності та закладених основоположних 
принципів і засад землекористування. 

Розглядаючи користування земель у про-
сторово-часовій динаміці, варто зазначити, що 
від початку відліку, а саме порушення стану 
рівноваги, до сьогодні минуло приблизно 
8–11 тис. років [7, с. 6]. Первинним поштовхом 
до незворотних змін у природному середовищі 
постала вирубка та викорчовування лісів на 
великих територіях з подальшим їх розорю-
ванням, що також спричинило появу у флорі та 
фауні значної кількості нетипових організмів, 
нових біотопів та біоценозів, зміни клімату, гід-
рологічного режиму на обезлісених територіях, 
а також утворення орного шару [8, с. 228–231]. 

З часом користування землею розширю-
валося територіально, ускладнювалося, зрос-
тало за інтенсивністю, через що незворотні 
зміни в природі з прихованих та невидимих 
почали переходити в стан широкомасштаб-
них та незворотних. Водночас змінювалося 
й призначення земель. На землях, зайнятих 
лісами, виростали новобудови, а землі – осе-
редки давніх цивілізацій – заростали та опусте-
лювалися. Якщо зміни в користуванні землею 
5-6 тис. років тому мали локальний характер, 
то тисячу років тому вони вже охоплювали цілі 
регіони, 100 років тому стали зональними, а 
уже в останні 30-50 років – глобальними. 

На сьогодні всі землі суші здебільшого 
поділяють на 2 категорії: землі, якими не корис-
туються, та землі, якими користується людство 
у своїй господарській діяльності. До першої 
категорії земель входить понад 1/3 суші – це 
непродуктивні землі (пустелі, скелі, прибережні 
піски, озера тощо). 

Термін «землекористування» застосову-
ється здебільшого до другої категорії – продук-
тивних земель, які також поділяються на орно-
придатні та орнонепридатні землі. Продуктивні 
та непродуктивні землі формують земельні 
ресурси і становлять земельний фонд планети, 
регіонів, країн тощо. 

Земельні ресурси є складником екосис-
теми та вважаються універсальною категорією, 
що поєднує природні та соціальні предмети 
і їх властивості. До них належать: землі сіль-
ськогосподарського призначення; землі лісів; 
землі під водою; землі населених пунктів; землі 
під промисловими об’єктами, транспортом; 
землі природоохоронного призначення та ін. 
[9, с. 5], які використовуються для різних цілей. 
Земельні ресурси є обмеженими, але належать 
до категорії відновлюваних завдяки своїй при-
родній властивості – родючості, яку шляхом 
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застосування відповідних технологій можна 
відновлювати та підвищувати. 

Землекористування – це термін, похідний 
від термінів «земля» і «користування». 

У загальноекономічному розумінні 
поняття «земля» має декілька значень, які за 
своєю суттю варіюють від достатньо вузького 
поняття елементарного ресурсу до широкого, 
інтегрального ресурсу природного й антропо-
генного походження, що охоплює всі природні 
фактори й умови виробництва. Так, М.С. Богіра 
стверджує, що у більшості економічно розвине-
них країн світу поняття «земля» включає всю 
планету, а саме надра та повітряний простір 
відповідно під і над земною поверхнею, тоді як 
в Україні під поняттям «земля» розуміють сушу 
в межах держави зі всією природною рослин-
ністю та території, покриті водою [10, с. 18; 11]. 

У територіально-просторовому розу-
мінні поняття «земля» – це території, земель-
ний потенціал яких не задіяний у господарській 
діяльності; території, використання земель-
ного потенціалу яких у господарській діяль-
ності спрямоване на збереження відповідного 
природного стану та притаманного йому біоріз-
номаніття (землі, зайняті лісами, внутрішніми 
водоймами, непридатні землі тощо); території, 
земельний потенціал яких використовується в 
господарському обігу та стає основою життєді-
яльності людей, постійним джерелом виробни-
цтва продуктів харчування (сільськогосподар-
ські землі, землі, зайняті населеними пунктами, 
промисловими підприємствами тощо).

Важливо знати!!! 
Законодавче визначення поняття «земля» 
міститься у ст. 1 Закону України «Про 
охорону земель» від 19.06.2003 р., № 963-
IV, а саме: це поверхня суші з ґрунтами, 
корисними копалинами та іншими 
природними елементами, що органічно 
поєднані та функціонують разом з нею.
ГОСТ 26640-85 дає дещо інше тлумачення 
поняття «земля», а саме: це найважливіша 
частина навколишнього природного 
середовища, що характеризується 
простором, рельєфом, кліматом, 
ґрунтовим покривом, рослинністю, 
надрами, водами, є основним засобом 
виробництва у сільському та лісовому 
господарстві, а також просторовою базою 
для розміщення підприємств і організацій 
усіх галузей народного господарства».
У Конвенції ООН подано міжнародно-
правове визначення поняття: «земля – 
означає земну біопродуктивну систему, що 
включає в себе ґрунт, воду, рослинність, 
іншу біомасу, а також екологічні 

і гідрологічні процеси, що відбуваються 
усередині системи» (ст. 1. «Конвенція 
Організації Об'єднаних Націй про 
боротьбу з опустелюванням у тих країнах, 
що потерпають від серйозної посухи та/
або опустелювання, особливо в Африці», 
приєднання від 4.07.2002 р., № 995_120, 
підстава 61-15).

Земля, будучи предметом інтересу всього 
живого, насамперед, виконує функцію середо-
вища існування, а вже потім – загального засобу 
виробництва, який характеризується сукупністю 
всіх інших функцій, зокрема таких, як: 

– природний ресурс (основний компонент 
екосистеми, що підтримує існування всіх живих 
організмів) і носій корисних копалин;

– базис розміщення для водних джерел та 
мінеральних ресурсів, будівель, транспортних 
споруд, місце розміщення відходів тощо;

– базис виробництва та засіб виробництва 
промислового й сільськогосподарського при-
значення, бере участь у біологічному кругообігу 
та виконує продовольчу функцію;

– базис проживання, є життєвим просто-
ром для людини, сприяє передачі сільськогос-
подарського досвіду користування землею;

– об’єкт нерухомості та товар у ринко-
вій економіці, є капітальною вартістю тощо 
[12, с. 74].

Функціональне призначення однієї й тієї 
само земельної ділянки з часом може змінюва-
тися, і кількість функцій, що виконуються зем-
лею, також постійно збільшується. Земля може 
виконувати як роль предмета праці, так і роль 
засобу праці. Функції землі нерозривно пов’язані 
з її особливостями: просторова обмеженість 
(збільшити площу земельного фонду планети 
неможливо), непереміщуваність (у землероб-
стві не земля як предмет праці переміщується 
при її обробленні, а знаряддя праці переміщу-
ються до землі), неоднорідність (земля в різ-
них місцях планети має різні характеристики, 
які роблять її чи то придатною, чи непридатною 
для використання), незамінність (земля не може 
бути замінена на інший засіб виробництва), 
продукт (необроблювана земля є продуктом 
природи, а не продуктом праці), родючість (під 
впливом людини може швидко змінюватися як 
позитивно, так і негативно). 

Термін «користування» означає залу-
чення цього ресурсу в користування відпо-
відно до визначеного людиною призначення. 
Призначення землі може змінюватися як у часі, 
так і в просторі (територіально). Зокрема, орні 
землі, основним призначенням яких є вирощу-
вання сільськогосподарської продукції, можуть 
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використовуватись як під будівництво в насе-
лених пунктах, так і мати рекреаційний харак-
тер використання тощо. Так, Д.С. Добряк під 
користуванням землею розуміє форму, поря-
док і умови, за яких відбувається використання 
землі [13, с. 24], а також усі види діяльності, що 
здійснюються на землі.

Єдиного загальновизнаного поняття «зем-
лекористування» у вітчизняній економічній 
науці немає. Неоднозначність тлумачення тер-
міна та похідних від нього пов’язана як зі змі-
нами, що відбуваються у землекористуванні в 
просторово-часовій динаміці, так здебільшого 
і в самих підходах щодо його визначення, що 
вимагає постійного вдосконалення та погли-
блення сутності цієї категорії з різних позицій 
теоретичних положень. 

На нашу думку, землекористування – це 
процес, який повинен спиратися на природні 
закони землеробства, зокрема, як стверджує 
Корчинська О. А., закон повернення речовин у 
ґрунт (повернення винесених з врожаєм пожив-
них речовин), закон мінімуму (урожай залежить 
від мінімальної кількості поживного елементу), 
закон максимуму (неврожай пов’язаний з над-
лишком поживного елементу), закон оптимуму 
(оптимальна дія факторів на відтворення родю-
чості ґрунту) [14, с. 7]. 

На підставі викладеного можна зробити 
висновок, що загалом землекористування – це 
просторове використання землі в балансокру-
говому процесі взаємовідносин земля – корис-
тувач, у якому користувач через залучення, 
відтворення та охорону впливає на землю, а 
земля також через процес віддачі (продукти 
харчування і не тільки) впливає на поведінку 
користувача [15, с. 11]. При цьому умовно про-
порція між залученням (використанням), вира-
жена в кількості вкладеного капіталу, праці та 
добрив, має урівноважуватися з процесами 
відтворення та охорони землі, з одного боку, 
та виходом сільськогосподарської продукції (її 
обсягом) – з іншого. Будь-яке порушення рівно-
ваги в цій пропорції призводить до еколого-еко-
номічних змін у процесі віддачі (рис. 3). 

Здебільшого трактування терміна «земле-
користування» пов’язане, насамперед, із сучас-
ним рівнем розвитку землеробства. Завдяки 
досягненням науки і техніки людина здатна не 
тільки вести розширене відтворення родючості 
землі, але й змінювати її в потрібному напрямку 
та навіть відновлювати на культивованих зем-
лях. Сьогодні використовувана родючість землі 
в більшості країн світу є штучно створеним 
продуктом. Тому важливим моментом у вза-
ємовідносинах земля – користувач є залучення 
земель у господарську діяльність, яке включає 

визначення, поділ земель за призначенням та 
їх використанням.

Залежно від того, яка категорія для вико-
ристання земель буде вибрана (землі сіль-
ськогосподарського призначення, землі про-
мисловості чи рекреаційні землі) і в якій 
науково-прикладній галузі її використовувати-
муть, трактуватиметься зміст терміна «земле-
користування» (рис. 4).

З правової точки зору термін «землекорис-
тування» містить поняття суб’єкта землекористу-
вання (землекористувач), права на користування 
та, як стверджують, Другак В.М., Дегтярєв І.В. та 
інші, види, форми, порядок користування землею 
у відповідних межах [16, с. 11; 17, с. 97; 18]. 

З екологічної точки зору, як вважає 
Третяк А.М., змістова наповненість терміна 
«землекористування» дещо інша, а саме: 
робиться акцент на суб’єктах землекористу-
вання (людина – землекористувач, суспіль-
ство), використання ними всього потенціалу 
території, у тому числі й землі [19, с. 28]. 

З економічної – це суспільні відносини, як 
вважають Сохнич А.Я., Богіра М.С., Горлачук 
В.В, Русан В.М., Мельник Л.Ю. та інші, пов’язані 
з використанням землі як засобу виробництва, 
що приносить прибуток [20, с. 8; 21, с. 24–25; 
22, с. 443].

Із соціальної – використання землі як еко-
логічно безпечного середовища проживання, 
як стверджує Зіновчук Н.В., адже важливе 
значення має організація суспільного життя в 
умовах покращеної якості довкілля та сфери 
зайнятості, також як джерела інформації про 
довкілля, що передбачає підвищення екологіч-
ної свідомості громадян [12, с. 74], 

У природно-технічному – це земельний 
масив із сукупністю земельних ділянок, як під-
креслює Дегтярєв І.В., відмежованих на місце-

 
  

ЗЕМЛЯ КОРИСТУВАЧ 

3 

Рис. 3. Балансокругова взаємодія 
користувач-земля

Джерело: за даними [15, с. 11]
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вості, які мають потенціал для використання 
або вже використовуються в господарській 
діяльності людини [18, с. 10]. 

Основними факторами розвитку землеко-
ристування є: 

– природні фактори (ґрунти, рослинний 
світ, тваринний світ, гідрографічний режим, 
клімат); 

– фізичні фактори (місце розташування, 
рельєф, контурність, конфігурація (ламаність 
меж), природна та антропогенна роздрібне-
ність, компактність, площа);

– економіко-правові фактори (цільове при-
значення, режим використання, форма влас-
ності, тип землекористування тощо).

Первинним елементом землекористу-
вання є земельна ділянка або земельний масив 
як територіальний простір з чітко визначеними 
межами, площею, місцем розташування та пра-
вовим статусом. Здебільшого земельна ділянка 
є єдиним неподільним об’єктом власності, 
володіння, користування та розпорядження. 
Володіння дозволяє користуватися земельною 
ділянкою певних обсягів, але позбавляє права 
розпорядження. Розпорядження полягає в мож-
ливості передачі земельної ділянки в користу-
вання чи у спадщину, а також можливості її вилу-
чення для суспільних потреб відповідно до закону. 
Тоді як користування, як вважають Горлачук В.В., 
Гаркуша О.М., В’юн В.Г., Мельніченко В.В., 
Песчанська І.М., Демченко Д.М,. – це процес спо-
живання корисних властивостей об’єкта влас-
ності, тобто продуктів харчування (понад 90 % 
земельних площ) з метою задоволення потреб 
землекористувача [23, с. 184]. 

Крім вищезазначеного, ці терміни розріз-
няються між собою ще й у часовому вимірі, 
зокрема землеволодіння є більш довготрива-
лим процесом, на відміну від землевикорис-
тання та землекористування, оскільки останні 
більшою мірою пов’язані з нестійким рівнем 
розвитку продуктивних сил. Також існують 
відмінності і між власне поняттями «вико-
ристання» та «користування». Такі факти як 
реорганізація поверхні землі індустрією, будів-
ництвом, транспортом та гірничою промис-
ловістю (орієнтовно 10 %), застосування мін-
добрив, проведення меліорації та осушення, 
багаторазове розчленування земель кому-
нальними спорудами, включаючи зміну її дея-
ких частин техногенними формами, тощо свід-
чать саме про «використання» землі, а не про 
«користування». 

Етапи розвитку землекористування 
пов’язані зі змінами економічних відносин, 
відносин власності на землю, розвитку про-
дуктивних сил, що також призвело до над-
мірного використання землі з усіма екологіч-
ними наслідками. У зв’язку з цим виник новий 
напрям, який вивчає екологічні наслідки функ-
ціонування землекористування, – це екологія 
землекористування.

У теоретичному плані під поняттям екології 
землекористування А.М.Третяк [24] пропонує 
розуміти науковий напрям окремого розділу 
екології, що вивчає природні чинники, зако-
номірності впливу організації використання 
земель на біологічні системи і зворотні реакції 
на ці дії, а також екологічні наслідки функціону-
вання землекористування.

Рис. 4. Змістові модулі терміна «землекористування»
Джерело: за даними [15, с. 12]
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Розділ 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ... 

Важливо знати!!!
Екологія землекористування – це наука 
(розділ загальної екології), що вивчає 
закономірності взаємодії процесу 
використання землі (земельних ресурсів) 
з навколишнім середовищем та екологічні 
наслідки організації і функціонування 
землекористування.

Об’єктом екології землекористування 
є земля. Усі землі України незалежно від 
напряму їх залучення в користування та 
обсягу виконуваних ними функцій належать 
до земельних ресурсів і складають земель-
ний фонд та володіють певним потенціалом. 
Тому часто під поняттям «земля» розуміють 
такі терміни як: «ґрунт», «земельні ресурси» 
чи «земельно-ресурсний потенціал» тощо. 

Корисно знати! 
Станом на 1 січня 2017 р. земельний фонд 

України становить 60,3 млн гектарів, або близько 
6 відсотків території Європи. Сільськогосподарські 
угіддя становлять близько 19 відсотків загаль-
ноєвропейських, у тому числі рілля – близько 
27 відсотків. Показник площі сільськогосподар-
ських угідь у розрахунку на одну особу є найви-
щим серед європейських країн і становить 0,9 гек-
тара, у тому числі 0,7 гектара ріллі (середній 
показник європейських країн – 0,44 і 0,25 гектара 
відповідно). У цілому площа сільськогосподар-
ських земель становить 42,7 млн гектарів, або 
70 відсотків площі всієї території країни, а площа 
ріллі – 32,5 млн гектарів, або 78,4 відсотка усіх  
сільськогосподарських угідь [21].

Суб’єктом екології землекористування є сус-
пільство, людина. За даними Держгеокадастру 
України, станом на 16.02.2017 р. в Україні налі-
чували загалом 25,3 млн землевласників та 
землекористувачів [25].

1.4. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ  
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ 

ВІДНОСИН В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ 
Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

Взаємодія суспільства і природи – явище, 
яке існує об’єктивно. Природа виникла раніше, 
ніж суспільство, більше того, природа поро-
дила суспільство. Природа розвивається за 
об’єктивними законами, суспільство існує на 
основі законів соціального розвитку. 

В основі взаємодії суспільства і природи 
лежать певні закономірності:

1) суспільство не може існувати без при-
роди, адже природа забезпечує життєдіяль-
ність людини як суспільної істоти;

2) для відновлення та відтворення земель-
них ресурсів, використаних у господарській 
діяльності, необхідне суспільство;

3) при використанні природних ресурсів 
виникають відходи, які суспільство скидає в 
довкілля як забруднювальні речовини [26; 27].

Ці закономірності під час взаємодії суспіль-
ства і природи природним шляхом чи штучними 
заходами сприяють формуванню екологічних 
відносин. 

Для екологічних відносин властива дифе-
ренціація. Виділяють екологічні відносини за:

- основними природними об’єктами;
- основними сферами діяльності людей.
Щодо екологічних відносин, які виникають 

залежно від основних сфер діяльності людини 
в галузі навколишнього природного середо-
вища, виокремлюють:

1) відносини, що виникають з приводу 
приналежності природних об’єктів певним 
суб’єктам на праві власності або на праві 
користування; 

2) відносини, що виникають у сфері 
експлуатації екологічних об’єктів конкрет-
ними суб’єктами з метою задоволення своїх 
інтересів; 

3) відносини, що виникають з приводу 
забезпечення екологічної безпеки довкілля, 
суспільства та громадян; 

4) відносини, що складаються в галузі від-
творення, відновлення природних об’єктів, 
поліпшення їх якості; 

5) відносини, що виникають у сфері охо-
рони навколишнього природного середовища.

Крім цього, можливе існування похідних від 
них відносин, зокрема, еколого-процесуальних, 
еколого-інформаційних, відносин у сфері роз-
гляду спорів та інших. Ці екологічні відносини 
мають, як правило, підпорядкований характер 
щодо основних екологічних відносин.

Особливості екологічних відносин:
 екологічні відносини існують лише за 

наявності природного об’єкта (зрубане дерево, 
відокремившись від природного середовища, 
перестає бути об’єктом екологічних відносин та 
переходить у сферу майнових відносин);

 в основні екологічних відносин, базою 
для яких є природні об’єкти, лежать закони при-
роди, тому вплив на них людей є обмеженим;

 при використанні природних ресур-
сів суб’єкти екологічних відносин зобов’язані 
займатися відтворенням природних об’єктів, 
щоб не порушувати існування єдиної екологіч-
ної системи;
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 в екологічних відносинах для суб’єктів 
правовий режим є обов’язковим до виконання 
[26; 27]. 

Важливо знати!!!
Земля є об’єктом екологічних відносин  
та екологічного права
 
Відповідно під земельними екологічними 

відносинами розуміють суспільні відносини між 
людьми, пов’язані з володінням і користуванням 
земельними та іншими природними ресурсами, 
що розміщені на конкретній земельній території 
і є складником усієї системи екологічних відно-
син кожної конкретної історичної епохи. Вони за 
своєю природою належать до соціально-еконо-
мічного базису суспільства. Земельні еколо-
гічні відносини, як і весь економічний лад сус-
пільства, історично розвиваються і змінюються 
разом із зміною продуктивних сил. На всіх ета-
пах історії суспільства земельні екологічні від-
носини формуються під безпосереднім впли-
вом певних законів природи та економічного 
закону відповідності характеру виробничих 
відносин розвитку продуктивних сил. Їх рівень 
визначається ступенем розвитку виробничих 
сил, станом земельного фактору та інших при-
родних ресурсів і характером суспільних відно-
син, у тому числі і земельних [24]. 

Регулятором екологічних відносин є еко-
логічне право, оскільки в праві визначається 
міра поведінки суб’єктів, що забезпечує опти-
мальне використання природних ресурсів, їх 
відтворення й охорону навколишнього природ-
ного середовища. 

Згідно з екологічним законодавством України 
земля належить до основних природних об’єктів і 
входить до складу єдиної екологічної системи як 
невід’ємна її частина. Саме екологічне право не 
впливає безпосередньо на природні об’єкти, його 
вплив виявляється через поведінку суб’єктів еко-
логічних відносин. Суб’єктами відносин є фізичні 
та юридичні особи, територіальні громади (які 
реалізують свої правомочності безпосередньо 
або через органи місцевого самоврядування) чи 
громадські, міжнародні й релігійні об’єднання, 
держава (яка реалізує свої правомочності через 
відповідні органи державної влади, наділені 
компетенцією щодо регулювання екологічних 
відносин). 

Суб’єкти екологічного права наділені 
юридичними правами та обов’язками, тобто 
реально здатні брати участь в екологічних пра-
вовідносинах (право власності на земельні 
ресурси, землекористування тощо).

Земля як об’єкт права проявляється в різ-
них сферах: при наданні земельних ділянок у 

власність або в користування; при вилученні 
земель у встановленому порядку для задо-
волення певних потреб; під час експлуатації 
земель з урахуванням їх цільового призна-
чення тощо. 

До земель України належать усі землі в 
межах її території, у тому числі острови та 
землі, зайняті водними об’єктами, які за осно-
вним цільовим призначенням поділяються на 
категорії земель (ч. 1 ст. 18 ЗКУ). Тому в законо-
давстві врахована специфіка правового регу-
лювання використання категорій земель сіль-
ськогосподарського призначення, житлової та 
громадської забудови, природно-заповідного 
та іншого природоохоронного призначення, 
оздоровчого, рекреаційного, історико-культур-
ного призначення, лісового фонду, водного 
фонду, промисловості, транспорту.

Земельне законодавство розраховане на 
правове регулювання використання поверх-
невого шару землі та виступає основною пра-
вовою формою земельних відносин. Об’єктом 
земельних відносин, зокрема відносин влас-
ності, є земельна ділянка. Згідно зі ст. 79 
Земельного Кодексу України (ЗКУ) «земельна 
ділянка» – це частина земної поверхні з уста-
новленими межами, певним місцем розташу-
вання, з визначеними щодо неї правами. Розділ 
ІІІ ЗКУ визначає режим прав на землю, а розділ 
IV ЗКУ встановлює порядок набуття й реаліза-
ції права на землю [26; 28].

1.5. ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ВИДІВ 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 

СПРЯМУВАННЯ 

Традиційні методи та способи землекорис-
тування призвели до того, що за наявних тем-
пів ерозії та знеліснення до 2030 року родючої 
землі на планеті стане менше на 960 млрд т, а 
лісів – на 440 млн. га [29]. Найнебезпечнішими 
для якісного стану земель є деградаційні про-
цеси. Деградація земель означає зниження чи 
втрату біологічної і економічної продуктивності, 
структури орних земель чи пасовищ, лісів у 
результаті землекористування чи інших видів 
антропогенної діяльності [29].

З метою запобігання деградаційним проце-
сам, сьогодні, дуже важливим є впровадження 
видів землекористування екологічного спряму-
вання таких як «раціональне», «ефективне», 
«оптимальне», «стале», «екологозбалансо-
ване», «екологоврівноважене», «екологобез-
печне» та способів землеробства (нульовий 
обробіток, органічне (біологічне) землероб-
ство) (рис. 5).
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Так, одним із видів землекористування еко-
логічного спрямування є раціональне викорис-
тання землі. Так, Сохнич А.Я., Горлачук В.В., 
Панас Р.М., Русан В.М. та інші стверджують, 
що раціональне використання землі перед-
бачає максимальне залучення до господар-
ського обігу всіх земель та цільовий характер 
їх використання, а також підвищення родючості 
землі та збереження екологічної рівноваги в 
природі [8, с. 18; 17, с. 15; 20, с. 7; 30, с. 321; 
31, с. 28]. Тобто раціональне використання 
землі має бути адаптоване до ґрунтово-кліма-
тичних умов території, що забезпечить макси-
мальний економічний ефект, який полягатиме 
в отриманні максимальної кількості продукції 
на одиницю площі за найменших затрат праці 
та коштів і задоволенні потреб ринку. Основна 
мета раціонального використання землі поля-
гає як у досягненні максимального ефекту з 
урахуванням цільового характеру землі, так і в 
її охороні з урахуванням екологічних зв’язків у 
навколишньому природному середовищі.

Необхідною складовою раціональ-
ного використання землі як підкреслює 
Лебеденко О.В. є ефективне використання 
землі [32, с. 5]. Ефективне використання землі 
повинно забезпечувати відповідний економіч-
ний результат та визначатися відношенням 
чистого економічного ефекту до загальних 
затрат, а також передбачати підвищення рівня 
життя людей та покращення екологічного стану 
землі. Будзяк В.М. пропонує під ефективним 
сільськогосподарським землекористуван-
ням розуміти процес формування економічно 
вигідних та одночасно екологічно збалансова-

них напрямів використання земель сільськогос-
подарського призначення за допомогою дієвих 
економічних, екологічних, правових, організа-
ційних та соціальних механізмів [33]. 

У другій половині ХХ століття людство 
дійшло до розуміння тісного взаємозв’язку еко-
логічних, економічних та соціальних проблем 
при використанні землі, які можуть бути вирі-
шені лише комплексно. Оптимізація викорис-
тання землі, на відміну від раціонального вико-
ристання землі, передбачала встановлення 
екологічно доцільних і економічно вигідних спів-
відношень між різними видами сільськогоспо-
дарських угідь [34, с. 55] з поступовим вилучен-
ням малопродуктивних, занадто еродованих 
та деградованих земель, тобто урівноваження 
антропогенних та природних екосистем. 

Наприкінці ХХ століття антропогенний вплив 
на природу та земельні ресурси посилився, і 
збільшилися його негативні наслідки, зокрема, 
за останні 100 років виведено з користування 
27 % (2 млрд га) родючих земель, та 87 % щоріч-
ного приросту пустель зумовлено антропоген-
ним тиском на природу [35]. Унаслідок цього в 
багатьох районах ресурси землі вичерпані, їх 
подальше збільшення стає неможливим через 
перевищення межі відтворення. 

На початку ХХІ століття баланс між можли-
востями природи і суспільства, економічними 
та екологічними інтересами вже не задоволь-
няє людство. Виробничо-просторова обмеже-
ність землі як ресурсу, неефективні моделі, 
види, типи використання землі спонукають до 
переосмислення концепцій як природокористу-
вання, так і землекористування. 
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Рис. 5. Види землекористування та їх упорядкування  
по мірі збільшення частки екологічної складової 

Джерело: за даними [15, с. 11-16]
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Теорія сталого розвитку ставить еколо-
гічні проблеми природокористування на перше 
місце та змушує людей до перебудови своїх 
відносин з природою. Водночас виникла необ-
хідність у зміні парадигми землекористування, 
у якій пріоритетними у формуванні нового сві-
тосприйняття повинні стати принципи глибоко 
продуманого використання земельних ресурсів 
в умовах сталого розвитку.

Під сталим розвитком Руденко Л.Г., 
Третяк А.М., Устінова І.І. та інші розуміють 
такий розвиток, який надаватиме можливість 
на довгостроковій основі забезпечувати ста-
більне економічне зростання та сприяє задо-
воленню поточних потреб у теперішній момент 
часу і не ставитиме під загрозу здатність май-
бутніх поколінь задовольняти власні потреби 
[14, с. 39; 36, с. 332; 37, с. 258–260]. Якщо земля 
в руслі сталого розвитку буде розглядатися як 
потрійна природно-економічна система, а саме: 
як основа екосистеми, як територіально-про-
сторовий ресурс і як засіб виробництва, то під 
сталим землекористуванням розуміють вико-
ристання земель, що визначається тривалим 
користуванням земельною ділянкою без зміни 
її цільового призначення, погіршення її якісних 
характеристик та забезпечує оптимальні пара-
метри екологічних і соціально-економічних 
функцій територій [18]. 

У зв’язку з цим як варіант для «sustainable 
development» Руденко Л.Г. та інші пропо-
нують збалансований або екологоврівно-
важений розвиток (балансувати: зберігати 
рівновагу; доводити до правильного співвідно-
шення взаємопов’язані частини чого-небудь) 
[37, с. 262]. 

У цьому контексті екологозбалансоване 
та екологоврівноважене використання землі, 
як вважають Калініченко А.В., Писаренко В.М., 
передбачає забезпечення економічно доцільної 
продуктивності земель за умов, що швидкість 
використання земельних ресурсів не переви-
щуватиме швидкість їх відтворення [38, с. 135]. 

Попри практичну всезагальну формальну 
підтримку такого шляху, наразі у цьому напрямі 
реальних кроків не зроблено жодною з дер-
жав. Розвинені країни вважають сформований 
спосіб життя взірцем і не збираються нічого 
змінювати, навіть незважаючи на те, що він 
базується на руйнуванні природи людиною, а 
країни, що розвиваються, намагаються досягти 
такого самого еталона життя, хоча такий розви-
ток поглиблює еколого-соціальну кризу та заго-
стрює продовольчу безпеку. 

Ємність земельного простору як серед-
овища проживання людей свідчить, що його 
стан близький до наповнюваності. Перед люд-

ством, як і кілька тисяч років тому (зниклі циві-
лізації), постала дилема вибору розвитку зем-
лекористування – зростання чи стабілізація. 
При цьому не просто стабілізація, тобто під-
тримання стану рівноваги, збалансованості між 
економічними, екологічними та соціальними 
факторами, а стабілізація чисельності насе-
лення та пристосованість видів його діяльності 
до розвитку в умовах обмеженості земельних 
ресурсів середовища, ємність якого вичерпано. 

Сталий розвиток у землекористуванні 
може існувати на певній території тривалий 
час, але за умови, що чисельність населення 
коливатиметься в діапазоні, припустимому 
рівню демографічної ємності за рахунок само-
відтворення земельних ресурсів. Збереження 
цілісності і сталості розвитку землекористу-
вання в умовах тільки їх якісних змін можливе 
лише за інтеграції екологічних, економічних та 
соціальних інтересів людства (рис. 6).

Найбільша проблема в землекористуванні 
пов’язана з тим, що рівень розвитку екосис-
тем на планеті диференційований. Екосистеми 
з малородючими землями мають значний 
запас ємності (територіальної і демографіч-
ної) та характеризуються тенденцією кількіс-
ного демографічного зростання. Проте поряд з 
ними існують екосистеми з родючими землями, 
запас ємності і територіальної, і демографіч-
ної яких вичерпано. Початковим етапом роз-
витку природних екосистем є домінування еко-
номічних інтересів над екологічними, кінцевим 
етапом розвитку інтенсивно-використовуваних 
екосистем – перевага екологічних інтересів над 
економічними. 

Головною метою при сталому землекорис-
туванні є не лише досягнення стану рівноваги 
між екологічними та економічними інтересами, 
а й обмеження кількісного зростання пара-
метрів чисельності населення, техногенного 
навантаження тощо в екосистемі з подаль-
шим його утриманням (коливанням) у діапазоні 
сталості.

Межами утримання слугуватимуть умови, 
які гарантуватимуть недопущення будь-яких 
масштабних незворотних для стану земельних 
ресурсів наслідків. 

Проте для досягнення умов сталості при 
екологічному розвитку землекористування 
потрібна не декларація щодо забезпечення 
збалансованого природокористування, зни-
ження рівня забруднення та відтворення родю-
чості ґрунтів (п. 4.14) («Стратегія національної 
безпеки України», Указ Президента України від 
26 травня 2015 р., № 287/2015) [39]), а зміна 
парадигми землекористування та формування 
нових концептуальних основ її розвитку, де 



19

Розділ 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ... 

стале землекористування опиратиметься на 
економічно ефективне, екологічно безпечне та 
соціально справедливе використання земель. 

Екологобезпечне використання земель 
змушує сприйняти екологічну парадигму розви-
тку, в основі якої лежить необхідність забезпе-
чення умов виживання людства в середовищі, 
зміненому його ж діяльністю, та передбачає 
використання землі за таких умов, які гаран-
тують недопущення незворотних екологічних 
наслідків та не знижують здатність ефективного 
функціонування екосистем. Зважаючи на вище-
зазначене, пропонуємо трактувати поняття 
«екологобезпечне використання земель» як 
територіально-просторове використання землі 
в балансокруговому процесі взаємовідносин 
земля – користувач у межах ємності екосистем 
за умов, які гарантують певний стан захище-
ності, недопущення незворотних екологічних 
процесів на землі та забезпеченості умов вижи-
вання людства [15, с. 11].

Розвиток екологобезпечного викорис-
тання землі має базуватися на трьох важливих 
принципах:

– придатності земель до підтримання рів-
новаги в екосистемах;

– придатності земель для проживання 
населення;

– придатності земель до використання 
в господарських цілях, а також захищеності 
земель від катастрофічних наслідків її викорис-

тання, тобто екологічно безпечне використання 
землі варто розглядати як таке, що:

1) забезпечуватиме рівноважний еколого-
економічний стан земельних ресурсів упро-
довж тривалого часу;

2) передбачатиме однакові можливості як 
для нинішнього, так і для майбутніх поколінь 
стосовно використання землі;

3) позитивно впливатиме в межах певних 
територій на процеси використання землі;

4) попереджатиме виникнення незворот-
них процесів, що призводять до порушення 
якісного стану земельних ресурсів, та опосе-
редковано, через продукти харчування вплива-
тиме на життя і здоров’я людей; 

5) визначатиметься різними показниками в 
різні періоди, але буде прийнятним для певного 
етапу розвитку.

Отже, формування екологічних видів зем-
лекористування дозволить розв’язати одразу 
три економічно, екологічно й соціально значимі 
проблеми:

1) зменшити затрати на ліквідацію наслід-
ків забруднень земельних угідь синтезованими 
хімічними речовинами, які застосовуються в 
сільськогосподарській діяльності людини; 

2) сприяти попередженню деградаційних 
процесів у ґрунтах, які виникають за інтенсив-
ного ведення сільського господарства; 

3) покращити стан здоров’я населення вна-
слідок уживання екологічно чистої продукції. 
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Рис. 6. Наукові концепції екологобезпечного спрямування
Джерело: розроблено за даними [12, с. 35–37]
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Питання для самоперевірки:
1. Які основні аспекти впливу суспільства на природу ви знаєте?
2. У чому проявляється вплив природи на суспільство?
3. Основні напрями сучасної екології.
4. Коли почала формуватись екологія землекористування як новий науковий напрям?
5. У якому нормативному документі подано визначення поняття «земля»? 
6. Дайте визначення терміна «екологія землекористування».
7. Об’єкт та суб’єкт екології землекористування.
8. Які закономірності у взаємодії суспільства і природи сприяють формуванню екологічних 

відносин?
9. Перерахуйте екологічні відносини, які виникають залежно від основних сфер діяльності 

людини в галузі навколишнього природного середовища.
10. Що виступає регулятором екологічних відносин?
11. Що таке деградація земель?
12. Які земельні ділянки вважають деградованими?
13. Перерахуйте види землекористування екологічного спрямування. 
14. Що означає термін «стале землекористування»?
15. Принципи екологобезпечного землекористування.
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2.1. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ –  
НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ  
ТА ОБ’ЄКТ ЕКОЛОГІЧНИХ ВІДНОСИН

Земля як унікальний об’єкт у системі сус-
пільних відносин, на який спрямовані інтереси 
всіх членів людського суспільства, є універ-
сальним чинником суспільного життєзабезпе-
чення: предмет і засіб праці в базових галузях 
виробництва, зокрема в сільському і лісовому 
господарстві; просторовий базис існування кож-
ної людини в усіх без винятку формах його жит-
тєдіяльності; носій багатих природних ресурсів; 
територіальна основа державності й національ-
ного самовизначення. Тому до системи земель-
них відносин та землекористування залучені у 
прямій й опосередкованій формах усі члени 
суспільства, надаючи цим відносинам різно-
манітності потреб, які перетинаються, взаємо-
доповнюються або, навпаки, виключають одна 
одну, інтересів, ціннісних настанов, орієнтації і 
мотивацій. 

Це означає, що система земельних відно-
син та землекористування є складним пунк-
том загальнонаціональних, групових (відомчих, 
територіальних) та індивідуальних інтересів, 
які виникають з приводу розподілу й перероз-
поділу земельних ресурсів, їх продуктивного 
опанування та ефективного використання, а 
також охорони й раціонального відновлення 
втрачених під час господарської діяльності 
корисних споживчих властивостей землі. Вона 
виділяється у виняткову соціально-економічну 
категорію не тільки через специфіку землі як 
унікального об’єкта загальних багатоцільових 
інтересів. 

Існує ще одна особливість: двоїстий стан 
земельного фонду, що є одночасно у відтворю-
вальному процесі і природним тілом, і товаром, 
який введено до системи товарно-грошових 
відносин як соціально-економічна категорія. 
Відповідно, безліч земельних інтересів, які 
виникають у суспільстві, можна умовно поді-
лити на дві групи [25, 27]: 

а) інтереси з приводу ефективного опа-
нування природних властивостей земельного 
ресурсу (еколого-технологічні інтереси); 

б) інтереси з приводу товарно-грошових 
параметрів земельної власності (соціально-
економічні інтереси).

У сфері розподілу та перерозподілу 
земельних ресурсів перша група еколого-
технологічні інтересів орієнтується на пара-
метри функціонально-господарської структури 
земельного фонду, тобто фокусується на масш-
табах, пропорціях і пріоритетах його розподілу 
за ступенем господарського освоєння (освоєні, 
слабо освоєні й неосвоєні землі), категоріях і 
видах цільового використання (сільськогоспо-
дарського, рекреаційного призначення, житло-
вої та громадської забудови, промисловості, 
транспорту тощо та інших форм освоєння), 
видах функціонального й дозволеного викорис-
тання (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, 
пасовища, території під забудовою, болота, 
чагарники, лісові угіддя і т.п.), інтенсивності екс-
плуатації й антропогенного впливу. Суспільні 
й індивідуальні інтереси здебільшого різною 
мірою орієнтовані на підтримку найефектив-
нішої функціонально-господарської структури 
земельного фонду, хоча у визначених ситуаціях 
інтереси приватних осіб і конкретних соціаль-
них груп населення з приводу функціонально-
господарського використання земель можуть 
не відповідати загальнонаціональним. Проте 
в цьому випадку можливі суперечності сус-
пільних і приватних інтересів не мають анта-
гоністичного характеру й відносно легко вирі-
шуються, насамперед, на підставі ринкових 
механізмів економічного саморегулювання.

Друга соціально-економічна група сус-
пільних земельних інтересів спрямована на 
структуру земельної власності за складом, поєд-
наннями і пропорціями. У цьому разі йдеться 
про співвідношення між величиною земельної 
власності держави, визначених груп населення 
і приватних осіб; великих, середніх і дрібних 
власників; вітчизняних й іноземних землевлас-
ників; активних і пасивних власників і т.д.

Інтереси суспільства орієнтовані не тільки 
на збереження у розпорядженні держави необ-
хідної для розвитку країни частки її земельних 
ресурсів, але й на те, щоб цей життєво важли-
вий чинник перебував у власників, що здатні 
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найдоцільніше і з максимальною для всіх чле-
нів суспільства користю ним розпорядитися. 
Інтереси окремих власників спрямовані на 
збереження за кожним з них прав володіння, 
користування й розпорядження земельною 
власністю, незалежно від того, наскільки про-
дуктивно вони використовують землю і якою 
мірою її експлуатація відповідає критеріям 
ефективності. Звідси неминучі суперечності 
між інтересами різних соціальних груп насе-
лення, що супроводжуються протягом світової 
історії розвитку суспільства серйозними соці-
альними зіткненнями й конфліктами. Саме в 
цій сфері зароджуються й поступово здобу-
вають величезну руйнівну силу процеси соці-
альної дестабілізації, революційних вибухів і 
катаклізмів.

За земельною територією Україна є най-
більшою (після європейської частини Росії) 
країною Європи, а за якісним складом ґрунтів 
та біопродуктивністю угідь – однією з найба-
гатших держав світу. Висока природна продук-
тивність ґрунтового покриву визначає провідне 
значення земельного фонду як одного з най-
важливіших видів ресурсів економічного роз-
витку та найціннішої частини національного 
багатства України.

У соціальній значущості землі як ресурсу 
природи багатоцільового використання най-
вагомішим є її функціонування як головного 
засобу виробництва і предмета праці в сіль-
ському й лісовому господарствах та джерела 
продовольства, як просторово-територіаль-
ного базису розвитку продуктивних сил і роз-
селення. Водночас земля з її ґрунтовим 
покривом – фізична основа й невід’ємна час-
тина екосистем суші, необхідна та вирішальна 
умова існування як біогеоценозів, так і геогра-
фічних середовищ, що у сукупності утворюють 
«навколишнє природне середовище».

У контексті реформування економічної 
системи України земля як базис будь-якої кре-
дитно-фінансової системи була й залишається 
основним надійним ресурсом оздоровлення 
економічної ситуації, що склалася сьогодні 
у країні. Залучення до ефективного обігу 
земельно-ресурсного потенціалу та вдоскона-
лення земельних відносин розглядається як 
пріоритетний напрям соціально-економічного 
розвитку України.

Україна має величезні земельні ресурси, 
при використанні яких формується близько 
95 % обсягу продовольчого фонду та 2/3 фонду 
товарів споживання по праву вважаються пер-
винним фактором виробництва, фундамен-
том економіки України [25, с. 48]. Тому існу-
вання, соціальний добробут та здоров’я народу 
України нерозривно пов’язані із землею. Частка 
земельних ресурсів у складі продуктивних сил 
держави становить понад 40% [4, с. 245].

Ураховуючи значну частку в землекорис-
туванні України сільськогосподарських земель, 
показовою є порівняльна ефективність вико-
ристання земель в Україні та інших країнах 
(табл. 2.1). 

Земельний фонд України характеризу-
ється наявністю високого біопродуктивного 
потенціалу. У його структурі переважають землі 
з родючими ґрунтами. Головна база землероб-
ства країни розміщується здебільшого на ґрун-
тах чорноземного типу. 

За експертними оцінками [25, с. 60], при 
раціональній структурі землекористування і 
відповідному науковому та ресурсному забез-
печенні країна здатна виробляти продукти хар-
чування на 140–145 млн чоловік.

Великі перетворення, які відбулися в еко-
номіці країни, суттєво змінили правові та орга-
нізаційно-територіальні форми землекорис-
тування, особливо в сільському господарстві, 

Таблиця 2.1
Порівняльна ефективність використання земель в Україні та інших країнах світу 

Країна

Сільськогосподарські угіддя Одержано 
продукції з 
1 га, у дол. 

США

Годує

разом, млн 
га

у т.ч. рілля, 
млн га розораність 1 га ріллі, 

чол.
1 працівник 
сільського 

господ., чол.
США 431,5 154,9 35,9 580 1,3 80
Канада 78,0 46,0 58,9 325 0,6 55
Франція 30,7 17,7 57,6 1400 3,0 40
Німеччина 11,9 7,3 61,3 2650 8,0 50
Нідерланди 2,0 0,9 45,0 8900 16,5 60
Бельгія 1,5 0,8 50,0 3750 12,5 100
Данія 2,8 2,6 80,0 1150 2,0 40
Фінляндія 2,5 2,4 90,0 1875 2,0 20
Японія 5,4 4,2 75,8 11250 26,5 20
Україна 41,6 32,5 79,8 272 0,6 15
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форми власності на землю й інші засоби вироб-
ництва, земельні відносини в усіх галузях еко-
номіки, ефективність використання земельних 
та інших ресурсів.

Сьогодні є достатня кількість публікацій, 
де проаналізовано стан земельного фонду 
України й проблеми його ефективного вико-
ристання. Центральне місце в цих публікаціях 
належить підготовленим й опублікованим пра-
цям Л.Я. Новаковського та М.А. Пилипенка 
«Земельні ресурси Української РСР» (1967), 
А.М. Третяка та Д.І. Бабміндри «Земельні 
ресурси України та їх використання» (2003), 
А.М. Третяка, В.М. Другак «Земельна політика 
та земельні відносини: соціально-економічні і 
духовні аспекти розвитку» (2007), А.Д. Юрченка, 
Л.Д. Грекова, А.М. Мірошниченка, А.В. Кузьміна 
«Сучасна земельна політика України» (2009) 
та інші [15; 24; 26; 23]. Оскільки в згаданих 
та інших публікаціях проведено аналіз стану, 
тенденцій і проблем розвитку українського 
земельного фонду на певний період часу і з 
відповідним ухилом щодо розвитку земельних 
відносин, а не як об’єкта екології землекористу-
вання, представимо дещо інший погляд.

Відповідно до Земельного кодексу України 
(2001), земельний фонд поділяється на дев’ять 

категорій: землі житлової та громадської 
забудови, землі сільськогосподарського при-
значення, землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, землі природоохоронного призначення, 
землі рекреаційного призначення, землі оздо-
ровчого призначення, землі історико-культур-
ного призначення, землі лісогосподарського 
призначення і землі водного фонду. Кожна з 
категорій земельного фонду має свої резерви. 
Ці категорії та численні підкатегорії створю-
ють підставу для визначення прав і обов’язків, 
структури землекористування й управління 
земельними ресурсами, статистичної звітності 
й розподілу адміністративних обов’язків між 
державними установами й органами місцевого 
самоврядування.

Земельний фонд України, за даними 
Державного земельного кадастру України, 
становив на 1 січня 2016 року 60354,8 тис. га 
(табл. 2.2). 

Структура земельного фонду України 
свідчить, що велика частка території країни 
зайнята землями сільськогосподарського при-
значення – 70,8 %, землями лісового фонду – 
17,6 %, забудовані землі – 4,2 %, землі водного 
фонду – 4,0 %, природоохоронного, оздоров-
чого, рекреаційного та історико-культурного 

Таблиця 2.2
Розподіл земельного фонду України за основними власниками землі  

та землекористувачами станом на 01.01.2016 р.

Основні власники землі  
та землекористувачі

Загальна площа 
земель

Сільськогосподарські землі

разом сільськогосподар-
ські угіддя

тис. га % тис. га % тис. га %
1 2 3 4 5 6 7

Недержавні сільськогосподарські 
підприємства – разом 15857,3 26,3 15544,1 36,4 15390,5 37,1

у тому числі:
колективні сільськогосподарські 
підприємства

92,4 0,2 67,3 0,2 58,3 0,1

Сільськогосподарські кооперативи 852,8 1,4 741,4 1,7 729,0 1,8
Сільськогосподарські товариства 10639,4 17,6 10508,6 24,6 10407,9 25,1
Державні сільськогосподарські 
підприємства – разом 1118,1 1,9 978,9 2,3 937,0 2,3

Міжгосподарські підприємства 10,0 0,0 1,3 0,0 1,2 0,0
Громадяни, яким надані землі у 
власність і користування – разом 20762,2 34,4 20168,0 47,2 20124,6 48,5

у тому числі:
селянські (фермерські) 
господарства

4465,4 7,4 4434,2 10,4 4418,2 10,6

Заклади, установи, організації 
(культури, науки, освіти, охорони 
здоров’я та інші)

771,4 1,3 260,8 0,6 159,9 0,4

Промислові підприємства 539,8 0,9 125,8 0,3 122,7 0,3
Підприємства та організації тран-
спорту, зв’язку 643,5 1,1 46,7 0,1 46,6 0,1

Частини, підприємства, організації, 
установи, навчальні заклади оборони 400,3 0,7 56,6 0,1 56,0 0,1



25

Розділ 2. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ...

1 2 3 4 5 6 7
Організації, підприємства й установи 
природоохоронного призначення 463,0 0,8 21,1 0,0 21,1 0,1

Організації, підприємства й уста-
нови оздоровчого призначення 8,8 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0

Організації, підприємства й уста-
нови рекреаційного призначення 34,4 0,1 0,9 0,0 0,9 0,0

Організації, підприємства й 
установи історико-культурного 
призначення

7,5 0,0 1,7 0,0 1,2 0,0

Лісогосподарські підприємства 8653,7 14,3 146,7 0,3 138,8 0,3
Водогосподарські підприємства 255,8 0,4 10,4 0,0 9,6 0,0
Інші підприємства 90,2 0,1 86,2 0,2 85,9 0,2
Землі запасу 10738,9 17,8 5276,8 12,4 4411,5 10,6
разом земель: тис. га 60354,9 100,0 42726,4 100,0 41507,9 100,0

% 100,0 70,8 68,8

Основні власники землі  
та землекористувачі

Ліси та інші 
лісовкриті площі Забудовані землі Відкриті  

заболочені землі
тис. га % тис. га % тис. га %

Недержавні сільськогосподарські 
підприємства – разом 175,2 1,6 8,5 0,3 21,2 2,2

у тому числі: 
колективні сільськогосподарські 
підприємства

11,5 0,1 0,4 0,0 1,9 0,2

Сільськогосподарські кооперативи 96,0 0,9 0,3 0,0 5,8 0,6
Сільськогосподарські товариства 51,6 0,5 5,5 0,2 11,2 1,1
Державні сільськогосподарські 
підприємства – разом 80,3 0,8 5,3 0,2 10,8 1,1

Міжгосподарські підприємства 8,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Громадяни, яким надані землі у 
власність і користування – разом 19,0 0,2 451,0 17,7 14,4 1,5

у тому числі:
селянські (фермерські) 
господарства

11,4 0,1 0,4 0,0 4,2 0,4

Заклади, установи, організації 
(культури, науки, освіти, охорони 
здоров’я та інші)

153,8 1,4 293,5 11,5 17,6 1,8

Промислові підприємства 5,2 0,0 347,8 13,6 2,1 0,2
Підприємства та організації тран-
спорту, зв’язку 124,2 1,2 462,5 18,1 1,0 0,1

Частини, підприємства, організа-
ції, установи, навчальні заклади 
оборони

144,6 1,4 131,5 5,2 3,9 0,4

Організації, підприємства й установи 
природоохоронного призначення 258,9 2,4 1,5 0,1 48,5 4,9

Організації, підприємства й уста-
нови оздоровчого призначення 1,2 0,0 6,5 0,3 0,0 0,0

Організації, підприємства й уста-
нови рекреаційного призначення 13,0 0,1 18,1 0,7 0,1 0,0

Організації, підприємства й 
установи історико-культурного 
призначення

2,0 0,0 2,6 0,1 0,1 0,0

Лісогосподарські підприємства 8090,8 76,1 14,5 0,6 185,0 18,8
Водогосподарські підприємства 11,7 0,1 28,8 1,1 1,4 0,1
Інші підприємства 0,0 0,0 3,5 0,1 0,1 0,0
Землі запасу 1544,7 14,5 777,2 30,4 676,1 68,8
разом земель: тис. га 10633,1 100,0 2552,9 100,0 982,3 100,0

% 17,6 4,2 1,6

Продовження таблиці 2.2
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призначення – 0,8 %, землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення – 2,8 %. Структура за 
основними видами угідь та функціональним 
використанням свідчить, що 68,8 % земель-
ного фонду України – це сільськогосподарські 
угіддя. Структура за основними землекорис-
тувачами та власниками землі свідчить, що 
35,6 % земельного фонду України належить 
сільськогосподарським підприємствам та фер-

мерським господарствам, 27,0 % – громадянам 
та 14,3 % – лісогосподарським підприємствам. 
Власне із загальної земельної площі України 
станом на 01.01.2016 р. її сільськогосподар-
ська освоєність становить 71,8 %. Рівень роз-
ораності земельного фонду України за адміні-
стративно-територіальними одиницями станом 
на 01.01.2016 року становить 53,9 %, де частка 
ріллі в загальній площі сільськогосподарських 
угідь сягає 78,4 %. У межах регіонів розораність 

Основні власники землі  
та землекористувачі

Сухі відкриті землі 
з незвичайним 

рослинним 
покривом

Відкриті землі без 
рослинного покриву 

або з незначним 
рослинним 
покривом

Води

тис. га % тис. га % тис. га %
1 2 3 4 5 6 7

Недержавні сільськогосподарські 
підприємства – разом 0,0 0,0 27,4 2,7 80,9 3,3

у тому числі:
колективні сільськогосподарські 
підприємства

0,0 0,0 7,7 0,8 3,6 0,1

Сільськогосподарські кооперативи 0,0 0,0 2,6 0,3 6,7 0,3
Сільськогосподарські товариства 0,0 0,0 13,9 1,4 48,6 2,0
Державні сільськогосподарські 
підприємства – разом 0,0 0,0 11,8 1,2 31,0 1,3

Міжгосподарські підприємства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Громадяни, яким надані землі у 
власність і користування – разом 0,0 0,0 18,3 1,8 91,5 3,8

у тому числі:
селянські (фермерські) 
господарства

0,0 0,0 4,6 0,5 10,6 0,4

Заклади, установи, організації 
(культури, науки, освіти, охорони 
здоров’я та інші)

0,0 0,0 5,3 0,5 40,4 1,7

Промислові підприємства 0,0 0,0 5,9 0,6 53,0 2,2
Підприємства та організації тран-
спорту, зв’язку 0,1 0,8 7,5 0,7 1,5 0,1

Частини, підприємства, організа-
ції, установи, навчальні заклади 
оборони

0,0 0,0 61,1 6,0 2,6 0,1

Організації, підприємства й установи 
природоохоронного призначення 12,8 97,0 28,7 2,8 91,5 3,8

Організації, підприємства й уста-
нови оздоровчого призначення 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0

Організації, підприємства й уста-
нови рекреаційного призначення 0,0 0,0 1,1 0,1 1,2 0,0

Організації, підприємства й 
установи історико-культурного 
призначення

0,1 0,8 0,8 0,1 0,2 0,0

Лісогосподарські підприємства 0,0 0,0 175,0 17,1 41,7 1,7
Водогосподарські підприємства 0,0 0,0 9,8 1,0 193,7 8,0
Інші підприємства 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0
Землі запасу 0,2 1,5 667,3 65,4 1796,6 74,0
разом земель: тис. га 13,2 100,0 1020,6 100,0 2426,4 100,0

% 0,0 1,7 4,0

Джерело: за формою 6-зем Держгеокадастру України, станом на 01.01.2016 р.

Закінчення таблиці 2.2
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коливається від 16 % у Закарпатській області 
до 88 % у Запорізькій області. Відповідно роз-
ораність коливається від 16 % у Закарпатській 
області до 72 % у Запорізькій, Кіровоградській, 
Миколаївській областях, а частка ріллі в загаль-
ній площі сільськогосподарських угідь сягає від 
44 % до 85 % (табл. 2.3). 

Середньозважена землезабезпеченість 
головних галузей економіки країни достатня 
для їх нормального розвитку і функціонування. 
Землезабезпеченість жителів України сільсько-
господарськими угіддями й ріллею характери-
зують дані таблиць 2.4 і 2.5. 

Згідно з даними таблиці 2.4 і 2.5, площа 
сільськогосподарських угідь та ріллі в розра-
хунку на одного мешканця зменшилася відпо-
відно з 1,01 га в 1960 р. до 0,97 га у 2015 р. і 
0,80 га до 0,76 га. У межах регіонів у 2015 р., 
площа сільськогосподарських угідь у розра-
хунку на одного мешканця відповідно коли-
вається від 0,4 до 2,1 га та ріллі від 0,4 до 
1,8 гектара.

Отже, за роки проведення земельної 
реформи суттєвих змін у сільськогосподарській 
освоєності, зменшенні розораності та землеза-
безпечення населення України не відбулося. 
Збільшення площі сільськогосподарських угідь 
та ріллі на одного мешканця сталося за раху-
нок зменшення кількості населення України. 
Для екологічної оптимізації землекористу-
вання України як за цільовим призначенням, 
так і за формами власності та типами земле-
користування, необхідно вдосконалювати сис-
тему управління земельними ресурсами як на 
загальнодержавному (міжгалузевому) та регі-
ональному (територіальному), так і на місце-
вому рівнях. Проте враховуючи велику питому 
вагу розораності сільськогосподарського зем-
лекористування та стан антропогенного наван-
таження забудованих земель, особливо в насе-

Таблиця 2.4
Площа сільськогосподарських угідь у розрахунку на одного мешканця, га

Адміністративно-територіальні 
одиниці

Сільськогосподарських угідь
1960 1990 2000 2010 2015

Автономна Республіка Крим 1,44* 0,75* 0,87 0,92 -
Вінницька 0,97 1,06 1,13 1,23 1,3
Волинська 1,27 1,00 1,01 1,02 1,0
Дніпропетровська 0,94 0,65 0,69 0,75 0,8
Донецька 0,47 0,38 0,42 0,46 0,5
Житомирська 1,08 1,07 1,13 1,18 1,2
Закарпатська 0,51 0,38 0,36 0,36 0,4
Запорізька 1,53 1,08 1,14 1,25 1,3
Івано-Франківська 0,59 0,44 0,44 0,46 0,5
Київська 0,64* 0,38* 0,93 0,97 1,0
Кіровоградська 1,71 1,65 1,79 2,03 2,1

Таблиця 2.3
Рівень розораності  

земельного фонду України  
за адміністративно-територіальними 

одиницями станом на 01.01.2016 р.
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АР Крим 1283,3 47,6 70,6
Вінницька 1725,5 65,1 85,7
Волинська 672,6 33,4 64,2
Дніпропетровська 2127,4 66,6 84,7
Донецька 1652,7 62,3 81,0
Житомирська 1112,7 37,3 73,7
Закарпатська 200,2 15,7 44,4
Запорізька 1903,6 71,8 84,9
Івано-Франківська 397,2 28,5 63,0
Київська 1356,1 46,8 81,3
Кіровоградська 1764,6 71,8 86,8
Луганська 1276,6 28,5 66,9
Львівська 794,1 46,8 62,9
Миколаївська 1699,2 71,8 84,7
Одеська 2075,5 47,8 80,1
Полтавська 1774,7 36,4 82,0
Рівненська 656,8 69,1 70,9
Сумська 1226,3 62,3 72,2
Тернопільська 856,4 61,7 81,9
Харківська 1933,2 32,8 80,2
Херсонська 1777,9 51,5 90,3
Хмельницька 1252,7 62,0 80,0
Черкаська 1272,0 61,5 87,7
Чернівецька 330,8 40,9 70,4
Чернігівська 1419,2 44,5 68,6
Україна 32541,3 53,9 78,4

Джерело: розраховано за даними форми 6-зем 
Держгеокадастру України



ЕКОЛОГІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

28

Таблиця 2.5
Площа ріллі в розрахунку на одного мешканця, га

Адміністративно-територіальні 
одиниці

Ріллі, роки
1960 1990 2000 2010 2015

АР Крим 0,83* 0,50* 0,59 0,65
Вінницька 0,88 0,92 0,97 1,06 1,1
Волинська 0,72 0,64 0,64 0,65 0,6
Дніпропетровська 0,78 0,55 0,58 0,64 0,7
Донецька 0,38 0,31 0,34 0,37 0,4
Житомирська 0,82 0,83 0,76 0,85 0,9
Закарпатська 0,20 0,16 0,16 0,16 0,2
Запорізька 1,29 0,92 0,96 1,06 1,1
Івано-Франківська 0,38 0,29 0,28 0,28 0,3
Київська 0,51* 0,32* 0,76 0,79 0,8
Кіровоградська 1,52 1,45 1,55 1,76 1,8
Луганська 0,59 0,50 0,52 0,56 0,6
Львівська 0,39 0,32 0,31 0,32 0,3
Миколаївська 1,72 1,28 1,32 1,44 1,5
Одеська 0,98 0,78 0,84 0,87 0,9
Полтавська 1,15 1,05 1,07 1,20 1,2
Рівненська 0,65 0,57 0,55 0,57 0,6
Сумська 0,97 0,94 0,96 1,06 1,1
Тернопільська 0,87 0,76 0,75 0,79 0,8
Харківська 0,78 0,62 0,67 0,70 0,7
Херсонська 2,04 1,41 1,46 1,64 1,7
Хмельницька 0,86 0,86 0,87 0,95 1,0
Черкаська 0,88 0,85 0,89 0,99 1,0
Чернівецька 0,45 0,36 0,36 0,37 0,4
Чернігівська 0,98 1,08 1,06 1,29 1,4
м. Київ - - 0,0004 0,0002 0,0002
м. Севастополь - - 0,03 0,03
По Україні 0,80 0,65 0,66 0,71 0,76

*АР Крим і Київська область до 1990 року включно обліковувалися разом з містами Севастополь та Київ.
Джерело: розраховано за даними Держкомзему та Держстатистики, за відповідний рік

Луганська 0,77 0,66 0,74 0,84 0,9
Львівська 0,63 0,47 0,48 0,50 0,5
Миколаївська 2,05 1,54 1,57 1,70 1,7
Одеська 1,26 0,97 1,05 1,09 1,1
Полтавська 1,38 1,25 1,32 1,47 1,5
Рівненська 1,03 0,78 0,79 0,81 0,8
Сумська 1,20 1,21 1,30 1,47 1,5
Тернопільська 0,97 0,89 0,92 0,97 1,0
Харківська 0,96 0,76 0,83 0,88 0,9
Херсонська 2,45 1,59 1,63 1,81 1,9
Хмельницька 0,97 1,03 1,09 1,18 1,2
Черкаська 0,99 0,95 1,02 1,13 1,2
Чернівецька 0,63 0,51 0,51 0,52 0,5
Чернігівська 1,38 1,51 1,67 1,90 2,0
м. Київ - - 0,002 0,00 0,002
м. Севастополь - - 0,07 0,07
По Україні 1,01 0,81 0,85 0,91 0,97

* АР Крим і Київська область до 1990 року включно обліковувалися разом з містами Севастополь та Київ.
Джерело: розраховано за даними Держкомзему та Держстатистики, за відповідний рік

Закінчення таблиці 2.4
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лених пунктах, саме цим земельним ресурсам 
необхідно приділяти найбільше уваги з погляду 
екологізації.

2.2. ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
РЕСУРСІВ ЗА ФОРМАМИ ВЛАСНОСТІ

Головним наслідком проведення земель-
ної реформи в Україні стали структурні зміни в 
розподілі земель як за формами власності та 
господарювання на землі, так і за чисельністю 
землевласників і землекористувачів. Введено 
платне землекористування. Держава пере-

стала бути земельним монополістом. У її влас-
ності залишилося менше половини загальної 
площі земель країни. Значна частка продук-
тивних земель передана у приватну власність 
(табл. 2.6).

Так, станом на 01.01.2016 р. у власності 
держави перебуває майже 28,8 млн га (47,6 %) 
земель, у приватній – 31,5 млн га (52,2 %), у 
комунальній –52,2 тис. га (0,1 %) і у колектив-
ній (згідно з державними актами) – 55,1 тис. га 
(0,1 %). Ще глибші зміни у структурі викорис-
тання земельних ресурсів за формами влас-
ності відбулися із землями сільськогосподар-
ського призначення (табл. 2.7). 

Таблиця 2.6
Зміна структури використання земельних ресурсів України за формами власності *

Роки  
(звітна дата)

Загальна 
площа 
земель 

на звітну 
дату

Землі, які перебувають у власності

державній приватній колективній* комунальній

тис. га % тис. га % тис. га % тис. га %
01.01.1990 60354,8 60354,8 100 - - - - - -
01.01.1996 60354,8 36310,5 60,2 1925,4 3,2 22118,9 36,6 - -
01.01.2001 60354,8 30166,5 50,0 29109,2 48,2 1079,1 1,8 - -
01.01.2006 60354,8 29595,6 49,0 30642,1 50,8 117,1 0,2 - -
01.01.2011 60354,8 29151,2 48,3 31140,2 51,6 63,4 0,1 - -
01.01.2016 60354,9 28758,4 47,6 31489,2 52,2 55,1 0,1 52,2 0,1

* згідно з державними актами
Джерело: за даними форми 2-зем Держгеокадастру України, за відповідний рік

Таблиця 2.7
Розподіл використання земельних ресурсів України сільськогосподарського призначення 

за формами власності за власниками землі та землекористувачами 

Основні групи 
власників землі та 
землекористувачів 

Одиниці 
виміру

разом земель у т. ч. сільськогоспо-
дарських угідь з них ріллі

тис. га
% до 

загаль-
ної площі 

земель
тис. га

% до 
загальної 
площі с.-г. 

угідь
тис. га

% до 
загальної 

площі ріллі

1 2 3 4 5 6 7 8
Землі, які перебувають у державній власності

Сільськогосподарські 
підприємства

тис. га 1409,4 4,9 1051,9 10,1 843,0 16,6
% 100,0 х 74,6 х 59,8 х

Громадяни, яким надані 
землі у власність і 
користування

тис. га 1639,3 5,7 1549,3 14,9 1347,9 26,5

% 100,0 х 94,5 х 82,2 х

Інші власники землі та 
землекористувачі

тис. га 25709,7 89,4 7803,8 75,0 2891,5 56,9
% 100,0 х 30,4 х 11,2 х

Усього земель
тис. га 28758,4 100,0 10405,0 100,0 5082,4 100,0

% 100,0 х 36,2 х 17,7 х
Землі, які перебувають у приватній власності

Сільськогосподарські 
підприємства

тис. га 27,1 0,1 23,6 0,1 19,7 27,1
% 100,0 х 87,1 х 72,7 100,0

Громадяни, яким надані 
землі у власність і 
користування

тис. га 31418,0 99,8 31025,3 99,9 27405,7 31418,0

% 100,0 х 98,8 х 87,2 100,0
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Отже, понад 52 % земель сільськогос-
подарського фонду України роздержавлено, 
передано на безкоштовній основі у приватну 
власність. Із 41,6 млн га загальної площі сіль-
ськогосподарських угідь у державній влас-
ності залишилось 10,4 млн га (25,0 %), у при-
ватну власність передано 31,0 млн га (74,5 %), 
а у колективній власності залишилося 9,1 тис. 
га (0,02 %). Рілля розподілена відповідно: з 
32,5 млн га – 5,1 млн га (15,7 %), 27,4 млн га 
(84 %), 17,4 тис. га (0,05 %). У зв’язку із роз-
державленням земельного фонду, привати-
зацією майна та реструктуризацією сільсько-
господарських підприємств відбулися істотні 
зміни в розподілі земель сільськогосподар-
ського призначення за основними власниками 
й землекористувачами.

Досліджуючи стан земельного фонду кра-
їни, необхідно особливо акцентувати на його 
соціально-економічній структурі, беручи до 
уваги розподіл земель за правами власності. 
Варто зауважити, що у приватну власність 
передавалися в основному сільськогосподар-
ські угіддя, що перебували в користуванні сіль-
ськогосподарських підприємств. 

Отже, можна з повною підставою ствер-
джувати, що в соціально-економічній струк-
турі українського землекористування в останнє 
десятиліття здійснені помітні перетворення, що 
свідчать про зміни від неринкової, одержав-
леної системи землекористування до нового 
багатоукладного земельного ладу з різними 
формами власності на землю, де приватній 
належить більше 51 %. Оцінюючи такого роду 
зміни як безперечно прогресивне явище, треба 
визнати й той факт, що воно не відбулося б без 
істотних деформацій, суперечностей і проблем, 
особливо в екологічній сфері.

2.3. ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  

ЗА СОЦІАЛЬНИМИ, ЕКОНОМІЧНИМИ 
ТА ЕКОЛОГІЧНИМИ ІНТЕРЕСАМИ 

У сукупності своїх властивостей земельні 
ресурси є багатофункціональним чинником від-
творювального процесу: предмет праці та засіб 
виробництва в сільському і лісовому господар-
стві; просторовий базис усієї сукупності форм 

1 2 3 4 5 6 7 8

Інші власники землі  
та землекористувачі

тис. га 44,1 0,1 11,1 0,0 8,4 44,1
% 100,0 х 25,2 х 8,4 100,0

Усього земель
тис. га 31489,2 100,0 31060,0 100,0 27433,8 31489,2

% 100,0 х 98,6 х 87,1 100,0

Землі, які перебувають у колективній власності*

Сільськогосподарські 
підприємства

тис. га 48,6 88,2 14,2 81,6 8,8 48,6
% 100,0 х 29,2 х 18,1 100,0

Громадяни, яким надані 
землі у власність і 
користування

тис. га 6,5 11,8 3,2 18,4 0,3 6,5

% 100,0 х 49,2 х 4,6 100,0
Інші власники землі та 
землекористувачі

тис. га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 х 0,0 х 0,0 0,0

Усього земель
тис. га 55,1 100,0 17,4 100,0 9,1 55,1

% 100,0 х 31,6 х 16,5 100,0

Землі, які перебувають у комунальній власності

Сільськогосподарські 
підприємства

тис. га 0,2 0,4 0,2 0,8 0,2 0,2
% 100,0 х 100,0 х 100,0 100,0

Громадяни, яким надані 
землі у власність і 
користування

тис. га 0,3 0,6 0,2 0,8 0,2 0,3

% 100,0 х 66,7 х 66,7 100,0

Інші власники землі та 
землекористувачі

тис. га 51,7 99,0 25,1 98,4 15,6 51,7
% 0,0 х 0,0 х 0,0 0,0

Усього земель
тис. га 52,2 100,0 25,5 100,0 16,0 52,2

% 100,0 х 48,9 х 30,7 100,0

* згідно з державними актами
Джерело: за даними форми 2-зем Держгеокадастру України, станом на 01.01.2016 р.

Закінчення таблиці 2.7
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і видів суспільної діяльності; територіальна 
основа державності та національного само-
визначення; природний ресурс і носій корисних 
копалин. Усе це означає, що земля, по-перше, 
є предметом інтересу всіх без винятку кате-
горій, груп і прошарків населення; це склад-
ний момент загальнонаціональних, групових 
(відомчих, територіальних) та індивідуальних 
(приватних) взаємних претензій. Відповідно 
управління у сфері освоєння та використання 
земельного фонду має всезагальний універ-
сальний багатосуб’єктний, багатомірний і 
багаторівневий характер. По-друге, земля як 
економічна категорія бере участь у відтворю-
вальному процесі й у сферах розподілу, обміну 
та споживання. Так, через механізм оподат-
кування землекористування реалізують сус-
пільні функції перерозподілу земельної ренти. 
Землекористування як економічна категорія 
визначається характером суспільного вироб-
ництва, конкретним соціальним типом госпо-
дарства, у якому функціонує земля як засіб 
виробництва. Інструментом для правильного 
розуміння економічної суті землекористу-
вання є характер матеріального виробництва 
як об’єктивного (виробничого) і суб’єктивного 
(особистого споживання).

Виступаючи як об’єкт всезагальних інтере-
сів і «наскрізний» чинник суспільного відтворю-
вального процесу, земельні ресурси є основою 
для формування і виділення в єдиній системі 
суспільних відносин їх специфічного складника 
суспільних земельних відносин – землекористу-
вання. Під час землекористування економічні, 
екологічні, сільськогосподарські, містобудівні 
та інші земельні відносини об’єктивно зумов-
лені соціально-економічними зв’язками і відно-
синами (залежностями) між людьми з приводу 
використання землі. Ці відносини виникають у 
зв’язку з розподілом, використанням і віднов-
ленням корисних властивостей земельно-тери-
торіальних ресурсів [29, с. 8].

Зважаючи на триєдину функцію землі як: 
1) просторового операційного базису; 
2) інтегрального природного ресурсу – 

джерела продовольства і засобу виробництва; 
3) носія соціальних інтересів й екологічних 

умов життя населення, у системі суспільних 
інтересів ефективність управління земельними 
ресурсами та землекористуванням необхідно 
розглядати в трьох аспектах: соціальному, еко-
номічному та екологічному.

Основою практично будь-яких відносин 
людини щодо землі є поєднання особистого 
та економічного інтересів. В умовах товарного 
виробництва задовольнити особистий інтерес 
можна, лише працюючи на все суспільство, і 

цю особливість помітив ще А. Сміт [22, с. 25]: 
«Кожна окрема людина прагне застосовувати 
свій капітал так, щоб його продукт мав най-
більшу вартість. Звичайно вона і не має на 
увазі сприяти суспільній користі і не усвідом-
лює, наскільки вона сприяє їй. Вона має на 
увазі лише свій особистий інтерес, переслідує 
лише власну вигоду, причому в цьому разі вона 
невидимою рукою спрямовується до цілі, яка 
зовсім не входила в її наміри. Переслідуючи 
свої особисті інтереси, вона часто більш дієвим 
чином слугує інтересам суспільства, ніж тоді, 
коли свідомо прагне служити їм».

Якщо розглядати економічні інтереси, то 
вони, за В. Агєєвим, зумовлені матеріальними і 
передусім економічними потребами, а реаліза-
ція інтересів забезпечує задоволення цих потреб 
[2, с. 3]. Економічні потреби – це матеріальна 
основа відповідного економічного інтересу, а 
через нього і виробничої діяльності людей. «Без 
потреби немає виробництва» [12, с. 718]. На 
думку Н. Гончарової, «потреба є метою, до якої 
прагне розвиток виробництва» [3, с. 57]; «у міру 
еволюції змінюється і структура народного госпо-
дарства, причому досить динамічно» [16, с. 117].

Економічні інтереси П. Ещенко розглядає «як 
категорію для вираження економічних потреб» 
[7, с. 47], а також діалектично поєднує з еконо-
мічними законами [6, с. 24]. При цьому «невідпо-
відність між економічними інтересами суб’єктів 
виробничих відносин і можливістю їх реалізації є 
вихідним моментом всіх протиріч» [32, с. 9].

Економічні інтереси можна назвати фор-
мою вираження у свідомості людини економіч-
них потреб суспільства й окремих особистос-
тей, що спонукають їх до виробничої діяльності. 
Саме ці інтереси і стають чинниками поведінки, 
мотивами виробничої діяльності їх носіїв.

У суспільстві, писав Ф.Енгельс, «нічого не 
робиться без свідомого наміру, без бажаної 
цілі» [13, с. 306]. Тобто відображаючи еконо-
мічні потреби і формуючись під їх безпосеред-
нім впливом, економічні інтереси спонукають 
людей діяти в напрямі задоволення цих потреб.

Факт, що походження інтересу є матеріаль-
ним (об’єктивним), підтверджує те, що інтерес 
існує незалежно від того, усвідомлюють це 
люди чи ні. За Л. Абалкіним, «інтереси людей 
не є вродженими, від природи даними, не є 
вони й справою вільного вибору» [1, с. 11]. Це 
ті об’єктивні форми буття, взаємозалежності 
людей, які відбиваються у свідомості при виборі 
мети. Тому земельні інтереси, які виникають 
у суспільстві в системі еколого-економічного 
управління землекористуванням, поділяють на 
три групи: у сфері розподілу і перерозподілу 
земельних ресурсів перша група суспільних 
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земельних інтересів (соціальна) орієнтується 
на параметри розмірів власності для різних 
соціальних груп та форм землекористування. 
У табл. 2.8 наведена оцінка тенденцій розпо-
ділу використання земельних ресурсів України 
за соціальними інтересами у період 2000–
2015 років. Суттєвих змін у розподілі земель 
за соціальними інтересами у цей період не від-
булося. Більше того, загальна площа землеко-
ристування громадян зменшилася на 676,9 тис. 
гектарів.

Друга економічна група суспільних 
земельних інтересів у сфері розподілу та 
перерозподілу земельних ресурсів спрямо-
вана на структуру земельної власності за 
складом, поєднанням і пропозиціями, які 
складають економічні форми землекористу-
вання. У цьому разі інтереси суспільства орі-
єнтуються не лише на збереження в розпо-
рядженні держави необхідної частини земель 
для розв’язання загальних завдань розвитку 
земельних і територіальних ресурсів, але і на 
те, щоб цей життєво важливий чинник у цілому 
перебував у тих власників, які здатні найбільш 
розумно і з максимальною користю розпоря-
дитися землею для всіх членів суспільства. 
Інтереси поодиноких власників спрямовані 
на збереження за кожним з них прав воло-
діння, користування й розпорядження земель-
ною власністю, незалежно від ефективності її 
експлуатації. Відповідно, суперечності з при-
воду фактичного землеволодіння безумовні й 
потребують урегулювання. У таблиці 2.9 наве-
дена оцінка тенденцій стану використання 
земель України за економічними інтересами 
за цей період, яка свідчить про суттєві зміни в 
розподілі земель за економічними інтересами.

Так, за даними таблиці 2.9, загальна площа 
землекористування громадян збільшилася 
на 7103,0 тис. га. Водночас відбулося змен-
шення землекористування юридичних осіб на 
1824,9 тис. гектарів.

У сфері розподілу й перерозподілу земель-
них ресурсів третя група суспільних земель-
них екологічних інтересів орієнтується на пара-
метри функціонально-господарської структури 
земельного фонду, а саме фокусується на 
масштабах, пропорціях і пріоритетах його роз-
поділу за ступенем господарського освоєння 
(освоєні, слабо освоєні та неосвоєні), видах і 
категоріях (рілля, сіножаті, пасовища, тери-
торії під забудовою, лісові угіддя, чагарники, 
болота тощо), інтенсивності експлуатації й 
антропогенної дії. Як суспільні, так й індивіду-
альні інтереси, здебільшого, однаковою мірою 
орієнтовані на підтримання найефективнішої 
екологічної структури земельного фонду, яка 

організовується під час землеустрою. Як свід-
чать дані таблиці 2.10, суттєвих змін у розпо-
ділі земель за екологічними інтересами за цей 
період не сталося. Так, загальна площа земле-
користування юридичних осіб збільшилася на 
605,2 тис га. 

Розкриваючи наведені вище зрізи суспіль-
них інтересів з приводу ефективного викорис-
тання землі, у першому випадку вони кон-
центруються навколо соціальних проблем, 
наприклад, зменшення питомої ваги незамож-
ного населення, задоволення інтелектуальних 
та інших потреб людей. У другому випадку 
йдеться вже про стійке, низько затратне і висо-
копродуктивне землеволодіння й землекорис-
тування, результатів якого досягають за раху-
нок найповнішої відповідності суспільному 
споживчому попиту, а витрати мають стійку 
тенденцію до зниження за рахунок активного 
опанування досягнень науково-технічного про-
гресу й соціальних мотивацій до високопро-
дуктивної праці. Та й суспільство зацікавлене, 
щоб висока продуктивність освоєння та вико-
ристання земельних ресурсів поєднувалися з 
максимальним збереженням і примноженням 
їх корисних властивостей і якостей.

Зрізи суспільних інтересів з приводу ефек-
тивного використання земельних ресурсів у 
третьому випадку концентруються навколо 
гранично допустимих антропогенних наванта-
жень на довкілля і природні ресурси.

Надзвичайно актуальні екологічні сус-
пільні інтереси у зв’язку з різким погіршенням 
у ХХІ столітті екологічної ситуації, яка поста-
вила на перше місце необхідні для виживання 
людства вимоги здійснення екологічно стій-
кого землеволодіння та землекористування як 
головного критерію його ефективності.

Це не означає, що інтереси високодо-
хідного опанування земельних і територіаль-
них ресурсів втратили своє значення (роз-
міщення продуктивних сил України та їх 
регіональна економіка, питання економічного 
простору і динаміки розвитку продуктивних 
сил України детально досліджено в роботах 
Б.М. Данилишина, Я.В. Коваля, І.М. Лицур, 
В.С. Бондаря, І.Я. Антонечка [5; 9; 10]. Вони 
(інтереси) посіли відповідне їм місце у глобаль-
ному забезпеченні історичної перспективи люд-
ської популяції та збереження її як біологічного 
виду. Отже, опанування земельних ресурсів 
дедалі більше підкоряється об’єктивній необ-
хідності екологізації землеволодіння і землеко-
ристування, пошуку найбільш обґрунтованих, з 
погляду охорони довкілля, форм і способів еко-
номічно продуктивного, ефективного, а у кінце-
вому рахунку – сталого землекористування.
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Розділ 2. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ...
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Розділ 2. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ...

2.4. ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ  

ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ТА ДОЗВОЛЕНИМ 
ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ

Достатню еколого-економічну спрямова-
ність мають інтереси, зв’язки і залежності, які 
виникають у зв’язку з відновленням втрачених 
під час господарської діяльності корисних влас-
тивостей земельних ресурсів. Тут досить чітко 
виділяються два напрями прояву суспільних 
інтересів і залежностей: перший – інтереси й 
залежності у зв’язку з відновленням корисних 
властивостей земельних ресурсів як природ-
ного компонента, другий – як специфічного 
товару. У першому випадку предметом інтер-
есів є діяльність з подолання процесів дегра-
дації земельного фонду. Зокрема, йдеться про 
запобігання наслідкам і подолання наслід-
ків водної ерозії, закислення, заболочування, 
переущільнення й порушення структури ґрун-
тів, їх забруднення пестицидами, важкими 
металами й радіонуклідами тощо. При цьому 
сукупністю суспільних інтересів є підстава, на 
якій ґрунтується суспільний компроміс з при-
воду мети, завдань, напрямів, механізмів і дже-
рел фінансування заходів щодо збереження та 
збільшення корисних властивостей земель.

У другому випадку варто розглядати під-
тримку на відповідному рівні товарних влас-
тивостей земельної власності: вплив на цінові 
параметри на земельному ринку, створення 
умов для збереження ліквідності земельних 
ділянок, їх ефективного ринкового обороту, збе-
реження реальної вартісної форми як основи 
для оподаткування і т.п. У цьому разі інтер-
еси суспільства й конкретного землевласника 
за одними позиціями збігаються, за іншими є 
суперечливими. Так, у збереженні на визна-
ченому рівні ринкової ціни землі як заставної 
вартості інтереси суспільства й землевласника 
в остаточному підсумку збігаються. Менш гар-
монійні суспільні та приватні інтереси з приводу 
ринкового землеобігу, величини земельного 
оподаткування і т.п.

Виділяючи земельні відносини та систему 
землекористування у надзвичайну соціально-
економічну категорію, треба вказати на ще 
одну їх особливість: «наскрізний», що прони-
кає в усі сфери і складники відтворювального 
процесу, екологічний характер. Пояснюється 
це тим, що земельний ресурс включений прак-
тично в усі сфери економічного процесу. Так, на 
стадії виробництва життєвих засобів і ресурсів 
(включаючи споживчі товари й послуги, засоби 
виробництва і робочу силу) земля входить до 
витратного компонента, визначаючи через свої 

цінові параметри величину суспільно необ-
хідних та індивідуальних витрат. Вилучення 
ренти через земельне оподаткування включає 
земельний чинник у сферу розподілу, а про-
сторово-географічні властивості й параметри 
земельного чинника впливають на напрями, 
інтенсивність і швидкість руху сукупного сус-
пільного продукту, забезпечуючи участь цього 
чинника у сфері обігу і споживання.

Землекористування виділяється в надзви-
чайний блок у системі соціально-економічних 
відносин через специфіку землі як своєрідної 
категорії власності й виняткового виду неру-
хомості. Набуваючи в умовах ринку власти-
востей товару й беручи участь як нерухомість 
у різних ринкових операціях, земля вирізня-
ється з-поміж інших груп товарів і категорій 
нерухомості двома принциповими особливос-
тями. Перша полягає в тому, що цей ресурс 
не можна фізично вилучити й перемістити в 
просторі, «переробити» і «розчинити» в іншій 
просторово мобільній продукції, використову-
вати й амортизувати без залишку. Зазначена 
характеристика земельної власності дає змогу 
тримати її в центрі пильної суспільної уваги, 
контролю й усталених регламентних вимог і 
обмежень. У цьому разі завжди зберігається 
вірогідність забезпечити верховенство суспіль-
них інтересів над індивідуальними, за суспіль-
ством лишається можливість зміни «правил 
гри» і змістовного наповнення прав землевлас-
ників і землекористувачів. Тому права земель-
ного власника об’єктивно більш обмежені, ніж 
власників інших категорій власності, у тому 
числі й нерухомості. У цьому разі щодо земель-
ної власності вже не діє класична формула 
римського права «вживати і зловживати», при-
належної будь-кому власності. Здебільшого, 
стає об’єктивно неминучим для будь-якого 
соціально-економічного укладу активне й різ-
нобічне втручання органів державного управ-
ління у взаємозв’язки і взаємозалежності між 
людьми, що виникають з приводу розподілу, 
перерозподілу, використання й відновлення 
земельних ресурсів держави, громадянами 
якої вони є. Втручання може спиратися як на 
адміністративно-правову, так і на економічну 
основу, бути бюрократичним, командним або 
ліберальним, ринковим. Це означає, що сус-
пільство залишається головним консолідова-
ним «власником» земельного ресурсу, лише 
делегує конкретним земельним власникам 
свої розпорядницькі й інші функції в досить 
вузьких і відкритих для зміни межах земель-
ного права. Звідси система ринкових опера-
цій із земельною власністю має певною мірою 
умовний характер, тому що лишає власникові 
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у володіння й розпорядження не конкретну 
матеріальну субстанцію, а тільки контрольо-
ване право користування нею.

Друга особливість випливає з першої й 
полягає в тому, що, здобуваючи товарну форму, 
залишаючись об’єктом загальних інтересів і 
«наскрізним» чинником відтворювального про-
цесу, земельний ресурс стає не периферійним, 
а центральним базовим об’єктом суспільних 
відносин. Земельні відносини переміщуються у 
структурі суспільних відносин у її основу, фун-
дамент, стають регулятором усієї сукупності 
суспільних зв’язків залежностей, включаючи 
не тільки економічну, але й соціально-демо-
графічну, політичну, екологічну й іншу сфери та 
складники суспільного відтворення. Отже, спе-
цифіка системи землекористування виявля-
ється, з одного боку, у їх відносній обмеженості 

щодо володіння й розпорядження земельними 
ресурсами, а з іншого – у їх багатосуб’єктності, 
багатомірності, багатофункціональності та 
соціальній універсальності.

З урахуванням історичного досвіду, сучас-
ного соціально-економічного й екологічного 
стану в Україні, етнічних і культурних чинників, 
стратегічною метою земельної реформи було 
забезпечення найраціональнішого та високо-
ефективного використання земель, всебічної 
охорони й підвищення родючості ґрунтів і ство-
рення на цій підставі екологічно безпечного 
землекористування.

Неабияке занепокоєння викликає стан 
земель сільськогосподарського призначення. 
Так, щорічні втрати гумусу через мінералізацію 
та ерозію ґрунтів становлять 32–33 млн тонн – 
це 9 млрд грн збитків [24] (рис. 2.1). 

Рис. 2.1. Баланс втрати гумусу в ґрунтах України 
Джерело: за даними ДУ «Держґрунтохорона»

У зв’язку із зменшенням внесення орга-
нічних добрив з 8,6 т/га в 1990 р. до 0,5 т/га 
у 2015 р., що в 17 раз менше ніж у 1990 році, 
дефіцит гумусу збільшився до 0,6 т/га. 
Удобрена органічними добривами площа ста-
новить 441,8 тис. га (2,5%). Така кількість вне-
сених добрив не може забезпечити бездефі-
цитний баланс гумусу та поживних речовин у 
ґрунтах України, тобто не дотримується осно-
вний закон землеробства – винесення пожив-
них речовин потрібно компенсувати шляхом 
їх повернення в ґрунт. Як наслідок, остан-
німи роками спостерігається від’ємний баланс 
гумусу та поживних речовин у ґрунті. Сьогодні 
необхідні нові підходи й технологічні рішення 
проблем хімічної меліорації ґрунтів. Навіть 
при застосуванні сучасних ресурсозберігаль-
них технологій хімічної меліорації ґрунтів без 

відчутної державної підтримки господарствам 
не обійтися. 

За даними ННЦ «Інститут землеробства» 
УААН, щорічні втрати гумусу в середньому 
становлять 600–700 кг/га. За період з 1999 по 
2004 роки ґрунти України втратили в серед-
ньому 0,07 % гумусу. Головна причина чима-
лої втрати гумусу полягає у скороченні обся-
гів застосування органічних добрив. Так, за 
останні 17 років обсяги внесення органічних 
добрив скоротилися у 19,7 разів і становили у 
2007 році 11,9 млн тонн, або 0,7 т/га. Внаслідок 
зниження вмісту гумусу щорічні недобори 
сільськогосподарської продукції становлять 
близько 3 млн тонн умовного зерна. Для безде-
фіцитного балансу гумусу внесення органічних 
добрив необхідно збільшити у зоні Полісся до 
14 т/г щорічно, Лісостепу – 11, Степу – 9 тонн.
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У цілому по Україні норма органічних 
добрив має становити 10 т/га. По суті, у кра-
їні екологізація землекористування під час 
виконання заходів земельної реформи так і 
не відбулася. Украй небезпечна деформація 
сільськогосподарського землекористування 
виявилася в досліджуваному періоді ще й 
у вигляді різкого зниження родючості ґрун-
тів, спричиненого як надмірними антропоген-
ними навантаженнями на сільськогосподарські 
землі, так і, передусім, згортанням у зв’язку з 
економічною кризою обсягів ґрунтозахисних 
і ґрунтовідновлювальних робіт. У 2,5–5 разів 
скоротилися обсяги виконання агрохімічних й в 
5–7 разів меліоративних й інших, що зберігають 
і підвищують родючість ґрунтів робіт. Внесення 
органічних добрив скоротилося більш ніж у 
10 разів, а мінеральних – у 4–5 разів. Унаслідок 
цього відбувається повсюдне виснаження ґрун-
тів, винятково ріллі. Відновлення вмісту гумусу 
в них досягло гранично припустимого мінімаль-
ного рівня (0,6 %). Накопичення гумусу в ґрунті 
є обов’язковою умовою відтворення та підви-
щення родючості ґрунтів.

Для забезпечення високих і сталих уро-
жаїв сільськогосподарських культур необ-
хідно, щоб ґрунт мав оптимальний вміст 
гумусу. За даними ННЦ «Інститут ґрунтоз-

навства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», 
оптимальний рівень вмісту гумусу у ґрунтах 
України має становити 4 %, а фактичний ста-
новить 3,1 % [31].

В Україні склався надзвичайно високий 
рівень освоєння життєвого простору: до гос-
подарського використання з різним функціо-
нальним призначенням залучено понад 67 % 
її території. Тільки близько 25,8 млн га (42 %) 
екологостабілізаційних угідь, з яких 4,5 млн га 
(7 %) знаходиться у природному стані (болота, 
озера, річки, а також відкриті землі без рослин-
ного покриву та з незначним рослинним покри-
вом). Розподіл земель України за їх господар-
ським використанням свідчить, що найбільша 
питома вага належить сільському господар-
ству – 59,9 %, на другому місці – лісове госпо-
дарство – 14,2 %, на третьому – охорона навко-
лишнього природного середовища – 5,5 % та 
житлова й інша забудова – 4,0 %.

Характеристика розподілу земельних 
ресурсів України за функціональним та дозво-
леним їх використанням станом за 2000-
2015 період наведена в таблиці 2.11. Як пока-
зують дані таблиці, питома вага земельних 
ресурсів за основними видами угідь та функ-
ціональним використанням становить 68,8 % 
земельного фонду України – це сільськогос-

Таблиця 2.11
Оцінка тенденцій розподілу земель за функціональним та дозволеним їх використанням

Види функціонального та дозволеного 
використання

Загальна площа
01.01.2001 01.01.2016

тис. га % тис. га %
Сільськогосподарські угіддя 41800,4 69,3 41507,9 68,8
у т.ч.: рілля 32544,1 53,9 32541,3 53,9
багаторічні насадження 912,8 1,5 892,4 1,5
сінокоси і пасовища 7938,7 13,2 7840,5 13,0
Під сільськогосподарськими будівлями, 
дворами, шляхами і прогонами 1030,4 1,7 1023,5 1,7

Сільськогосподарські землі в стадії 
меліорації та тимчасової консервації 60,7 0,1 195,0 0,3

Ліси 10438,9 17,3 10633,1 17,6
Чагарники 333,0 0,6 404,1 0,7
Забудовані землі 2463,0 4,1 2552,9 4,2
у т.ч.: житлова 438,1 0,7 488,9 0,8
промислова 229,2 0,4 224,7 0,4
відкриті розробки 154,1 0,3 157,1 0,3
комерційного використання 37,4 0,1 55,4 0,1
громадська та інша 52,1 0,1 310,3 0,5
транспортна та технічна 555,8 0,9 571,0 0,9
для відпочинку 732,4 1,2 745,5 1,2
Болота 951,8 1,6 982,3 1,6
Вода 2421,0 4,0 2426,4 4,0
Невикористовувані землі (піски, кам’янисті 
місця, яри тощо) 1188,6 2,0 1033,8 1,7

Разом земель 60354,8 100,0 60354,9 100,0
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подарські угіддя, 17,6 % – лісовкриті площі, 
4,0 % – під водою, а 4,2 % – забудовані землі.

За цей період суттєвих змін у розподілі 
земельних ресурсів за функціональним та 
дозволеним їх використанням не відбулося. 
Відповідно не відбулося і суттєвих змін в еко-
логічному стані землекористування.

2.5. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ 
РЕСУРСІВ ЗА ЕКОЛОГІЧНОЮ 

СПРЯМОВАНІСТЮ 

Україна завдяки своєму географічному 
положенню, займаючи менше 6 % площі 
Європи, має не менше 35 % її біорозмаїття і за 
цим показником випереджає майже всі європей-
ські країни, лише незначною мірою поступаю-
чись еталону багатства біорозмаїття – Франції. 
Україна є перехрестям історично різних мігра-
ційних хвиль рослинного і тваринного світу з 
різних центрів походження, що перекочувалися 
через неї, залишаючи на її поверхні свої сліди і 
живі пам’ятки цих хвиль. 

За орієнтовними підрахунками кількість 
видів біоти на території України становить 
понад 70 тис. З них флора – понад 25 тис. 
видів (гриби і слизовики – 15 тис; водорості – 
4 тис; лишайники – 1 тис; мохи – 800 і судинні 
рослини – 5, 1 тис.) і фауна – понад 45 тис. 
видів (комахи – 35 тис; членистоногі без 
комах 3,4 тис; черви – 3,2 тис. тощо). З них 
до Червоної книги України занесено 511 видів 
рослин і 382 види тварин. Тут поширено 
понад 3,5 тис. асоціацій рослинних угрупо-
вань, що становить її національне багатство. 
Збереження його є обов’язковою умовою ста-
лого розвитку. Воно має значення для всіх 
сфер людської діяльності (економічної, соці-
альної, екологічної), забезпечуючи людину 
більшістю матеріальних ресурсів, включаючи 
кисень, яким вона дихає, умови життя і визна-
чаючи її культуру, духовність і менталітет. Тому 
будь-яка деградація біоти призводить до нега-
тивних екологічних наслідків.

На жаль, сучасна інтенсивна діяльність 
людей призвела до значної деградації екосис-
тем та глобальних екологічних криз (потепління 
клімату, спустелювання ґрунтів, підтоплення 
земель, їх забруднення важкими металами, 
нафтопродуктами, хімічними речовинами, кис-
лотні дощі тощо).

Поліпшення стану біорізноманіття в Україні 
можливе тільки при чіткому усвідомленні пози-
тивних і негативних чинників, які впливають 
на нього. Тому аналіз специфічних загроз біо-
різноманіттю й опрацювання певних методич-

них підходів щодо їх територіальної організації 
та оцінки, які в управлінській практиці мають 
застосовуватися, є дуже важливими.

Збереження біорізноманіття є одним із 
напрямів концепції сталого розвитку, яке перед-
бачає гармонізацію економічного, екологічного 
та соціального складників розвитку суспіль-
ства та еволюції біосфери і базується на еко-
системних принципах управління природними 
системами.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про 
екологічну мережу України» [17] основними 
засадами формування, збереження та вико-
ристання екомережі є: 

а) забезпечення цілісності екосистемних 
функцій складових елементів екомережі; 

б) збереження та екологічно збалансоване 
використання природних ресурсів на території 
екомережі; 

в) зупинення втрат природних та напівпри-
родних територій (зайнятих рослинними угру-
пованнями природного походження та комплек-
сами, зміненими в процесі людської діяльності), 
розширення площі території екомережі; 

г) забезпечення державної підтримки, стиму-
лювання суб’єктів господарювання при створенні 
на їх землях територій та об’єктів природно-запо-
відного фонду, інших територій, що підлягають 
особливій охороні, розвитку екомережі; 

ґ) забезпечення участі громадян та їх 
об’єднань у розробленні пропозицій і прийнятті 
рішень щодо формування, збереження та вико-
ристання екомережі; 

д) забезпечення поєднання національної 
екомережі з екомережами суміжних країн, що 
входять до Всеєвропейської екомережі, всебіч-
ний розвиток міжнародної співпраці у цій сфері; 

е) удосконалення складу земель України 
шляхом забезпечення науково обґрунтованого 
співвідношення між різними категоріями земель; 

є) системне урахування екологічних, соці-
альних та економічних інтересів суспільства.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про 
екологічну мережу України» [17] до складників 
структурних елементів екомережі належать:

а) території та об’єкти природно-заповід-
ного фонду;

б) землі водного фонду, водно-болотні 
угіддя, водоохоронні зони;

в) землі лісового фонду;
г) полезахисні лісові смуги та інші захисні 

насадження, які не належать до земель лісо-
вого фонду;

ґ) землі оздоровчого призначення з їх при-
родними ресурсами;

д) землі рекреаційного призначення, які 
використовуються для організації масового від-
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починку населення і туризму та проведення 
спортивних заходів;

е) інші природні території та об’єкти 
(ділянки степової рослинності, пасовища, сіно-
жаті, кам’яні розсипи, піски, солончаки, земельні 
ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що 
мають особливу природну цінність);

є) земельні ділянки, на яких зростають 
природні рослинні угруповання, занесені до 
Зеленої книги України;

ж) території, які є місцями перебування чи 
зростання видів тваринного і рослинного світу, 
занесених до Червоної книги України;

з) частково землі сільськогосподарського 
призначення екстенсивного використання – 
пасовища, луки, сіножаті тощо;

и) радіоактивно забруднені землі, що не 
використовуються та підлягають пильній охо-
роні як природні регіони з окремим статусом.

Згідно з додатком 4 до Загальнодержавної 
програми формування національної екологіч-
ної мережі України на 2000–2015 роки [18] деякі 
складники національної екологічної мережі 
повинні займати 25164,5 тис. га. Крім того, 
до її складу планувалося включити 575,5 тис. 
га деградованих та забруднених земель, що 
передбачались під консервацію.

За даними державного земельного када-
стру станом на 2010 рік, площа національної 
екологічної мережі збільшилася з 2000 року 
тільки на 207 тис. га при плані відповідно до 
Загальнодержавної програми формування 
національної екологічної мережі України на 
2000–2015 роки 7,3 млн га (2,8 %) [18]. 

Водночас формування національної еко-
логічної мережі не завершується визначенням 
площ земельних угідь, які мають бути до неї 
включені.

Таке формування передбачає проведення 
відповідної інвентаризації та розроблення 
схем і проектів землеустрою щодо визначення 
меж земельних ділянок складників екомережі, 
визначення правового режиму землекорис-
тування і внесення обмежень у використанні 
земель до державного реєстру земель. 

Одночасно Україна успадкувала з радян-
ських часів екологічно незбалансовану струк-
туру сільськогосподарських угідь, у якій над-
мірно висока частка орних земель (рис 2.2). 

Порівняно з іншими країнами світу в 
Україні дуже низька частка природних кор-
мових угідь у загальній площі сільськогоспо-
дарських угідь – 19,0 %. У більшості європей-
ських країн цей показник коливається в межах 
30–40 %. Порівняльна структура сільськогоспо-
дарських угідь України та інших країн наведена 
в табл. 2.12.

Рис. 2.2. Структура сільськогосподарських 
угідь станом на 1 січня 2016 року

Джерело: за даними форми 6-зем Держгеокадастру

Таблиця 2.12
Порівняльна структура 

сільськогосподарських угідь України  
та інших країн світу [23]
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Україна 41,3 32,5 7,9 19,0
Австрія 3,5 1,4 2,0 57,1
Білорусь 9,4 5,6 3,1 33,0
Іспанія 30,2 13,7 10,3 34,1
Канада 73,4 45,7 27,9 38,0
Великобританія 17,6 5,7 11,1 63,1
Німеччина 17,1 11,8 5,2 30,4
Польща 18,7 12,6 4,0 21,4
Росія 210,2 122,6 78,0 37,1
Румунія 14,8 9,4 4,8 32,4
США 426,9 173,5 239,2 56,0
Франція 30,3 18,5 11,1 36,6
Швейцарія 1,6 0,4 1,1 68,8

За показником розораності земельного 
фонду – 56,0 % Україну випереджає лише Данія 
(60,2 %). За розораністю сільськогосподарських 
угідь (79,5 %) Україна також випереджає біль-
шість країн Європи і поступається також лише 
Данії (92 %).

Оцінка тенденцій розподілу земельних 
ресурсів за їх екологічною спрямованістю ста-
ном на 2000 та 2015 роки свідчить, що суттє-
вих змін в екологізації землекористування за 
цей період не сталося за вилученням земель 
під забудовою, площа яких зросла на 1,4 % 
(табл. 2.13). 

Як свідчить величина коефіцієнта еко-
логічного впливу угідь на прилеглі землі, 
найпозитивніший вплив мають землі під 
водою і болота (Ке = 2,93) та ліси і чагарники  
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(Ке = 2,29). Найнегативніший вплив на екологіч-
ний стан землекористування мають орні землі 
(Ке = 0,87). Одночасно розподіл земельних ресур-
сів України за екологічною спрямованістю свід-
чить, що їх площа під лісами в цілому суттєво не 

змінилася, хоча площа постійного користування 
лісогосподарських підприємств зросла за період 
2011–2015 рр. на 0,3 тис. га (табл. 2.14). 

Площа земель організацій, підприємств 
й установ природоохоронного, оздоровчого, 

Таблиця 2.13
Оцінка тенденцій розподілу земельних ресурсів України за їх екологічною спрямованістю 

за період із 01.01.2001 по 01.01.2016 роки
Види використання 

земель за їх економічною 
спрямованістю

Станом на 
01.01.2001

Станом на 
01.01.2016 +,- 2016 до 

2001 в %
Коефіцієнт екологіч-

ного впливу угіддя на 
прилеглі землітис. га % тис. га %

Забудовані землі 4544,8 7,5 4610,2 7,6 1,4 1,27
Орні землі 32985,2 54,7 32775,0 54,3 -0,6 0,87
Багаторічні насадження 931,9 1,5 892,4 1,5 -4,4 1,47
Сінокоси і пасовища 7909,9 13,1 7840,5 13,0 -0,9 1,71
Ліси і чагарники 10413,6 17,3 10633,1 17,6 2,1 2,29
Під водою і болота 3370,7 5,6 3408,7 5,6 1,1 2,93
У стадії меліоративного 
освоєння тощо 198,7 0,3 195,0 0,3 -1,9 1,27

Разом 60354,8 100,0 60354,9 100,0 0,0

Джерело: за даними форми 6-зем Держгеокадастру, за відповідний рік

Таблиця 2.14
Оцінка тенденцій розподілу земельних ресурсів  

у межах регіонів України під лісами та лісовкритими площами, тис. га

Адміністративно-
територіальні 

одиниці

Наявність земель на 01.01.2016 Зміни за період з 01.01.2011  
по 01.01.2016 рік

разом земель у т.ч. вкритих лісовою 
рослинністю разом земель у т.ч. вкритих лісовою 

рослинністю
АР Крим 300,3 278,9 0,07 -0,04
Вінницька 380,3 356,8 0,32 0,22
Волинська 697,7 646,5 0,37 0,67
Дніпропетровська 192,8 163,7 0,21 0,12
Донецька 204,0 189,6 0,00 0,00
Житомирська 1123,4 1024,0 0,44 0,38
Закарпатська 724,0 657,8 -0,04 0,00
Запорізька 119,3 110,3 0,08 0,18
Івано-Франківська 635,7 587,1 -0,05 -0,09
Київська 648,8 592,8 -0,03 -0,02
Кіровоградська 189,1 166,8 2,54 1,98
Луганська 356,3 308,7 0,90 0,19
Львівська 694,7 629,1 0,04 0,06
Миколаївська 124,5 101,3 2,01 1,88
Одеська 223,0 199,8 -0,40 0,20
Полтавська 285,9 255,3 1,19 0,08
Рівненська 805,8 744,1 0,36 -0,11
Сумська 460,9 428,7 0,43 0,63
Тернопільська 201,7 188,6 0,45 0,32
Харківська 417,4 378,0 0,31 -0,08
Херсонська 152,1 125,9 0,39 0,56
Хмельницька 287,6 268,7 0,10 0,19
Черкаська 338,6 322,4 0,03 -0,03
Чернівецька 257,9 242,8 0,00 0,00
Чернігівська 740,5 663,2 0,32 0,50
м. Київ 35,3 35,1 -1,13 -1,14
м. Севастополь 35,5 32,9 0,00 0,00
Україна 10633,1 9698,9 0,30 0,22

Джерело: за даними форми 6-зем Держгеокадастру
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рекреаційного та історико-культурного призна-
чення збільшилася за період 2011–2016 рр. 
на 733,1 тис. га (табл. 2.15). До територій, що 
особливо охороняються, належать землі з уні-
кальним природоохоронним, науковим, істо-
рико-культурним, естетичним, рекреаційним, 
оздоровчим й іншим винятковим значенням. 

Таблиця 2.15
Оцінка тенденцій розподілу земельних 

ресурсів, наданих у користування 
організаціям, підприємствам й установам 

природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаційного та історико-культурного 

призначення, тис. га

Адміністративно-
територіальні 

одиниці
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АР Крим 147,2 1,8
Вінницька 37,4 4,6
Волинська 180,0 -0,2
Дніпропетровська 32,0 93,1
Донецька 94,4 10,8
Житомирська 106,4 3,9
Закарпатська 188,5 0,7
Запорізька 86,7 104,1
Івано-Франківська 258,3 1,3
Київська 38,7 116,9
Кіровоградська 17,2 50,2
Луганська 82,2 7,9
Львівська 117,5 3,2
Миколаївська 58,7 3,8
Одеська 119,6 7,5
Полтавська 145,7 109,0
Рівненська 154,4 2,3
Сумська 165,1 -2,2
Тернопільська 117,7 2,7
Харківська 44,4 27,9
Херсонська 167,1 63,9
Хмельницька 298,2 11,9
Черкаська 38,8 99,6
Чернівецька 68,6 5,7
Чернігівська 260,7 3,8
м. Київ 36,0 -0,4
м. Севастополь 34,7 -0,1
Україна 3096,2 733,7

Джерело: за даними форми 6-зем 
Держгеокадастру, станом 01.01.2016 р.

Значна площа площа таких земель вилу-
чена з господарського використання й цивіль-
ного обороту на постійній основі згідно з 
рішеннями органів державної влади, а також 

рішеннями органів місцевого самоврядування. 
Частина з них належить до природно-запо-
відних територій, а невеликий відсоток під 
об’єктами оздоровчого призначення, будин-
ками відпочинку, пансіонатами, кемпінгами, 
туристичними й оздоровчими базами, іншими 
установами рекреації, пам’ятками історії й 
культури. Така ситуація віддзеркалює багато-
річне ігнорування величезного економічного 
потенціалу рекреації, недооцінку доцільності 
освоєння відповідних туристичних і ліку-
вально-оздоровчих ресурсів, що охоплені 
останнім часом глибокою системною кризою. 
Проблема полягає в тому, щоб утримати тери-
торіально-ресурсну базу відповідних галузей 
і підприємств у стані, що дозволяє відновити 
й активізувати їх діяльність з мінімальними 
додатковими витратами.

Фактично, сьогодні спостерігається криза 
біотичної розмаїтості, яка деградує і її кількість 
стрімко зменшується. Скорочення розмаїтості 
живої природи є найголовнішим у сьогодніш-
ніх змінах навколишнього середовища й оціню-
ється, мабуть, як єдиний абсолютно незворот-
ний процес. Наслідки його передбачити важко, 
оскільки й досі реальна цінність земної біоти не 
усвідомлюється людством.

2.6. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

За сучасними оцінками, упродовж усієї 
історії свого існування людство понівечило 
2 млрд га родючих ґрунтів. Площа орних 
земель та пасовищ становить на сьогодні 
близько 1,5 млрд га. Територій, які не відчули 
впливу діяльності людини, у світі залиши-
лося не так уже й багато – лише 39 % від усієї 
площі Землі [8, 25]. В Україні площа територій, 
що збереглися у природному стані, становить 
лише 50 тис. км2, або 8 % від загальної площі, і 
наближається до критичної [8, 14].

Встановлено, що 87% збільшення терито-
рії пустель обумовлене антропогенними чин-
никами і лише 13 % – чинниками природного 
походження. Уже зараз опустелювання охо-
пило близько 30 млн км2 суші планети. Тільки 
в Україні зона кліматичного опустелювання 
займає близько 35 % загальної площі [8, 14]. 
Під впливом людської діяльності паралельно 
опустелюванню відбувається також руйнація 
ґрунту через ерозію. Щорічно під впливом при-
родних і техногенних факторів орні землі втра-
чають 26 млрд тонн родючою шару. Зменшення 
площ ріллі реєструється у багатьох країнах 
світу (рис. 2.3) [8; 14; 11; 25].
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Крім того, високий ступінь освоєння 
земель сільським господарством і пов’язана з 
цим інтенсивна хімізація, що характерна для 
країн Європи, не сприяють відновлювальним 
ґрунтовим процесам. Причому Україна, згідно 
з наявною інформацією, має чи не найви-
щий рівень розораності земель серед країн 
Західної Європи [8; 14; 11; 25], що переви-
щує всі розумні межі. Екстенсивне землеко-
ристування, властиве сільському господар-
ству України, аж ніяк не поліпшує екологічну 
ситуацію, що склалася, і може призвести до 
подальшої руйнації унікальних сільськогоспо-
дарських угідь.

Для оцінки впливу складу угідь на еколо-
гічну стабільність землекористування та агро-
ландшафтів запропоновано використовувати 
Методичні рекомендації оцінки екологічної ста-
більності агроландшафтів і сільськогосподар-
ського землекористування, а саме такі еколо-
гічні показники [28]:

• коефіцієнт екологічної стабільності 
землекористування;

• індекс продуктивності агроландшафтів;
• коефіцієнт антропогенного наванта- 

ження.
Оцінка впливу складу угідь на екологічну 

стабільність території адміністративно-терито-
ріальних утворень, стійкість якої залежить від 
сільськогосподарської освоєності земель, роз-
ораності й інтенсивності використання угідь, 
проведення меліоративних і культуртехнічних 
робіт, забудови території, характеризується 
коефіцієнтом екологічної стабільності зем-
лекористування до і після освоєння проекту 
землеустрою.

Значення коефіцієнтів оцінки екологічних 
властивостей земельних угідь обраховуються з 
використанням таблиці 2.16.

Таблиця 2.16
Значення коефіцієнтів оцінки екологічних 

властивостей земельних угідь

№ 
п/п Угіддя

Коефіцієнт 
екологічної 

стабіль-
ності зем-

лекористу-
вання, Кек.ст.

Коефіцієнт 
еколо-
гічного 
впливу 

угіддя на 
прилеглі 

землі, Кек. уг.

1 Забудовані 
землі і шляхи 0,00 1,27

2 Рілля 0,14 0,87
3 Виноградники 0,29 1,47
4 Лісосмуги 0,38 2,29

5 Фруктові сади, 
чагарники 0,43 1,47

6 Присадибні 
землі та огороди 0,50 1,59

7 Сінокоси 0,62 1,71
8 Пасовища 0,68 1,71

9
Ставки і болота 
природного 
походження

0,79 2,93

10 Ліси природного 
походження 1,00 2,29

При різному складі угідь коефіцієнт еколо-
гічної стабільності території (Кек.ст.) розрахову-
ється за формулою [28]:
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Рис. 2.3. Характеристика рівня розораності земель  
країн Західної Європи, Білорусі та України, %
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де К1і – коефіцієнт екологічної стабільності 
угіддя і-го виду;

Рі – площа угіддя і-го виду;
Кр – коефіцієнт морфологічної стабільності 

рельєфу (Кр = 1,0 – для стабільних територій і 
Кр = 0,7 для нестабільних територій).

Якщо одержане значення Кек.ст. менше 0,33, 
то територія є екологічно нестабільною, якщо 
змінюється від 0,34 до 0,50, то належить до 
стабільно нестійкої, якщо знаходиться у межах 
від 0,51 до 0,66, то переходить до середньої 
стабільності, якщо перевищує 0,67, то терито-
рія є екологічно стабільною.

Відомо, що екологічно стійкі угіддя (ліси, 
болота природного походження, природні луки) 
створюють навколо себе сприятливе еколо-
гічне середовище й позитивно впливають на 
довкілля, його флору і фауну. Для встанов-
лення меж цього впливу можна визначити гра-
ничну віддаль від екологічно стійкого угіддя 
до екологічно нестабільної території, а саме 
ширину сприятливої екологічної зони (D) щодо 
менш стійкого угіддя. За даними І. Риборські і 
Е. Гайсе, ця ширина вираховується за форму-
лою [6]:
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де Р – площа угіддя, га;
К2 – коефіцієнт екологічного впливу угіддя 

на навколишні землі.
Під час землевпорядного проектування 

такі розрахунки необхідно проводити по всіх 
екологічно стійких угіддях, нанести на планову 
основу межі екологічно нестабільних територій. 
Для таких територій розробляються додаткові 
екологічні заходи. Це, насамперед, організа-
ційно-господарські, агротехнічні, лісомеліора-
тивні і гідротехнічні із захисту земель від еро-
зії; природоохоронні заходи; комплекс робіт 
з підвищення родючості ґрунтів. Індекс про-
дуктивності агроландшафтів (або їх частини) 
з урахуванням «регіонального» ефекту (Іn) 
визначається за формулою:
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I K

Р
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×∑

де Кпр – коефіцієнт збільшення продуктив-
ності угідь внаслідок «регіонального» ефекту, 
за науковими записками Інституту економіки 
НАН, рівний приблизно 0,1-0,2;

Р – площа агроландшафту, га;
Σ Іі – загальна довжина меж екотонів.
Коефіцієнт антропогенного навантаження 

(Ка.н.) характеризує, наскільки великий вплив 
діяльності людини на стан довкілля, у т.ч. 

на земельні ресурси. Він розраховується за 
формулою:

K
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×∑
∑

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

Б – бал відповідної площі з певним рівнем 
антропогенного навантаження (вимірюється за 
5-бальною шкалою). Високий ступінь антропо-
генного навантаження (5 балів) мають землі 
промисловості, транспорту, населені пункти; 
значний ступінь (4 бали) мають рілля, багато-
річні насадження; середній ступінь антропо-
генного навантаження (3 бали) мають природні 
кормові угіддя (сінокоси, пасовища), залужені 
балки; незначний (2 бали) – лісосмуги, чагар-
ники, ліси, болота, під водою; низький ступінь 
(1 бал) мають мікрозаповідники.

Розподіл земельних ресурсів за цільовим 
призначенням має довільний характер і не має 
достатньої економічної та екологічної обґрун-
тованості. Структура землекористування й еко-
логічна незбалансованість земельного фонду 
суттєво погіршує ефективність використання 
та охорони земель, погіршує природну здат-
ність ґрунтового покриву до самовідновлення, 
призводить до збіднення видового розмаїття 
флори і фауни в ландшафтах. Зокрема, оцінка 
тенденцій екологічної стабільності землекорис-
тування в межах регіонів України шляхом роз-
рахунку коефіцієнта екологічної стабільності 
(табл. 2.17) свідчить, що за період з 1990 по 
2015 роки екологічна стабільність землекорис-
тування на території України належить до ста-
більно нестійкої (Кек.ст. = 0,41). Потрібно відзна-
чити, що вона за цей період в цілому по Україні 
майже не змінилася. 

Аналогічну ситуацію має і коефіцієнт 
антропогенного навантаження, який станом на 
01.01.2016 р. становить К а.н. = 3,43, що свідчить 
про середній ступінь навантаження (табл. 2.18).

Наведені вище дані свідчать, що Україна, на 
жаль, не відповідає еколого-економічним вимо-
гам щодо загального стану. Отже, екологічний 
стан землекористування в країні наблизився до 
небезпечної межі, за якою можуть статися непо-
правні екологічні та економічні процеси.

Причини такого становища полягають у 
нерозповсюдженні в країні методів ведення 
сільськогосподарського виробництва, що збері-
гає природний потенціал сільськогосподарських 
угідь і забезпечує високу ефективність їх вико-
ристання одночасно. Також відсутні спонукальні 
стимули до збереження та відновлення якості 
земель у природокористувачів. Державна полі-
тика, спрямована на охорону земель, не роз-
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винена. Сучасні інструменти охорони ґрунтів і 
земель в країні практично не застосовуються.

У той самий час у світі виникли та досить 
успішно розвиваються нові напрями ведення 
сільського господарства, що дозволяють усунути 
наведені причини та перейти до принципів ста-
лого розвитку сільського господарства. Такими 
напрямами є органічне, біологічне та екологічне 
землеробство, яке забезпечує виробництво еко-
логічно чистих і безпечних продуктів без висна-
ження ґрунтового родючості. У рамках теорії 
економіки природо- та землекористування розро-
бляються й застосовуються на практиці методи 
впливу на землекористувачів, які призводять до 
екологічної (відновлення оптимального співвід-

ношення екологостабілізуючих угідь та їх якості) 
і економічної (відновлення ефективного сільсько-
господарського виробництва, що знизило родю-
чість на збиткових землях) реабілітації поруше-
них, забруднених і деградованих земель.

Отже, за період з 1990 по 2016 рр. еколо-
гічна стабільність землекористування на тери-
торії України належала до стабільно нестійкої 
(Кек.ст. 0,41) і в цілому по Україні (1991-2016) 
майже не змінилася. Водночас хоча в цілому 
по Україні екологічна стабільність землеко-
ристування належить до стабільно нестійкої, у 
шести регіонах (Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, 
Одеська області) землекористування є еколо-

Таблиця 2.17
Оцінка екологічної стабільності землекористування станом на 01.01.2016 р.

Угіддя
Коефіцієнт еколо-
гічної стабільності 

угіддя, К1
Площа угіддя, К1 х Р

Коефіцієнт еколо-
гічної стабільності 

території (К ек.ст.)
Забудована територія і дороги 0,00 3680,2 0,0  
Рілля 0,14 32510,6 4551,5  
Виноградники 0,29 111,9 32,5  
Лісосмуги 0,38 537,7 204,3  
Багаторічні насадження, 
чагарники 0,43 1029,0 442,5  

Присадибні ділянки 0,50 201,5 100,8  
Сіножаті 0,62 2405,8 1491,6  
Пасовища, перелоги 0,68 5666,6 3853,3  
Ставки і болота природного 
походження 0,79 4429,3 3499,1  

Ліси природного походження 1,00 9782,3 9769,7  
Разом  60354,9 23945,3 0,40

Джерело: розраховано з використанням джерела [28]

Таблиця 2.18
Оцінка антропогенного навантаження землекористування станом на 01.01.2016 р.

Угіддя
Коефіцієнт антро-

погенного наванта-
ження, К1

Площа угіддя, К1 х Р
Коефіцієнт антро-
погенного наван-
таження території 

(К а.н.)
Забудована територія і дороги 5,00 3680,4 18402,0
Рілля 4,00 32541,3 130165,2
Виноградники 4,00 113,5 454,0
Лісосмуги 2,00 537,7 1075,4
Фруктові сади 4,00 778,9 3115,6
Чагарники 2,00 404,1 808,2
Сухі відкриті землі з особли-
вим рослинним покривом 4,00 13,2 52,8

Сіножаті 3,00 2406,4 7219,2
Пасовища, перелоги 3,00 5667,8 17003,4
Ставки і болота природного 
походження 2,00 4429,3 8858,6

Ліси природного походження 2,00 9782,3 19564,6
Разом 60354,9 206719,0 3,43

Джерело: розраховано з використанням джерела [28]
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Розділ 2. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ...

гічно нестабільним [33]. Таким чином, Україна, 
на жаль, не задовольняє еколого-економічні 
вимоги щодо загального стану, екологічний 
стан землекористування в країні наблизився до 
небезпечної межі, за якою можуть розпочатися 
непоправні екологічні та економічні процеси, 
особливо в районах проведення АТО Донецької 
та Луганської областей.

2.7. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ 
ПРИДАТНОСТІ ЗЕМЕЛЬ  

ДО ВИКОРИСТАННЯ  
В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Найважливішим з погляду сільськогоспо-
дарського виробництва є поділ земель за при-
датністю для конкретного, конкурентоспромож-
ного в ринкових умовах сільськогосподарського 
використання. Розв’язання цього завдання дося-
гається завдяки проведенню еколого-економіч-
ної класифікації придатності орних земель.

З метою інвестиційної привабливості 
сільськогосподарського землекористування 
потрібно знати, який урожай можна одержати 
з конкретної земельної ділянки і які будуть 
затрати для досягнення цієї урожайності.

Такі дані виробничої продуктивності землі 
відображає еколого-економічна класифікація 
придатності орних земель, яка базується на 
рівні окупності затрат на вирощування сіль-
ськогосподарських культур та агроекологічній 
придатності ріллі.

В основу класифікації покладені такі осно-
вні принципи:

1) використовувані для класифікації орних 
земель ознаки мають числовий вираз і містять 
дані економічної оцінки земель;

2) виділені класи придатності сприяють 
охороні й підвищенню родючості земельних 
угідь та враховують здатність ґрунтів до ерозії;

3) класи придатності характеризують інвес-
тиційну привабливість конкретних земельних 
ділянок для вирощування сільськогосподар-
ських культур.

Як основний критерій придатності орних 
земель використаний показник окупності затрат 
виробництва.

Зважаючи на викладене, класи придатності 
орних земель виокремлюють на підставі рівня 
окупності затрат основних сільськогосподар-
ських культур, з диференціацією ступеня під-
даності ґрунтів ерозії, характеру зволоженості 
та інших чинників, які значно впливають на 
ефективність виробництва. Виділені класи при-
датності орних земель характеризують якісне 
різноманіття деяких землеволодінь і землеко-

ристувань, придатність землі для вирощування 
поодиноких видів культур, вплив конкретних її 
ділянок на одержання доходів від виробництва.

У цьому разі варто зауважити, що один і той 
самий тип ґрунту неоднаково придатний для 
вирощування сільськогосподарських культур. 
Для найповнішого використання властивостей 
родючості ґрунтів, природнокліматичних чин-
ників зони розміщення земель, рекомендується 
розміщати посіви у найсприятливіших умовах.

Відомо, що при використанні земельних 
ділянок для вирощування сільськогосподар-
ських культур має забезпечуватись окупність 
затрат на рівні 1,0; 1,25; 1,35; 1,5 і більше. 

При окупності затрат нижче 1,0 вартість 
валового продукту буде нижче затрат, і гос-
подарство одержить лише збитки. Окупність 
у розмірі від 1,0 до 1,35 свідчить про переви-
щення вартості валового продукту над затра-
тами, але вона нижче середнього нормативу 
по Україні (зоні), який забезпечує розширене 
відтворення.

Сільськогосподарські культури доцільно 
вирощувати на ґрунтах, які забезпечують окуп-
ність затрат 1,35, і що вона вища, то більш еко-
номічно доцільне вирощування культур.

Економічно придатними землями можна 
вважати всі землі, які забезпечують окупність 
затрат більше одиниці. Для конкретних регіо-
нів (зон) цей показник обчислюється, зважаючи 
на конкретні умови розширеного виробництва. 
Вихідний рівень окупності затрат тут прийнятий 
у розмірі 1,35.

В основу класифікації придатності орних 
земель покладено показник окупності затрат 
зокремленої економічної оцінки орних земель, 
який відображає величину урожайності від-
повідної культури і затрат на її одержання та 
матеріали бонітування.

Базуючись на одержаних розрахунках, 
використовуючи дані зокремленої економічної 
оцінки ріллі та бонітування ґрунтів, у межах 
земельно-оціночного району орні землеволо-
діння та землекористування поділені на 3 групи 
та 5 класів придатності.

До першої групи належать орні землі, які 
забезпечують рівень окупності затрат при виро-
щуванні основних сільськогосподарських куль-
тур понад 1,35.

До другої групи належать незмиті і слабо-
змиті орні землі, які не забезпечують окупність 
затрат при вирощуванні сільськогосподарських 
культур інтенсивного виробництва (в осно-
вному цукрових буряків, кукурудзи на зерно та 
інші на рівні 1,35 і більше).

У третю групу виділяються середньо-
змиті і сильнозмиті орні землі; здебільшого, 
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при вирощуванні на них сільськогосподарських 
культур інтенсивного виробництва рівень окуп-
ності затрат становить менше 1,35.

У подальшому землі першої і третьої груп 
диференціюються за ступенем еродованості 
або іншими чинниками, які значно впливають 
на ефективність землеробства. Так, у першій 
групі виділяються два класи придатності орних 
земель – 1 клас з незначними (недеградова-
ними) і 2 клас – із слабозмитими (слабодегра-
дованими) ґрунтами, у третій групі – 4 клас із 
середньозмитими (середньодеградованими) 
і 5 клас – сильнозмитими (сильнодеградова-
ними) ґрунтами. При диференціації врахову-
ється розміщення орних земель щодо крутизни 
схилів. Так, орні землі 1, 2 і 3-го класів мають 
бути розміщені в основному на схилах до 3° 
(у Карпатському регіоні України до 5°), 4-го 
класу – на схилах 3–7° (у карпатському регі-
оні 5–7°) і 5-го класу – на схилах, як правило, 
понад 7°.

Такими методичними підходами всі орні 
землі поділяються на п’ять класів придатності 
орних земель для вирощування сільськогос-
подарських культур. До 1-го класу належать 
кращі по ґрунтах і технологічних властивос-
тях земельні ділянки ріллі, з рівним або сло-
бохвильовим рельєфом, що не зазнали еро-
зії. Ступінь окультуреності ґрунтів високий 
або вище середнього, середньо або добре 
забезпечені поживними речовинами, з гар-
ним засвоєнням добрив. Водний режим при-
родний, добрий або забезпечений дренажем. 
Забезпечують високу (понад 1,35) окупність 
затрат при вирощуванні всіх сільськогоспо-
дарських культур.

Розподіл орних земель за класами здій-
снюється з використанням матеріалів еко-
номічної оцінки сільськогосподарських 
угідь, матеріалів бонітування ґрунтів та 
кадастрових даних про якісний стан орних 
земель.

У таблиці 2.19 наведено приклад класифі-
кації придатності орних земель досліджуваної 
території. Із проведеної класифікації впливає, 
що землі одного й того самого класу мають 
оцінку відповідно з обмеженням їх викорис-
тання в сільському господарстві і свідчать про 
відповідність комплексу ґрунтових і технологіч-
них властивостей конкретної ділянки для виро-
щування певної культури, зважаючи на еконо-
мічну ефективність виробництва.

Показники такої класифікації орних земель 
використовуються при оптимізації структури 
угідь і посівних площ, розробленні проектів вну-
трішньогосподарського землевпорядкування 
території сільськогосподарських підприємств 

та вирішенні інших питань з організації раціо-
нального використання й охорони земель.

На землях 1-го класу розміщуються більш 
інтенсивні сільськогосподарські рослини і, від-
повідно до доцільного типу землекористування, 
профільні і просапні культури: у господарствах 
з вирощування цукрового буряку – цукровий 
буряк, в овочевих – овочі тощо. Для забезпе-
чення високої продуктивності цих земель необ-
хідно дотримуватися всіх агротехнічних вимог і 
науково обґрунтованої системи удобрення.

Землі 2-го класу мають деякі помірні 
обмеження через ерозійну небезпеку, слабке 
перезволоження, яке регулюється агротехні-
кою, недостатнім вмістом поживних речовин 
у ґрунті тощо. Придатні для вирощування всіх 
сільськогосподарських культур, але потребу-
ють протиерозійних або інших меліоративних 
заходів. Потребують додаткових порівняно з 
1-м класом затрат праці й засобів на виробни-
цтво одиниці продукції. Забезпечують окупність 
затрат вище 1,35 при вирощуванні всіх сіль-
ськогосподарських культур.

Землі 3-го класу мають певні обмеження, 
які призводять до скорочення набору можливих 
культур (низька водопроникність, кам’янистість, 
мала продуктивність, слабка ерозія тощо). 
Окупність затрат сільськогосподарських куль-
тур інтенсивного виробництва (цукровий буряк, 
овочі, кукурудза на зерно тощо) менше 1,35. 
Вимагають застосування спеціальних протие-
розійних і меліоративних заходів. При правиль-
ній агротехніці забезпечують хороший урожай 
зернових і деяких інших культур. На землях 
цього класу розміщуються в основному куль-
тури, вирощування яких забезпечує необхідну 
окупність затрат для розширеного відтворення.

Землі 4-го класу мають значні обме-
ження (великі схили, здатність до ерозії, низька 
водоутримувальна здатність тощо). Ґрунти з 
низькою родючістю, за винятком чорноземів 
і темно-сірих. Рівень окупності затрат інтен-
сивних сільськогосподарських культур нижче 
1,35. Придатні для вирощування небагатьох 
сільськогосподарських культур, потребують 
при цьому спеціальних протиерозійних або 
інших заходів захисту. При суворому дотри-
манні агротехніки деякі культури на цих землях 
можуть мати середню й високу продуктивність. 
Використовуються в основному в ґрунтозахис-
них сівозмінах.

Землі 5-го класу мають сильні обмеження 
для використання в рослинництві (великі схили, 
інтенсивна ерозія, поганий дренаж, низька 
водоутримувальна здатність тощо). При відпо-
відній агротехніці й поліпшенні можуть викорис-
товуватися як кормові угіддя або постійне залу-
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Таблиця 2.19
Приклад еколого-економічної класифікації орних земель

Клас
Шифри агро-
екологічних 
груп ґрунтів

Агровиробничі групи ґрунтів Площа, 
га

Оцінка ріллі за рівнем окупності витрат

зернових кукурудза на 
зерно

цукрових 
буряків

І

40г
Темно-сірі опідзолені і слабо-
деградовані легкосуглинкові 
ґрунти

86,2 2,52 2,02 2,04

41г

Чорноземи опідзолені і слабо-
деградовані і темно-сірі силь-
нодеградовані легкосуглинкові 
ґрунти

500,5 2,89 2,28 2,39

52г Чорноземи типові слабогумусні 
легкосуглинкові 211,8 2,61 2,33 2,46

209г Намиті чорноземи і лучно-чор-
ноземні легкосуглинкові ґрунти 37,8 3,29 2,64 3,22

210г Намиті дернові і лучні легкосу-
глинкові ґрунти 3,9 2,34 1,87 2,61

Разом за І класом 840,2

ІІ 

49г
Чорноземи опідзолені і 
деградовані слабозмиті 
легкосуглинкові

347,6 2,36 1,92 1,93

55г
Чорноземи типові силь-
нодеградовані слабозмиті 
легкосуглинкові

56,9 2,46 2,14 2,07

Разом за ІІ класом 404,5

ІІІ 49г
Чорноземи опідзолені і 
деградовані слабозмиті 
легкосуглинкові

115,0 2,36 1,92 1,93

Разом за ІІІ класом 115,0

ІV

50г
Чорноземи опідзолені і 
деградовані середньозмиті 
легкосуглинкові

295,1 1,84 1,5 1,53

56г
Чорноземи типові і сильно-
деградовані середньозмиті 
легкосуглинкові

23,0 1,88 1,69 1,93

Разом за ІV класом 318,1

V

51г
Чорноземи опідзолені і 
деградовані сильнозмиті 
легкосуглинкові

581,2 1,61 1,11 1,08

57г
Чорноземи типові і силь-
нодеградовані сильнозмиті 
легкосуглинкові

62,4 1,64 1,29 1,37

Разом за V класом 613,6

ження. Частина цих земель переводиться під 
консервацію.

Отже, основою еколого-економічної кла-
сифікації придатності сільськогосподарських 
земель є землі, виділені на підставі рівня 
окупності затрат основних сільськогосподар-
ських культур, з диференціацією ступеня еро-
зії ґрунтів, характеру зволоженості та інших 
чинників, які помітно впливають на ефектив-
ність виробництва, класи придатності орних 
земель. Виділені класи придатності характери-
зують якісне різноманіття деяких землеволо-
дінь і землекористувань, придатність землі для 

вирощування поодиноких видів культур, вплив 
конкретних її ділянок на одержання доходів від 
виробництва. В основу класифікації покладені 
такі основні принципи: 1) використовувані для 
класифікації орних земель ознаки мають чис-
ловий вираз і містять дані економічної оцінки 
земель; 2) виділені класи придатності сприя-
ють охороні й підвищенню родючості земель-
них угідь та враховують підданість ґрунтів 
ерозії; 3) класи придатності характеризують 
інвестиційну привабливість конкретних земель-
них ділянок для вирощування сільськогоспо-
дарських культур.
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Питання для самоперевірки:
1. Охарактеризуйте соціальну значущість землі як ресурсу природи багатоцільового 

використання.
2. Охарактеризуйте тенденції змін у структурі земельного фонду України.
3. Охарактеризуйте рівень розоораності земельного фонду України та землезабезпеченість 

жителів України.
4. Охарактеризуйте зміну структури використання земельних ресурсів України за формами 

власності.
5. Охарактеризуйте тенденції використання земельних ресурсів України за соціальними, еко-

номічними та екологічними інтересами.
6. Охарактеризуйте тенденції використання земельних ресурсів за функціональним та дозво-

леним їх використанням.
7. Охарактеризуйте тенденції розподілу земельних ресурсів за екологічною спрямованістю.
8. Охарактеризуйте екологічну стабільність землекористування.
9. Охарактеризуйте методичний підхід до еколого-економічної класифікації придатності земель 

для використання в сільському господарстві.
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3.1. АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ЗОНУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ  
ЗА ЇХ ПРИДАТНІСТЮ МЕТОДОМ ФАО

Статтею 179 Земельного кодексу України 
визначено, що природно-сільськогосподар-
ське районування – це поділ території з ура-
хуванням природних умов та агробіологічних 
вимог сільськогосподарських культур [9]. У кон-
тексті положень Земельного кодексу України 
Закони України «Про охорону земель» і «Про 
землеустрій» розглядають природно-сіль-
ськогосподарське районування як важливий 
інструмент для забезпечення сталого розвитку 
землекористування шляхом поділу земель за 
цільовим призначенням з урахуванням природ-
них умов, агробіологічних вимог сільгоспкуль-
тур, розвитку екологобезпечної господарської 
діяльності, раціонального унормування сис-
теми ведення сільського господарства.

Необхідність агроекологічного району-
вання (зонування) земель України об’єктивно 
спричиняється чималим розмаїттям природних 
і господарських умов. Територія України має 
велику протяжність у широтному (із заходу на 
схід на 1300 км від 22 до 40° східної довготи) 
і меридіанному (з півночі на південь майже на 
900 км від 52 до 45° північної широти) напрям-
ках і характеризується неабиякою варіатив-
ністю умов для ведення сільського господар-
ства. З одного боку, земельний фонд України 
переважно складається з ґрунтів високої при-
родної родючості. 

Так, за даними Інституту ґрунтознавства 
та агрохімії УААН, половину сільськогоспо-
дарських угідь країни становлять чорноземи, 
у тому числі 68 % її орних земель. З іншого 
боку, кліматичні ресурси території України 
погіршуються з північного заходу на півден-
ний схід: зменшується кількість опадів, зрос-
тає континентальність клімату, що обмежує 
період вегетації, доступний для росту й роз-

витку сільгоспрослин. Помітний вплив на сіль-
ськогосподарські райони півдня України має 
смуга високого атмосферного тиску, яка зумов-
лює формування частих і тривалих суховіїв. 
В окремі роки на території України втрати уро-
жайності від несприятливих погодних умов 
у межах областей можуть досягати 45–50 %. 
Водночас надмірне навантаження на оброблю-
вані землі в минулому, нераціональне й без-
системне використання сільськогосподарських 
угідь у сучасних умовах обумовило значний 
розвиток деградаційних процесів. За даними 
Державного земельного кадастру, ерозією охо-
плено близько 10,5 млн га, або 30 % орних 
земель України.

Основні заходи загальнонаціонального 
характеру у сфері вдосконалення екології 
землекористування вбачаються у такому:

1. Зменшення площі орних земель (до 
37–41 % території України) за рахунок вилу-
чення зі складу орних земель України мало-
продуктивних, деградованих і техногенно-
забруднених сільськогосподарських земель, 
схилів крутизною понад 3°, збільшення частки 
угідь екстенсивного використання сіножатей 
і пасовищ. За оцінками, близько 5,1 млн га 
земель свого часу були безпідставно включені 
до складу орних земель України, належать до 
деградованих і малородючих, їх використання 
супроводжується щорічними суттєвими збит-
ками, оскільки виробничі затрати на обробіток 
не компенсуються отримуваними врожаями. 
Згідно зі статею 172 Земельного кодексу такі 
землі мають підлягати консервації [9].

2. Встановлення сільськогосподарських 
зон вирощування основних агропродоволь-
чих культур України (озимих пшениці і жита, 
ячменю, кукурудзи, цукрових буряків, інших); 
проведення класифікації в межах сільськогос-
подарських зон придатності земель для виро-
щування основних сільськогосподарських 
культур із складанням відповідних крупно- і 
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середньомасштабних карт їх розміщення. 
Постановою Кабінету Міністрів № 681 (2004 
року) затверджено Порядок здійснення при-
родно-сільськогосподарського й інших видів 
зонування земель України [20]. Визначено, що 
сільськогосподарське районування земель має 
здійснюватися з урахуванням локальних при-
родних умов, агробіологічних особливостей 
сільгоспкультур, розвитку екологобезпечної 
господарської діяльності на підставі збирання, 
систематизації, аналізу й узагальнення відпо-
відних просторових даних (наказ Держкомзему 
України від 10.09.2004 року № 366). Розв’язання 
цих завдань вимагає якісного наукового аналі-
тично-інформаційного забезпечення.

ФАО і Міжнародним Інститутом приклад-
ного системного аналізу (ІІАSА) була опрацьо-
вана методологія агроекологічного зонування 
(АЕЗ), яка дозволяє кількісно оцінити придат-
ність (продуктивність) орних земель для різних 
сільськогосподарських культур і систем орга-
нізації виробництва. Враховуючи актуальність 
питань агроекологічного зонування для України 
з метою оцінки придатності орних земель шля-
хом визначення потенціалу урожайності осно-
вних сільськогосподарських культур України, а 
також забезпечення прийняття кваліфікованих 
рішень у сфері екологізації сільськогосподар-
ського землекористування, методологія агро-
екологічного зонування забезпечує комплексну 
характеристику клімату і ґрунтів, які є принци-
пово важливими для сільського господарства. 
Вона використовує дані Державного земельного 
кадастру для здійснення оцінки всіх екологічно 
допустимих варіантів типів землекористування 
й кількісного визначення потенційного вироб-
ництва різних сільгоспкультур при забезпеченні 
еколого-безпечного землекористування. 

Дані Державного земельного кадастру 
містять всі необхідні складники – ґрунтові, 
кліматичні, ландшафтні, які є визначальними 
для сільськогосподарського виробництва. 
Інформаційно методологія використовує також 
глобальні ресурси даних щодо ґрунтових і клі-
матичних параметрів землі, ландшафту земної 
поверхні, її покриття/землекористування тощо. 
Багато з цих даних тривалий час розроблялися 
в рамках різноманітних міжнародних наукових 
програм. Більшість з них, на жаль, не відомі 
українським фахівцям.

Методологія передбачає моделювання 
росту урожайності сільгоспкультур і виконання 
деталізованих процедур перебору, які дозво-
ляють просторово ідентифікувати специфічні 
для кожної культури агрокліматичні, ґрунтові й 
топографічні обмеження для вирощування. Ці 
процедури можуть виконуватися при декількох 

визначених рівнях витрат ресурсів виробни-
цтва/якості управління. Географічний розподіл 
оцінених показників агрономічно-досяжної уро-
жайності формує підґрунтя для багатьох при-
кладних оцінок землепридатності, важливих 
для управління і планування землекористу-
вання в сільському господарстві.

Схема методології агроекологічного зону-
вання земель сільськогосподарського призна-
чення характеризується п’ятьма основними 
компонентами (рис. 3.1):

1. Зонуванням земель за типами та 
підтипами землекористування – як про-
цедурою визначення меж придатності земель 
сільськогосподарського призначення за визна-
ченими агроекологічними та еколого-еконо-
мічними критеріями та віднесення визначе-
них територій до відповідних типів та підтипів 
землекористування.

2. Створенням бази даних про земельні 
ресурс, яка містить географічні дані про клімат, 
ґрунтові й топографічні характеристики земель-
них угідь, об’єднані в комп’ютерні бази даних.

3. Оцінкою придатності орних земель-
них угідь для розміщення окремих сільськогос-
подарських культур, яка характеризується від-
ношенням максимальної урожайності культур 
до можливої.

4. Оцінкою продуктивності типів 
землекористування, яка характеризується 
визначенням типових сівозмін та їх продуктив-
ності для конкретних типів землекористування.

5. П’ятим компонентом методології є цен-
тральний блок моделювання, який являє алго-
ритми для розрахунку біомаси й потенцій-
ної урожайності, а також процедури вибору 
критеріїв та показників, які забезпечують зістав-
ність екологічних вимог кожної досліджуваної 
сільськогосподарської культури з поточними 
характеристиками одиниць земельних ресурсів, 
що є в базі даних про земельні ресурси і типи 
землекористування та інших земельно-інформа-
ційних системах.

Застосування результатів агроеко-
логічної оцінки для планування і про-
гнозування сільськогосподарського 
землекористування.

Важливий етап агроекологічного зону-
вання – це кількісний опис типів землекорис-
тування, які досліджуються. Це дає змогу відо-
бразити як наявне землекористування, так і 
землекористування в умовах прогнозованої 
поліпшеної ситуації. При агроекологічному 
зонуванні землепридатність та потенційна уро-
жайність сільгоспкультур може оцінюватися 
щодо трьох широковизначених рівнів ведення 
сільського господарства, які вирізняються тех-
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нологіями виробництва й організацією управ-
ління (табл. 3.1).

Усі оцінки, які здійснюються при агроеко-
логічному зонуванні, виконуються в наведених 
характерних рівнях ведення сільського гос-
подарства і пристосовані до генералізованих 
типів землекористування, використовуються 
при визначенні агроекологічних зон з просторо-
вою прив’язкою (географічні клітини).

Це дає змогу враховувати той факт, що 
продуктивність землі залежить не лише від 

ґрунтово-кліматичних ресурсів, але й від рівня 
агротехніки й управління. Значна частина 
інформації, яка забезпечує кількісний опис 
землекористування, зберігається у спеціаль-
ній базі, яка називається базою даних про сіль-
госпкультури. Для кожної культури містяться 
такі дані: час циклу розвитку рослини, трива-
лість окремих стадій, спосіб фотосинтезу, група 
за адаптаційною здатністю, коефіцієнт мак-
симальної листової поверхні, індекс урожаю 
(частка економічно корисної біомаси), коефіці-

Рис. 3.1. Логічно-смислова концептуальна схема методології агроекологічного 
зонування земель сільськогосподарського призначення
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єнти потреби у волозі на окремих стадіях роз-
витку, коефіцієнти втрат урожайності при дефі-
циті вологи (згідно з рекомендаціями FАО), 
коефіцієнти харчової цінності (енергія, протеїн), 
виходу сухої речовини, побічної/супутньої про-
дукції, база для перерахунку в зернові одиниці 
тощо. Також містяться параметри, які описують 
вимоги рослин до температур, тривалості веге-
таційного періоду, ґрунтів, ландшафту тощо.

Докладний просторовий реєстр кліматич-
них даних є невід’ємною частиною методології. 
Головне призначення кліматичних даних – кіль-
кісно оцінити просторовий розподіл вирішаль-
ного параметра агроекологічного аналізу – 
довжини доступного періоду вирощування LGР 
(length of growing period). У формальному розу-
мінні LGР виявляє кількість днів у часовому 
інтервалі з температурами вище 5°С і задо-
вільними умовами зволоження. За допомогою 
цього показника поєднується просторовий ана-
ліз температур й умов зволоження й оцінюється 
тривалість періоду впродовж року, сприятли-
вого для розвитку сільгоспрослин, ураховуючи 
періоди занадто холодні і/або занадто посуш-
ливі. Інакше кажучи, LGР характеризує деяке 
припустиме часове вікно з умовами, сприят-
ливими для рослинництва. В Україні прийнято 
застосовувати аналогічне поняття вегетацій-
ного періоду з температурами вище 10°С.

На підставі кліматичних даних для кожної 
клітини географічної сітки обчислюються деякі 
важливі температурні характеристики, а саме 
термальний клімат, температурний профіль, 
довжина температурного вегетаційного пері-
оду (LGРt), сума акумульованих температур. 
Надалі температурні вимоги сільгоспкультур 
(до температурного профілю, довжини темпе-
ратурного вегетаційного періоду, суми актив-
них температур) порівнюються з фактичним 

температурним режимом у клітинах географіч-
ної сітки. 

Якщо ці характеристики збігаються, то 
сільгоспкультура розглядається як така, що 
вирощується, і для неї виконується обчислення 
біомаси й урожайності. Водночас за допомогою 
моделі водного балансу порівнюється надхо-
дження вологи для рослини від опадів і запа-
сів у ґрунті, з випаровуванням, що забезпечує 
оцінку тривалості вегетаційного періоду, дат 
його початку й кінця, а також дефіциту або над-
лишку вологи впродовж вегетаційного періоду.

Початкова оцінка урожайності, яка розра-
ховується в модулі біомаси, являє собою деяку 
потенційну, максимальну урожайність, вели-
чина якої обчислюється лише з урахуванням 
температурного й радіаційного режимів, харак-
терних для відповідної земельної одиниці. 
Наслідком такого розрахунку для усієї множини 
«земельних одиниць» є географічний розпо-
діл максимальної урожайності сільгоспкуль-
тури. Надалі ці початкові оцінки урожайності 
корегуються відповідно до агрокліматичних 
обмежень.

Агрокліматичні обмеження використання 
земельних ресурсів є переважно наслідком дії 
кліматичних чинників. Вони викликають прямі 
або непрямі втрати урожайності, а також якості 
продукції. Втрати урожаю для сільгоспкультур, 
що вирощуються в умовах природного зро-
шення, унаслідок дії агрокліматичних обме-
жень можуть мати такий характер:

 втрати урожаю внаслідок дії водного 
стресу на ріст рослин (наприклад, через нерів-
номірність опадів);

 втрати урожаю внаслідок впливу шкідни-
ків, хвороб і бур’янів на ріст рослин;

 втрати урожаю внаслідок водного стресу, 
дії шкідників і хвороб на складники врожаю і на 

Таблиця 3.1
Рівні ведення сільського господарства при агроекологічному зонуванні

1. Високий рівень затрат ресурсів виробництва / передове управління:
Виробництво базується на поліпшеному високоврожайному посівному матеріалі і є механізованим, з низь-
кою інтенсивністю живої праці. Оптимально вносяться добрива, застосовуються хімічні засоби контролю за 
шкідниками, хворобами і бур’янами, а також повний комплекс ґрунтозахисних заходів. Сільське господар-
ство, насамперед, орієнтується на ринок.
2. Середній рівень затрат ресурсів виробництва / розвинуте управління:
Виробництво базується на якісному високоврожайному насінні, ручній праці і/або тягловій силі худоби, а 
також деякій механізації. Певною мірою використовуються добрива та хімічні засоби для контролю за шкід-
никами, хворобами та бур’янами, а також застосовуються адекватні періоди утримування ґрунту під парами 
та окремі ґрунтозахисні заходи. Сільське господарство частково орієнтується на ринок.
3. Низький рівень затрат ресурсів виробництва / традиційне управління:
Виробництво базується на застосуванні традиційних сортів та методів обробітку, що інтенсивно викорис-
товують живу працю, без застосування добрив. Не застосовуються хімічні засоби контролю за шкідниками 
і хворобами, однак необхідною мірою застосовуються пари, а також мінімальні заходи охорони ґрунтів. 
Сільське господарство значною мірою базується на підсобному господарстві.

Джерело: наукова записка Інституту економіки НАН України
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формування продукції у складі врожаю (втрати, 
що пов’язані з якістю продукції);

 втрати урожаю внаслідок обмежень для 
проведення робочих операцій (наприклад, уна-
слідок пере/зволоженості, яка ускладнює обро-
блення посівів);

 втрати урожаю внаслідок виникнення 
ранніх або пізніх заморозків.

Цей комплекс чинників ураховується при 
агроекологічному зонуванні за допомогою 
застосування відповідних коефіцієнтів змен-
шення урожайності, величина яких залежить 
від стандартизованої процедури оцінки темпе-
ратурного й водного режимів у кожній клітині 
географічної сітки. Фактично вони формулю-
ються на підставі зіставлення довжин темпе-
ратурного вегетаційного періоду (LGРt) і «вод-
ного» вегетаційного періоду (LGР). Крім того, 
коефіцієнти залежать від виду сільгоспкуль-
тури, а також від рівня витрат ресурсів вироб-
ництва/якості управління.

Застосування агрокліматичних обмежень до 
максимальної урожайності дає змогу одержати 
оцінки агрокліматичної придатності поточної 
земельної одиниці в базі даних земельних ресур-
сів і виходу агрокліматично-досяжної біомаси й 
урожайності культури. Результати такої оцінки 
для всієї множини земельних одиниць дозволя-
ють класифікувати їх за допомогою п’яти класів 
придатності, відповідно до діапазону досяжної 
урожайності щодо максимальної потенційної уро-
жайності сільгоспкультури (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2
Критерії оцінки класів придатності земель

Клас придатності
Відношення 

максимальної 
урожайності до 

можливої, %
VS (Very 
Suitable)

Дуже 
придатний 80-100

S (Suitable) Придатний 60-80
MS (Moderately 
Suitable)

Помірно 
придатний 40-60

mS (Marginally 
Suitable) Малопридатний 20-40

NS (Not 
Suitable) Непридатний 0-20

Джерело: наукова записка Інституту економіки 
НАН України

Загальна придатність земельних ресур-
сів для вирощування сільськогосподарських 
культур в АЕЗ є кумулятивним результатом 
оцінки двох складників – кліматичної й еда-
фічної (ґрунти + ландшафт) придатності. 
Агроедафічна оцінка землепридатності ґрунту-
ється на порівнянні ґрунтових вимог сільгосп-

культур з ґрунтовими й ландшафтними умо-
вами земельних одиниць. Вона також ураховує 
обмеження, накладені формою рельєфу, які не 
є частиною ґрунту, але можуть мати істотний 
вплив на землекористування.

У підсумку результати зіставлення (1) еда-
фічних вимог поодиноких сільгоспкультур з 
ґрунтовими й ландшафтними характеристи-
ками деяких клітин географічної сітки в поєд-
нанні з (2) розрахованою потенційною біомасою 
й оціненою досяжною урожайністю забезпе-
чують комплексну класифікацію придатності 
орних земель для кожної сільгоспкультури.

На рисунках 3.2-3.5 наведена оцінка при-
датності орних земель та просторовий розпо-
діл рівня агрономічно-досяжної урожайності 
озимої пшениці для території України, оціненої 
з урахуванням як ґрунтових, так і кліматичних 
ресурсів, що превалюють у кожній досліджува-
ній географічній земельній одиниці.

Розрахунок виконано для умов природ-
ного зрошення, при середньому (картосхеми 
рис. 3.2, 3.3) і високому (картосхеми рис. 3.5) 
рівні використання ресурсів виробництва/орга-
нізації управління.

Ґрунтуючись на оцінці потенціалу для озимої 
пшениці основної продовольчої культури України, 
можна зауважити таке. Загальний аналіз картосхем 
дає змогу схарактеризувати територію України як 
таку, що складається з двох підтериторій – пів-
нічно-західної і центральної частини, з дещо біль-
шими можливостями реалізації природного агро-
потенціалу, і південно-східної – з меншими.

Найкраще потенціал озимої пшениці 
(з урожайністю понад 70 ц/га) може бути реалі-
зований у центральній частині Придніпровської 
височини, у районах межування Вінницької, 
Черкаської, Житомирської та Київської облас-
тей, а також в окремих районах Волино-
Подільської височини.

Агроекологічні умови південно-східної час-
тини України в середньому дають змогу одер-
жувати на більшості території агрономічно-
досяжні врожаї на рівні 40–60 ц/га, водночас у 
Херсонській, Луганській областях і Республіці 
Крим – переважно на рівні 20–40 ц/га.

Коректність одержаних оцінок потенцій-
ної урожайності озимої пшениці до певної міри 
може підтверджуватися порівнянням з фактич-
ними статистичними даними.

Картограма середньої урожайності ози-
мої пшениці в межах адміністративних районів 
України за період 1981–1985 pp. опрацьована 
Інститутом агрохімії та ґрунтознавства УААН 
й опублікована в роботі «Агроэкологическая 
оценка земель Украины и размещение 
сельскохозяйственных культур» (1997 p.). 
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Рис. 3.2. Класи агроекологічної придатності орних земель для озимої пшениці в умовах 
природного зрошення (середній рівень затрат ресурсів виробництва)
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Рис. 3.3. Середня досяжна урожайність озимої пшениці для умов природного зрошення 
(середній рівень затрат ресурсів виробництва)

Цей період був одним з найстабільніших 
щодо умов хімізації землеробства й агротехніки 
вирощування.

Агреговані результати оцінки агроеколо-
гічної придатності орних земель України для 

вирощування озимої пшениці в межах адміні-
стративних областей та автономної республіки 
Крим підсумовані в таблиці 3.3. 

Як свідчать дані оцінки агроекологічної 
придатності орних земель, поки що жоден з 
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Рис. 3.4. Класи агроекологічної придатності орних земель для озимої пшениці  
в умовах природного зрошення (високий рівень затрат ресурсів виробництва)
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Рис. 3.5. Середня досяжна урожайність для озимої пшениці в умовах природного зрошення 
(високий рівень затрат ресурсів виробництва)

Джерело: наукова записка Інституту економіки НАН України
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регіонів і по Україні в цілому не досяг середньої 
потенційної урожайності озимої пшениці.

У підсумку можна зауважити:
 Просторовий аналіз на підставі методо-

логії агроекологічного зонування надає значний 
обсяг аналітичної інформації, важливої для 
розуміння перспектив розвитку вітчизняного 
сільськогосподарського землекористування та 
його екологізації. Він об’єднує територіальні 
комплекси, які містять ґрунтові і кліматичні 
ресурси, покриття землі/землекористування, 
характеристики організації агровиробництва. 
Це дає змогу здійснювати наукове обґрунту-
вання питань збалансованого розвитку сіль-
ськогосподарського землекористування та роз-
роблення в перспективі сучасних інструментів 
територіального планування і його оптимізації.

 Методологія агроекологічного зонування 
забезпечує ефективний інтегрований інструмент 
для більш точного, просторового і кількісно- 
визначеного розуміння багатофункціональних 
можливостей екологічного потенціалу земель-
них ресурсів країни. Вона оперує чітким і зрозу-
мілим поняттям агропотенціалу у вигляді про-
гнозованої агрономічно-досяжної урожайності 
сільськогосподарських культур у конкретному 
кліматичному, ґрунтовому і господарському 
контексті, тобто при визначених рівнях витрат 
ресурсів/управління й оптимальному забезпе-
ченні відповідності між вимогами сільгоспкуль-
тур і ґрунтово-кліматичними та екологічними 
умовами земельних ресурсів. Наявне тепер 
інформаційне забезпечення дає змогу одержу-
вати оцінку агроекологічного потенціалу земель-
них ресурсів України з розподільчою здатністю 
земельно-територіальної одиниці 1 х 1 км.

 Аналіз агрокліматичних умов України 
підтверджує їх виразну регіональність і значний 
ступінь ризикованості землеробства на терито-
рії країни. Врахування цього факту необхідне 
як у господарській практиці, так і при оцінюванні 
перспектив розвитку сільськогосподарського 
землекористування та його екологізації. За цих 
об’єктивних умов реалізація вітчизняного агро-
потенціалу значною мірою визначається рів-
нем інтелектуальності управління земельними 
ресурсами.

 Просторове агроекологічне зонування 
дає змогу географічно ідентифікувати ареали 
з найкращими можливостями реалізації потен-
ціалу сільськогосподарських культур. За умови 
уважної експертизи одержаних результатів 
вітчизняними фахівцями, ці матеріали можуть 
використовуватися з метою вдосконалення 
розміщення сільського господарства, опрацю-
вання інструментів економічної політики, спря-
мованих на поліпшення використання земель-

них ресурсів регіонів та поліпшення екології 
землекористування, адже 14 % орних земель 
є агроекологічно не придатними для вирощу-
вання озимої пшениці.

3.2. ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЗА КАТЕГОРІЯМИ 
ТА ТИПАМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Зонування – різновид територіального 
планування, унаслідок якого встановлюються 
вимоги щодо допустимих видів використання 
земельних ділянок у межах окремих зон. 
Зонування є альтернативою принципу встанов-
лення «цільового призначення земель», яке не 
узгоджується з умовами ринкової економіки, 
із повноваженнями власника розпоряджатися 
власною земельною ділянкою. На думку бага-
тьох дослідників, які працюють у сфері містобу-
дування, жорстке визначення «цільового при-
значення» земельних ділянок варто замінити 
на виділення однорідних за своїм режимом 
територіальних зон, де певні види землекорис-
тування запроваджуються або шляхом прямих 
заборон чи приписів, або підвищених ставок 
податку тощо [30, с. 149].

Відповідно до статті 180 «Зонування 
земель» Земельного кодексу України зону-
вання земель здійснюється в межах населе-
них пунктів. При зонуванні земель встановлю-
ються вимоги щодо допустимих видів забудови 
та іншого використання земельних ділянок у 
межах окремих зон відповідно до місцевих пра-
вил забудови [9]. На території України станом 
на 2010 рік налічується, за даними Державного 
земельного кадастру, 52, 9 млн га або, 87,7 % 
земель, які розміщені за межами населених 
пунктів і відповідно до положень Земельного 
кодексу України належать до компетенції 
управління Кабінету Міністрів України та інших 
органів виконавчої влади. Якщо управління 
міським землекористуванням у нашій країні 
вважається розвиненим та здійснюється на 
підставі Генеральних планів розвитку населе-
них пунктів й іншої містобудівної та землевпо-
рядної документації, то землекористування за 
межами населених пунктів практично не охо-
плене зонуванням (землевпорядною та іншою 
планувальною документацією) взагалі. Це 
призводить до істотних складнощів у встанов-
ленні правового режиму та умов використання 
земель, неефективного застосування еконо-
мічного механізму регулювання землекористу-
вання і спричиняє деякі труднощі в управлінні 
земельними та іншими природними ресурсами.
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Основним принципом визначення режиму 
земельних ділянок, на думку А.Д. Юрченка 
[30, с. 149], має стати не наявне «дозволено 
лише те, що передбачено» (тобто те, що визна-
чено цільовим призначенням), а більш при-
родне – «дозволено те, що не заборонено». 
Зонування значно вирізняється від наявного 
в Україні містобудівного планування. Зонінгові 
правила в населених пунктах можуть встанов-
лювати вимоги щодо площі земельної ділянки, 
її фронтального розміру (протяжності вздовж 
вулиці), відступів забудови (від меж земельної 
ділянки або червоних ліній), обмежувати висоту 
забудови, кількість поверхів, розміри будин-
ків, відсоток забудови ділянки, розміри дворів 
та інших відкритих просторів, регламентувати 
розміщення й використання споруд і землі для 
різноманітних потреб (житла, виробництва, 
торгівлі тощо). Правила мають перешкоджати 
утворенню земельних ділянок, які не можна 
використовувати відповідно до вимог цих пра-
вил (насамперед щодо планувальних параме-
трів – розмірів, відступів, конфігурації тощо). 
У розвинених країнах світу територіальне пла-
нування та визначення цільового використання 
земель є однією з головних функцій держав-
ного управління земельними відносинами.

У всіх економічно розвинених державах 
землекористування за межами населених пунк-
тів є, здебільшого, сільським. До нього нале-
жать не тільки землі сільськогосподарського 
призначення, але й лісогосподарського, приро-
доохоронного, рекреаційного та іншого призна-
чення, які використовуються для відпочинку й 
оздоровлення населення. Уряди цих країн при-
діляють найпильнішу увагу ефективному і ста-
лому розвитку цього землекористування.

Як свідчать дослідження, у розвинених 
країнах Європейського Союзу, де найбільш 
розвинене управління земельними ресурсами 
на державному та муніципальному рівнях, вва-
жається, що головним чинником й основною 
умовою розвитку ринкової економіки є плану-
вання використання земель за допомогою їх 
зонування. У цьому разі система управління 
земельними ресурсами, яка побудована на 
засадах регульованого планування викорис-
тання земель, є основним механізмом про-
ведення єдиної земельної політики не тільки 
в межах однієї країни, але й у межах різних 
союзів держав, наприклад, на територіях 
Європейського Союзу, які охоплюють величезні 
природні комплекси (басейни океанів, морів, 
рік, напівпустельні регіони і т.п.). З часу ство-
рення Європейського Союзу земельна політика 
і планування використання земель у ньому 
регулюються європейським співтовариством, 

яке встановлює директиви у сфері розвитку 
європейського землекористування, загальної 
виробничої, транспортної та соціальної інфра-
структури. На підставі директив Європейського 
Союзу у сфері землекористування країни-учас-
ники розробляють національні плани організа-
ції раціонального використання земель та їх 
охорони. Територіальне планування в закор-
донних країнах пов’язується із плануванням 
розвитку землекористування і територіаль-
ним зонуванням. У ряді випадків ці землевпо-
рядні дії проводяться спільно й називаються 
плануванням використання земель (Land Use 
Planning).

Наприклад, у Франції національний Закон 
про орієнтацію територіального устрою й роз-
витку від 4 лютого 1995 р. проголошує принципи 
рівноправного розвитку всіх територій країни. 
На відміну від Закону про земельну орієнта-
цію від 30 грудня 1987 р., де сільські території 
розглядалися як «невикористовуваний земель-
ний резерв», в останньому законі передбача-
ється комплексний розвиток сільських терито-
рій на підставі планів і проектів облаштування 
земель та їх охорони. Цьому сприяє також і 
Закон про посилення охорони навколишнього 
середовища (1995 р.). Наприкінці 90-х рр. дер-
жава констатувала, що проведена в попередні 
30 років політика територіального устрою та 
регіонального розвитку виявилася недостат-
ньо ефективною і не забезпечила раціональне 
використання та охорону земель. Це визначило 
сучасну земельну політику Франції, яка спира-
ється на землевпорядні заходи, гармонійний 
розвиток і зонування земель усіх територій.

Вивчення зарубіжного досвіду розроблення 
землевпорядної документації свідчить про те, 
що плани використання земель поділяються 
на генеральні, які розробляються, здебільшого, 
на країну в цілому або провінцію (графство, 
область, кантон), з терміном дії 20–25 років, 
регіональні та місцеві (муніципальні) з тер-
міном дії від 5 до 15 років. Базовою основою 
будь-якого плану є зонування, коли вся тери-
торія, що землевпорядковується, поділяється 
на зони: сільськогосподарська, лісова, забудо-
вана, першочергової забудови для індивідуаль-
них і суспільних потреб і т.д. Після публічного 
оприлюднення таких планів за наявності пози-
тивної суспільної думки вони затверджуються і 
є обов’язковими для виконання. Часто плану-
вання використання й охорони земель у зару-
біжних країнах називають просторовим (тери-
торіальним) плануванням. Крім того, у країнах 
Європейського Союзу існує сфера міського 
планування, що поширюється на землі, розта-
шовані в межах населених пунктів.
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Для забезпечення збалансованого і сталого 
розвитку території з урахуванням екологічних, 
економічних, соціальних й інших чинників, реа-
лізації в життя земельної політики держав при 
здійсненні агропромислової, містобудівної, лісо- 
і водогосподарської, природоохоронної, обо-
ронної та іншої діяльності в зарубіжних країнах 

розробляється система директивних, планових 
і проектних документів територіального плану-
вання, зонування, землевпорядного й архітек-
турно-будівельного проектування. Групування та 
мета планів організації раціонального викорис-
тання й охорони земель на місцевому рівні у кра-
їнах Європейського Союзу показані в табл. 3.4.

Таблиця 3.4
Види та мета планів організації раціонального використання  

й охорони земель на місцевому рівні [34]
Варіанти назв планів (англ. яз.) Вид планів (проектів) Основна мета планів (проектів)

Municipal Comprehensive Land Use 
Plans, Land Development Plans

Комплексні плани розвитку 
території

Розміщення продуктивних сил по 
території, об’єктів соціальної й 
виробничої інфраструктури

Land Zonning Plans Плани зонування земель (терито-
ріальне зонування)

Цільове використання земельних 
ділянок відповідно до функціо-
нального призначення земель

Land Development Regulations, 
Area Regulations. Construction 
Regulations

Правила землекористування і 
забудови

Будівельний регламент і дозво-
лене використання земельних 
ділянок

Land Subdivision Plans, Plans of 
Survey, Descriptive Plans, Parcelling 
out Plans (Projects)

Проекти землеустрою (меж-
ування земель), утворення нових 
і впорядкування наявних об’єктів 
землеустрою

Місце розташування, межі, конфі-
гурація і площа земельних ділянок

Landscape Plans, Land Use 
Planning Schemes, Local 
Environment Plans

Сільська місцевість: ландшафтні 
плани, плани (схеми, проекти) 
землеустрою і природоохоронної 
облаштованості території

Диференційоване використання 
сільськогосподарських і лісо-
вих угідь, меліорація та охорона 
земель, агролісомеліорація, регла-
ментування застосування добрив і 
ядохімікатів, еколого-ландшафтні 
заходи, боротьба з ерозією ґрунтів

Водночас у нашій країні системи зонування 
земель за доцільним використанням та класи-
фікацією територіальних зон для формування 
екологічного землекористуванням за межами 
населених пунктів сьогодні не застосовуються, 
хоча є спроби виокремлення таких зон для різ-
них потреб.

Так, наприклад, до практики проектування 
територіальних зон з природоохоронним режи-
мом землекористування належать:

• зони особливого режиму використання 
земель – території, у межах яких використання 
земельних ділянок, що перебувають на них, або 
частин здійснюється відповідно до обмежень, 
які визначені рішеннями органів виконавчої 
влади або органів місцевого самоврядування 
на підставі законів (містобудівні, природоохо-
ронні й рекреаційні зони, охоронні санітарні та 
зони магістралей, підприємств, особливо охо-
ронюваних природних, історичних і культурних 
об’єктів і ін.); зони категорій земель – терито-
рії, що виділяються із земель адміністративно-
територіальних утворень з метою їх раціональ-
ного використання відповідно до встановленого 
цільового призначення і правового режиму 
(землі сільськогосподарського призначення, 

землі природно-заповідного фонду, землі про-
мисловості та іншого несільськогосподарського 
використання, землі лісового і водного фонду, 
особливо охоронювані території);

• зони забруднених, заражених і дегра-
дованих земель – території, виключені із гос-
подарського використання рішеннями органів 
виконавчої влади або органів місцевого само-
врядування відповідно до законодавства.

У цьому разі надається характерис-
тика територіальних зон, які поділяються на 
загальні, які властиві всім зонам, і спеціальні, 
залежно від типу зони. До загальних характе-
ристик територіальних зон належать: обліковий 
номер, найменування і тип зони, спосіб і дата 
утворення, підстава і дата її внесення до обліку, 
площа, опис меж. Крім текстового опису зон, 
присутні картографічні матеріали, що дають 
змогу наочно уявити розміщення зон і режиму 
землекористування в ній.

Спеціальні характеристики залежать від 
категорії земель. Наприклад, землі сільсько-
господарського призначення характеризуються 
родючістю (якістю) земельних ділянок, їх міс-
цем розташування, ступенем еродованості, 
меліоративним і культуртехнічним станом, а 
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саме показниками, які відбивають цінність та 
прибутковість землі як особливого природного 
ресурсу і головного засобу виробництва в сіль-
ському господарстві.

Залежно від нормативно-правових та зем-
левпорядних інструктивно-методичних доку-
ментів, які містять відомості про ті або ті види 
територіальних зон за межами населених пунк-
тів, виділяються додатково такі їх види:

• природні зони, що характеризуються 
показниками природно-сільськогосподар-
ського, екологічного, ерозійного, гідрографіч-
ного та інших видів районування;

• еколого-господарські, еколого-еконо-
мічні, агроландшафтні, земельно-оціночні та 
інші зони, які враховують сукупну дію природних 
й економічних чинників та характеризуються 
показниками природної й економічної цінності;

• зони (класи) земель за їх придатністю 
в сільському господарстві (придатні під ріллю; 
придатні переважно під сінокоси; пасовищні 
землі, придатні під сільськогосподарські угіддя 
після корінної меліорації чи поліпшення; мало-
придатні; непридатні; порушені землі);

• класи земель за продуктивністю сіль-
ськогосподарських угідь (дуже високої продук-
тивності; високої, середньої, низької, дуже низь-
кої продуктивності), також класи, групи, види, 
підвиди земель за ерозійною небезпекою, сту-
пенем зволоженості, засміченості камінням і т.п.

Як видно з вищенаведених даних, пере-
лік територіальних природоохоронних зон 
настільки численний та неупорядкований, а 
сфера їх практичного застосування так обме-
жена, що не є можливим до цього часу вирі-
шувати будь-які питання, пов’язані з форму-
ванням екологічного землекористування та 
управлінням земельними ресурсами на під-
ставі територіального зонування. Це призво-
дить до істотних проблем у визначенні право-
вого режиму земель за різними категоріями 
земельного фонду країни, частого визначення 
суперечливих заборон або дозволів у викорис-
танні на ті самі ділянки, до неврегульованого 
і необґрунтованого надання та вилучення про-
дуктивних земель, безсистемності в органі-
зації їх використання, відсутності пропонова-
них для землевласників і землекористувачів 
вимог щодо охорони довкілля. Усе це зава-
жає не тільки здійсненню належного регулю-
вання землекористування, але й контролю за 
використанням й охороною земель та засто-
суванню правового й економічного механізму 
регулювання земельних екологічних відносин 
та землекористування.

Систематизація поділу земель України за 
чинними категоріями та цільовим призначен-

ням, функціональним використанням, видами 
дозволеного використання, що представлена 
в табл. 3.5, чітко свідчить про недоліки поділу 
земель на категорії при зонуванні, зокрема:

1. Наявність земель однакового цільового 
призначення і функціонального використання 
у складі різних категорій земель. Наприклад, 
у складі земель, що не належать до земель 
сільськогосподарського призначення, є сіль-
ськогосподарські угіддя. Їх площа становить 
у цілому по Україні 690 тис. га, або 1,6 % від 
загальної площі сільськогосподарських угідь 
країни. Землі рекреаційного призначення – 
73 % у складі земель лісогосподарського при-
значення і водного фонду та в категорії земель 
природно заповідного фонду і т.д.

2. Якщо землі в межах населених пунк-
тів більш чітко поділяються законодавчо і на 
практиці на функціональні зони та за видами 
дозволеного використання, які визначаються 
відповідними містобудівними регламентами і 
правилами землекористування та забудови, то 
розподіл інших категорій земель на територі-
альні зони, особливо земель сільськогосподар-
ського призначення, лісового і водного фондів, 
є досить умовним.

3. Незважаючи на те, що Законом України 
«Про землеустрій» передбачені землевпорядні 
роботи з оцінки якості земель із метою одер-
жання інформації про їх властивості як засобу 
виробництва в сільському господарстві, а також 
за природно-сільськогосподарським району-
ванням територій, у землевпорядному вироб-
ництві є класифікація земель за їх придатністю 
в сільському господарстві, але сьогодні на сіль-
ськогосподарські землі не встановлюються 
регламенти (види дозволеного використання), 
а обмеження й обтяження у використанні кон-
кретних земельних ділянок, що зобов’язують 
землевласників і землекористувачів охороняти 
родючість ґрунтів або здійснювати природоохо-
ронні та протиерозійні заходи, не визначаються 
і не вносять до реєстру земель державного 
земельного кадастру.

Зважаючи на чинне законодавство й нор-
мативні акти про зонування земель, можна 
зробити такі висновки:

1) визнається існування безлічі видів 
зонування, що рознесені за різними галузями 
права;

2) територіальні зони різного (галузевого) 
виду відбиваються в галузевих кадастрах (міс-
тобудівному, лісовому, водному й ін.);

3) загальні принципи і порядок проведення 
територіального зонування законодавчо поки 
не встановлені, у той же час Містобудівний і 
Земельний кодекси уже визначають конкретні 
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Розділ 3. ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ...
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види територіальних зон, а Земельний кодекс, 
крім того, визначає зони (категорії земель) за 
цільовим призначенням земель;

4) не розроблені методи проведення зону-
вання міських територій, визначення дозволе-
ного використання земельної ділянки, а також 
складання Правил забудови і землекористу-
вання на підставі результатів комплексного, у 
тому числі, правового зонування території;

5) порядок і правила обліку територіаль-
них зон у системі земельного кадастру не 
встановлені;

6)  документами зонування за містобу-
дівним законодавством є план зонування 
та Правила забудови і землекористування, 
затверджені відповідним органом місцевого 
самоврядування;

7)  усі територіальні зони, у тому числі 
встановлені земельним законодавством, 
мають реєструватися (обліковуватися) у сис-
темі земельного кадастру як базовій системі 
для обліку всіх необхідних територіальних зон;

8)  внаслідок обліку територіальних зон 
у системі земельного кадастру територіальні 
галузеві зони будуть неминуче перетинатися 
між собою, утворювати багатошарові перети-
нання, що обмежують використання земель-
них ділянок у тому або тому ступені. Внаслідок 
цього має утворитися складна картина еконо-
міко-екологічних і правових чинників, що визна-
чають економічний потенціал земельних діля-
нок, а в остаточному підсумку – їх вартість і 
межі використання;

9)  оптимальне дозволене використання 
земельних ділянок можливо установити тільки 
після проведення комплексного територіально-
галузевого зонування й обліку різниз територі-
альних зон у системі земельного кадастру на 
підставі системного підходу для вибору меж 
дозволеного використання;

10)  забезпечення раціонального землеко-
ристування, містобудівного планування, опо-
датковування і всього економічного розвитку 
територій можливе за допомогою проведення 
зонування земель і складених на підставі 
результатів зонування Правил землекористу-
вання та забудови;

11) відсутність на сьогодні результатів 
комплексного територіального зонування і 
складених на їх підставі Правил землекористу-
вання і забудови супроводжується такими нега-
тивними чинниками:

- у переважній більшості випадків на 
території України надання земельних ділянок 
і визначення мети їх надання, не кажучи про 
дозволене використання, здійснюється сти-
хійно, безсистемно, без обліку обмежень на їх 

надання і використання накладу територіаль-
ними зонами;

- відсутня відкритість управління адміні-
стративною територією, тобто «правила гри» із 
забудовниками і землекористуванням (надання 
земельних ділянок та зміна їх цільового при-
значення, затвердження ставок земельного 
податку), органи виконавчої влади та місцевого 
самоврядування найчастіше цілком не розкри-
вають режим землекористування, що дає змогу 
їм довільно змінювати ці правила тоді, коли 
вигідно;

- проведена нормативна грошова оцінка 
земель без їх попереднього комплексного 
територіального зонування дає необ’єктивні й 
неякісні результати для оподатковування і, як 
наслідок цього, застосовуються необґрунто-
вані ставки земельного податку, не установлю-
ється принцип справедливості плати за землю, 
а отже, знижується рівень довіри населення до 
влади і збирання податку та оренди на землю;

- неефективне використання земель-
них ресурсів, зниження вартості землекорис-
тування, зниження рівня доходів відповідних 
бюджетів;

- відсутність привабливості для здій-
снення інвестицій у землекористування.

З огляду на специфічне значення земель 
природоохоронного і, насамперед, сільсько-
господарського призначення у забезпеченні 
населення продуктами харчування, а промис-
ловості – у сировині, необхідність пріоритету 
у використанні сільськогосподарських угідь і 
потреба в їх надзвичайній охороні, виконання 
вимог відтворення родючості ґрунтів пропону-
ється здійснювати планування та регулювання 
господарського використання цих земель на 
підставі землевпорядних регламентів.

Землевпорядний регламент як інструмент 
регулювання землекористування є частиною 
Правил землекористування (використання і 
охорони земель), які розробляються для кож-
ного типу земель та територіальної зони, від-
межованих у Проектах землеустрою щодо 
зонування земель за доцільним використан-
ням конкретної території. У цьому разі під зем-
левпорядним регламентом необхідно розуміти 
встановлювані в межах відповідної терито-
ріальної зони види і параметри дозволеного 
використання та охорони земель, призначе-
них для ведення сільського господарства чи 
інших потреб, так само як усього, що перебуває 
над і під поверхнею земельних ділянок, гра-
ничні (мінімальні і (або) максимальні) розміри 
земельних ділянок, що дорівнюють інтенсив-
ності використання земель, а також обмеження 
(обтяження), що встановлюються на земельну 
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ділянку. Забудовані території в межах земель 
сільськогосподарського призначення з розмі-
щенням на них об’єктів капітального будівни-
цтва за законом необхідно використовувати 
на підставі містобудівних регламентів. Отже, 
зонування земель за типами землекористу-
вання і за доцільним використанням дає змогу 
розробляти механізми формування правового 
режиму й землевпорядного регламенту кожної 
земельної ділянки, що використовується для 
різних потреб.

Базовим для зонування земель за типами 
землекористування і за доцільним використан-
ням в Україні є їх поділ (класифікація) за кате-
горіями та цільовим призначенням. Адже кате-
горія земель – це частина земельного фонду 
України, яка виділена за основним цільовим 
призначенням і має визначений правовий, 
економічний та екологічний режими викорис-
тання й охорони земель. Сьогодні віднесення 
земель до певної категорії відбувається під час 
передачі у власність або надання в користу-
вання завдяки затвердженню відповідних зем-
левпорядних проектів, або прийняття рішень 
про створення об’єктів природоохоронного та 
історико-культурного призначення (ч. 2 ст. 20 
Земельного кодексу України). Отже, на жаль, 
здатність чи нездатність зміни цільового при-
значення певної земельної ділянки випли-
ває із суб’єктивної позиції відповідних орга-
нів, що погоджують проекти землеустрою та їх 
ухвалюють.

Належність земельної ділянки до певної 
категорії визнають кількома способами, що 
може мати різні результати: 1) за фактичним 
становищем (наприклад, якщо на ділянці роз-
міщені будівля або водний об’єкт); 2) за даними 
Державного земельного кадастру, які можуть 
суперечити фактичному становищу та зем-
левпорядній документації тощо; 3) за даними 
землевпорядної документації (проектами 
відведення).

Проте визначальними для з’ясування 
цільового призначення земельної ділянки є, 
насамперед, положення щодо землекорис-
тування, вміщені в документах, які засвідчу-
ють право на земельну ділянку (ст. 125, 126 
Земельного кодексу України). Розбіжності між 
правоустановчими документами та фактич-
ним станом земельної ділянки (наприклад, роз-
міщення на ній природного водного об’єкта, 
правомірно збудованих об’єктів житлової та 
громадської забудови та ін.), положення зем-
левпорядної документації можуть свідчити 
про наявність процедурних порушень під час 
оформлення правоустановчих документів і є 
підставою для їх перегляду. Щодо статистич-

ної звітності Державного земельного кадастру, 
вона може лише відбивати наявний фактичний 
стан, проте не може визначати цільове призна-
чення земельної ділянки.

У практиці планування використання 
земель в Україні визначення меж їх категорій 
та зонування земель за типами землекористу-
вання і за доцільним використанням поки що не 
застосовується. Здебільшого виникають супер-
ечності між поняттями «основне цільове при-
значення» і «цільове призначення».

Так, не завжди на практиці відповідає дій-
сності формулювання статей 19 Земельного 
кодексу України щодо поділу земель на кате-
горії саме за критерієм цільового призначення. 
Зокрема, у багатьох випадках земельні ділянки 
належать до певної категорії не за їх цільо-
вим призначенням, а, наприклад, за суб’єктом 
використання (наприклад, положення ст. 68 
ЗКУ, ст.23 ЗУ «Про транспорт» щодо земель 
транспорту, ст. 77 ЗКУ щодо земель оборони), 
або з використанням критерію територіального 
розміщення (див. ст. 38 ЗКУ щодо визначення 
земель житлової та громадської забудови).

Отже, варто констатувати, що правові 
режими деяких категорій земель не наповнені 
реальним нормативним змістом. Законодавець, 
проголосивши правило, за яким землі вико-
ристовуються лише відповідно до їх цільового 
призначення (статті 91, 96 Земельного кодексу 
України), узяв на себе обов’язок охопити пере-
ліком категорій земель увесь земельний фонд 
України й детально врегулювати правовий 
режим кожної з категорій земель. Це дуже сер-
йозне завдання до сьогодні не виконане.

З метою вдосконалення методично-пра-
вових підходів до планування більш ефек-
тивного використання земель, формування 
режиму землекористування та здійснення 
диферційованого підходу до формування й 
оцінки вартості земельного капіталу розро-
блена класифікація цільового призначення й 
дозволеного використання земель. З огляду 
на поставлену мету та наявне нормативно-
правове регулювання режиму землекорис-
тування пропонується складниками класи-
фікації земель за їх категоріями визначити 
типи землекористування, цільове при-
значення земель та дозволене викорис-
тання земель у межах законодавчо визна-
чених категорій земель.

На рисунку 3.6 наведена логічно-смислова 
методологічна схема поділу земель на зони 
за типами землекористування і за доцільним 
використанням для формування правового 
режиму та землевпорядного регламенту вико-
ристання земель. 
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Як видно, такий поділ земель на типи й 
підтипи землекористування дає змогу здійсню-
вати формування зон доцільного використання 
земель першого, другого і третього порядків та 
визначати правовий режим земельної ділянки. 
Отже, у розвинених країнах Європейського 
Союзу, де найбільш розвинене управління 
земельними ресурсами на державному та 
муніципальному рівнях, вважається, що голо-
вним чинником й основною умовою розвитку 
ринкової економіки є планування використання 
земель завдяки їх зонуванню.

У цьому разі система управління земель-
ними ресурсами, яка побудована на заса-
дах регульованого планування використання 
земель, є основним механізмом проведення 
єдиної земельної політики не тільки в межах 
однієї країни, але й у межах різних союзів дер-
жав. Тому зараз в Україні є актуальним роз-
роблення оптимальних підходів, методів й 
алгоритмів зонування земель за їх категорі-
ями та типами землекористування з метою 
екологізації землекористування та подаль-
шої економічної оцінки його ефективності. 
Безсумнівно, матеріали зонування земель за 
їх категоріями та типами землекористування 
допоможуть державним органам влади та міс-
цевого самоврядування підвищити ефектив-
ність управління землекористуванням та його 
екологізації.

3.3. АГРОЕКОЛАНДШАФТНЕ ЗОНУВАННЯ 
ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ

Виділення у складі земельного фонду 
груп земель, однорідних за агроекологічними 
та ландшафтними ознаками і властивостями, 
називається агроеколандшафтною типізацією 
або зонуванням земель. При агроеколанд-
шафтному зонуванні (класифікації) земель 
визначають:

• агроекологічні зони вирощування сільсь- 
когосподарських культур;

• еколого-економічні класи земель;
• агроекологічні підкласи земель;
• агроеколандшафтні комплекси земель.
Агроекологічна зона вирощування  

сільськогосподарських культур (агроеко-
тип) – найбільша із систематичних одиниць 
типології. Вона поєднує землі за географічними 
ознаками і чинниками, з якими узгоджуються 
діючі в природі гравітаційні й гідродинамічні 
процеси, особливості міграції й накопичення 
речовин, у тому числі забруднювальних, меха-
нізм їхнього внесення і виносу, а також форму-
вання агроекологічних режимів. 

Здебільшого, агроекологічні зони узгоджу-
ються генетичним типом мезорельєфу місце-
вості. При агроекологічному зонуванні, пере-
дусім, виокремлюють чотири основних типи 
земель: гідрографічні (заплавні); терасові; при-
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Рис. 3.6. Логічно-смислова методологічна схема формування правового режиму  
методом встановлення землевпорядних регламентів землекористування  

під час зонування земель за їх категоріями
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водороздільні; вододільні. Агроекологічне зону-
вання пов’язане з типізацією агроландшафтів. 

Еколого-економічний клас земель поєднує 
в собі землі, однорідні за ознаками спрямова-
ності й інтенсивності природних процесів, що 
формують агроекологічні режими. Наприклад, 
у межах типу приводороздільних земель може 
бути виділено кілька класів, які забезпечують 
або не забезпечують окупність затрат при виро-
щуванні основних сільськогосподарських куль-
тур, що забезпечує розширене їх виробництво 
(на рівні 1.35) за ступенем ерозійної небезпеки, 
еродованості, зволоженості, прояву луго-кис-
лотних властивостей і т.д.

Агроекологічний підклас земель – 
остання, нижча систематична одиниця типо-
логії. Він являє собою екологічно однорідний 
масив (ділянка) землі, названий екотипом, з 
конкретними параметрами життєвих умов, що 

задовольняють ті або ті сільськогосподарські 
рослини. Здебільшого, екологічно однорідні 
ділянки є однаковими за ґрунтами, підстила-
ючими породами, ступенем зволоження, кру-
тістю і формою схилу, іншими параметрами.

Агроеколандшафний комплекс земель або 
тип землекористування – це сукупність агро-
екологічно однорідних ділянок, що належать 
до системи устрою території з погляду інвес-
тиційної привабливості землекористування. 
Наприклад, кожному виду сівозміни (польові, 
ґрунтозахисні, пасовищезміни, сінокосозміни) 
має відповідати свій агроеколандшафтний 
комплекс земель, який оцінюється як інвести-
ційно привабливий тип землекористування.

Взаємозв’язок рівня агроеколандшаф-
тної типізації земель з формами організа-
ції території землекористування наведено в 
таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6
Форми організації земельної території  

в системі еколого-ландшафтного землевпорядкування [32]

№ 
п/п

Таксономічна одиниця 
агроекологічного 
мікрозонування

Таксономічна одиниця 
сільськогосподарської 

рослинності
Форма організації земельної 

території

1

Агроекологічна зона земель 
(агроекотип) вирощування сіль-
ськогосподарських культур

Сукупність однотипних 
агрофітоценозів

Територія сільської ради, зем-
леволодіння (землекористу-
вання) сільськогосподарських 
підприємств

2

Еколого-економічний клас 
земель

Сукупність однорідних 
агрофітоценозів

Типи землекористування, зем-
леволодіння сільськогосподар-
ських підприємств, фермерських 
господарств

3

Агроеколандшафтний комплекс 
земель або підтип землекорис-
тування (сукупність ділянок, 
класів)

Сукупність однорідних 
агрофітоценозів

Сівозміна, пасовищезміна, сіно-
косозміна, садозміна тощо

4

Агроекологічний підклас 
земель – агроекологічно одно-
рідна ділянка (агроекотип, 
агроценоз)

Однорідний агрофітоценоз Поле (робоча ділянка), гуртова 
(отарна) ділянка, загін чергового 
випасання, квартал багаторіч-
них насаджень, сінокосозмінна 
ділянка

З таблиці видно, що кожній формі органі-
зації території землекористування відповідає 
свій рівень агроекологічної типізації, що визна-
чає мету землевпорядних заходів у проекті і 
його стадійність. Так, під час підготовчих робіт 
до складання проекту землеустрою необхідно 
розробити картограми ландшафтних типів, 
агроекологічних зон і класів земель. На підставі 
цих картограм у проекті землеустрою виділя-
ються агроекологічно однорідні ділянки й типи 
землекористування як агроекологічні комп-
лекси земель, які узгоджуються з формами 
організації території (сівозмінами, полями, 
робочими ділянками й ін.). Показники агроеко-

логічної типізації земель використовують для 
визначення агроекологічного потенціалу тери-
торії землекористування, що є основним крите-
рієм агроекологічної оцінки.

Агроекологічний потенціал земельних 
ресурсів залежить від поєднання агроекологіч-
них режимів і чинників та оцінюється за показни-
ками продуктивності агроценозів, за здатністю 
земельних угідь виробляти найбільш різнома-
нітний асортимент продукції. Агроекологічні 
чинники – це чинники природного середо-
вища, що обумовлюють ріст і розвиток рослин. 
Агроекологічні режими – це показники, що 
характеризують сукупний вплив різних чинни-
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ків на перебіг і спрямованість процесів життєза-
безпечення сільськогосподарських рослин.

Агроекологічні чинники поділяють на 
три види: 

1) абіотичні (чинники неживої природи); 
2) біотичні (рослини і живі організми); 
3) антропогенні (викликані діяльністю 

людини).
Абіотичні чинники містять: 
1) кліматичні чинники (атмосферні опади, 

температурний режим, рівень інсоляції і т.д.), 
сукупний вплив яких виявляється в біоенерге-
тичному (біокліматичному) потенціалі території; 

2) літогенетичні і ґрунтові чинники, що 
характеризують фізико-хімічні властивості 
ґрунтів і ґрунтоутворювальних порід, їх багат-
ство елементами мінерального живлення 
(ґрунти, ґрунтоутворювальні породи, режим 
відтворення ґрунтів); 

3) геоморфологічні чинники (форми 
рельєфу, крутизна, експозиція, довжина схилів, 
глибина базису ерозії); 

4) гідрографічні й гідрологічні чинники, що 
впливають на водний режим земель (ступінь 
зволоження, глибина залягання ґрунтових вод, 
рівень підтоплення й ін.); 

5) культуртехнічний стан земель 
(кам’янистість, покриття купинами та чагарни-
ками, дрібнолісся).

Біотичні чинники складаються з: 
1) біогеноценотичних і геоботанічних чин-

ників, що визначають видовий склад, законо-
мірну приуроченість і ставлення сільськогоспо-
дарських рослин до умов зростання (водного, 
поживного, теплового, сольового, кислотного, 
радіаційного режимів та ін.); 

2) епіфітотійні чинники, що характеризують 
фітосанітарні умови, вплив шкідників і хвороб 
на формування агроекологічних умов.

Антропогенні чинники являють сукуп-
ність впливів господарської й іншої діяльності 
людини на стан земель. До них належать: 
типи землекористування (спеціалізація вироб-
ництва, структура земельних угідь і посівних 
площ), методи використання земель (застосо-
вувані технології оброблення культур, системи 
машин, добрив, захисту рослин) і т.д.

До агроекологічних режимів належать: раді-
аційний, тепловий, харчовий, водний, повітря-
ний та ін. До найважливіших показників агроеко-
логічних режимів належать: трофність (запаси 
елементів мінерального харчування в підстила-
ючих породах, ґрунтах і коренедоступних ґрун-
тових водах); фізико-механічна стійкість; про-
точність; лужність; засоленість; зволоження.

При агроекологічному зонуванні земель 
вивчаються такі показники:

1.Чинники життєзабезпечення і продуктив-
ності сільськогосподарських рослин, властиві 
їм екологічні режими. При складанні проекту 
землеустрою землевпорядник-проектувальник 
виділяє однорідні за сукупністю екологічних 
режимів земельні масиви (ділянки), установлює 
фактори, що обмежують розміщення сільсько-
господарських культур, причини, що знижують 
їх продуктивність і якість продукції, визначає 
придатність земель під культури (види, сорти) 
і угіддя, а також заходи, необхідні для поліп-
шення життєзабезпечення рослин.

2. Природні характеристики земельних 
угідь у їх генетичній єдності, що дає змогу вста-
новлювати і прогнозувати агроекологічний стан 
земель. Проектувальник установлює можливу 
зміну природних характеристик територій під 
впливом господарського використання земель 
і визначає заходи щодо запобігання проце-
сам деградації або усунення їх негативних 
наслідків.

3. Екологічні і технологічні умови господар-
ського використання земель. Проектувальник 
оцінює природні чинники як умови формування 
санітарно-екологічної ситуації, методи вико-
ристання земель (контурність угідь, рельєф, 
ущільнення ґрунту й ін.), культуртехнічний 
стан земель (вкриття чагарниками, купинами, 
кам’янистість та ін.). Суть агроекологічної 
оцінки земель у межах сільськогосподарського 
підприємства полягає у віднесенні земель до 
визначених градацій рельєфу, зволоження, 
родючості ґрунтів, інтенсивності алювіальних 
або делювіальних процесів й інших умов, від-
повідно до вимог сільськогосподарських (які 
культивуються і природних кормових) рослин 
до умов життєзабезпечення, з урахуванням їх 
реакції на умови середовища, здатності адап-
туватися і реагувати на технічні засоби поліп-
шення конкретних агроекологічних умов.

Метод еколого-ландшафтного землеу-
строю, основою якого є агроекологічне зону-
вання, призначений для діагностики й оцінки 
агроекологічного стану земель, виявлення 
їхньої придатності під угіддя й культури, а 
також для розроблення заходів щодо охорони 
земель і поліпшення режимів життєзабезпе-
чення конкретних груп сільськогосподарських 
рослин. Він являє собою інструментарій, який 
дає змогу провести територіальну і внутріш-
ньогосподарську організацію території рад 
або сільськогосподарських підприємств із 
максимальним урахуванням агроекологічного 
потенціалу земель і здійснювати їх викорис-
тання, ґрунтуючись на принципах економічної 
ефективності, екологічної безпеки й соціаль-
ної прийнятності.
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При використанні методичного під-
ходу агроекологічного зонування земель 
здійснюються:

1) комплексна багатофакторна агроеколо-
гічна оцінка землекористування;

2) оцінка екологічних режимів, що визнача-
ють придатність земель під сільськогосподар-
ські угіддя та культури;

3) виявлення агроекологічно однорід-
них масивів (ділянок) (агроекотипів) як фізич-
ної основи для виділення при землеустрої 
виробничих масивів (сівозмін, полів, робочих 
ділянок);

4) виділення підтипів землекористування 
як агроекологічних комплексів земель, що є 
основою для організації виробничих масивів 
(угідь, сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін);

5) виявлення агроекологічно однотипних 
територій (агроекотипів) для формування під-
типів землекористування й обґрунтування сис-
теми ведення господарства.

Виділення систематичних одиниць зону-
вання (типізації) спирається на сукупність 
таких методів:

1. Метод поєднання агроекологічних рядів 
(видів) земель. Цей метод дає змогу розпо-
ділити землі за: а) чинниками й режимами 
зволоження (від заболочених і болотних до 
нормально зволожених); б) чинниками осла-
блення або посилення режимів переміщення 
відкладів у поверхневому шарі (від стабіль-
них в умовах рівнинних вододілів до різного 
ступеня динамічних на схилах); в) чинниками 
й режимами трофності (від відносно багатих 
глинистих відкладів до досить бідних: пісків 
і верхового торфу); г) іншими чинниками й 
режимами.

За допомогою цього методу встановлю-
ється екологічний стан земель, обумовлений 
сукупним впливом чинників і режимів, їх при-
датність під сільськогосподарські культури й 
угіддя.

2. Метод агроекологічного групування 
земель передбачає виділення земельних маси-
вів і ділянок під культури з однаковим адаптив-
ним потенціалом.

3. Метод агроекологічного картографу-
вання передбачає виокремлення агроеколо-
гічно однотипних територій (мезорівень) і агро-
екологічно однорідних масивів (ділянок) земель 
(мікрорівень).

При агроекологічному зонуванні земель 
обліковують також можливі небезпечні наслідки 
господарської діяльності, до яких належать усі 
види деградації земель (водної та вітрової еро-
зії, заболочування, підтоплення, вторинного 
засолення), забруднення й порушення.

Основна суть агроекологічного зонування 
земель полягає у:

1) розподілі земельного фонду, зважаючи 
на біотичні, абіотичні й економічні чинники;

2) інформаційному забезпеченні землев-
порядного проектування на різних рівнях при-
йняття рішень: від елементарних осередків 
(агроекотонів) – до багатопорядкових об’єктів 
вищого рангу (агроекотипів) із проміжними 
утвореннями – агроекологічними комплексами 
земель.

Кожне з понять, які застосовуються при 
агроекологічному зонуванні, має реальне при-
родне й господарське призначення, межі, які 
виявляються в натурі, конфігурацію і розміри, 
підпорядковані відносно одне одного. Їх необ-
хідно розглядати як систематичні й морфологічні 
частини агроландшафту, на підставі яких фор-
мується структура сільськогосподарських угідь і 
виробнича сільськогосподарська діяльність.

При проведенні землеустрою створюється 
екологічно стійкий агроландшафт, що містить 
оптимальне поєднання різних видів угідь і мето-
дів та режимів інтенсивного їх використання.

Фрагмент землеустрою екологічно стабіль-
ної території земельного масиву наведено на 
рис. 3.7.

Рис. 3.7. Фрагмент проекту  
організації екологічно стабільної території 

земельного масиву
Примітка: I – до землеустрою; ІІ – за проектом зем-
леустрою; 1 – ширина зони екологічного впливу;  
2 – водозатримувальнйи вал з виположуванням 
яру; 3 – залуження еродованих земель; 4 – номер 
і площа польової сівозміни; 5 – напрям обробки 
ґрунту; 6 – лісосмуга; 7 – поліпшені пасовища з нор-
мованим випасом худоби; 8 – межі зони екологічного 
впливу угідь; 9 – яри; 10 – болота; 11 – межі угідь; 
12 – польові дороги.

Головним призначенням еколого-ланд-
шафтного землеустрою та землевпорядку-
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вання є конструювання і формування агро-
ландшафтів та агроекосистем.

Не менш важлива агроекологічна, як і еко-
лого-економічна, обґрунтованість розміщення 
сільськогосподарського виробництва, поодино-
ких галузей рослинництва в масштабах країни, 
регіонів, адміністративних районів.

Агроландшафтну систему устрою землев-
порядковуваної території становлять:

а) мікрозаповідники, міграційні коридори й 
інші ландшафтні об’єкти, призначені для збере-
ження території у природному вигляді, відтво-
рення корисної флори і фауни, переміщення 
диких тварин;

б) різні природні об’єкти, включаючи водо-
збірні басейни нижчого порядку, балки, замкнуті 
зниження, схили однієї експозиції, приводороз-
дільні масиви і т.д.;

в) санітарно-захисні зони, що забезпечу-
ють санітарно-епідеміологічну безпеку навколо 
джерел водопостачання, водозаборів, уздовж 
водогонів і водоводів та інших споруд, навколо 
джерел виділення шкідливих речовин, підви-
щених рівнів шуму, електромагнітних хвиль  
та ін.;

г) охоронні зони технічних об’єктів промис-
лових і сільськогосподарських підприємств, 
комунально-складського господарства, тран-
спортних комунікацій і споруд, ліній зв’язку, 
електричних мереж, магістральних трубопро-
водів і т.д.;

ґ) охоронні зони природних об’єктів: річок, 
озер, водоймищ з метою запобігання їх забруд-
ненню, засміченню, замуленню; пам’ятки істо-
рії та культури, історико-культурні заповідники, 
музейні комплекси.

Унаслідок агроландшафтного устрою 
землевпорядкуванням території формується 
мережа територіальних виділів, які розрізня-
ються за режимом використання й охорони 
земель, наприклад, інтенсивного, консерва-
тивного, суворого обмеження. Тим самим 
виконується початковий етап організації тери-
торії на ландшафтному рівні, що має міжгалу-
зеве природоохоронне призначення.

Після досліджень, опрацювання літера-
турних джерел, вивчення виробничого досвіду 
землеустрою та землевпорядкування можна 
зауважити, що еколого-ландшафтний під-
хід обумовлює загальну конструкцію агро-
ландшафту (його кістяк), а агроекологічний 
наповнює його внутрішнім змістом. Однак у 
цьому разі не треба обмежувати сферу засто-
сування агроекологічної діагностики земель 
землевпорядкуванням.

При землеустрої еколого-економічна та 
агроекологічна інформація прямо або опосе-

редковано використовується при обґрунтуванні 
всіх елементів проекту. Але її надзвичайне зна-
чення виявляється при формуванні агроеко-
систем: типів землекористування, масивів угідь 
і сівозмін, полів і робочих ділянок, інших еле-
ментів землеустрою. Зокрема: 

• встановлюється склад і співвідношення 
угідь у суворій відповідності з придатністю 
земель для повноцінного життєзабезпечення 
рослин і їх об`єднань, відтворення джерел 
родючості, одержання високих і сталих врожаїв 
сільськогосподарських культур, для суворого 
виконання режимних агроландшафтних вимог;

• накреслюється доцільність й обсяги 
оптимізації та поліпшення угідь, що забезпе-
чують більш повне використання природного й 
соціально-економічного потенціалу території, 
підвищення інтенсивності землекористування, 
збереження довкілля;

• проектується система форм і методів 
використання земель, сівозмін (їх типи, види, 
кількість, розміри, розміщення); можливі поза-
сівозмінні ділянки з чергуванням сільськогоспо-
дарських культур у часі, технічні й технологічні 
особливості їх вирощування;

• формуються напрями методів викорис-
тання земель, робочі ділянки на підставі агро-
екологічно однорідних ділянок, що за показ-
никами якості й розміщення об’єднуються в 
поля сівозмін, які характеризуються макси-
мально вирівняним агротехнічним фоном і тех-
нологічними властивостями, які впливають на 
економіку;

• розробляються заходи та технології 
обробітку сільськогосподарських культур, при-
пускають високу врожайність, енерго- і ресур-
созбереження, природоохоронний режим;

• формується обмеження прав у викорис-
танні земель та механізми регулювання еколо-
гобезпечного землекористування.

Наведені методичні прийоми застосову-
ються також при формуванні пасовищних і 
сінокісних агроекосистем, влаштуванні терито-
рій пасовищ і сінокосів. Агроекологічні власти-
вості земель узгоджуються з вимогою чималої 
кількості видів трав’яної рослинності.

Елементарні агроландшафтні виділи тери-
торії мають суворо визначене місце розташу-
вання. Наприклад, за характером рельєфу 
виділяються заплавні, присітьові (терасові), 
передвододільні, вододільні землі, що одер-
жують подальшу диференціацію залежно від 
форми, крутизни, довжини схилів, експозиції, 
глибини базису ерозії і т.д. Агроландшафтні так-
сони верхнього рівня на місцевості членуються 
природними межами. Агроландшафтні виділи, 
які замикають таксономічний ряд, розмежову-
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ються, здебільшого, елементами устрою тери-
торії (межами угідь, земельних масивів, лісо-
смугами, шляхами).

Агроландшафтні об’єкти: екологічні ніші, 
санітарно-захисні й охоронні зони розміща-
ються з урахуванням природних властивостей 
території і забезпечують природоохоронний 
режим виробничої чи суспільної діяльності. 
Найчастіше їх межами є штучні межі.

Отже, при формуванні агроландшафтної 
системи устрою території пріоритетні абіотичні 
чинники (елементи неживої природи), що ство-
рюють різні можливості для життєзабезпечення 
біотичного різноманіття (рослин і живих орга-
нізмів). Разом вони визначають глибину впливу 
антропогенних чинників.

Агроекосистеми і їх елементи, сформовані 
при землеустрої та землевпорядкуванні на під-
ставі агроекологічних показників оцінки земель, 
більшою мірою орієнтовані на врахування біо-
тичних чинників – життєвих вимог рослин до 
умов проростання. У них спостерігають одно-
часно абіотичну й антропогенну специфіку 
території. Межі об’єктів агроекосистем пере-
важно збігаються з лінійними елементами зем-
леустрою території землеволодінь та землеко-
ристувань, угідь, сівозмін.

Одним з основних критеріїв оцінки стану 
агроландшафтів є склад і співвідношення під-
типів землекористування та угідь. Питома 
вага ріллі може зменшити або ускладнити 
екологічну ситуацію в екосистемах. У зв’язку 
з цим, враховуючи, що розмір сільськогоспо-
дарських землекористувань є різним, еколо-
гічну оцінку стабільності землекористування та 
еколого-економічну оцінку придатності земель 
проводять по всій території басейну річки 
або сільської ради спільно з іншими критері-
ями оцінки агролндшафтів, а не за окремими 
землекористуваннями.

Типізація земель агроландшафтів вико-
нується за компонентом, який більшою мірою 
визначає природний баланс (екологічну рівно-
вагу) на конкретній території. В умовах склад-
ного рельєфу й інтенсивної ерозії ґрунтів таким 
компонентом є рельєф з гідрографічною мере-
жею (або урочище), від якого залежить стік опа-
дів і водний режим території в цілому. Саме цей 
компонент у регіоні розміщення землевпорядко-
вуваної території більшою мірою визначає вид і 
частку агроландшафту. Інші компоненти (групи 
рослин і інші) мають коригувальні значення.

Максимальний водозбір, урочища в ньому 
є територіальними комплексом, який характе-
ризується стійкістю проявів ерозійних процесів, 
мікрокліматичних умов і взаємопов’язаністю 
заходів з вирішення завдань локального при-

родного балансу. У межах такого комплексу 
виділяються елементи ландшафту більш низь-
кого рівня: фації, ландшафтні смуги, робочі 
ділянки й інше. Для проведення типізації 
земель використовуються картограми крутизни 
схилів та ґрунтова карта.

Відповідно проводять ландшафтно-еколо-
гічне мікрозонування та складають агроланд-
шафтну карту. Приклади ландшафтно-еколо-
гічного мікрозонування та агроландшафтної 
карти наведено на рис. 3.8 та 3.9.

Виявлення закономірностей внутрішнього 
територіального розчленовування ландшафту, 
характеру взаємозв’язків і взаємного розташу-
вання його морфологічних частин, оцінка еко-
логічного стану сільськогосподарських угідь, 
вивчення процесів деградації й забруднення 
ґрунтів зумовлюють створення агроландшаф-
тної базової структури території.

А саме завдяки виділенню агроланд-
шафтних контурів – агроекологічно однорід-
них (робочих) масивів та ділянок, придатних 
для вирощування різних сільськогосподар-
ських культур і їхніх груп приймаються проектні 
рішення. На підставі одержаних матеріалів, з 
урахуванням оцінки впливу комплексу природ-
них чинників виділяються морфологічні час-
тини ландшафту (урочища, фації тощо).

Рис. 3.8. Фрагмент карти-схеми 
ландшафтно-екологічного мікрозонування

Примітка: 1 – днища невеликих блюдцеподібних 
западин (екологічно нестабільна зона); 2 – днища 
балок на лучно-чорноземних ґрунтах (екологічно 
стабільно не стійка зона); 3 – положисті схили кру-
тістю понад 3° (екологічно стабільно не стійка зона); 
4 – середньо ерозійно небезпечні схили до 3° (еко-
логічно середньо стабільна); 5 – міжбалкове водо-
дільне плато (екологічно середньо стабільна);  
6 – санітарно-захисні зони; 7 – лісосмуги; 8 – польові 
шляхи; 9 – межі угідь; 10 – пасовища. 
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3.4. ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 
СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

МЕРЕЖІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

3.4.1. Законодавчо-нормативні вимоги 
до проектування землекористування 
складників екомережі

Згідно з наказом Мінприроди України від 
13.11.2009 року № 604 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо розроблення 
регіональних та місцевих схем екомережі» 
місцеві схеми екомережі (схеми екомережі 
районів, населених пунктів) – це текстові та 
графічні матеріали, які визначають на місце-
вому рівні пріоритети й концептуальні основи 
формування, збереження та невиснажливого 
використання екомережі, формування просто-
рового розташування її структурних елементів, 
розвитку системи територій та об’єктів при-
родно-заповідного фонду [18]. Відповідно до 
пункту 2.2 вказаних Методичних рекомендацій 
до рекомендованого складу графічних матері-
алів проекту схеми екомережі належить схема 
землеустрою (у межах територій екомережі) 
з назвами, межами та площами земельних 

ділянок; на цю схему наноситься або до неї 
додається схема територій, щодо використання 
яких встановлено обмеження (обтяження) 
(наприклад, охоронних зон, зон санітарної охо-
рони та зон особливого режиму використання 
земель) з чітко визначеними межами земель-
них ділянок.

Водночас відповідно до статті 14 Закону 
України «Про екологічну мережу України» про-
ектування екомережі передбачає [17]:

а) нанесення на планово-картографічні 
матеріали територій та об’єктів, включених до 
переліків екомережі;

б) визначення територій, що мають осо-
бливу природоохоронну, екологічну, наукову, 
естетичну, рекреаційну, історико-культурну 
цінність, встановлення передбачених законом 
обмежень на їх планування, забудову та інше 
використання;

в) обґрунтування необхідності включення 
територій та об’єктів до переліків екоме-
режі, резервування територій для цих потреб, 
надання природоохоронного статусу, введення 
обмежень (обтяжень) для відновлюваних, 
буферних та сполучних територій для забез-
печення формування екомережі як єдиної про-
сторової системи;

г) розроблення рекомендацій щодо визна-
чення режиму територій та об’єктів природно-
заповідного фонду та інших територій, що під-
лягають особливій охороні, відновлюваних, 
буферних та сполучних територій, які пропо-
нується створити, а також щодо необхідності 
вилучення і викупу земельних ділянок;

ґ) узгодження регіональних і місцевих схем 
формування екомережі із Зведеною схемою 
формування екомережі України, поєднання її 
із Всеєвропейською схемою формування еко-
мережі та із затвердженою проектною докумен-
тацією з урахуванням державних, громадських 
і приватних інтересів, визначення перспектив-
них напрямів забезпечення збереження та неви-
снажливого використання цінних ландшафтів та 
інших природних комплексів, об’єктів і територій.

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про 
екологічну мережу України» території та об’єкти 
екомережі підлягають державному обліку [17]. 
Такий облік є частиною Державного земельного 
кадастру, державних кадастрів інших природ-
них ресурсів, територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, державної статистичної 
звітності і здійснюється в порядку, що визнача-
ється законом.

Відповідно до пункту 5 статті 21 Закону 
України «Про державний земельний кадастр» 
відомості про обмеження у використанні земель 
вносяться до Державного земельного кадастру 

Рис. 3.9. Фрагмент агроландшафтної карти
Примітка: 1 – слабо еродована рівнина, придатна 
для розміщення сівозмін усіх типів (1-а екологічна 
група); 2 – вододільні плато і схили до 3°, з ґрун-
тами які придатні для розміщення сівозмін, з обме-
женням просапних культур (2-га екологічна група); 
3 – положисті схили балок, придатні для ґрунтоза-
хисних сівозмін (3-я екологічна група); 4 – днища 
великих і малих водозбірних балок, придатні для 
посіяних косовиць (4-а екологічна група); 5 – днища 
дрібних западин (повна консервація ландшафту) 
(5-а екологічна група); 6 – зона забруднення навколо 
тваринницьких комплексів (6-а екологічна група);  
7 – санітарно-захисна зона; 8 – лісосмуги; 9 – польові 
шляхи.
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на підставі схем землеустрою й техніко-еконо-
мічних обґрунтувань використання та охорони 
земель адміністративно-територіальних оди-
ниць, проектів землеустрою щодо створення 
нових та впорядкування наявних землево-
лодінь і землекористувань, проектів землеу-
строю, що забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування 
угідь, проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земель-
ної ділянки в натурі (на місцевості), іншої доку-
ментації із землеустрою [16].

Враховуючи, що місцеві схеми екомережі 
не належать до документації із землеустрою, 
а у згаданій документації із землеустрою не 
здійснюється проектування екомережі, пропо-
нується розробляти самостійні проекти земле-
устрою щодо формування складників екоме-
режі за територіями сільських (селищних) рад. 
Для з’ясування складу і змісту такого проекту 
землеустрою потрібно визанчитися з вимогами 
законодавства до необхідної інформації про 
структурні елементи екомережі, які відповіда-
ють Порядку ведення Державного земельного 
кадастру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
[19]. Згідно з додатком 2 вказаного Порядку 
структурні елементи екомережі належать до 
територіальних зон: ключові території екоме-
режі – код 016, сполучні території екомережі – 
код 017, буферні зони екомережі – код 018 та 
відновлювані території екомережі – код 019.

Відповідно до пункту 23 Порядку до 
Державного земельного кадастру вносять 
такі відомості про обмеження у використанні 
земель [19]:

1) назва та код (номер) обмеження 
(у цілому і за окремими контурами);

2) контури обмеження з координатами їх 
поворотних точок та довжиною;

3) площа обмеження (у цілому і за окре-
мими контурами);

4) перелік заборонених видів діяльності та 
обов’язків щодо вчинення певних дій з посилан-
ням на нормативно-правові акти, згідно з якими 
встановлено обмеження, строк дії обмеження;

5) опис режимоутворювального об’єкта (за 
його наявності):

- найменування;
- контури меж режимоутворювального 

об’єкта з координатами поворотних точок та 
довжиною;

- площа (у цілому і за окремими 
контурами);

- характеристики, що обумовлюють вста-
новлення обмеження;

6) інформація про документи, на підставі 
яких встановлено обмеження (назва, дата та 
номер рішення про затвердження документа-
ції із землеустрою, за якою встановлено обме-
ження, найменування органу, що його прийняв, 
дата, з якої діє обмеження), електронні копії 
таких документів.

Водночас відповідно до пункту 2.1 
Методичних рекомендацій щодо розроблення 
регіональних та місцевих схем екомережі реко-
мендується [18]:

1) подати загальну інформацію про кіль-
кість, назви, основні параметри та характерис-
тики структурних елементів екомережі (клю-
чові, сполучні, буферні, відновлювальні). 
Для визначення структурних елементів екоме-
режі доцільно використовувати наукові рекомен-
дації щодо основних критеріїв відбору територій 
для включення до структурних елементів екоме-
режі згідно з п. 4 Методичних рекомендацій.

Ключові території (ядра) (наявні та 
перспективні): рекомендується надати пере-
лік, кількість та основні характеристики ключо-
вих територій (просторове розташування (кар-
тосхема), їх назви із зазначенням площі, рівня 
(національний, міжрегіональний, регіональний, 
місцевий), роль у забезпеченні збереження най-
більш цінних і типових для певного регіону ком-
понентів біо- та ландшафтного різноманіття.

Сполучні території (екокоридори) 
(наявні та перспективні): рекомендується 
надати перелік, кількість та основні характе-
ристики сполучних територій (протяжність, 
просторове розташування (картосхема), забез-
печення зв’язків між ключовими територіями 
та цілісності екомережі). Забезпечення міграції 
тварин, обміну генетичного матеріалу або їхня 
самостійна роль у збереженні біо- та ландшаф-
тного різноманіття.

Буферні зони (наявні та перспективні): 
рекомендується надати перелік, основні пара-
метри та характеристику буферних зон (орієн-
товні площі та просторове розташування (кар-
тосхема). Визначити їх роль для забезпечення 
захисту ключових та сполучних територій від 
антропогенного впливу. Визначити перспек-
тивні території та необхідні заходи для форму-
вання буферних зон.

Відновлювальні території: рекоменду-
ється надати перелік та основні характерис-
тики відновлювальних територій, просторове 
розташування (картосхема) та вказати їх важ-
ливість з точки зору формування просторової 
цілісності екомережі (орієнтовні площі віднов-
лювальних територій з прив’язкою до захо-
дів, передбачених відповідно до регіональних 
програм).
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Рекомендується навести відомості щодо 
землевласників та землекористувачів відпо-
відно до Форми № 2-зем «Звіт про землі, які 
перебувають у власності й користуванні» та 
Форми № 6-зем «Звіт про наявність земель 
та розподіл їх за власниками землі, землеко-
ристувачами, угіддями та видами економічної 
діяльності». Відомості за формами 6-зем та 
2-зем доцільно подавати за адміністративно-
територіальними одиницями, зокрема терито-
рії сільської ради з відповідним нанесенням на 
проектний план.

2) для кожного структурного елемента еко-
мережі доцільно надавати основні параметри і 
характеристики за такою структурою:

- назва структурного елемента екоме-
режі (нумерація структурного елемента з вра-
хуванням місця структурного елемента у схемі 
екомережі);

- рівень елемента екомережі (націо- 
нальний/регіональний/місцевий);

- географічні координати, географічне 
положення;

- площа;
- фізико-географічні умови;
- флора;
- рослинність;
- фауна;
- складники структурного елемента еко-

мережі (відповідно до ст. 5 Закону України «Про 
екологічну мережу України»);

- відомості про землевласників та 
землекористувачів;

- категорія земель, склад земельних угідь;
- фактори негативного впливу на біо- та 

ландшафтне різноманіття;
- чинний режим охорони та природо- 

користування;
- пропозиції щодо створення та розши-

рення наявних територій та об’єктів екомережі, 
визначення їх режиму, введення обмежень 
(обтяжень) та необхідності вилучення, викупу 
земельних ділянок з врахуванням перспектив 
розвитку екомережі;

- екологічна, історико-культурна, наукова, 
економічна, соціальна цінність;

- критерії, за якими структурний елемент 
включається до складу екомережі (з урахуван-
ням п. 4 цих Методичних рекомендацій);

- карта структурного елемента екомережі 
(графічні матеріали);

- дата заповнення;
- упорядники.
При цьому для структурного елемента еко-

мережі зазначається така інформація:
а) назва ключової території (ядра) 

(наявні та перспективні) екомережі та пода-

ються переліки складників ключової території 
із зазначенням їх площ. Наводиться характе-
ристика за кількісними, якісними показниками 
територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду, водно-болотних угідь міжнародного зна-
чення, інших територій, у межах яких збере-
глися найбільш цінні природні комплекси.

Визначається роль території в забезпе-
ченні збереження найбільш цінних і типових 
для певного регіону компонентів біо- та ланд-
шафтного різноманіття. Подається характерис-
тика біо- та ландшафтного різноманіття; рос-
линного світу (рідкісні та зникаючі види рослин 
та рослинних угруповань (оцінка раритетного 
складу флори, списки видів рослин, занесе-
них до Світової Червоної книги, Європейського 
Червоного списку, Червоної книги України, 
списків Бернської конвенції, інших міжнарод-
них конвенцій, список рослинних угруповань та 
асоціацій, занесених до Зеленої книги України 
(бажано – картосхема поширення рідкісних 
видів рослин); тваринного світу (видове різно-
маніття (характеристика фауни та її особли-
вості, видовий склад фауни, місце в зоогеогра-
фічному районуванні, фауністичні комплекси 
та популяції; рідкісні та зникаючі види тварин 
та їх збереження (перелік рідкісних та зника-
ючих видів фауни, види тварин, що занесені 
до Світової Червоної Книги, Європейського 
Червоного списку, Червоної книги України, до 
списків Бернської конвенції, інших міжнародних 
конвенцій).

Доцільно надати пропозиції щодо вклю-
чення до схеми екомережі природних терито-
рій, багатих на біо- та ландшафтне різнома-
ніття, створення нових об’єктів і території, у 
т.ч. міжрегіональних, з урахуванням перспек-
тив розвитку екомережі. Навести орієнтовні 
площі та місце розташування ключових тери-
торій, зважаючи на пропозиції щодо створення 
та розширення наявних територій та об’єктів 
екомережі.

Доцільно також включити аналіз право-
вого статусу земель у межах орієнтовних площ 
територій та об’єктів екомережі та прогнозних 
додаткових територій та об’єктів екомережі, 
включення яких до схем екомережі є необхід-
ним з точки зору забезпечення цілісності та 
неперервності екомережі.

б) характеристика сполучної терито-
рії (екокоридори) (наявні та перспективні) – 
протяжність, просторове розташування (схема), 
забезпечення зв’язків між ключовими терито-
ріями та цілісності екомережі, забезпечення 
міграції тварин, обміну генетичного матеріалу 
або їхня самостійна роль у збереженні біо- та 
ландшафтного різноманіття), перелік елементів.
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Доцільно подавати інформацію щодо 
структури (складу) земельних угідь у межах 
екокоридора (ліси, полезахисні та інші захисні 
насадження, прибережні захисні смуги, сіно-
жаті, пасовища, водні об’єкти тощо); заходів з 
розбудови коридорів (які земельні угіддя про-
понується для включення з метою забезпе-
чення безперервності та цілісності екомережі). 
Наводяться орієнтовні площі та місце розта-
шування сполучних територій, зважаючи на 
прийнятні шляхи поєднання ключових терито-
рій між собою, а також забезпечення узгодже-
ності зі схемами екомережі інших адміністра-
тивно-територіальних утворень; інформацію 
щодо перешкод (дороги, лінії електропередач, 
кар’єри тощо), які призводять до розриву ціліс-
ності екомережі, можливостей їх подолання.

в) основні параметри та характеристики 
буферної зони (наявні та перспективні), 
зокрема, склад угідь, площі та перелік складників 
буферної території. Визначається роль буферної 
території для забезпечення захисту ключової чи 
сполучної території від антропогенного впливу 
(території навколо ключових територій екоме-
режі, які запобігають негативному впливу госпо-
дарської діяльності на суміжних територіях).

г) основні параметри та характеристики 
відновлювальної території (склад угідь, 
площа). Зазначаються необхідні першочергові 
заходи щодо відтворення природного стану 
території (необхідність і можливість віднов-
лення природного стану, заходи з рекультивації, 
консервації, відновлення рослинного покриву, 
здійснення репатріації видів рослин і тварин, 
тощо) порушених, деградованих і малопродук-
тивних земель та земель, що зазнали впливу 
негативних процесів та стихійних явищ та інші 
території для забезпечення формування про-
сторової цілісності екомережі. Зазначається 
перспектива включення відновлювальної тери-
торії до складу ключової, сполучної території.

3) обґрунтування рішень схеми екоме-
режі рекомендується формувати з врахуван-
ням аналізу чинних програм соціально-еконо-
мічного розвитку та програм у сфері охорони 
довкілля та використання природних ресурсів 
(загальнодержавні та обласні), ландшафтних 
карт, схем землеустрою та техніко-економічних 
обґрунтувань використання та охорони земель, 
схеми планування областей, регіональних пра-
вил забудови.

Доцільно визначити заходи щодо забезпе-
чення функціонування, розвитку та невиснаж-
ливого використання екомережі і сформувати 
пропозиції щодо проекту рішень схеми екоме-
режі відповідної адміністративно-територіаль-
ної одиниці, які міститимуть:

• обґрунтування необхідних режимів охо-
рони та використання буферних зон, сполучних 
і відновлювальних територій екомережі (наяв-
них, включених до схеми екомережі, та пер-
спективних) та механізми їх забезпечення;

• аналіз землевпорядної документації 
(плани землекористування, чергові кадастрові 
плани) з метою визначення переліку землев-
ласників та землекористувачів орієнтовних 
ключових, сполучних, буферних та відновлю-
вальних територій екомережі (наявних, включе-
них до схеми екомережі, та перспективних) та 
пропозиції до проекту рішень схеми екомережі;

• аналіз правового статусу земель у межах 
орієнтовних площ територій та об’єктів екоме-
режі та перспективних територій та об’єктів 
екомережі, включення яких до схеми екоме-
режі є необхідним з точки зору забезпечення 
цілісності й неперервності екомережі (можли-
вості усунення перешкод (конфліктів) у розви-
тку екомережі).

У складі планово-картографічної основи 
рекомендовано розробляти: – чинний та про-
ектний план екомережі з відображеними струк-
турними елементами екомережі та їх складни-
ками в масштабі 1:25000 – для степової зони, 
1:10000 – для лісостепової і поліської зон, 
1:5000 – для карпатського регіону; – карто-
схему охорони земель з визначенням земель, 
що підлягають консервації, виведенню з гос-
подарського та іншого використання, рекуль-
тивації тощо; ареалів рослинних угруповань, 
занесених до Зеленої книги України (якщо 
можливо); ареалів деяких видів тварин та 
рослин, занесених до Червоної книги України 
(якщо можливо); територій, що заплановані 
для заліснення згідно з Державною програмою 
«Ліси України» (якщо можливо); – картосхему 
регіональної екомережі в системі екомережі 
природних регіонів, сусідніх областей та націо-
нальної екомережі.

3.4.2. МЕТОДИКА ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО 
ПРОЕКТУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОМЕРЕЖІ  

НА ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

3.4.2.1. Основні етапи та стадії проек-
тування землекористування структурних 
елементів екомережі на території сіль-
ської ради

Землевпорядне проектування режиму зем-
лекористування структурних елементів екоме-
режі на території сільської ради починають з 
еколого-ландшафтного мікрозонування тери-
торії сільської ради, що проводиться під час 
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підготовчих робіт до складання проекту зем-
леустрою, і закінчують формуванням еколо-
гічно однорідних ділянок, до яких прив’язують 
систему складників екомережі, природоохо-
ронні заходи у вигляді територіальних приро-
доохоронних обмежень (обтяжень) у викорис-
танні земельних та інших природних ресурсів. 
Додатково проектують організаційно-тери-
торіальні заходи, що підвищують екологічну 
стабільність території: ключових, сполуч-
них, буферних та відновлювальних територій 
екомережі.

Оскільки землеустрій – це дуже різнома-
нітні заходи (технічні, соціальні, екологічні, 
економічні, правові й ін.), то для їхнього еко-
лого-ландшафтного обґрунтування необхідні 
показники відповідного призначення.

Регіональна схема екомережі призначена 
для використання:

при проектуванні створення нових терито-
рій, що підлягають особливій охороні; 

визначення завдань щодо зміни категорії 
земельних угідь у землевпорядних документах;

розроблення технічних умов щодо відтво-
рення природних комплексів на підлеглих кон-
сервації землях, що вибувають з аграрного 
використання;

для врахування завдань формування діля-
нок екомережі в лісовпорядних та землевпо-
рядних проектах;

при розробленні проектів організації тери-
торій природно-заповідного фонду, при визна-
ченні водно-болотних угідь міжнародного 
значення;

при визначенні природних середовищ існу-
вання видів рослин і тварин різних категорій 
захищеності відповідно до міжнародних кон-
венцій та національних нормативно-правових 
актів;

при плануванні цільових акцій у галузі 
збереження ландшафтного й біологічного 
різноманіття.

Встановлення меж окремих територіаль-
них елементів національної екомережі, вимог 
до їх територіальної структури щодо терито-
ріальних форм і засобів забезпечення єдності 
суміжних елементів національної екомережі 
здійснюється на підставі матеріалів регіональ-
них схем (рис. 3.10).

Основними етапи проектування місце-
вої екомережі є:

• інвентаризація та ідентифікація прав 
на землю й інші природні ресурси, нанесення 
на планово-картографічні матеріали створе-
них територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду та інших територій цінних природних 
комплексів, що особливо охороняються; 

• обґрунтування необхідності додатко-
вого створення територій та об’єктів природно-
заповідного фонду та інших територій цінних 
природних комплексів, що особливо охороня-
ються, як ключових. Також визначення меж від-
новлюваних, буферних та сполучних територій 
для забезпечення сформування екомережі як 
єдиної просторової системи екологічного кар-
каса природоохоронного землекористування з 
використанням картограм агровиробничих груп 
ґрунтів та рельєфу території сільських (селищ-
них) рад;

• розроблення реєстрів територіальних 
обмежень (обтяжень) у використанні земель 
та інших природних ресурсів на території та 
об’єкти природно-заповідного фонду й інші 
території, що особливо охороняються, віднов-
лювальні, буферні та сполучні території еко-
мережі, а також пропозиції щодо зміни режиму 
використання земель та інших природних 
ресурсів;

• узгодження з Генеральною схемою, а 
також регіональними схемами екомережі меж 
територій її складників на суміжних територіях, 
із Всеєвропейською екологічною мережею з 
урахування сучасних державних, громадських 
і приватних інтересів, визначення перспек-
тивних напрямів забезпечення збереження та 
раціонального використання цінних ландшаф-
тів та інших природних комплексів, об’єктів та 
територій.

Проектування екомережі здійснюються 
в кілька стадій:

1. Збір і аналіз інформації про:
• екосистеми, флору, фауну;
• шляхи міграції, ендемічність, загрози 

зникнення;
• ландшафти, природно-ресурсні умови, 

ґрунтовий покрив, у т.ч. про деградовані і мало-
продуктивні землі;

• склад угідь, категорії земель за цільовим 
призначенням.

2. Аналіз екологічної стабільності території.
3. Розроблення проектних рішень і про-

позицій щодо меж складників екомережі. 
Виокремлення природних коридорів (сполучних 
ланцюгів), буферних зон, ділянок відтворення та 
збереження природного стану. При цьому варто 
дотримуватися такої послідовності та виділяти:

а) природні та біосферні заповідники, наці-
ональні природні парки, регіональні ландшаф-
тні парки, заказники, пам’ятки природи, запо-
відні урочища, ботанічні сади, зоологічні та 
дендрологічні парки, парки-пам’ятки садово-
паркового мистецтва, заповідні морські терито-
рії, зарезервовані цінні для заповідання тери-
торії та акваторії;
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б) особливо цінні природні комплекси, для 
яких необхідне встановлення або вже встанов-
лено особливий режим використання (форми 
користування);

в) земельні угіддя, що повністю вклю-
чаються до національної екологічної мережі 
(перелоги, сіножаті, пасовища, ліси та інші 
лісовкриті площі, болота, сухі відкриті землі з 
особливим рослинним покривом, відкриті землі 
без рослинного покриву або з незначним рос-
линним покривом, води, забруднені сільсько-
господарські угіддя, які не використовуються в 
сільськогосподарському виробництві, включа-

ючи радіонуклідне забруднення) як відновлю-
вальні території;

г) орні землі та багаторічні насадження, 
що не належать до категорії деградованих і 
розміщені в межах водоохоронних зон річок 
та приморських зон; орні землі, на яких перед-
бачається створення полезахисних лісових; 
орні землі, розташовані на території лісогос-
подарських підприємств, організацій, підпри-
ємств й установ природоохоронного, оздоров-
чого, рекреаційного та історико-культурного 
призначення та земель водогосподарських 
підприємств.
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Рис. 3.10. Регіональна схема екомережі  
Кам’янець-Подільського району Хмельницької області
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4. Водно-болотні угіддя (згідно з критеріями 
Рамсарської конвенції 1971 р.), що мають при-
родоохоронну, рекреаційну, наукову, естетичну 
цінність та міжнародне значення в основному 
як місця оселень водоплавних птахів, окремо 
виділяються як ключові території екомережі.

5. Територія площ деградованих і мало-
продуктивних земель, які мають особливе зна-
чення при формуванні сполучних ланцюгів.

6. Здійснюється систематизація чинних 
режимів використання земель та інших природ-
них ресурсів цих територій і розроблення на їх 
основі територіальних обмежень (обтяжень).

7. Виконується складання реєстру тери-
торіальних зон, опис регламентів за видами 
дозволеного використання; а також за видами 
використання, які потребують спеціального 
погодження, тощо.

8. Здійснюється проведення еколого-еко-
номічної оцінки територій (земельних ділянок), 
які входять у систему екомережі.

9. Проводиться розроблення системи 
економічних санкцій за недотримання вста-
новлення регламентів і процедур стягування 
завданих збитків.

10 Здійснюється підготовка інформації 
та внесення в Державний земельний кадастр 
відомостей про територіальні зони та їх режим.

3.4.2.2. Наукові критерії визначення 
меж територій для включення до струк-
турних елементів екомережі

В основу проектування екомережі закла-
даються як флористичні, фауністичні, геобота-
нічні, біоценотичні, так і ландшафтні критерії, 
оскільки різні ієрархічні рівні організації живого 
покриву характеризуються різними механіз-
мами підтримки біорізноманіття. Різні групи кри-
теріїв відбору доповнюють одна одну, і жодна 
з цих груп не є самодостатньою. Проте, при 
виконанні конкретної роботи, можливо віддати 
перевагу тій або тій групі критеріїв залежно від 
практичної потреби. Як додаткові можуть вико-
ристовуватися історичні критерії – дослідження 
історії господарського використання та приро-
докористування території, популяційні крите-
рії – дослідження популяцій типових та рідкіс-
них видів тощо.

Під час визначення територій, що мають 
бути включені до структурних елементів екоме-
режі, можна користуватися основними критері-
ями Міжнародної спілки охорони природи щодо 
відбору територій для створення природоохо-
ронних резерватів різних типів:

- збереження природного стану екосис-
тем та їх спонтанної динаміки;

- збереження місць існування та місцез-
ростань (включаючи водні ресурси);

- підтримання генетичного різноманіття;
- збереження традиційних ландшафтів як 

естетичної та культурної спадщини;
- збереження ресурсів, які відновлюються 

в природних системах;
- можливість проведення наукових 

досліджень;
- можливість розроблення заходів охо-

рони для кожного типу резерватів.
Флористичні (фауністичні) критерії
Флористичні (фауністичні) критерії – це 

особливості складу (набору) таксонів (у першу 
чергу видів) рослин і тварин певної території. 
Крім якісних (флора як список видів) та кількіс-
них (флора як чисельність видів) характеристик 
видового різноманіття, флора може характери-
зуватися складом своїх географічних, біомор-
фологічних, екологічних елементів, тобто груп 
видів (типологічні елементи флори), які мають 
певні спільні ознаки. Це саме стосується й 
фауни. Флористичні та фауністичні критерії є 
одними з найважливіших для аналізу території 
і планування елементів екомережі.

Відбір територій з метою створення клю-
чових територій необхідно здійснювати з ура-
хуванням ієрархії біогеографічних виділів. 
Бажано в кожному виділі біогеографічного 
районування різного рангу створювати хоча б 
одну репрезентативну ключову територію від-
повідного рангу (крім унікальних, які можуть 
розміщуватися в тому самому виділі).

Структурні елементи екомережі, для своєї 
репрезентативності повинні відображати харак-
терні, типові та унікальні риси флористичного 
виділу.

Рідкісні, особливо ендемічні та реліктові 
компоненти флори і рослинного покриву, тобто 
рідкісні види (підвиди, раси, різновиди) та, осо-
бливо, популяції рідкісних видів у складі релік-
тових рослинних угруповань, повинні бути 
об’єктом особливої уваги як на стадії відбору 
територій для включення до переліків екоме-
режі, так і після надання цим територіям ста-
тусу певних структурних елементів екомережі. 
Трапляються випадки, коли постає питання 
про збереження однієї єдиної наявної популя-
ції зникаючого виду. Наявність такої популяції є 
достатнім критерієм для включення цієї терито-
рії до переліку територій та об’єктів екомережі, 
навіть коли інші критерії відсутні.

Загалом, під час відбору територій для 
включення до схем екомережі необхідно під-
тримувати видове й генетичне різноманіття, 
зберігати генофонд не тільки рідкісних, але й 
звичайних – фонових видів.
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Отже, на стадії проектування екомережі 
необхідно провести детальне флористичне 
дослідження території з використанням тра-
диційних методів та методик (у т.ч. методу кон-
кретних флор, з використанням методу парці-
альних флор або хоча б приблизною кількісною 
оцінкою місцевих популяцій видів).

Геоботанічні (синдинамічні) критерії
З флористичними критеріями відбору 

територій тісно пов’язані геоботанічні. Флора та 
рослинність нерозривно інтегровані в одному 
рослинному покриві, і кожній елементарній 
(конкретній) флорі відповідає своя сукцесійна 
система рослинності, закономірно організо-
вана система рядів природних змін рослинного 
покриву (сукцесійних рядів).

При відпрацюванні геоботанічних критеріїв 
виділення структурних елементів екомережі 
доцільно враховувати геоботанічне району-
вання території, для якої розробляється екоме-
режа. Важливо намагатися відбирати території 
так, щоб охопити весь масив типових рослин-
них асоціацій геоботанічного виділу певного 
рангу, а також модельні ділянки з рідкісними та 
унікальними асоціаціями. Отже, на територіях 
екомережі повинні бути представлені всі типи 
рослинності, характерні для цього геоботаніч-
ного виділу (ліси, луки, болота, степи тощо). 
Особлива увага приділяється територіям, роз-
ташованим на межі з іншими геоботанічними 
виділами, для охоплення рослинності перехід-
них (екотонних) ділянок.

Необхідною умовою репрезентативності 
екомережі регіону та здатності рослинності до 
саморозвитку й самовідновлення є представ-
леність на територіях екомережі всіх характер-
них сукцесійних рядів і, якщо це можливо, усіх 
сукцесійних стадій рослинності.

Додатковим критерієм для визначення 
територій екомережі може бути принцип «охо-
рони слабкої ланки» – для повноцінного збере-
ження сукцесійних рядів охоронятися повинні 
їх найбільш вразливі стадії, ділянки яких є най-
більш рідкісними та найменш стійкими.

Геоботанічне обстеження території, на якій 
планується створити екомережу, проводиться 
з використанням традиційних методів: марш-
рутно- рекогносцирувальних, детально-марш-
рутних (територіальних) та, за можливості, 
стаціонарних.

Ландшафтні критерії
Ландшафтні критерії є визначальними для 

комплексного аналізу природних умов відпо-
відних територій, вони враховують як сукуп-
ність фізико-географічної інформації, так і дані 
щодо антропогенної трансформації місцевості. 
Ландшафтні критерії за своєю сутністю є гео-

графічними критеріями, проте вони тісно коре-
люють з біологічними – флористичними та гео-
ботанічними критеріями вибору територій для 
включення до екомережі. Особливо важливим 
є тісний зв’язок між показниками біорізнома-
ніття та характеристиками просторової струк-
тури ландшафту, під якою розуміється кількісне 
співвідношення та просторовий розподіл різних 
елементів ландшафту. Кожен достатньо вели-
кий територіальний виділ характеризується 
неоднорідністю підстилаючих порід та гідроло-
гічного режиму, а це також спричиняє неодно-
рідність флори, рослинності та біоти загалом.

Сукупність рослинних угруповань системи 
ландшафтів формує єдину сукцесійну сис-
тему. Для різних ландшафтів та (або) елемен-
тів ландшафту може бути характерним пере-
важання різних сукцесійних рядів та стадій, які 
лише разом можуть забезпечити нормальне 
проходження процесів змін та саморегуляції 
рослинності. Крім того, необхідно враховувати 
й естетичне значення ландшафтів для людини 
і включати до територій екомережі території 
з ландшафтами, важливими для збереження 
історично-природної спадщини. При аналізі 
просторової структури ландшафту досліджу-
ється співвідношення на різних його ділянках 
(виділах) природних та антропогенних елемен-
тів, а також наявність антропогенних екотонів.

Аналіз території сільськогосподарського 
землекористування бажано проводити з вико-
ристанням матеріалів землеустрою. Це дозво-
ляє виділити в межах лучних або степових 
територій ландшафтні елементи різних груп 
за ступенем змін ландшафту. На територіях 
з переважанням антропогенних ландшафтів 
зростає роль незначних за площею ділянок при-
родної рослинності за умови, що вони пов’язані 
між собою в цілісну мережу. Таку мережу необ-
хідно розглядати як територію структурного 
елемента екомережі локального масштабу.

Оцінку просторової структури окремого 
цілісного лісового масиву зручно здійснювати 
на основі аналізу карти лісовпорядкування 
масштабу: 1:10000 або 1:25000 і таксаційних 
описів.

Критерії вибору структурних елемен-
тів екомережі

Наступним етапом вибору територій є 
структурування територій, відібраних за кри-
теріями, розглянутими вище. Тобто надання 
їм статусу певного структурного елемента 
екомережі.

Структурні елементи екомережі визна-
чаються за об’єктивно обумовленими при-
родними чинниками, просторовими параме-
трами екосистем та інших типів територіальних  
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утворень, відповідно до принципів територіаль-
ного структурування Всеєвропейської екоме-

режі та Закону України «Про екологічну мережу 
України» (табл. 3.7).

Таблиця 3.7
Критерії вибору структурних елементів екомережі

Назва структурного 
елемента екомережі

Територіальний рівень 
(територіальний масштаб 

впливу)
Ознаки

Ключова територія 
Біосферний континенталь-

ний національний регіональ-
ний місцевий

Вузловий елемент екомережі. Територія збереження 
генетичного, видового, екосистемного та ландшаф-
тного різноманіття, середовищ існування організмів 
(тобто територія важливого біологічного та екологіч-
ного значення), добре інтегрована в ландшафті.

Сполучна територія 
(екокоридор)

Біосферний континенталь-
ний національний регіональ-

ний місцевий

Сполучний елемент. Просторова, витягнутої кон-
фігурації структура, що зв’язує між собою ключові 
території (ядра) і забезпечує підтримку процесів роз-
множення, обміну генофондом, міграції, підтримання 
екологічної рівноваги тощо.
Може бути як цілісною, так і переривчастою.

Буферна територія
Біосферний континенталь-

ний національний регіональ-
ний місцевий 

Захисний елемент. Територія, яка оточує (частково 
або повністю) ключову територію (ядро) або екоко-
ридор і забезпечує їх захист від зовнішніх впливів.

Відновлювальна 
територія

Визначається залежно від 
того, які функції терито-

рія буде виконувати після 
ренатуралізації

Перспективний елемент. Територія призначена для 
відновлення цілісності функційних зв’язків у ключовій 
або сполучній території. Це може бути територія з 
повністю або частково деградованими природними 
елементами, на якій мають бути виконані першочер-
гові заходи щодо відтворення первинного природ-
ного стану. У перспективі повинна увійти до складу 
інших елементів екомережі.

Структурні елементи екомережі: ключові, 
сполучні (екокоридори), буферні та відновлю-
вальні території, у своїй неперервній єдності 
і створюють екомережу, яка функціонально 
об’єднує осередки біорізноманіття в єдину 
національну і континентальну систему.

Критерії вибору ключових територій 
екомережі

Ключовими територіями є території най-
більшої концентрації генетичного, видового, 
екосистемного й ландшафтного різноманіття, 
а також середовищ існування організмів, тобто 
території важливого біологічного й екологічного 
значення, добре інтегровані в ландшафті. 

Вони характеризуються великою різно-
манітністю видів біоти, форм ландшафтів й 
середовищ існування та відіграють винят-
ково важливу роль для збереження ендеміч-
них, реліктових і рідкісних видів та угруповань. 
Площа їх може бути різною залежно від терито-
рії, на якій збереглося природне різноманіття, 
поширення рідкісних видів або функціональних 
зв’язків з іншими природними територіями, а 
також від територіального рівня, але не менше 
500 га (у разі, коли ця площа менша від уста-
новленого критерію, вона визначається відпо-
відно до наукових рекомендацій).

Ключові території є вузловими елементами 
екомережі і включають, насамперед, території 

найбільшого різноманіття, де зустрічаються 
різні ландшафти або їх компоненти. Це істо-
рично сформовані пересічення природних 
шляхів формування біоти. Тому такі території 
є резерватами генетичного пулу, схованками, 
місцями інтенсивних еволюційних та селек-
тогенетичних процесів, воротами міграційних 
шляхів. Вони з’єднуються кількома екокоридо-
рами, рідше тільки одним (завершуючи клю-
чові території), або, як виняток, можуть бути 
нез’єднаними – острівними.

За своїм значенням ключові території 
можна розділити на три групи:

1) території, які відзначаються різноманіт-
ністю або унікальністю біоти;

2) території. на яких добре збереглися при-
родні ландшафти, що мають континентальну, 
національну або регіональну цінність;

3) території, які представляють собою 
перетворені людиною ландшафти, що мають 
значну природничу та історико-культурну 
цінність.

Базовими критеріями відбору ключових 
територій є: ступінь природності території та 
її різноманіття; рівень багатства різноманіття; 
рівень значення різноманіття; рідкісність різ-
номаніття; представленість ендемічних, релік-
тових та рідкісних видів; репрезентативність 
різноманіття; типовість різноманіття; повнота 
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різноманіття; оптимальність розміру та при-
родність меж; ступінь функціонального зна-
чення різноманіття; відповідність повній ланд-
шафтній структурі; наявність антропогенно 
змінених територій, багатих на біорізноманіття; 
наявність рослин і тварин, специфічних для 
традиційних агроценозів; можливість інтеграції 
в Європейську екомережу.

Перші показники (ступінь природності 
території та її різноманіття; рівень багатства 
різноманіття; рівень значення різноманіття; 
рідкісність різноманіття) можна оцінити за 
п’ятибальною шкалою, починаючи від корін-
них незмінених біо- і екосистем та ландшаф-
тів і закінчуючи напівприродними та антропо-
генними системами. Корінні мають природне 
походження й адаптовані до свого незмін-
ного середовища існування, тобто їх видова і 
ярусна структура не відрізняється істотно від 
властивих їм. Найвищу цінність мають корінні 
системи. Відповідно до другого показника 
це території, найбагатші на різноманіття, що 
визначається на одиницю площі для території 
ландшафтної області або біогеографічної під-
провінції. Критерієм може бути і міра гетеро-
генності місцевості. Третій показник є оцінкою 

за шкалою територіального значення, тобто 
європейського, національного, регіонального 
та локального. 

Наступний визначається на підставі порів-
няння різноманіття за різними показниками з 
відповідними аналогами територій, відповідно 
до наведеної шкали. Так само визначається і 
рідкісність, яка є кількісним виразом трапляння 
певних комплексів різноманіття. Наступний 
показник визначається за кількістю переліче-
них видів для певної території згідно з шкалою 
територіального значення. Репрезентативність 
і типовість визначаються щодо територіальних 
одиниць біогеографічного рангу. Наступний 
передбачає наявність максимально можливої 
повної представленості біорізноманіття для 
цього біогеографічного регіону. Розмір має 
забезпечувати підтримку нормального функ-
ціонування всього набору екосистем і трофіч-
них ланцюгів. Функціональне значення визна-
чається за перевагою генетичної, екологічної, 
еволюційної, економічної, соціальної тощо ролі 
різноманіття. Останні показники є очевидними 
відповідно до своєї семантики. 

Система критеріїв для вибору ключових 
територій подана в таблиці 3.8.

Таблиця 3.8
Критерії вибору ключових територій екомережі 

Індекс Критерій Ознаки відповідності критерію
BE – Біоекологічні критерії

BE– n Природності Екосистеми та біота території перебувають у природному або майже 
природному (мало порушеному) стані

BE– ds Видової різноманітності Територія відзначається високим рівнем багатства та різноманітності 
флори та фауни (вище середнього рівня для регіону в цілому)

BE– dc Ценотичної 
різноманітності 

Територія відзначається високим рівнем (вище середнього для регі-
ону) багатства та різноманітності рослинних угруповань

BE– s Унікальності та рідкіс-
ності біоти

Територія відзначається високою концентрацією ендемічних, релікто-
вих та рідкісних видів і рослинних угруповань

BE– r Репрезентативності Біота території репрезентативна для відповідного біогеографічного 
регіону.

L – Ландшафтні критерії

L– n Природності Ландшафти території зберегли свій вигляд у природному або близь-
кому до цього стані

L– u Унікальності На території наявні унікальні природні ландшафти

L– d Ландшафтної 
різноманітності

На території трапляється значна кількість різних і контрастних видів 
ландшафтів або природних територіальних комплексів.

L– r Репрезентативності Ландшафтна структура території є типовою для цього регіону

L– c Культурного значення Ландшафти території перетворені людиною і мають значну історико-
культурну цінність

T – Територіальні критерії

T– a Достатність площі
Площа території достатня для виявлення її біоекологічного, функціо-
нального, ландшафтного, історико-культурного значення в масштабі 
регіону

T– c Територіальної цілісності

У межах ключової території, цінні у біоекологічному або ландшаф-
тному відношеннях ділянки представлені суцільним масивом, або 
у такому масиві є незначні за площею вікна антропогенно-змінених 
ділянок, або цінні ділянки розміщені неподалік одна від одної і просто-
рово пов’язані в локальну екомережу. 
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У виборі ділянок для створення ключових 
територій екомережі перевага надається тим, 
які задовольняють більшій кількості вищеназ-
ваних критеріїв.

Під час вибору ключових територій екоме-
режі враховується загальний стан природного 
рослинного покриву та тваринного світу регі-
ону. Для таких регіонів, як, наприклад, Степова 
зона, де природний рослинний покрив майже 
повністю знищений, кожна ділянка з рослин-
ністю, близькою до природної, має бути вклю-
чена до екомережі.

Вибір ключових територій доцільно здій-
снювати з урахуванням не лише сучасного 
стану біоти, а й можливостей її відновлення в 
майбутньому. Для регіонів, на території яких 
природний рослинний покрив зберігся добре і 
відзначається незначною фрагментованістю, 
наприклад, на Поліссі, як ключові території 
потрібно вибирати лише найцінніші ділянки.

Насамперед, до складу ключових тери-
торій включаються території та об’єкти при-
родно-заповідного фонду (природні та біо-
сферні заповідники, національні природні 
парки, а також значні за площею заказники та 
заповідні урочища, регіональні ландшафтні 
парки тощо); земельні ділянки, на яких зроста-
ють рослинні угруповання, занесені до Зеленої 
книги України; території, які є місцями перебу-
вання чи зростання видів тваринного та рос-
линного світу, занесених до Червоної книги 
України. Також землі водного фонду, водно-
болотні угіддя, водоохоронні зони; землі лісо-
вого фонду (у першу чергу праліси та великі за 
площею масиви мало змінених лісів); частково 
землі оздоровчого призначення з їх природними 
ресурсами; інші природні території та об’єкти 
(ділянки степової рослинності, пасовища, сіно-
жаті, кам’яні відслонення, піски, солончаки, 
земельні ділянки, у межах яких є природні 
об’єкти, що мають особливу природну цінність); 
частково землі сільськогосподарського призна-
чення екстенсивного використання – пасовища, 
луки, сіножаті тощо. В особливих випадках до 
ключових територій включаються радіоактивно 
забруднені землі, що не використовуються та 
підлягають особливій охороні як природні регі-
они з окремим статусом.

Критерії вибору сполучних територій 
(екокоридорів) екомережі

Екокоридори – просторові, витягнутої кон-
фігурації структури, що зв’язують між собою 
ключові території (ядра) і включають наявне 
біорізноманіття різного ступеня природності 
та середовища його існування. Головною їх 
функцією є забезпечення підтримання проце-
сів розмноження, обміну генофондом, мігра-

ції видів, поширення видів на суміжні терито-
рії, переживання ними несприятливих умов, 
переховування, підтримання екологічної рів-
новаги. Функціональне призначення екокори-
дорів як шляхів міграції, колонізації та обміну 
генами через несприятливі умови здійснюється 
на різні географічні відстані – від локальних 
до глобальних, а для невеликих і малорухли-
вих видів – від локальних до регіональних, що 
визначає територіальний статус екокоридорів.

Форма коридорів може бути різною – як 
прямою, так і звивистою. 

За територіальною цілісністю розрізняють 
суцільні та острівні екокоридори. Перші явля-
ють собою суцільну смугу з природною або 
напівприродною рослинністю, другі – подо-
вжений контур, у межах якого розміщені при-
родні ділянки, між якими існує або є потенційно 
можливим обмін генетичною інформацією. 
Необхідно, щоб вони включали максимальну 
кількість природних об’єктів, характерних для 
ключових територій, які вони поєднують, і були 
достатньо широкими для створення відповід-
них умов для біорізноманіття. Загалом, що вуж-
чим є коридор, то гірше він виконує своє при-
значення, а що ширшим, то краще.

Більшість показників, за якими виділя-
ються екокоридори, збігається з показниками 
для встановлення ключових територій. Вони 
повинні мати оптимальні умови для виживання 
організмів, можливості для їх пересування та 
міграцій, місця, придатні для відпочинку й жив-
лення міграційних тварин, можливості для інте-
грації в єдиній континентальній системі.

Базовими критеріями відбору сполучних 
територій (екокоридорів) є природність меж, 
достатність широти й протяжності для забезпе-
чення міграції видів, їх розмноження, пережи-
вання несприятливих умов. Це пов’язано з тим, 
що головною функцією екокоридорів є забез-
печення просторових зв’язків між ключовими 
територіями. Головним критерієм для їх виді-
лення є міграційний. 

Екокоридором є така територія або їх 
сукупність, вздовж якої можуть відбуватися 
обмін генетичним матеріалом і міграції між клю-
човими територіями. Основними умовами для 
цього є:

- довжина екокоридора не більше відстані, 
на які мігрує більшість видів, які існують на клю-
чових територіях, що поєднує екокоридор;

- ширина екокоридора дозволяє популя-
ціям ефективно використовувати його як канал 
міграції та розселення;

- едафічні умови екокоридора аналогічні 
або близькі до едафічних умов тих ключових 
територій, які він поєднує;
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- всередині екокоридора немає міграцій-
них бар’єрів або інших факторів, які можуть 
заважати міграції та розселенню видів.

Крім сполучного значення, екокори-
дор може мати самостійне значення для 
збереження біо- та ландшафтного різно-

маніття. Це особливо важливо для терито-
рій або акваторій гідроекологічних коридо-
рів, які самі по собі мають високий рівень  
біорізноманіття. 

Система критеріїв для вибору сполучних 
територій подана в таблиці 3.9.

Таблиця 3.9
Критерії вибору сполучних територій (екокоридорів) екомережі 

Індекс Критерій Ознаки відповідності критерію
Ec– n Природності Екокоридор повинен мати природні межі.

Ec– l Ефективної 
довжини

Довжина екокоридора не повинна перевищувати або бути коротшою за 
відстань, на яку мігрують або розселяються особини популяцій, для збе-
реження яких створена екомережа, на території екокоридора повинні бути 
«острівці», на яких можуть тимчасово перебувати види для продовження 
міграції або розселення.

Ec– w Ефективної ширини Ширина екокоридора повинна дозволяти популяціям розселятися або мігру-
вати вздовж нього з необхідною ефективністю.

Ec– e Екотопічний

Територія екокоридора за своїми едафічними умовами повинна бути поді-
бною до ключових територій, які він поєднує, або забезпечувати умови для 
тимчасового перебування (ночівлі, годування тощо) для видів, які мігрують 
на великі відстані (наприклад, для птахів).

Ec– t Територіального 
зв’язку

Територія екокоридора повинна бути суцільною або мати перериви, проте 
довжина переривів не повинна заважати міграції видів.

Ec– d Біорізноманітності Територія екокоридора повинна мати досить добре збережений рослинний 
покрив і високий рівень біорізноманіття. 

Ec– s Созологічний
Екокоридор може включати ділянки, на яких зростають або існують рідкісні, 
ендемічні або реліктові види рослин та тварин, або рідкісні рослинні угрупо-
вання, які за певних причин відсутні на ключових територіях екомережі. 

До складників сполучних територій еко-
мережі включаються: території та об’єкти при-
родно-заповідного фонду (заказники, пам’ятки 
природи, заповідні урочища); землі водного 
фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні 
зони; землі лісового фонду; інші заліснені 
території, у т.ч. лісові смуги та інші захисні 
насадження, які не віднесені до земель лісо-
вого фонду; землі оздоровчого призначення 
з їх природними ресурсами; інші природні 
території та об’єкти (ділянки степової рослин-
ності, пасовища, сіножаті, кам’яні відслонення, 
піски, солончаки, земельні ділянки, в межах 
яких є природні об’єкти, що мають особливу 
природну цінність); земельні ділянки, на яких 
зростають рослинні угруповання, занесені до 
Зеленої книги України; території, які є місцями 
перебування чи зростання видів тваринного 
та рослинного світу, занесених до Червоної 
книги України; частково землі сільськогоспо-
дарського призначення екстенсивного викорис-
тання – пасовища, луки, сіножаті тощо.

Критерії вибору буферних територій 
екомережі

Буферні території є перехідними сму-
гами між природними територіями й територі-
ями господарського використання. Основною 
функцією буферної території є забезпечення 
захисту територіальних елементів екомережі 

від негативного антропогенного впливу. Вони 
повинні мати площу, достатню для захисту 
ключових територій та екокоридорів від дії 
зовнішніх негативних факторів й оптимізації 
певних форм господарювання з метою збере-
ження наявних і відновлення втрачених при-
родних цінностей. Під час проектування кон-
кретних місцевих та регіональних екомереж 
критерії виділення буферних територій визна-
чаються особливостями ключових та сполуч-
них територій, для захисту яких і створюється 
перша. Ширина буферних територій визнача-
ється залежно від напряму та ступеня впливу 
навколишніх сільськогосподарських угідь або 
промислових об’єктів на ключові та сполучні 
території екомережі, а також впливу останніх 
на сільськогосподарські угіддя.

До складників буферних територій еко-
мережі можуть включатися буферні зони при-
родних і біосферних заповідників та національ-
них природних парків; частково землі водного 
фонду та водоохоронні зони; частково землі 
лісового фонду; інші заліснені території, у т.ч. 
лісові смуги та інші захисні насадження, які 
не належать до земель лісового фонду; землі 
рекреаційного призначення, які використо-
вуються для організації масового відпочинку 
населення і туризму та проведення спортивних 
заходів; частково землі сільськогосподарського 
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призначення екстенсивного використання – 
пасовища, луки, сіножаті тощо.

Критерії вибору відновлювальних 
територій екомережі

Відновлювальні території створюються у 
складі екомережі з метою подальшого її роз-
витку та вдосконалення її функціонування. Це 
території, на яких необхідно й можливо від-
новити природний рослинний покрив і здій-
снити репатріацію видів рослин та тварин. Це 
потенційний резерв, за рахунок якого можна 
збільшити в майбутньому площу ключових 
та сполучних територій. Основними критері-
ями вибору відновлювальних територій є збе-
реження на них середовищ існування, навіть 
якщо природне біорізноманіття повністю зни-
щено (осушені торфовища, деградовані лучні 
та степові природні пасовища, зріджені ліси, 
агроценози інтенсивного використання), та 
реальна можливість проведення ренатуралі-
заційних заходів. Крім цього, необхідно оцінити 
територію з огляду її умовної відповідності клю-
човій або сполучній території. Умовність поля-
гає в тому, що певна відновлювальна терито-
рія після проведення відповідних заходів щодо 
ренатуралізації може бути включена до складу 
ключової або сполучної території або безпо-
середньо перетворитися на ключову або спо-
лучну територію.

Відновлення екологічних зв’язків між при-
родними територіями може здійснюватися і 
природними, і штучними шляхами – посадкою 
лісу, залуженням прибережних смуг уздовж 
річок тощо. Повноцінна екологічна реставра-
ція включає не лише відновлення екологіч-
них зв’язків між природними територіями, що 
збереглися, а й суттєве збільшення площ під 
екосистемами, які здатні до саморегуляції, 
тобто відновлення таких екосистем, напри-
клад, терміново необхідно стабілізувати стан 
долин та заплав річок, які в багатьох місцях 
стали рефугіумами біорізноманіття природної 
рослинності.

До складників відновлювальних територій 
екомережі включаються території: 

• здавна орані, низькопродуктивні; 
• вдруге засолені внаслідок надмірного 

зрошення;
• пасовищні збої, ділянки прогону худоби 

та місця його постійної концентрації;
• забур’янені карантинними видами 

бур’янів, у т.ч. шкідливими для здоров’я людей;
• кар’єри, відвали породи тощо;
• орні землі на схилах, які відво-

дяться під ґрунтозахисні смуги, або постійні 
ділянки, призначені для розведення диких 
комах – запилювачів;

• схили насипів та смуги відчуження 
вздовж автомобільних доріг, залізниць, нафто- і 
газопроводів, ЛЕП та інших комунікацій;

• ділянки відкритих ґрунтів, на яких від-
буваються або можуть розвинутися яружні та 
зсувні процеси;

• місця постійного відпочинку та інші 
рекреаційні території;

• ділянки, які підлягають довгостроковій 
консервації внаслідок радіаційного, хімічного 
або іншого забруднення, що становить загрозу 
здоров’ю людей та тварин;

• селітебні території, які підлягають 
рекультивації, – садиби, занедбані ферми 
тощо.

3.4.2.3. Основні підходи до проекту-
вання землекористування структурних 
елементів місцевої екомережі

У системі управління земельними ресур-
сами будь-якої країни планування викорис-
тання й охорони земель та інших природних 
ресурсів є найважливішою функцією, що визна-
чає перспективи раціонального природокорис-
тування. Воно є засобом реалізації земельної 
та екологічної політики держав, а також узго-
дженості національних, регіональних і місцевих 
інтересів щодо раціонального використання 
земель та інших природних ресурсів і їхньої 
охорони.

У розвинутих зарубіжних країнах розрізня-
ють три різновиди (форми) планування вико-
ристання та охорони земель: просторове (тери-
торіальне), міське, ландшафтне.

Просторове планування не є сферою міс-
тобудівної діяльності, а вирішує питання орга-
нізації всього простору на значних територіях, 
де поселення займають лише незначну час-
тину. За допомогою просторового планування 
вирішуються питання розвитку землекористу-
вання в поєднанні з основними напрямами еко-
номічного росту, міграцією населення, вимо-
гами охорони довкілля, поліпшення соціальної 
інфраструктури.

Міське планування використання та охо-
рони земель спрямоване на організацію раці-
онального землекористування в поселеннях, 
регулювання планування і забудови міських 
територій, та, врешті-решт, на видачу дозволів 
на будівництво.

Ландшафтне планування забезпечує раці-
ональне використання земель та інших природ-
них ресурсів і їхню охорону на сільських тери-
торіях, сприяючи реалізації природоохоронних 
і соціально-економічних завдань в аграрному 
секторі економіки.
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Різновидом (формою) планування вико-
ристання земель та інших природних ресурсів в 
Україні є розроблення схем та проектів форму-
вання екомережі на різних ієрархічних рівнях. 
Якщо при проектуванні елеметів екомережі на 
національному та регіональному рівні разом 
застосовують просторове та ландшафтне пла-
нування, то на місцевому рівні більшу перевагу 
має територіальний землеустрій, під яким, 
за визначенням А.М. Третяка, розуміється 
комплекс соціально-економічних та екологіч-
них заходів, а також організаційно-правових 
й інженерно-технічних дій з утворення нових, 
упорядкування та зміни меж наявних землево-
лодінь і землекористувань, спеціальних фондів 
земель, встановлення меж та режиму викорис-
тання земель адміністративно-територіальних 
утворень та інших спеціальних територій (при-
родоохоронного, рекреаційного, заповідного, 
історико-культурного призначення та ін.), тери-
торіальних обмежень у використанні земель, а 
також відведення земельних ділянок у натурі 
(на місцевості) [33, с. 309 ].

Оскільки проектування структурних еле-
ментів екомережі є формуванням територіаль-
них зон як територіальних природоохоронних 
обмежень (обтяжень) у використанні земель та 
інших природних ресурсів, то метою територі-
ального землеустрою у цьому випадку є визна-
чення меж обмежень, розміру та їх переліку 
з урахуванням вимог щодо раціонального 
використання та охорони земель, збе-
реження природного різноманіття ланд-
шафтів, охорони довкілля, підтримання 
екологічного балансу.

Проектами землеустрою щодо форму-
вання структурних елементів екомережі як 
територіальних обмежень (обтяжень) у вико-
ристанні земель у межах територій рад визна-
чається місце розташування та розміри земель-
них ділянок [33, с. 310-311]:

 охоронних зон навколо особливо цінних 
природних об’єктів, об’єктів культурної спад-
щини, гідрометеорологічних станцій тощо з 
метою охорони й захисту їх від несприятливих 
антропогенних впливів;

 охоронних зон уздовж ліній зв’язку, елек-
тропередачі, земель транспорту, навколо про-
мислових об’єктів для забезпечення нормаль-
них умов їх експлуатації, а також зменшення 
їх негативного впливу на людей та довкілля, 
суміжні землі та інші природні об’єкти;

 зон санітарної охорони навколо об’єктів, 
де є підземні та відкриті джерела водопоста-
чання, водозабірні та водоочисні споруди, водо-
води, об’єкти оздоровчого призначення та інші, 
для їх санітарно-епідеміологічної захищеності;

 санітарно-захисних зон навколо об’єктів, 
які є джерелами виділення шкідливих речовин, 
запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, уль-
тразвукових та електромагнітних хвиль, елек-
тронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, 
з метою відокремлення таких об’єктів від тери-
торій житлової забудови;

 зон особливого режиму використання 
земель;

 особливо цінних земель та інших при-
родних ресурсів;

 зон захисту земель від ерозії, селів, підто-
плення, заболочування, вторинного засолення, 
переосушення, ущільнення, забруднення від-
ходами виробництва, хімічними та радіоактив-
ними речовинами та від інших несприятливих 
природних і техногенних процесів;

 інших обмежень й обтяжень у вико-
ристанні земель визначених законодавством 
України.

При проектуванні території складників еко-
мережі враховуються новітні вимоги до вико-
ристання земель та інших природних ресур-
сів, пов’язані з підвищенням ролі людського 
фактора, безпечного для життя і здоров’я 
людини довкілля, розбудови громадянського 
суспільства.

Розглянемо на прикладі території 
Сокільської сільської ради методику землев-
порядного проектування територій структурних 
елементів місцевої екомережі.

Детальних та чинних методик і стандартів 
для розроблення проектів землеустрою щодо 
організації території структурних елементів міс-
цевої екомережі зараз немає, а тому розкриємо 
проблеми та підходи до проектування.

За картографічну основу для проектування 
використано план агровиробничих груп ґрунтів 
та рельєфу, виготовлений ДП «Хмельницький 
науково-дослідний та проектний інститут зем-
леустрою» (рис. 3.11). 

Характеристика чинного розподілу земель-
них угідь у межах території Сокільської сіль-
ської ради Кам’янець-Подільського району ста-
ном на 01.01.2015 р. наведена в табл. 3.10.

Як показують дані таблиці, на території 
Сокільської сільської ради землекористування 
структурних елементів екомережі, у тому числі 
ключових, відсутнє.

Головним наслідком проведення земель-
ної реформи на території Сокільської сільської 
ради стали структурні зміни в розподілі земель 
як за формами власності та господарювання 
на землі, так і за чисельністю землевласни-
ків і землекористувачів. Держава перестала 
бути земельним монополістом. У її власності 
залишилося менше половини загальної площі 
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земель країни. Значна частка продуктивних 
земель передана у приватну власність.

Ще глибші зміни у структурі використання 
земельних ресурсів за формами власності 
відбулися із землями сільськогосподарського 
призначення, станом на 01.01.2015 р. (табл. 
3.11–3.12).

Отже, понад 37% земель роздержавлено 
та передано на безкоштовній основі у при-
ватну власність. Із 3274,7 га загальної площі 
угідь у державній власності залишилось 
1215,8 га (37,1 %), у приватну власність пере-
дано 2058,9 га (62,9 %), а в колективній та кому-
нальній власності немає. Сільськогосподарські 
угіддя розподілилися відповідно: із 2323,3 га – 
302,4 га (13,0 %) у державній власності, 
2020,9 га (87 %) у приватній власності. Рілля 
розподілена відповідно: із 1954,2 га – 101,8 га 
(5,2 %), 1852,4 га (94,8%). Землі природоохо-
ронного призначення повністю перебувають у 
державній власності. У зв’язку із роздержавлен-
ням земельного фонду, приватизацією майна 
та реструктуризацією сільськогосподарських 
підприємств відбулися істотні зміни в розподілі 
земель сільськогосподарського призначення за 
основними власниками й землекористувачами.

У сфері господарського освоєння земельних 
ресурсів суспільні земельні інтереси з приводу 
ефективного опанування природних властивос-
тей земельних ресурсів (першої еколого-тех-
нологічної групи) фокусуються на збереженні 
та накопиченні корисних властивостей землі 
як предмета і засобу господарської діяльності, 
або як територіального базису для конкретного 
виробництва, або як носія природних ресурсів 
і корисних копалин. Тут інтереси суспільства 

Таблиця 3.10
Характеристика чинного розподілу 
земельних угідь у межах території 

Сокільської сільської ради  
Кам’янець-Подільського району 

№ 
п/п Назва угідь

Станом на 
1.01.2015 р.
га %

1 Рілля 1954,2 59,7
2 Багаторічні насадження 10,6 0,3
3 Сінокоси 201,0 6,1
4 Пасовища 157,5 4,8

Сільськогосподарські 
угіддя, всього 2323,3 70,9

6 Під шляхами і 
прогонами 43,8 1,3

7 Під господарськими 
будівлями та дворами 19,4 0,6

Усього сільськогоспо-
дарських земель 2386,5 72,9

9 Ліси та лісовкриті площі 199,1 6,1
9.1 лісові землі 175,4 5,4

9.2 з них: полезахисні 
лісосмуги 11,1 0,3

10 Забудовані землі 85,6 2,6

11 Відкриті з незначним 
рослинним покривом 73,9 2,3

12 Під водою 529,6 16,2

12.1 у т.ч. штучними 
водосховищами 529,2 16,2

Усього 3274,7 100,0
із загальної площі 
структурні елементи 
екомережі

– –

у т.ч. ключові території – –

Джерело: розраховано за даними форми 2-зем 
Держгеокадастру України

 
 

 
 

  

21 

Рис. 3.11. План агровиробничих груп ґрунтів та рельєфу  
території Сокільської сільської ради Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області
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й конкретного землевласника в довгостроко-
вій перспективі переважно збігаються. Проте з 
позиції сьогоднішнього використання земель 
вони часто є суперечливими, тому що користь 
для конкретного землевласника чи землекорис-
тувача може стати економічними, екологічними 
і соціальними втратами для регіону або країни в 
цілому, особливо для майбутніх поколінь.

Друга група суспільних земельних інтересів 
з погляду товарно-грошових параметрів земель-
ної власності, спрямованих на сферу ефектив-
ного використання земельних ресурсів, форму-
ється в межах суспільних і приватних інтересів з 
приводу максимально продуктивного й високо-
прибуткового освоєння та залучення в товарне 
виробництво корисних властивостей земельних 

Таблиця 3.11
Розподіл використання земельних ресурсів, що перебувають у державній власності, 

за власниками землі та землекористувачами в межах території  
Сокільської сільської ради Кам’янець-Подільського району 

Основні групи 
власників землі та 
землекористувачів

Одиниці 
виміру

Землі, які перебувають у державній власності

разом земель у т. ч. сільськогоспо-
дарських угідь з них ріллі

тис. га
% до загаль-

ної площі 
земель

тис. га
% до загаль-
ної площі с/г 

угідь
тис. га

% до 
загальної 

площі ріллі
Сільськогосподарські 
підприємства

га - - - - - -
% - - -

Громадяни, яким надані 
землі у власність і 
користування

га 69,1 5,7 69,1 22,9 69,1 67,9

% 100  100,0  100,0  

Інші власники землі та 
землекористувачі

га 1146,7 94,3 233,3 77,1 32,7 32,1
% 100  20,3  2,9  

у т. ч. природоохорон-
ного призначення

га 192,4 15,8     
% 100      

Усього земель, які 
належать до адміністра-
тивно-територіальних 
одиниць

га 1215,8 100,0 302,4 100,0 101,8 100,0

% 100  24,9  8,4

Джерело: розраховано за даними форми 2-зем Держгеокадастру України

Таблиця 3.12
Розподіл використання земельних ресурсів, що перебувають у приватній власності,  

за власниками землі та землекористувачами в межах території  
Сокільської сільської ради Кам’янець-Подільського району 

Основні групи 
власників землі та 
землекористувачів

одиниці 
виміру

Землі, які перебувають у приватній власності

разом земель у т. ч. сільськогоспо-
дарських угідь з них ріллі

тис. га
% до загаль-

ної площі 
земель

тис. га
% до загаль-
ної площі с/г 

угідь
тис. га

% до 
загаль-

ної площі 
ріллі

Сільськогосподарські 
підприємства

га 1360,1 66,1 1360,1 67,3 1211,2 65,4
% 100,0 100,0 89,1

Громадяни, яким надані 
землі у власність і 
користування

га 698,8 33,9 660,8 32,7 641,2 34,6

% 100,0 94,6 91,8

Інші власники землі та 
землекористувачі

га - - - - - -
% - - -

у т. ч. природоохорон-
ного призначення

га - - - - - -
% - - -

Усього земель, які 
належать до адміністра-
тивно-територіальних 
одиниць

га 2058,9 100,0 2020,9 100,0 1852,4 100,0

% 100,0 98,2 90,0

Джерело: розраховано за даними форми 2-зем Держгеокадастру України
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і територіальних ресурсів, у тому числі повного й 
найвигіднішого застосування рентоутворюваль-
них можливостей цих ресурсів. Розкриваючи 
наведені два напрями суспільних інтересів з 
приводу ефективного використання землі, варто 
зазначити, що в першому випадку вони концен-
труються навколо гранично допустимих антро-
погенних навантажень на навколишнє природне 
середовище і земельні ресурси, у тому числі 
використанні адаптивних екологозахисних тех-
нологій у природних агроекосистемах і т.п. У дру-
гому випадку йдеться про стійке, низькозатратне 
і високопродуктивне використання земель, 
результати якого досягаються в найбільш повній 
відповідності із суспільним споживчим попитом, 
а витрати мають стійку тенденцію до зниження 
за рахунок активного впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу і соціальних моти-
вацій до високопродуктивної праці. При цьому 
варто мати на увазі, що суспільство зацікавлене 
і в тому, щоб висока продуктивність освоєння 
та використання земельних ресурсів поєдну-
валася з максимальним збереженням і відтво-
ренням їх корисних властивостей та якостей. 
Надзвичайно актуальні ці суспільні інтереси 
внаслідок різкого погіршення екологічної ситуа-
ції, що висунуло на чільне місце необхідні для 
виживання людства вимоги екологічно безпеч-
ного землекористування як головний критерій 
його ефективності. Це не означає, що інтереси 
високоприбуткового опанування цих ресурсів 
втратили своє значення. Вони посіли відповідне 
місце у глобальному забезпеченні історичної 
перспективи людської популяції і збереженні 
її як біологічного виду. Зважаючи на це, опану-
вання земельних ресурсів дедалі більше під-
коряється об’єктивній необхідності екологізації 
землекористування, пошукові найбільш обґрун-
тованих з погляду охорони навколишнього при-
родного середовища форм і способів викорис-
тання земель.

Під час організації використання земель-
них ресурсів мають поєднуватися як інтереси 
конкретних землекористувачів, так і суспіль-
ства в цілому, усіх учасників земельних відно-
син, у т.ч. і потенційних. Тож використання 
земельних ресурсів має:

1) відповідати соціально-економічним інтер-
есам розвитку країни в цілому, окремих галу-
зей, регіонів і конкретних землекористувачів;

2) найповніше враховувати природні й еко-
номічні умови і властивості конкретних терито-
рій і передбачати оптимальне співвідношення 
спеціалізації й розмірів виробництва з терито-
ріальними особливостями;

3) бути організоване найефективнішим 
для конкретних умов простору і часу способом 

і забезпечувати досягнення максимального 
економічного й соціального ефекту при дотри-
манні екологічних вимог;

4) забезпечувати оптимальну взаємодію 
з навколишнім середовищем, охорону землі 
під час її використання, підвищення родючості 
ґрунтів і збереження складу і співвідношення 
земельних угідь;

5) передбачати дбайливе ставлення до 
землі, що містить в собі як кількісну (боротьба 
з негативними процесами, що сприяють 
скороченню придатних для використання 
площ), так і якісну (зниження землеємності 
різних виробництв) оцінку екологічного стану 
землекористування;

6) передбачати постійне вдосконалювання 
технологічних процесів, як пов’язаних без-
посередньо з використанням земель, так і не 
пов’язаних, але що впливають на стан земель 
чи на якість вирощуваної продукції.

На території Сокільської сільської ради 
склався надзвичайно високий рівень осво-
єння життєвого простору: до господарського 
використання залучено понад 62% її території 
(табл. 3.13). Тільки 1234,9 га (37,7%) екологос-
табілізаційних угідь, з яких землі природного 
стану (річки та відкриті землі із незначним рос-
линним покривом) відсутні. Оцінка розподілу 
земельних ресурсів території Сокільської сіль-
ської ради за їх господарським використанням 
станом на 01.01.2015 р.

Наведені дані в таблиці 3.13 свідчать, що 
на території Сокільської сільської ради най-
більша питома вага за господарським викорис-
танням – це сільськогосподарські землі (70,4%), 
на другому місці – охорона навколишнього при-
родного середовища (5,9%). Водночас невико-
ристовуваних земель нараховується 21,8%.

Достатню еколого-економічну спрямова-
ність мають інтереси, зв’язки і залежності, які 
виникають у зв’язку з відновленням втрачених 
під час господарської діяльності корисних влас-
тивостей земельних ресурсів. Тут досить чітко 
виокремлені два напрями прояву суспільних 
інтересів і залежностей: перший – інтереси і 
залежності у зв’язку з відновленням корисних 
властивостей земельних ресурсів як природ-
ного компонента, другий – як специфічного 
товару. У першому випадку предметом інтер-
есів є діяльність з подолання процесів дегра-
дації земельного фонду. Зокрема, йдеться про 
запобігання наслідкам водної ерозії, закис-
лення, заболочування, переущільнення й пору-
шення структури ґрунтів та їх подалання, їхнє 
забруднення пестицидами, важкими металами 
й радіонуклідами тощо. При цьому сукупністю 
суспільних інтересів є підстава, на якій ґрун-
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тується суспільний компроміс з приводу мети, 
завдань, напрямів, механізмів і джерел фінан-
сування заходів щодо збереження та збіль-
шення корисних властивостей земель.

У другому випадку варто розглядати під-
тримку на відповідному рівні товарних влас-
тивостей земельної власності: вплив на цінові 
параметри на земельному ринку, створення 
умов для збереження ліквідності земельних 
ділянок, їх ефективного ринкового обороту, збе-
реження реальної вартісної форми як основи 
для оподаткування і т.п. У цьому разі інтер-
еси суспільства й конкретного землевласника 
за одними позиціями збігаються, а за іншими 
набувають суперечливого характеру. Так, у 
збереженні на визначеному рівні ринкової ціни 
землі як заставної вартості інтереси суспіль-
ства й землевласника в остаточному підсумку 
збігаються. Менш гармонійні суспільні та при-
ватні інтереси з приводу ринкового землеобігу, 
величини земельного оподаткування і т.п.

Виділяючи земельні відносини та систему 
землекористування у надзвичайну соціально-
економічну категорію, варто вказати на ще 
одну їх особливість: «наскрізний», що проникає 
в усі сфери й компоненти відтворювального 
процесу, екологічний характер. Пояснюється 
це тим, що земельний ресурс включений прак-
тично в усі сфери економічного процесу. Так, на 
стадії виробництва життєвих засобів і ресурсів 
(включаючи споживчі товари й послуги, засоби 
виробництва і робочу силу) земля входить до 
витратного складника, визначаючи через свої 
цінові параметри величину суспільно необ-
хідних та індивідуальних витрат. Вилучення 

ренти через земельне оподаткування включає 
земельний чинник у сферу розподілу, а про-
сторово-географічні властивості й параметри 
земельного чинника впливають на напрями, 
інтенсивність і швидкість руху сукупного сус-
пільного продукту, забезпечуючи участь цього 
чинника у сфері обігу і споживання.

Землекористування виділяється в надзви-
чайний блок у системі соціально-економічних 
відносин через специфіку землі як своєрідної 
категорії власності й виняткового виду неру-
хомості. Набуваючи в умовах ринку власти-
востей товару і беручи участь як нерухомість 
у різних ринкових операціях, земля вирізня-
ється з-поміж інших груп товарів і категорій 
нерухомості двома принциповими особливос-
тями. Перша полягає в тому, що цей ресурс не 
можна фізично вилучити і перемістити в про-
сторі, «переробити» і «розчинити» в іншій про-
сторово мобільній продукції, використовувати й 
амортизувати без залишку. 

Зазначена риса земельної власності дає 
змогу тримати її в центрі пильної суспільної 
уваги, контролю й усталених регламентних 
вимог і обмежень. У цьому разі завжди збері-
гається вірогідність забезпечити верховенство 
суспільних інтересів над індивідуальними, за 
суспільством лишається можливість зміни 
«правил гри» і змістового наповнення прав 
землевласників і землекористувачів. Тому 
права земельного власника об’єктивно більш 
обмежені ніж власників інших категорій влас-
ності, у тому числі й нерухомості. У цьому разі 
щодо земельної власності вже не діє класична 
формула римського права «вживати і зловжи-

Таблиця 3.13
Оцінка розподілу земельних ресурсів за їх господарським використанням  

у межах території Сокільської сільської ради Кам’янець-Подільського району  
станом на 01.01.2015 року

Види господарського 
використання земель

Загальна площа у т.ч.

тис. га % рілля під забудовою
під еколого-

стабілізаційним 
угіддям

Сільське господарство 2306,6 70,4 1952,2 31,9 322,5
Житлова та інша забудова 32,1 1,0 0,0 0,2 31,9
Лісове господарство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Водне господарство 1,7 0,1 0,0 1,7 0,0
Промисловість й інші 16,7 0,5 0,0 15,2 1,5
Охорона навколишнього 
природного середовища 194,7 5,9 1,2 0,8 192,7

Охорона здоров’я людей 1,9 0,1 0,0 1,9 0,0
Культура, духовність тощо 6,7 0,2 0,8 5,9 0,0
Інші невикористовувані землі 714,4 21,8 0,0 28,0 686,4
Разом земель, тис. га 3274,7 100,0 1954,2 85,6 1234,9
у % до загальної площі 100,0 - 59,7 2,6 37,7

Джерело: розраховано за даними форми 6-зем Держгеокадастру України
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вати». Здебільшого, стає об’єктивно немину-
чим для будь-якого соціально-економічного 
укладу активне й різнобічне втручання органів 
державного управління у взаємозв’язки і взає-
мозалежності між людьми, що виникають щодо 
розподілу, перерозподілу, використання й від-
новлення земельних ресурсів держави, грома-
дянами якої вони є. Втручання може спиратися 
як на адміністративно-правову, так і на еконо-
мічну основу, бути бюрократичним, команд-
ним або ліберальним, ринковим. Викладене 
означає, що суспільство залишається голо-
вним консолідованим «власником» земельного 
ресурсу, тільки делегує конкретним земельним 
власникам свої розпорядницькі й інші функції 
у досить вузьких і відкритих для зміни межах 
земельного права. Звідси система ринкових 
операцій із земельною власністю має певною 
мірою умовний характер, тому що залишає 
власникові у володіння і розпорядження не кон-
кретну матеріальну субстанцію, а тільки контр-
ольоване право користування нею.

Друга особливість випливає з першої і 
полягає в тому, що, здобуваючи товарну форму, 
залишаючись об’єктом загальних інтересів і 
«наскрізним» чинником відтворювального про-
цесу, земельний ресурс стає не периферійним, 
а центральним, базовим об’єктом суспільних 
відносин. Земельні відносини переміщуються у 
структурі суспільних відносин у її основу, фун-
дамент, стають регулятором усієї сукупності 
суспільних зв’язків залежностей, включаючи 
не тільки економічну, але й соціально-демо-
графічну, політичну, екологічну й іншу сфери та 
складники суспільного відтворення. Отже, спе-
цифіка системи землекористування виявля-
ється, з одного боку, у їх відносній обмеженості 
щодо володіння й розпорядження земельними 
ресурсами, а з іншого – у їх багатосуб’єктності, 
багатомірності, багатофункціональності та 
соціальній універсальності.

З урахуванням історичного досвіду, сучас-
ного соціально-економічного й екологічного 
стану в Україні, етнічних і культурних чинників, 
стратегічною метою земельної реформи було 
забезпечення найраціональнішого та високо-
ефективного використання земель, усебічної 
охорони й підвищення родючості ґрунтів і ство-
рення на цій підставі екологічно безпечного 
землекористування

Характеристика розподілу земельних 
ресурсів України за функціональним та дозволе-
ним їх використанням станом на 01.01.2015 р. 
наведена в таблиці 3.14 і свідчить, що питома 
вага земельних ресурсів за основними видами 
угідь та функціональним використанням ста-
новить 70,9 % земельного фонду України – це 

сільськогосподарські угіддя, 5,4 % – лісовкриті 
площі, 16,2 % – під водою, а 2,6 % – забудовані 
землі.

Таблиця 3.14
Оцінка тенденцій розподілу земель 
за функціональним та дозволеним 
їх використанням у межах території 

Сокільської сільської ради Кам’янець-
Подільського району станом на 

01.01.2015 р.

№ 
п/п

Види функціональ-
ного та дозволеного 

використання

Загальна площа

тис. га %

1 Сільськогосподарські 
угіддя 2323,3 70,9

у т.ч.: рілля 1954,2 59,7
 багаторічні насадження 10,6 0,3
 сінокоси і пасовища 358,5 10,9

2

Під сільськогосподар-
ськими будівлями, 
дворами, шляхами і 
прогонами

63,2 1,9

3

Сільськогосподарські 
землі у стадії меліо-
рації та тимчасової 
консервації

0,0 0,0

4 Ліси 175,4 5,4
5 Чагарники 23,7 0,7
6 Забудовані землі 85,6 2,6

у т.ч.: житлова 32,7 1,0
 промислова 0,0 0,0
 відкриті розробки 0,0 0,0
 комерційного 
використання 0,5 0,0

 громадська та інша 5,8 0,2
 транспортна та технічна 15,20 0,5
 інфраструктура 1,7 0,1
 для відпочинку 29,7 0,9

7 Болота 0,0 0,0
8 Вода 529,6 16,2

9 Невикористовувані 
землі 73,9 2,3

Разом земель 3274,7 100,0

Джерело: за даними форми 6-зем 
Держгеокадастру України

Для оцінки впливу складу угідь на еколо-
гічну стабільність землекористування та агро-
ландшафтів запропоновано такі екологічні 
показники [37]:

• коефіцієнт екологічної стабільності 
землекористування;

• індекс продуктивності агроландшафтів;
• коефіцієнт антропогенного наванта- 

ження.
Оцінка впливу складу угідь на екологічну 

стабільність території адміністративно-терито-
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ріальних утворень, стійкість якої залежить від 
сільськогосподарської освоєності земель, роз-
ораності й інтенсивності використання угідь, 
проведення меліоративних і культуртехнічних 
робіт, забудови території, характеризується 
коефіцієнтом екологічної стабільності зем-
лекористування до і після освоєння проекту 
землеустрою.

Значення коефіцієнтів оцінки екологічних 
властивостей земельних угідь обраховуються 
з використанням Методичних рекомендаціій 
оцінки екологічної стабільності агроландшаф-
тів і сільськогосподарського землекористу-

вання [37]. Так, екологічна стабільність земле-
користування території Сокільської сільської 
належить до стабільно нестійкої (Кек.ст. 0,36) та 
антропогенної напруженості (Ка.н. = 3,44) і вияв-
ляє середній ступінь антропогенного наванта-
ження (таблиці 3.15 та 3.16). 

Наведені дані свідчать, що землекористу-
вання на території Сокільської сільської ради, 
на жаль, не відповідає еколого-економічним 
вимогам щодо загального стану. Екологічний 
стан землекористування наблизився до небез-
печної межі, за якою можуть відбутися непо-
правні екологічні та економічні процеси.

Таблиця 3.15
Розрахунок коефіцієнтів екологічної стабільності в межах території  

Сокільської сільської ради Кам’янець-Подільського району

Угіддя
Коефіцієнт еколо-
гічної стабільності 

угіддя (К1)
Площа 

угіддя (Р) К1 х Р
Коефіцієнт еколо-
гічної стабільності 

території (К ек.ст.)
Забудована територія і дороги 0,00 146,8 0,0
Рілля 0,14 1887,8 264,29
Виноградники 0,29 0,0 0,0
Лісосмуги 0,38 11,1 4,22
Фруктові сади, чагарники 0,43 34,3 14,75
Городи 0,50 66,4 33,20
Сіножаті 0,62 201,0 124,62
Пасовища, перелоги 0,68 157,5 107,10
Ставки і болота природного 
походження 0,79 603,5 476,77

Ліси природного походження 1,00 166,3 166,30
Разом 3274,7 1191,24 0,36

Джерело: розраховано за Методичними рекомендаціями оцінки екологічної стабільності агроландшафтів 
та сільськогосподарського землекористування [37]

Таблиця 3.16
Розрахунок коефіцієнтів антропогенного навантаження в межах території  

Сокільської сільської ради Кам’янець-Подільського району

Угіддя
Коефіцієнт 

антропогенного 
навантаження

Площа угіддя 
(Р) К1 х Р

Коефіцієнт антро-
погенного наван-
таження території 

(К а.н.)
Забудована територія і дороги 5 146,8 734,0
Рілля 4 1887,8 7551,2
Виноградники 4 0,0 0,0
Лісосмуги 2 11,1 22,2
Фруктові сади 4 10,6 42,4
Чагарники 2 23,7 47,4
Городи 4 66,4 265,6
Сіножаті 3 201,0 603,0
Пасовища, перелоги 3 157,5 472,5
Ставки і болота природного 
походження 2 603,5 1207,0

Ліси природного походження 2 166,3 332,6
Разом 3274,7 11277,9 3,44

Джерело: розраховано за Методичними рекомендаціями оцінки екологічної стабільності агроландшафтів 
та сільськогосподарського землекористування [37] 
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Причини такого становища полягають у 
нерозповсюдження методів ведення сільськогос-
подарського виробництва, що зберігають природ-
ний потенціал сільськогосподарських угідь і забез-
печують високу ефективність їх використання 
одночасно. Також відсутні спонукальні стимули до 
збереження та відновлення якості земель та інших 
природних ресурсів у природокористувачів.

Державна політика, спрямована на охо-
рону земель, не розвинена. Сучасні інстру-

менти охорони біорізноманіття та земель прак-
тично не застосовуються.

Згідно з даними Проекту організації 
території НПП «Подільські Товтри» на тери-
торії Сокільської сільської ради Кам’янець-
Подільського району Хмельницької області 
розміщені рідкісні види флори, занесені до 
Червоної книги (табл. 3.17), та регіонального 
значення (табл. 3.18), а також рідкісні види тва-
рин (табл. 3.19) [29].

Таблиця 3.17
Перелік видів флори на території Сокільської сільської ради Кам’янець-Подільського 

району Хмельницької області в межах території НПП «Подільські Товтри» [29]

№ на 
плані Назви рослин

Джерела 
інформації
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Родина Зозулинцеві (Orchidaceae)

18 Булатка великоквіткова (Cephalanthera 
damasonium (Mill.) Druce) + + 48,1

19 Булатка довголиста (Cephalanthera 
longifolia (L.) Fritsch.) + + 56,2

20 Булатка червона (Cepha-lanthera rubra 
(L.) Rich.) + + 63,6

21 Коральковець тричіна-дрізаний 
(Corallorhiza trifida Chotel) + + 40,6

Таблиця 3.18
Перелік регіонально рідкісних видів 

Хмельницької області,  
що охороняються на території  

Сокільської сільської ради  
Кам’янець-Подільського району в межах 
території НПП «Подільські Товтри» [29]

№ на плані Назва
4 Andromeda polifolia L

15 Daphne mezereum L.
43 Antennaria dioica (L.) Gaertn.
50 Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.
56 Euphorbia tyraica Klok. et Artemcz.

Таблиця 3.19
Види тварин на території Сокільської 

сільської ради Кам’янець-Подільського 
району в межах території НПП «Подільські 

Товтри», занесені до Червоної книги [29]
№ 
п/п

Назва виду 
латинська

Назва виду 
українська

1 Iphidides podalirius Подалірій

2 Nyctalus leisleri Вечірниця мала, 
вечірниця Лейслера

3 Papilio machaon Махаон

4 Phinolophus 
hipposideros Підковоніс малий

5 Lutra lutra Видра річкова

Проте території місць поширення видів 
флори як ключові в межах території Сокільської 
сільської ради Кам’янець-Подільського району 
Хмельницької області на регіональній схемі еко-
мережі не вказані, водночас при розробленні 
проекту організації території НПП «Подільські 
Товтри» виявлено місця поширення цінних рос-
линних угрупувань (рис. 3.12).

При вирішенні завдання оприроднення 
певних земель для створення нових діля-

нок екомережі постає проблема визначення 
вимог щодо встановлення просторових пара-
метрів таких ділянок за площею та розташу-
ванням щодо інших природних та техногенних 
територій. 

Оскільки трансформація призначення 
земельної ділянки з техногенної до природної 
має відбуватися за процедурами, передбаче-
ними земельним законодавством, просторові 
параметри майбутньої ділянки екомережі обу-
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мовлюються її межами в системі землеустрою. 
Вибір ділянок для оприроднення суб’єктом фор-
мування екомережі відбувається в результаті 
оцінки потенційно-придатної для цього території 
та можливості її звільнення (повного чи частко-
вого) від наявного господарського навантаження.

Постає проблема оцінки таких парцел, 
сформованих відношеннями в господарській 
сфері, щодо їх цінності та придатності для вхо-
дження до екомережі. Таке завдання може бути 

вирішене шляхом зіставлення просторових 
параметрів природних територіальних систем 
й оцінюваної парцели, утвореної в системі зем-
лекористування [18, с. 45]. Просторова пара-
метризація природних систем різними науко-
вими дисциплінами розглядається за складом 
ознак, які в більшості не збігаються. У цій сфері 
існують різноманітні підходи, оскільки резуль-
тати структурування території відображають 
потреби суб’єктів оцінки.

 

Рис. 3.12. Фрагмент картосхеми розміщення цінних рослинних угрупувань  
на території Кам’янець-Подільського району Хмельницької області,  

які не включені в регіональну схему [29]
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Так, ландшафтні, геоботанічні та інші 
підходи до структурування одних і тих самих 
територій за природними ознаками дають 
результати, які не збігаються. Водночас для 
визначення просторового структурування при-
родних територій у правовій сфері необхідне 
введення більш однозначних ознак для вста-
новлення меж територіальних одиниць, які 
задовольняють потреби системи прийняття 
рішень у галузі охорони довкілля.

Формальні ознаки визначення площі при-
родних систем в біогеографії та ландшафтоз-
навстві характеризуються таким [18, с. 45-46]:

1) екосистемне структурування тери-
торії визначає щонайменше такі рівні екохор: 
топічний (100-1000 м2), хоричний (1000 м2 –  
100 км2), регіональний 100-1000000 км2), пла-
нетарний – понад 1 млн кв. км. Для планування 
екомережі достатньо обмежитися першими 
двома локальними рівнями. У практиці вста-
новлення структури екомережі в деяких країнах 
Європи найбільше застосування має рівень так 
званої мезоекохори;

2) у ландшафтознавстві за рівнями 
ландшафтної структури території виявлені такі 
орієнтовні розміри таксономічних одиниць: 

фація – 1 кв. км, підурощище – 1-10 км2, уро-
чище – 10-100 км2, місцевість – 100 км2, вид 
ландшафту – 10000 км2;

3) у ґрунтознавстві та землеустрої 
практикується використання агровиробничого 
групування ґрунтів як основної форми агроно-
мічної інтерпретації матеріалів крупномасш-
табних ґрунтових обстежень.

У системі Всеєвропейської екомережі при-
йнято такі мінімальні площі щодо різних класів 
місць існування цінної флори (табл. 3.20).

Отже, до ключових територій екомережі 
за проектом необхідно зарахувати земельні 
ділянки із цінними видами рослин, що занесені 
до Червоної книги України, які на регіональній 
схемі екомережі не зазначені. Усі ці земельні 
ділянки перебувають у постійному користуванні 
національного природного парку «Подільські 
Товтри» (рис. 3.13).

Таким чином, на місцевому рівні проек-
тування меж та режиму землекористування 
структурних елементів екомережі України пови-
нне здійснюватися проектами землеустрою в 
масштабі 1:10 000 або 1:5 000 з використанням 
ґрунтово-землевпорядного методу.

Проект землеустрою щодо організації 
території структурних елементів екомережі 
дасть змогу забезпечити дотримання обмеже-
ного режиму господарської діяльності на відпо-
відних територіях.

Розглянемо на прикладі Сокільської сіль-
ської ради Кам’янець-Подільського району 
Хмельницької області, де розміщені земельні 
ділянки із цінними видами рослин, що занесені до 
Червоної книги України, етапи проектних рішень і 
пропозицій щодо меж складників екомережі.

Аналізуючи особливості рельєфу тери-
торії Сокільської сільської ради Кам’янець-
Подільського району Хмельницької області та 
ґрунтового покриву (ці особливості рельєфу 
та агровиробничі групи ґрунтів відображені на 
планах Проекту землеустрою, що забезпечує 
еколого-економічне обґрунтування сівозмін та 
впорядкування угідь), можна виокремити спо-
лучні території й буферні території. До ключо-
вих територій прилягають лісовкриті площі та 
пасовища, їх рекомендовано віднести до спо-
лучних територій, які при об’єднанні забезпе-
чать зв’язки між ключовими території та ціліс-
ність екомережі та сприятимуть збереженню 
ландшафтного різноманіття. 

Навколо ключових територій на сильноз-
митих ґрунтах варто виділити буферні зони, які 
забезпечать захист цих земель від негативного 
впливу господарської діяльності.

Від місця розташування рідкісних рослин 
(ділянка № 18, рис. 3.13) до суміжної терито-

Таблиця 3.20
Ценз мінімуму площі за класами місць 

існування цінної флори в системі 
Всеєвропейської екомережі [15]

Класи місць існування за 
ВЄЕМ

Екотоп, 
га

Фація, 
га

1. Забудовані
2. Місця вибраного торфу 
3. Культивовані поля і 
комплекси
4. Регулярного збору врожаю 
(агрокультурні)
5. Вологі луки
6. Кущі
7 Лісові баговиння і болота
8. Культивовані ліси

100
100
100

1000

1–3
4–10
5–10

10–100
9. Інші луки
10. Широколистяні і змішані 
ліси на торфах
11. Широколистяні і змішані 
ліси на мінеральному ґрунті
12. Хвойні ліси на мінераль-
ному ґрунті

100
1000

1000
1000

1–10
5–100

10–50
10–50

13. Гірські змішані ліси 1000 10–100
14. Скелі
15. Інша рослинність

1000
1000

20–50
1–10

16. Рослинність на кам’янистих 
поверхнях
17. Гірські хвойні ліси
18. Болота і баговиння
19. Солоні марші і засолені 
ділянки

100
1000
500
500

10–20
50–100
20–100
10–100

20. Внутрішні водні об’єкти 100 10–100
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рії з рідкісними рослинами (ділянка № 19, рис. 
3.13) на території Сокільської сільської ради 
Кам’янець-Подільського району Хмельницької 
області треба включити до сполучних терито-
рій екомережі земельні ділянки, зайняті пасо-
вищами та водами, які займатимуть 4,02 га. 
Також навколо місця розташування рідкісних 
рослин (ділянка № 18, рис. 3.13) рекомендо-
вано встановити буферну зону, яка забезпе-
чить захист ключового елемента екомережі 
від негативного антропогенного впливу, окільки 
навколо вищезазначеної ділянки земля інтен-
сивно використовується в сільськогосподар-
ському обробітку. Площа земель, які включені 
в буферну зону, становить 1,68 га (лісові землі). 
Відновлювальна територія, на якій необхідно 
виконати першочергові заходи щодо віднов-
лення первинного природного стану, стано-
витиме 49,86 га. Представлена ця територія 
ріллею із сильнозмитими та середньозмитими 
ґрунтами. Між місцями розташування рідкіс-
них рослин (ділянки № 19 та № 20, рис. 3.13) 
до сполучної території екомережі рекоменду-
ється включити земельні ділянки з незначним 
рослинним покривом, які займатимуть 12,68 
га. Навколо місця розташування рідкісних рос-
лин (ділянка № 19, рис. 3.13) на слабозмитих 
і середньозмитих ґрунтах (шифр агрогруп 49е, 

50е) необхідно встановити відновлювальну 
територію, на якій потрібно буде провести 
заходи з рекультивації та запровадити ґрунто-
захисту сівозміну, яка становитиме 47,01 га.

Навколо місця розташування рідкісних 
рослин (ділянка № 20, рис. 3.13) варто поде-
куди встановити буферну зону, яка представ-
лена лісовими землями площею 4,43 га. На 
сильнозмитих і деградованих ґрунтах (шифр 
агрогруп 50д, 57е), необхідно встановити від-
новлювальну територію, на якій буде виконано 
першочергові заходи щодо відновлення пер-
винного природного стану, вони підлягають 
консервації, їх площа становить 13,91 га. На 
інших провести заходи з рекультивації, площа 
цих земель – 25,60 га. Деякі землі відновлю-
вальної території після проведення відповід-
них заходів (залуження, посадка лісу) можуть 
бути включені до складу ключової або сполуч-
ної території.

Між місцями розташування рідкісних рос-
лин (ділянки № 20 та № 21, рис. 3.13) до спо-
лучної території (екокоридорів) екомережі 
рекомендується включити земельні ділянки, 
які займатимуть 15,54 га (лісові землі і землі 
під водою). Методичний підхід до проектування 
екологічних коридорів екомережі представле-
ний на рис. 3.14.
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Рис. 3.14. Сутність проектування екологічних коридорів  
екомережі України на різних ієрархічних рівнях

Навколо місця розташування рідкісних рос-
лин (ділянка № 21, рис. 3.13) рекомендовано 
встановити буферну зону, яка забезпечить 
захист ключового елемента екомережі від нега-
тивного антропогенного впливу і становитиме 
3,95 га лісових земель і 2,95 га земель з незна-
чним рослинним покривом. Навколо вищезаз-

наченого місця територія інтенсивно викорис-
товується в сільськогосподарському обробітку, 
тому буферна територія стане перехідною сму-
гою між природними територіями й територіями 
господарського використання.

Відомо, що екологічно стійкі угіддя (ліси, 
болота природного походження, природні луки) 
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створюють навколо себе сприятливе еколо-
гічне середовище й позитивно впливають на 
довкілля, його флору і фауну та навпаки. Для 
встановлення меж впливу буферної території, 
яка забезпечує захист ключових територій від 
негативного антропогенного впливу (дії зовніш-
ніх негативних факторів і оптимізації пев-
них форм господарювання), можна визначити 
граничну віддаль буферної території, а саме 
ширину сприятливої екологічної зони буферної 
території (Шб.т.) щодо ключової території. Цю 
ширину можна вирахувати за формулою:

Ш
P

Kб т
y

е
. .

ln
,=

×

де Ру – площа суміжного угіддя, яка при 
розрахунках визначається 2-х кратним розмі-
ром ключової території, га;

Ке – коефіцієнт екологічного впливу угіддя 
на навколишні землі (табл. 3.21).

Під час землевпорядного проектування такі 
розрахунки необхідно проводити по всіх угіддях 
буферних зон, нанести на планову основу межі 

екологічно стабілізаційних територій. Для еко-
логічно нестабільних територій розробляються 
додаткові екологічні заходи. Це, насамперед, 
організаційно-господарські, агротехнічні, лісо-
меліоративні й гідротехнічні із захисту земель 
від ерозії; природоохоронні заходи; комплекс 
робіт з підвищення родючості ґрунтів. Індекс 
збереженості ключових територій (або їх час-
тини) з урахуванням «регіонального» ефекту 
(Іn) визначається за формулою:

ln ,=
×∑ l K

Р
i пр

а3

де Кпр – коефіцієнт збільшення екологіч-
ності угідь унаслідок «регіонального» ефекту, 
рівний приблизно 0,1–0,3 [31];

Ра – площа ключових територій, га;
Σ Іі – загальна довжина меж екотонів при-

леглих до ключових територій.
Розрахунок ширини буферної зони для 

землекористування ключових територій у 
межах території Сокільської сільської ради 
Кам’янець-Подільського району проведений в 

Таблиця 3.22
Розрахунок ширини буферної зони для землекористування ключових територій у межах 

території Сокільської сільської ради Кам’янець-Подільського району

№ 
п/п

Ключова 
територія

Номер 
ділянки 

ключової 
території

Площа 
ділянки, 

га

Довжина 
меж еко-
тонів (Іі), 

м

Коефіцієнт 
збіль-

шення еко-
логічності 
угідь (Кпр)

Індекс 
збере-

женості 
ключових 
територій 

(Іn)

Коефіцієнт 
еколо-
гічного 
впливу 

угіддя на 
навколишні 

землі К2

Ширина 
сприятли-
вої еколо-
гічної зони 
буферної 
території 

(Шб.т.)
1

18

18.1 55,49 2268 0,30 8,34 0,87 521,49
2 18.2 5,42 417 0,20 6,18 0,87 63,93
3 18.3 0,03 133 0,20 2,22 0,87 2,41
4 18.4 3,63 1105 0,10 4,60 2,29 32,14
5

19
19.1 5,58 580 0,20 3,95 0,87 88,31

6 19.2 5,22 440 0,30 5,50 0,87 101,13
7 19.3 37,99 1953 0,20 3,39 0,87 299,26

Таблиця 3.21
Коефіцієнт екологічного впливу угіддя на навколишні землі в межах території  

Сокільської сільської ради Кам’янець-Подільського району
Види використання земель за їх 

економічною спрямованістю
Станом на 01.01.2015 р. Коефіцієнт екологічного впливу 

угіддя на прилеглі землі, Кетис. га %
Забудовані землі 222,7 6,8 1,27
Орні землі 1954,2 59,7 0,87
Багаторічні насадження 10,6 0,3 1,47
Сінокоси і пасовища 358,5 10,9 1,71
Ліси і чагарники 199,1 6,1 2,29
Під водою і болота 529,6 16,2 2,93
У стадії меліоративного освоєння 0,0 0,0 1,27
Разом 3274,7 100,0

Джерело: розраховано за Методичними рекомендаціями оцінки екологічної стабільності агроландшафтів 
та сільськогосподарського землекористування [37]
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Умовні позначення:

Ключова територія; № 20 – номер ключової території

Сполучні території

Буферні зони

Відновлювальні території

Рис. 3.15. Фрагмент проекту структурних елементів екомережі в межах території 
Сокільської сільської ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області

8

20

20.1 0,01 56 0,10 3,10 2,29 1,62
9 20.2 10,70 735 0,3 5,25 0,87 154,48

10 20.3 2,00 79 0,15 2,48 1,71 20,16
11 20.4 0,05 108 0,10 1,20 2,29 5,49
12 20.5 44.19 875 0,20 4,16 0,87 286,89
13

21

21.1 0,11 177 0,10 0,26 2,29 5,13
14 21.2 40,90 1613 0,20 4,76 0,87 249,49
15 21.3 3,55 389 0,30 6,48 0,87 89,38
16 21.4 3,59 772 0,15 3,22 1,71 45,19

17
Сполучна 
територія 

19-20
15,54 887 0,20 26,05 0,87 161,69

18 Сполучна 
територія 

20-21

1 49,83 1778 0,20 4,23 0,87 272,28

20 2 21,79 1947 0,15 2,92 1,71 113,69

Закінчення таблиці 3.22
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табл. 3.22. Межі буферної території нанесено 
на план (рис. 3.15).

На деградованих і малопродуктивних 
землях навколо місця розташування рідкісних 
рослин (ділянка № 21, рис. 3.13) варто вста-
новити відновлювальну територію, на частині 
земель здійснити консервацію – 109,34 га, на 
решті території провести заходи з рекульти-
вації та запровадити грунтозахисну сівозміну, 
яка становитиме 68,99 га.

За результатами проектування складений 
проектний план (рис. 3.16) та проектна експлі-
кація розподілу земельних угідь у межах тери-

торії Сокільської сільської ради з врахуванням 
виділених площ структурних елементів екоме-
режі (табл. 3.23).

Площа ключових територій, у межах яких роз-
міщені рідкісні види флори, становить – 208,50 га, 
сполучні території – 32,24 га, буферні території – 
13,01 га, відновлювальні території – 314,71 га.

Запропонована зміна режиму викорис-
тання земельних угідь обумовила відповідні дії 
щодо їх трансформації (табл. 3.24).

Зокрема, орні землі на площі 123,25 га 
передбачено перевести під постійне залуження 
(консервацію).
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Рис. 3.16. Проектний план структурних елементів екомережі в межах території  
Сокільської сільської ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області

Таблиця 3.23
Характеристика розподілу земельних угідь у межах території Сокільської сільської ради  

з врахуванням проектування структурних елементів екомережі

№ 
п/п

Угіддя в т.ч. структурні елементи екомережі

Назва Площа, 
га

Ключові 
території

Сполучні 
території Буферні зони Відновлювальні 

території
га % га % га % га %

1 Рілля 1954,2 - - - - 280,02 89,98 119,22 54,26

2 Багаторічні 
насадження 10,6 - - - - - - - -

3 Сінокоси 201,0 - - - - - - - -
4 Пасовища 157,5 43,70 20,96 - - 27,38 8,80 100,51 45,74



ЕКОЛОГІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

100

3.4.2.4. Систематизація наявних режи-
мів використання земель та інших при-
родних ресурсів і розроблення на їх основі 
територіальних обмежень (обтяжень)

Ураховуючи, що землекористування тери-
торії Сокільської сільської ради розміщене 
на території національного природного парку 
«Подільські Товтри», яка належить до катего-
рії земель природно-заповідного фонду і яка 

згідно з функціональним зонуванням поділена 
на заповідну зону, зони регульованої та стаціо-
нарної рекреації та господарську зону, проекту-
вання режиму землекористування структурних 
елементів екомережі повинно здійснюватися з 
врахуванням цих факторів.

На території Сокільської сільської ради, 
відповідно до функціонального зонування НПП 
«Подільські Товтри», диференційований режим 
використання земель та інших природних 

Таблиця 3.24
Експлікація трансформації земельних угідь у межах території Сокільської сільської ради, 

що обумовлена проектуванням структурних елементів екомережі [29]

№ 
п/п Назва угідь

Площа на час 
розроблення 
проекту, га

+, – зміни Площа за 
проектом, га Зміни в %

1 Рілля 1954,2 – 123,25 1830,95 – 6,31
2 Багаторічні насадження 10,6 – 10,60 –
3 Сінокоси 201,0 + 123,25 324,25 +61,32
4 Пасовища 157,5 – 157,5 –

Сільськогосподарські угіддя, усього 2323,3 – 2323,3 –
5 Під шляхами і прогонами 43,8 – 43,8 –

6 Під господарськими будівлями та 
дворами 19,4 – 19,4 –

Усього сільськогосподарських 
земель 2386,5 – 2386,5 –

7 Ліси та лісовкриті площі 199,1 – 199,1 –
7.1 лісові землі 175,4 – 175,4 –
7.2 із них полезахисні лісосмуги 11,1 – 11,1 –
8 Забудовані землі 85,6 – 85,6 –

9 Відкриті із незначним рослинним 
покривом 73,9 – 73,9 –

10 Під водою 529,6 – 529,6 –
10.1 у т.ч. штучними водосховищами 529,2 – 529,2 –

Усього 3274,7 100,0 3274,7

5 Сільськогосподарські 
угіддя, всього 2323,3 43,70 20,96 - - 307,40 98,78 219,73 100

6 Під шляхами і 
прогонами 43,8 - - - - - - - -

7 Під господарськими 
будівлями та дворами 19,4 - - - - - - - -

8 Усього сільськогоспо-
дарських земель 2386,5 43,70 20,96 - - 307,40 98,78 219,73 100

9 Ліси та лісовкриті 
площі 199,1 150,93 72,39 63,63 78,11 3,80 1,22 - -

9.1 Лісові землі 175,4 150,93 72,39 63,63 78,11 3,80 1,22 - -

9.2 Із них полезахисні 
лісосмуги 11,1 - - - - - - -

10 Забудовані землі 85,6 - - - - - - -

11 Відкриті із незначним 
рослинним покривом 73,9 13,87 6,65 12,68 15,57 - - - -

12 Під водою 529,6 - - 5,15 6,32 - - - -

12.1 У т.ч. штучними 
водосховищами 529,2 - - 5,15 - - - -

усього 3274,7 208,50 100 81,46 100 311,20 100 219,73 100

Закінчення таблиці 3.23
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ресурсів у межах структурних елементів екоме-
режі пропонується здійснювати з врахуванням 
заповідної зони, зон регульованої та ста-
ціонарної рекреації і господарської зони. 
При цьому враховується, що землекористу-
вання заповідної зони парку повністю належить 
до ключової території екомережі. Водночас на 
території Сокільської сільської ради наявна 
цінна рослинність та представники тваринного 
світу, які занесені до Червоної книги України, а 
ці ділянки землі не включені в заповідну зону 
парку. Відповідно ці земельні ділянки (за 
номерами 18, 19, 20, 21) мають бути вклю-
чені до ключової території екомережі.

Правовий режим земель заповідної зони 
НПП встановлюється відповідно до статей 
20 та 111 Земельного кодексу України [9], 
статей 7, 16 і 21 Закону України «Про при-
родно-заповідний фонд України» [24], статті 
19 Закону України «Про Червону книгу» [27], 
статті 9 Закону України «Про рослинний світ» 
[25] та статті 28 Закону України «Про держав-
ний земельний кадастр» [16] тільки на підставі 
рішень відповідних органів і відповідної землев-
порядної документації та державної реєстра-
ції. Законодавство передбачає такі обмеження 
правового режиму земель заповідної зони:

• спеціальне використання (добування, 
збирання) об’єктів Червоної книги України з 
метою отримання прибутку;

• загальне використання природних рос-
линних ресурсів у разі їх виснаження, різ-
кого зменшення популяційної та ценотичної 
різноманітності;

• торгівля лікарськими і декоративними 
видами рослин та їх частинами (корені, стебла, 
плоди тощо), зібраними в порядку загального 
використання природних рослинних ресурсів;

• будівництво, уведення в експлуатацію 
підприємств, споруд та інших об’єктів і засто-
сування технологій, що викликають пору-
шення стану та умов місцезростання об’єктів 
рослинного світу, засмічення, а також забруд-
нення хімічними та іншими токсичними речо-
винами територій, зайнятих ними, а також 
випалювання сухої природної рослинності або 
її залишків без дозволу органів державного 
контролю в галузі охорони навколишнього при-
родного середовища;

• будь-яка діяльність, що порушує при-
родні процеси, які відбуваються у природних 
комплексах;

• будь-яка діяльність, що не пов’язана з 
виконанням покладених на них завдань і загро-
жує збереженню колекцій флори.

У межах структурних елементів екомережі 
зона регульованої рекреації НПП на терито-

рії Сокільської сільської ради призначена для 
короткострокового відпочинку та оздоровлення 
населення. Правовий режим цієї зони вини-
кає відповідно до статей 20 та 111 Земельного 
кодексу України [9], статей 7 і 21 Закону України 
«Про природно-заповідний фонд України» [24] 
та статті 28 Закону України «Про державний 
земельний кадастр» [16] тільки на підставі 
рішень відповідних органів і відповідної землев-
порядної документації та державної реєстрації. 
Цінність цих зон у тому, що вони є придатними 
для відпочинку населення, на них відсутні чин-
ники негативного впливу на здоров’я людини. 
У цій зоні забороняється: 

– будь-яка діяльність, яка призводить або 
може призвести до погіршення стану навко-
лишнього природного середовища та зниження 
рекреаційної цінності території;

– діяльність, що негативно впливає або 
може вплинути на природний стан цих земель;

– влаштування полігонів побутових та про-
мислових відходів і накопичувачів стічних вод 
для накопичення господарсько-побутових стіч-
них вод обсягом більше 1 кубічного метра на 
добу;

– у межах пляжної зони прибережних захис-
них смуг забороняється будівництво будь-яких 
споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних.

У межах структурних елементів екомережі у 
зоні регульованої рекреації НПП дозволяється:

– регульований збір грибів, ягід, плодів 
дикорослих плодових рослин із дотриманням 
природоохоронного законодавства;

– обладнання туристичних та екологічних 
стежок, організація природоохоронної пропа-
ганди, короткотривалі туристські екскурсії й від-
починок населення. Зона стаціонарної рекреа-
ції в межах структурних елементів екомережі 
на території Сокільської сільської ради призна-
чена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів 
та інших об’єктів обслуговування відвідувачів 
НПП «Подільські Товтри».

У межах структурних елементів екоме-
режі господарська зона НПП на території 
Сокільської сільської ради спрямована на 
виконання поставлених перед різноманітною 
господарською діяльністю завдань щодо зем-
левласників і землекористувачів, землі яких 
включені до його складу, з дотриманням вимог 
та обмежень, встановлених для зон антропо-
генних ландшафтів. У межах господарської 
зони проводиться господарська діяльність, 
яка не призводить до погіршення стану навко-
лишнього природного середовища та зни-
ження рекреаційної цінності територій, землі 
інших землевласників та землекористувачів, 
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які потрапили до екомережі, повинні викорис-
товуватися з додержанням вимог та обмежень, 
встановлених для зон антропогенних ланд-
шафтів. Власники земельних ділянок та земле-
користувачі, у тому числі орендарі, зобов’язані 
здійснювати ґрунтоохоронні заходи з метою 
запобігання погіршенню їх якісного стану та 
якісного стану суміжних земельних ділянок 
і довкілля в цілому. На схилах крутизною від 
3 до 7 градусів проектуються зерно-трав’яні 
та ґрунтозахисні сівозміни за винятком роз-
міщення чорного пару, просапних культур та 
інших ерозійно-нестійких культур. Ураховуючи 
те, що господарська зона НПП на території 
Сокільської сільської ради частково потра-
пляє в прибережну захисну смугу р. Дністер, 
режим використання цих земель регулюється 
Водним кодексом України.

На територіях регульованої, стаціонарної 
рекреації та господарської зон забороняється 
будь-яка діяльність, яка призводить або може 
призвести до погіршення стану навколишнього 
природного середовища та зниження рекреа-
ційної цінності території парку.

Біорізноманіття в межах структурних еле-
ментів екомережі на території Сокільської сіль-
ської ради пов’язане із соціокультурними, еконо-
мічними чинниками та факторами зовнішнього 
середовища. Збереження біорізноманіття, у т.ч. 
фітобіотичного різноманіття сегетального еле-
мента, є основою функціонування агроекосис-
тем, підтримання їх рівноваги, які на території 
сільської ради займають 40% площі. Розподіл 
земель у межах території Сокільської сіль-
ської ради за функціональними зонами НПП 
«Подільські Товтри» представлено в табл. 3.25.

Таблиця 3.25
Розподіл земель у межах території Сокільської сільської ради  

за функціональними зонами НПП «Подільські Товтри» [29]
Назва земле-

користувачів і 
землевласників

Площа за функціональними зонами
РазомЗаповідна Регульованої 

рекреації
Стаціонарної 

рекреації Господарська

НПП «Подільські 
Товтри» (постійне 

користування)
– 181,99 10,46 – 192,45

Сільськогосподарське 
підприємство 1360,11 1360,11

Інші землекористувачі 27,15 27,15
Громадяни 2,2 978,39 980,59

Землі запасу 0,3 17,7 696,40 714,40
у т.ч. загального 

користування 12,5 82,60 95,10

Разом 0,3 201,89 10,46 3062,05 3274,70

Проектний розподіл земель у межах 
структурних елементів екомережі на терито-
рії Сокільської сільської ради представлений у 
табл. 3.26. Як показує аналіз даних табл. 3.26, 
площа земель у межах структурних елемен-
тів екомережі відрізняється від площі земель 
у межах як заповідної зони НПП «Подільські 
Товтри», так і в цілому по парку. Це обумовлено 

як законодавчими колізіями законів України 
«Про природно-заповідний фонд України» та 
«Про екологічну мережу України», так і різними 
методологічними підходами (у Євросоюзі і 
Україні) до проектування екомережі. Відповідно 
режим використання земельних та інших при-
родних ресурсів у межах структурних елементів 
екомережі повинен проектуватися самостійно.

Таблиця 3.26
Проектний розподіл земель у межах структурних елементів екомережі  

на території Сокільської сільської ради [29]

Структурні елементи 
екомережі

Площа, 
га

у т.ч. за рахунок функціональних зон НПП

Запо-
відна

Регульо-
ваної 

рекреації

Стаціо-
нарної 

рекреації
Госпо-

дарська
Крім того, додат-

ково запроектована 
заповідна 

Ключові території 208,50 0,3 13,87 – 43,70 150,63
Сполучні території 81,46 – 81,46 – -
Буферні зони 311,20 – 3,80 – 307,40
Відновлювальні території 219,73 – – 219,73
Разом 820,89 0,3 99,13 – 570,83 150,63
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Необхідно також відмітити, що режим вико-
ристання орних земель пов’язаний з еродова-
ністю ґрунтового покриву (табл. 3.27).

На еродованих землях запроектована 
ґрунтозахисна сівозміна (табл. 3.28) з регульо-
ваним режимом використання.

Таблиця 3.27
Розподіл ріллі за середньо- та сильнозмитими групами ґрунтів  

у межах території Сокільської сільської ради [29]
Шифр агрогрупи Назва агрогрупи Площа, га Бал бонітету

50д VIII-2 Чорноземи реградовані середньозмиті середньо-суглин-
кові схилів простої форми крутизною 2-3° 10,8 29

50д ХІІІ
Чорноземи опідзолені та реградовані середньозмиті 
середньосуглинкові схилів простої форми крутизною 
5-7°

9,1 29

50еІХ Чорноземи реградовані середньозмиті важкосуглинкові 
схилів складної форми крутизною 2-3° 5,1 32

50е ХІ Чорноземи реградовані середньозмиті важкосуглинкові 
схилів складної форми крутизною 3-5° 7,0 32

56е VIII-2 Чорноземи глибокі середньозмиті важкосуглинкові схи-
лів простої форми крутизною 2-3° 12,0 38

57е ХІ Чорноземи типові сильнозмиті важкосуглинкові схилів 
крутизною 3-5° 2,2 24

57е ХІІІ Чорноземи глибокі сильнозмиті важкосуглинкові схилів 
простої форми крутизною 5-7° 29,7 24

Усього 70,9

Таблиця 3.28
Характеристика організації орних земель 
ТОВ СП «Нібулон» за сівозмінами у межах 
території Сокільської сільської ради [29]

Назва сівозмін
Площа

га %
Польова 1668,4 87
Ґрунтозахисна 118,8 6,2
Ділянки під консервацією 130,4 6,8
Разом 1917,6 100,0

Введення ґрунтозахисної сівозміни, насам-
перед, передбачає відновлення фізичних 
властивостей середньо-і сильноеродованих 
чорноземів і зернистої структури зокрема, бо 
несвоєчасний і надмірний обробіток ґрунту при 
підготовці площі до посіву та догляду за посі-
вами просапних культур у минулому призвів до 
руйнування структури орного шару, що нега-
тивно позначається на водно-фізичних влас-
тивостях, повітряному режимі ґрунту, викли-
кає ущільнення поверхневого шару, утворення 
кірки після дощів. Це спричиняє різке погір-
шення водопроникності, зменшення продуктив-
ної вологи в ґрунті й виникнення водної ерозії.

3.4.2.5. Складання реєстру територі-
альних зон та опис регламентів за видами 
дозволеного використання земель

Реєстр обмежень у використанні земель 
здійснюється за землекористувачами.

Межі та площі обмежень у використанні 
земель відображаються на кадастрових планах 
масштабу 1:10000. Усі намічені проектні рішення 
стосовно структурних елементів екомережі відо-
бражені на проектному плані (рис. 3.16) та відо-
бражаються на кресленні «Проектний план 
організації структурних елементів екомережі».

3.4.2.6. Еколого-економічна оцінка 
територій (землекористування), які вхо-
дять у систему екомережі

Збереження біорізноманіття або збере-
ження екологічної цілісності – тільки одна з 
декількох цілей природоохоронного землеко-
ристування, яке виконує й інші завдання, що 
пов’язані із сталим розвитком, подоланням бід-
ності, соціальною справедливістю та ін. Крім 
того, недостатність даних щодо екологічного та 
соціального стану, його динаміки унеможлив-
лює уніфіковану оцінку ефективності природо-
охоронного землекористування, складником 
якого є екологічна мережа. 

Отже, об’єктивне оцінювання ефектив-
ності як природоохоронного землекористу-
вання, так і екологічної мережі, є досить склад-
ним завданням.

У зарубіжних дослідженнях щодо оціню-
вання ефективності природоохоронного земле-
користування звертають особливу увагу на три 
питання [41]:

1) наскільки проектування об’єкта прий-
нятне для тих цінностей, які він підтримуватиме;
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2) чи адекватні та чи прийнятні системи і 
процеси управління для потреб об’єкта;

3) чи ефективний об’єкт або система для 
підтримання біорізноманіття, зниження рівня 
загроз і досягнення інших цілей управління?

Ці питання належать до трьох різних сфер 
оцінювання природоохоронного землекористу-
вання, а відповідно, і екологічної мережі: струк-
тури, управління та екологічної цілісності. 

Перше питання, що стосується струк-
тури, визначає параметри для оцінювання 
адекватності структури природоохоронного 
землекористування або системи екологіч-
ної мережі й надає критерії для визначення 

тенденцій формування природоохоронного 
землекористування. 

Друге питання стосується процесів управ-
ління і передбачає оцінювання різних елемен-
тів управління. Третє питання стосується еко-
логічної цілісності, а саме таких елементів, 
як екологічні процеси та функціонування еко-
системи, а також загрози та тиски, з якими сти-
кається природоохоронне землекористування. 

У таблиці 3.29 подано авторські пропозиції 
щодо структури методології визначення ефек-
тивності проектування структурних елементів 
екологічної мережі як каркаса природоохорон-
ного землекористування на місцевому рівні.

Таблиця 3.29
Структура методології визначення ефективності проектування  
структурних елементів екологічної мережі на місцевому рівні

Адекватність структури системи 
природоохоронних територій Процес управління Загрози та вплив: екологічна 

цілісність
1. Екологічна репрезентатив-
ність (розораність, лісистість, 
питома вага екологічно стабілі-
заційних угідь тощо

1. Інформаційне забезпечення:
1.1. Державна реєстрація прав на 
землю та інші природні ресурси;
1.2. Державна реєстрація територі-
альних обмежень (обтяжень) у вико-
ристанні землі та інших природних 
ресурсів;
1.3. Адміністрування (економічне, 
правове, землевпорядне, фінансове) 
земле- та природокористування

1. Екологічна стабільність (неста-
більність) землекористування

2. Аналіз прогалин поширення 
видів фори та фауни

2. Антропогенне навантаження на 
землекористування

3. Антропогенні фактори 
прогалин

3. Рівень поширення загроз у 
межах зон структурних елементів 
екомережі

4. Ефективність мережі при-
родно-заповідного фонду для 
охорони видів, що перебувають 
під загрозою зникнення

4. Цілісність природоохоронних 
територій (незайманість за зміни 
форм землекористування)

2. Капіталізація земле- та 
природокористування:
2.1. Тенденції зміни вартості 
землекористування.
2.2. Тенденції зміни вартості 
природокористування

5. Оцінювання розмірів і типів 
деградації під впливом окремих 
стресових факторів.

6. Ландшафтна стабільність лісо-
вого покриття.
7. Стійкість видів у межах зон 
структурних елементів екомережі

У подальшому розглянемо методичні підходи 
до оцінки окремих видів ефективності проекту-
вання структурних елементів екологічної мережі.

Оцінювання адекватності структури приро-
доохоронного землекористування за визначе-
ними параметрами наведено в табл. 3.30.

Таблиця 3.30
Оцінка екологічної репрезентативності структури земельних угідь  

у межах території Сокільської сільської ради при проектуванні  
структурних елементів екологічної мережі

Вид оцінки На час складання 
проекту, % За проектом, % Зміни +,– в %

Розораність території 59,7 55,9 – 3,8
Лісистість території 6,1 6,1 – 
Питома вага екологічно стабілізаційних угідь 40,3 44,1 + 3,8
Питома вага земель природно-заповідного 
фонду (заповідна і рекреаційна зони) 6,5



105

Розділ 3. ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ...

Як показують дані табл. 3.30, у результаті 
проектних змін у структурі земельних угідь еколо-
гічна репрезентативність структури природоохо-
ронного землекористування покращується, що є 
позитивним аспектом в оцінюванні території.

Оцінка ефективності управління природо-
охоронним землекористуванням пов’язана із 
законним створенням (проектуванням) меж 
територій структурних елементів екомережі, 
інформацією про права на землю та інші при-
родні ресурси і територіальні обмеження (обтя-
ження) у використанні землі та інших природ-
них ресурсів у їх межах тощо.

У природокористуванні права власності 
на конкретну земельну ділянку – це не лише 
юридична, а й економічна та екологічна катего-
рія. Причому останній чинник є визначальним: 
саме економічні та екологічні відносини – 
базисні, юридичні, надбудовні. Право влас-
ності чи користування землею та іншими при-
родними ресурсами з економічної точки зору є 
складною системою господарських відносин, 
які існують у будь-якій діяльності, що здійсню-
ється на землі. Ця система включає такі групи:

1) відносини з приводу привласнення під 
час використання землі, умов виробництва і 
його результати;

2) відносини з приводу господарського 
використання землі на праві користування або 
іншому;

3) економічні форми реалізації відно-
син власності на землю та прав на земельні 
ділянки;

4) відносини з приводу використання акти-
вів земельного капіталу.

Зазначена особливість земельних, еко-
номічних та екологічних відносин обумовлена 
специфікою землі та інших природних ресур-
сів, категорій земель та земельних ділянок 
і тісно пов’язаних з ними інших природних 
ресурсів, їх правовим режимом і відповідною 
земельно-правовою документацією, що визна-
чає той чи той режим щодо використання, від-
новлення та їх охорони і, відповідно, закрі-
плених юридичних процедур, пов’язаних з 
набуттям прав щодо використання природних 
ресурсів.

На підтвердження викладеного в табл. 3.31 
подано ідентифікацію прав на землю та інші 
природні ресурси в межах землекористування 
територій структурних елементів екомережі 
України, особливо ключових територій екоме-
режі, яка є екологічним каркасом природоохо-
ронного землекористування.

Таблиця 3.31
Ідентифікація прав на землю та інші природні ресурси в межах землекористування 

територій структурних елементів екомережі

№ п/п Підтипи 
землекористування

Земля використовується на праві:
власності 

(самостійно 
власниками)

оренди землі постійного 
користування сервітуту ренти

1

Ключові території:

заповідна зона НПП 
«Подільські Товтри» – – +

Відсутнє 
регламенту-

вання

Відсутнє 
регламенту-

вання
рекреаційна зона 
НПП «Подільські 

Товтри»

Відсутнє 
регламенту-

вання

Відсутнє 
регламенту-

вання
+

Відсутнє 
регламенту-

вання

Відсутнє 
регламенту-

вання
господарська зона 
НПП «Подільські 

Товтри»

Відсутнє 
регламенту-

вання

Відсутнє 
регламенту-

вання
+ + +

2

Сполучні території:
рекреаційна зона 
НПП «Подільські 

Товтри»

Відсутнє 
регламенту-

вання

Відсутнє 
регламенту-

вання
+

Відсутнє 
регламенту-

вання

Відсутнє 
регламенту-

вання

3

Буферні території:
рекреаційна зона 
НПП «Подільські 

Товтри»

Відсутнє 
регламенту-

вання

Відсутнє 
регламенту-

вання
+

Відсутнє 
регламенту-

вання

Відсутнє 
регламенту-

вання
господарська зона 
НПП «Подільські 

Товтри
+ + + + +

4 Відновлювальні території
господарська зона 
НПП «Подільські 

Товтри
+ + + + +
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Наведена оцінка інформації про права на 
землю та інші природні ресурси вказує на неза-
довільне законодавче середовище інституту 
прав на землю та інші природні ресурси, що 
безумовно впливає на ефективність управління 
територіями структурних елементів екомережі. 
Ураховуючи, що в межах територій структурних 
елементів екомережі відсутні встановлені тери-
торіальні обмеження (обтяження) у викорис-
танні землі та інших природних ресурсів, оцінка 
їх впливу на ефективність управління територі-
ями не подається.

Природоохоронне землекористування 
дуже часто зазнає різних загроз і тиску, які, 
зрештою, впливають на їх ефективність у 
підтриманні екологічної цілісності. У цьому 
аспекті застосовують два підходи в дослі-
дженні ефективності природоохоронного 
землекористування.

Перший підхід охоплює дослідження поши-
реності загроз і тиску, що впливають на земле-

користування як регіонального, так і місцевого 
рівня. У цьому аспекті пропонується здійсню-
вати оцінку екологічної стабільності (неста-
більності) землекористування, антропогенного 
навантаження тощо.

Другий підхід досліджує різні критерії еко-
логічної цілісносності, такі як незайманість 
щодо зміни форм землекористування, дегра-
дація земель та середовищ існування біологіч-
них видів, рівні вилучення земельних та інших 
природних ресурсів та інші фактори.

У таблиці 3.32 представлена оцінка впливу 
складу угідь на екологічну стабільність тери-
торії Сокільської сільської ради за проектною 
структурою угідь.

Як показують дані табл. 3.32, екологічна 
стабільність землекористування хоча й покра-
щилася (коефіцієнт екологічної стабільності 
зріс із 0,36 до 0,38), але не суттєво.

Аналогічні зміни відбулися і щодо антропо-
генного навантаження (табл. 3.33).

Таблиця 3.32
Розрахунок коефіцієнтів екологічної стабільності в межах території  

Сокільської сільської ради Кам’янець-Подільського району за проектною структурою угідь

Угіддя
Коефіцієнт еколо-
гічної стабільності 

угіддя (К1)
Площа угіддя (Р) К1 х Р

Коефіцієнт еколо-
гічної стабільності 

території (К ек.ст.)
Забудована територія і 
дороги 0,00 146,8 0,0

Рілля 0,14 1831,0 256,3
Виноградники 0,29 0,0 0,0
Лісосмуги 0,38 11,1 4,22
Фруктові сади, чагарники 0,43 34,3 14,8
Городи 0,50 66,4 33,2
Сіножаті 0,62 324,2 201,0
Пасовища, перелоги 0,68 157,5 107,1
Ставки і болота природного 
походження 0,79 603,5 476,8

Ліси природного походження 1,00 166,3 166,3
Разом 3274,7 1259,6 0,38

Джерело: розраховано за Методичними рекомендаціями оцінки екологічної стабільності агроландшафтів 
та сільськогосподарського землекористування [37] 

Таблиця 3.33
Розрахунок коефіцієнтів антропогенного навантаження в межах території  

Сокільської сільської ради Кам’янець-Подільського району за проектною структурою угідь

Угіддя
Коефіцієнт 

антропогенного 
навантаження

Площа угіддя (Р) К1 х Р
Коефіцієнт антро-
погенного наван-
таження території 

(К а.н.)
Забудована територія і дороги 5 146,8 734,0
Рілля 4 1831,0 7324,0
Виноградники 4 0,0 0,0
Лісосмуги 2 11,1 22,2
Фруктові сади 4 10,6 42,4
Чагарники 2 23,7 47,4
Городи 4 66,4 265,6
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Отже, загрози щодо екологічної нестабіль-
ності території залишаються, що вказує на недо-
статність запроектованої екомережі як природо-
охоронних заходів. У цьому зв’язку для окремих 
видів землекористування в межах територій 
структурних елементів екомережі встановлені 
відповідні обмеження (обтяження) у викорис-
танні земель та інших природних ресурсів.

3.4.2.7. Підготовка інформації для вне-
сення в державний земельний кадастр 
відомостей про територіальні зони та їх 
режим

Важливим складником технології вико-
нання робіт із землеустрою в Україні є 
обов’язковість формування документації в 
електронному вигляді для наступного її вне-
сення до Державного земельного кадастру.

Електронний документ має містити відо-
мості про результати робіт із землеустрою. 
Зміст електронного документа формується 
на основі відомостей, що містяться в паперо-
вих документах, складених виконавцями робіт, 
причому до нього вноситься інформація про:

• результати та виконавців робіт із земле-
устрою та оцінювання земель, топографо-гео-
дезичних робіт;

• об’єкти Державного земельного 
кадастру;

• суб’єкти земельних відносин.
Базовими елементами формування елек-

тронного документа є геодезичні дані, які забез-
печують просторову основу інших відомостей 
електронного документа і можливість викорис-
тання їх у Державному земельному кадастрі.

Виконавець робіт заповнює ті елементи 
електронного документа, щодо яких він розро-
бляє документацію із землеустрою відповідно 
до укладених договорів.

Електронний документ створюється у 
вигляді файлу формату ХМL.

Структура обмінного файлу складається з 
двох частин: службової та інформаційної.

Службова частина складається з:
- інформації про обмінний файл;

- інформації про осіб, які сформували, 
здійснили перевірку (коригування) даних обмін-
ного файлу.

Інформаційна частина використовується 
для обміну інформацією про земельно-када-
строві одиниці, територіальні зони і їх метричні 
відомості.

Інформаційна частина складається з таких 
елементів:

- метрична інформація обмінного файлу;
- територіальна зона;
- кадастрова зона.
Метрична інформація обмінного файлу 

містить: дані про одну із систем геодезичних 
координат, інформацію про спосіб розрахунку 
висот, який використовується при геодезич-
них вимірах, інформацію про одиниці виміру, 
які використовуються при геодезичних вимірах 
та складанні планово-картографічних матеріа-
лів (метри, кілометри або інші одиниці виміру), 
інформацію про координати вузлів полігона 
кадастрової одиниці, перелік вузлів полілінії, 
які встановлені в натурі (на місцевості).

Територіальна зона включає такі елементи 
та дані: код адміністративно-територіальної оди-
ниці згідно із Класифікатором об’єктів адміністра-
тивно-територіального устрою України (КОАТУУ), 
код територіальної зони, ідентифікатор визна-
чення територіальної зони, порядковий номер 
територіальної зони, який визначено за резуль-
татами робіт із землеустрою чи кадастрових зйо-
мок, а також зазначаються відомості про зовнішні 
та внутрішні межі територіальної зони.

Кадастрова зона – це елемент, який вико-
ристовується для швидкого доступу до інформа-
ції про кадастровий квартал. Тут зазначається 
десятизначний код адміністративно-територі-
альної одиниці згідно з Класифікатором об’єктів 
адміністративно-територіального устрою Украї- 
ни (КОАТУУ), вказується двозначний номер 
кадастрової зони, міститься описова інформація 
про кадастрову зону та відомості про зовнішні та 
внутрішні межі кадастрової зони. 

Що стосується структурних елементів еко-
мережі, то до Державного земельного кадастру 
вносять такі відомості:

1) обліковий номер;

Сіножаті 3 324,2 972,6
Пасовища, перелоги 3 157,5 472,5
Ставки і болота природного 
походження 2 603,5 1207,0

Ліси природного походження 2 166,3 332,6
Разом 3274,7 11420,3 3,49

Джерело: розраховано за Методичними рекомендаціями оцінки екологічної стабільності агроландшафтів 
та сільськогосподарського землекористування [37] 

Закінчення таблиці 3.33
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2) місцезнаходження;
3) опис меж із зазначенням суміжних струк-

турних елементів екомережі;
4) площа;
5) міри ліній по периметру;
6) координати поворотних точок меж;
7) дані про прив’язку поворотних точок 

меж до пунктів державної геодезичної мережі із 
зазначенням пунктів прив’язки;

8) дані про якісний стан земель та боніту-
вання ґрунтів;

9) відомості про інші об’єкти Державного 
земельного кадастру, до яких територіально 
(повністю або частково) входить структурний 
елемент екомережі;

10) категорія земель на території структур-
них елементів екомережі;

11) склад угідь;
12) відомості про обмеження у викорис-

танні земельних ділянок на території структур-
них елементів екомережі;

13) нормативна грошова оцінка земель-
них ділянок на території структурних елементів 
екомережі:

- значення нормативної грошової оцінки;
- дата проведення нормативної грошової 

оцінки;
14) інформація про документацію із земле-

устрою, на підставі якої встановлено відомості 
про структурні елементи екомережі:

- назва та дата розроблення документації 
із землеустрою, відомості про її розробників;

- назва, дата та номер рішення про затвер-
дження документації із землеустрою, наймену-
вання органу, що його прийняв, електронні копії 
відповідних документів;

До Державного земельного кадастру вно-
сяться такі відомості про обмеження у викорис-
танні земель на території структурних елемен-
тів екомережі (табл. 3.34-3.35):

1) назва та код (номер) обмеження (у цілому 
і за окремими контурами) згідно з додатками 2 
і 6 та пунктом 28 Порядку ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
2012 р. № 1051 [19];

2) контури обмеження з координатами їх 
поворотних точок та довжиною;

3) площа обмеження (у цілому і за окре-
мими контурами) на території структурних еле-
ментів екомережі;

4) перелік заборонених видів діяльності та 
обов’язків щодо вчинення певних дій з посилан-
ням на нормативно-правові акти, згідно з якими 
встановлено обмеження, строк дії обмеження;

5) опис режимоутворюючого об’єкта (за 
його наявності):

- найменування;
- контури меж режимоутворюючого 

об’єкта з координатами поворотних точок та 
довжиною;

- площа (у цілому і за окремими 
контурами);

- характеристики, що обумовлюють вста-
новлення обмеження;

6) інформація про документи, на підставі 
яких встановлено обмеження (назва, дата та 
номер рішення про затвердження документа-
ції із землеустрою, за якою встановлено обме-
ження, найменування органу, що його прийняв, 
дата, з якої діє обмеження), електронні копії 
таких документів.

Таблиця 3.34
Інформація про структурні елементи екомережі,  

які вносяться до Державного земельного кадастру*
Обліковий номер 20
Місце розташування (адміністративно-терито-
ріальна одиниця)

біля села Каветчина, Камянець-Подільський район, 
Хмельницька область

Опис меж:
від А до Б землі с. Каветчина
від Б до В землі НПП
«Подільські Товтри», буферна зона
від В до Г землі гр. Іванов А.А., буферна зона
від Г до Д землі запасу,
буферна зона
від Д до Е землі НПП
«Подільські Товтри», буферна зона
від Е до Є землі гр. Петров А.А., буферна зона
від Є до Ж землі НПП
«Подільські Товтри», сполучна територія
від Ж до З р. Дністер
від З до А землі запасу,
сполучна територія
Масштаб 1: 25 000

Умовні позначення:

 

Площа, гектарів 63,6
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Міри ліній по периметру 7751

Координати поворотних точок Х=52174
Y=34831

Дані про прив’язку поворотних точок меж до 
пунктів державної геодезичної мережі із зазна-
ченням пунктів прив’язки 

 
Дані про якісний стан земель та бонітування відсутні (лісові землі)
Відомості про інші об’єкти Державного земель-
ного кадастру, до яких територіально (повністю 
або частково) входить структурний елемент 
екомережі

НПП «Подільські повтри»

Категорія земель землі природно-заповідного призначення
Склад угідь Лісові землі

Відомості про обмеження у використанні 
земельних ділянок 

Забороняється:
– спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів 
Червоної книги України з метою отримання прибутку
– загальне використання природних рослинних ресурсів 
у разі їх виснаження, різкого зменшення популяційної та 
ценотичної різноманітності;
– торгівля лікарськими і декоративними видами рослин 
та їх частинами (корені, стебла, плоди тощо), зібраними 
в порядку загального використання природних рослинних 
ресурсів
– будівництво, уведення в експлуатацію підприємств, 
споруд та інших об’єктів і застосування технологій, що 
викликають порушення стану та умов місцезростання 
об’єктів рослинного світу, засмічення, а також забруднення 
хімічними та іншими токсичними речовинами територій, 
зайнятих ними, а також випалювання сухої природної рос-
линності або її залишків без дозволу органів державного 
контролю в галузі охорони навколишнього природного 
середовища
– будь-яка діяльність, що порушує природні процеси, які 
відбуваються у природних комплексах
– будь-яка діяльність, що не пов’язана з виконанням 
покладених на них завдань і загрожує збереженню колек-
цій флори
- використання надземних (із використанням гелікоп-
терів) способів обробітку рослин отрутохімікатами та 
гербіцидами

Нормативна грошова оцінка, гривень 804 311,04 

Інформація про документацію із землеустрою, 
на підставі якої встановлено відомості 

Проект землеустрою щодо організації території структур-
них елементів екомережі, ДП «Хмельницький науково-
дослідний та проектний інститут землеустрою», 2015
Розпорядження про затвердження № 3256 від 17.06.2015

Відомості прийняв
Управління Держгеокадастру у Кам’янець-Подільському 
районі Хмельницької області найменування його територі-
ального органу

* приведено тільки для ключових територій

Закінчення таблиці 3.34
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3.5. ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ 
ЛАНДШАФТНИХ  

І АГРОЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ

3.5.1. Наукові принципи побудови при-
родоохоронних систем землеробства з 
еколого-ландшафтним облаштуванням 
території землекористування

При реаліях сьогодення постає необхід-
ність у розробленні нової концепції розвитку 
землеробства, яка визначає принципово нові 
шляхи раціонального землекористування – 
розв’язання проблеми захисту ґрунтів від 
деградаційних процесів, підвищення родючості 
і продуктивності землі, раціонального викорис-

тання енергоресурсів та охорону навколиш-
нього середовища.

У пошуках шляхів раціонального землеко-
ристування необхідно взяти за основу комплек-
сний ландшафтно-екологічний підхід при тери-
торіальній організації сільськогосподарського 
виробництва, максимальне використання 
потенційних можливостей самої природи.

Ландшафтна система землеробства 
дає змогу віднайти оптимальне розв’язання 
головного завдання для землекористувача, 
яке об’єднує дві антагоністичні мети: перша – 
забезпечити підвищення продуктивності сіль-
ськогосподарських угідь, що пов’язано з інтен-
сифікацією виробництва і негативною дією на 
навколишнє середовище; друга – зменшення 
негативної дії на природу через скорочення 
антропогенного навантаження на земельні 

Таблиця 3.35
Відомості про обмеження у використанні земель  

на території структурних елементів екомережі
Назва та код (номер ) обмеження Ключова територія екомережі; 016

Контури обмеження з координатами їх пово-
ротних точок та довжиною

 
Площа земельної ділянки (її частини), на яку 
поширюється дія обмеження

63,6 га

Заборонені види діяльності Забороняється:
– спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів 
Червоної книги України з метою отримання прибутку
– загальне використання природних рослинних ресурсів у 
разі їх виснаження, різкого зменшення популяційної та цено-
тичної різноманітності;
– торгівля лікарськими і декоративними видами рослин та їх 
частинами (корені, стебла, плоди тощо), зібраними в порядку 
загального використання природних рослинних ресурсів
– будівництво, уведення в експлуатацію підприємств, споруд 
та інших об’єктів і застосування технологій, що викликають 
порушення стану та умов місцезростання об’єктів рослин-
ного світу, засмічення, а також забруднення хімічними та 
іншими токсичними речовинами територій, зайнятих ними, 
а також випалювання сухої природної рослинності або її 
залишків без дозволу органів державного контролю в галузі 
охорони навколишнього природного середовища
– будь-яка діяльність, що порушує природні процеси, які від-
буваються у природних комплексах
– будь-яка діяльність, що не пов’язана з виконанням покла-
дених на них завдань і загрожує збереженню колекцій флори
- використання надземних (із використанням гелікоптерів) 
способів обробітку рослин отрутохімікатами та гербіцидами

Підстава для виникнення обмеження у 
використанні 

Закон України «Про Червону книгу»,
Закон України «Про рослинний світ»,
Закон України «Про природно-заповідний фонд України»

Орган, що здійснив державну реєстрацію 
обмеження

Управління Держгеокадастру у Кам’янець-Подільському 
районі Хмельницької області найменування його територі-
ального органу

Дата державної реєстрації обмеження 23.06.2015

* приведено тільки для ключових територій
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ресурси і збільшення впливу на ґрунтовий 
покрив природних біологічних факторів регу-
лювання системи. 

Узагальнювальним напрямом теорії сучас-
ного землеробства є природоохоронна система 
землеробства з ландшафтно-екологічними під-
ходами до системи землекористування. Така 
система землеробства за своєю суттю є інтен-
сивно-адаптивною, оскільки ґрунтується на 
максимальному використанні природних чин-
ників, а засоби інтенсифікації застосовуються 
тільки такі і на тій частині агроландшафту, де 
вони гарантують найбільшу віддачу і найменшу 
шкоду для ґрунтового покриву та навколиш-
нього природного середовища.

Такий принцип землекористування дає 
можливість перейти від концепції тотальної 
інтенсифікації використання земельних ресур-
сів, наслідком якої є деградація навколишнього 
середовища загалом, до природоохоронних 
систем землеробства й екологічної стабіль-
ності сільськогосподарського виробництва 
зокрема.

При таких підходах найповніше поєдну-
ються засоби інтенсифікації й оптимальні кри-
терії екологічно збалансованих агроекосистем.

Ландшафтне землеробство має в комп-
лексі гарантувати підвищення продуктивності 
сільськогосподарських угідь в еколого-еконо-
мічних межах природного (здорового) ланд-
шафту; гармонійне єднання із законами роз-
витку і трансформації ландшафтів; надійний 
захист ґрунтового покриву від деградації і, 
насамперед, від ерозійних процесів; гаранту-
вати необхідні умови (адаптацію) для інтенсив-
ного розвитку землеробства й екологічну рівно-
вагу в агроландшафтах.

Нова концепція землекористування мак-
симально враховує природні й інші соціально 
економічні чинники, узгоджується з місце-
вими умовами і являє собою раціональну 
взаємопов’язану систему протиерозійних і 
ґрунтополіпшувальних заходів на підставі кон-
турної (контурно-паралельної) організації тери-
торії, вписаної до структури ландшафтів, що 
склалися, яка забезпечує високу продуктив-
ність сільськогосподарських угідь та охорону 
довкілля.

Освоєні виробництвом традиційні системи 
землеробства не здатні забезпечити розши-
рене відтворення родючості ґрунту та надійний 
його захист від ерозії, ефективне використання 
енергетичних і матеріально-технічних засобів, 
підвищення продуктивності землі.

У таких системах землеробства не вирі-
шується питання екологічної обґрунтованої 
структури земельних угідь й інших компонентів 

навколишнього середовища, вони не узгоджу-
ються із законами розвитку та функціонування 
агроландшафтів, унаслідок чого активно роз-
виваються деградаційні процеси в ґрунтовому 
покриві.

Запобігти такій ситуації можливо тільки 
завдяки формуванню оптимальних сільсько-
господарських ландшафтів, при цьому необ-
хідно дотримуватися таких основних принципів: 

- адекватність антропогенних компо-
нентів в агроландшафтах природним зако-
номірностям функціонування навколишнього 
середовища;

- оптимальність структури агроланд-
шафту (оптимальне співвідношення ріллі і при-
родних угідь);

- відповідність штучного фітоценозу місцю 
знаходження;

- просторова і видова різноманітність 
середовища;

- урахування мікрозональних природних 
умов;

- оптимальне співвідношення економіч-
них та екологічних заходів.

Агроекосистеми – це “одомашнені еколо-
гічні системи”, яким у багатьох випадках нале-
жить проміжне положення між природними 
екосистемами (луки, ліси) і штучними (міста, 
селища, рілля).

Будь-яка агроекосистема існує в ланд-
шафті і нерозривно з ним пов’язана, і тому її 
економіку необхідно оцінювати, зважаючи на 
весь ландшафт, у цьому разі самі ландшафти 
також істотно змінюються, являючи собою 
штучні ланки біосфери, тобто сукупність штуч-
них і природних агроекосистем. Коли в таких 
системах порушується рівновага між екологією 
й економікою, то це призводить до негативних 
наслідків, насамперед, коли пріоритет нада-
ється економічним проблемам.

Виняткове значення, для зменшення рівня 
екологічної кризи, що охопила майже всю тери-
торію України, зменшення антропотехноген-
них навантажень на навколишнє середовище 
(і насамперед – земельні водні, лісові ресурси) 
має розроблення практичних заходів щодо 
подолання негативних явищ на підставі сучасної 
організації виробництва в національному АПК.

Перехід до стратегії збалансованого розви-
тку сільського господарства змушує докорінно 
переглянути не лише методику планування 
використання земель, а і його методологію. 

Основою наукових досліджень з оптимі-
зації використання земельних ресурсів в агро-
ландшафтах є основні критерії і принципи, які 
реалізуються через взаємопов’язані системні 
методи.
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Перший принцип – принципи природо-
охоронного землеробства, який базується на 
агроландшафтій основі й реалізується за допо-
могою врахування всього комплексу природ-
них особливостей регіону, а також накопиче-
ний вітчизняний та зарубіжний досвід ведення 
господарства.

Наукова концепція реалізації цього прин-
ципу розпочинається з проведення агроланд-
шафтного районування сільськогосподарських 
територій з подальшим аналізом природно-
господарських показників, які містять агроклі-
матичне обґрунтування умов вирощування 
сільськогосподарських культур, детальне 
обстеження та опис земельних ресурсів з агро-
хімічною характеристикою ґрунтів конкретного 
господарства, вивчення рельєфу землекорис-
тування, включаючи інфраструктуру (дороги, 
лінії електропередач, лісосмуги та ін.) неугіддя, 
господарські двори.

Одним з результатів цієї роботи має бути 
примірний екологічний паспорт приватного, чи 
приватно-орендного господарства. Створення 
такого паспорта буде закінчено після реалізації 
основних землевпорядних заходів на території 
сільськогосподарського підприємства.

Наступний принцип – принцип раціональ-
ного використання земельних ресурсів або 
принцип екологічного підходу до проблем 
землекористування. 

Інтенсивне використання земельних 
ресурсів в умовах різкої їх деградації внаслідок 
водної ерозії та дефляції, порушення водного і 
сольового режиму, дегуміфікації, втрати пожив-
них речовин (насамперед NPK), радіоактивного 
забруднення та забруднення ґрунтів важкими 
металами можливе тільки на підставі запропо-
нованої моделі, у якій враховуються всі вище-
наведені чинники як єдине ціле.

Шляхи реалізації другого принципу базу-
ються на повному використанні основних поло-
жень першого принципу і є базою для впро-
вадження подальших принципових підходів 
оптимізації моделей раціонального викорис-
тання земельних ресурсів.

Третім принципом є принцип раціонального 
господарсько-технологічного забезпечення 
проведення різного роду робіт та технологіч-
них операцій із організації та охорони земель і 
інших природних ресурсів, а також оптимізації 
процесів управління ними. Основні положення 
цього тезису реалізуються за умови виконання 
робіт за першими двома пунктами.

Четвертий принцип – економічної 
доцільності, який здійснюється на підставі 
ув’язування довгострокової екологічної про-
грами з кон’юктурою економічної ситуації, яка 

враховує загальну економічну ситуацію, стан 
ринку, спеціалізацію господарства, близькість 
господарства від місць збуту продукції, елева-
тора, доріг, експортної ситуації та ін.

Один з основних сучасних способів науко-
вих спостережень – принцип агроекологічного 
моніторингу. У сьогоднішній господарсько-еконо-
мічній ситуації більшість сільськогосподарських 
земель перебуває у критичному стані, ресурс 
ґрунтової родючості обмежений, і його віднов-
лення майже не проводиться або відбувається 
на ненауковій основі. Майже 75 % ґрунтів України 
зазнали різного виду забруднення та активного 
прояву ерозійних процесів. Унаслідок активного 
забруднення водних об’єктів як поверхневих, так і 
ґрунтових, фактично знищуються деякі елементи 
генофонду. Тому з метою реалізації принципу 
агроекологічного моніторингу обирають декілька 
репрезентативних господарств за різними ґрун-
тово-кліматичними зонами, на території землеко-
ристування яких здійснюються контрольні заміри 
вмісту гумусу, рухомих форм NPK, забруднення 
ґрунтів, підземних і поверхневих вод, розвитку 
водно-ерозійних процесів та дефляції ґрунтів. Усі 
дані опрацьовуються за спеціальною програмою 
з метою підготовки практичних рекомендацій для 
господарників.

Як свідчить проведений аналіз, розроблені 
на сьогодні прогностичні моделі оптимізації 
землекористування не повною мірою реалізу-
ють ландшафтно-адаптивний підхід до обґрун-
тування складу рослинних угрупувань, їх розмі-
щення на території землекористування залежно 
від ґрунтово-кліматичних умов і рельєфу місце-
вості, не сприяють активізації природного меха-
нізму регулювання агроекосистем, не забезпе-
чують достатньою мірою повноту висвітлення 
проблеми й обґрунтування альтернативних 
варіантів щодо надходження оптимального 
співвідношення між економічними завданнями 
й дотриманням екологічних нормативів в умо-
вах багатоукладності економіки та переходу до 
ринку в сільському господарстві.

Тому проведення наукових досліджень 
у напрямі створення моделі раціонального 
використання земельних ресурсів в агроланд-
шафтах та практичних заходів з їх реалізації 
в реформованих сільськогосподарських під-
приємствах є актуальними як для сільсько-
господарської науки, так і для різних категорій 
виробників та землевласників.

Розвиток наукових основ екологічної 
оптимізації агроландшафтів нерозривно 
пов’язується з відповідними системами зем-
леробства. Системи землеробства мають бути 
невід’ємним елементом агроландшафту, а не 
його придатком.
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Розділ 3. ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ...

Тільки такі вимоги до формування опти-
мальних агроландшафтів і систем землероб-
ства забезпечать не тільки мінімальні затрати 
матеріально-технічних засобів і високу продук-
тивність земельних ресурсів, а й збереження 
ґрунтового покриву й екологічну рівновагу в 
агроландшафтах.

З тим, як небажані тенденції стають оче-
видними, зростає зацікавленість до приро-
доохоронних заходів. Нові засади ведення 
сільськогосподарського виробництва мають 
сприяти більш ефективному й раціональному 
використанню енергії, скороченню втрат ґрунту 
і води при ерозійних процесах, підвищенню 
ефективності поживних речовин і зниженню 
непродуктивних витрат добрив, використанню 
рослинних решток для мульчування ґрунту, 
збільшенню різноманітності культур і сівозмін, 
зниженню небажаної залежності від пестицидів 
широкого спектра дії, переходу до мінімального 
обробітку ґрунту.

Усі природоохоронні агротехнічні заходи 
наближають агроекосистеми до природних 
систем і перетворюють їх на гармонійні склад-
ники загального ландшафту.

Важливої уваги заслуговує управління 
агроекосистемами, яке здійснюється здебіль-
шого іззовні. У цьому і полягає їх відмінність 
від природних екосистем, у яких важливе зна-
чення має внутрішня саморегуляція. У цьому 
разі управління субсистемами зсередини від-
бувається швидше, ніж зовнішні регулятори 
реагують на внутрішній зворотний зв’язок або 
зовнішній вплив. Більш доцільно створювати 
агроекосистеми так, щоб їх внутрішні регулівні 
механізми – ті, що наявні в природних екосис-
темах, – сприяли збільшенню їх ефективності і 
стабільності. 

Результати досліджень наукових установ 
дають змогу зробити висновок, що оптималь-
ний антропогенний вплив на навколишнє серед-
овище й максимальне використання природних 
чинників у землеробстві сприятиме створенню 
симбіотичних субсистем, які будуть спроможні 
гарантувати довгострокове збільшення родю-
чості ґрунту і стабільність агроекосистем.

Отже, запропонована система землеко-
ристування максимально враховує кліматичні, 
ґрунтові та рельєфні умови, можливості куль-
тур щодо формування врожаю і захисту ґрунтів 
від ерозії. На підставі цих заходів створюється 
ерозійно стійкий, екологічно збалансований 
культурний агроландшафт.

Перехід сільськогосподарського вироб-
ництва України на природоохоронне земле-
робство з еколого-ландшафтним облаштуван-
ням території землекористування зумовлено 

такими обставинами: наявним соціально-еко-
номічним ставленням; значною розчленова-
ністю території землекористування; інтенсив-
ним розвитком процесів водної і вітрової ерозії; 
неефективністю в питаннях продуктивності і 
збереження навколишнього середовища наяв-
них систем; необхідністю раціонально викорис-
товувати енергоресурси.

Нова система землекористування, насам-
перед, передбачає поступове зниження осво-
єнності земельних ресурсів, про що вже 
йшлося. У системі еколого-ландшафтного зем-
лекористування для зменшення ерозійних про-
цесів і збереження ґрунтового покриву в умо-
вах ринкових відносин важливого значення 
набуває структура посівних площ. До сьогодні 
в Україні необґрунтовано широкого поширення 
набули посіви просапних культур, насампе-
ред цукрових буряків, соняшнику, що призвело 
до потреби розміщувати їх посіви на ерозійно 
небезпечних землях. Це обумовлює інтенсив-
ний розвиток ерозійних процесів, призводить 
до погіршення екологічної ситуації в агроланд-
шафтах. У зв’язку з цим пропонується скоро-
чення площ просапних культур без зменшення 
валового збору цих культур за рахунок підви-
щення культури землеробства. Наприклад, є 
реальна можливість завдяки збільшенню вро-
жайності на 15 – 20 % скоротити посіви цукро-
вих буряків на 20 – 25 %, що дасть можливість 
на звільнених площах розширити посіви кор-
мових культур, таких як люцерна, озимий рапс, 
соя, і значною мірою поліпшити кормову базу 
тваринництва. Унаслідок цього в кормовій групі 
площа багаторічних трав збільшиться з 37 до 
50 %, сої і рапсу – у три рази.

3.5.2. Методологічні основи форму-
вання еколого-ландшафтної організації 
території

Останніми роками при обліку природ-
них властивостей території (клімату, ґрунтів, 
рельєфу місцевості, умов зволоження й ін.) для 
потреб сільського господарства і землевпоря-
дження було обґрунтовано два підходи: еко-
лого-ландшафтний та агроекологічний.

Еколого-ландшафтний метод землеустрою 
враховує ландшафтну диференціацію тери-
торії з виділенням еколого-ландшафтних зон 
(типів, підтипів, видів) і формує устрій терито-
рії за визначеними частинами агроландшафту 
(місцевостями, урочищами, підурочищами, 
фаціями).

Землевпорядне проектування на ланд-
шафтній основі починають з еколого-ландшаф-
тного мікрозонування території сільської ради, 
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де розміщене землекористування сільськогос-
подарського підприємства, що проводиться 
під час підготовчих робіт до складання проекту 
землеустрою, і закінчують формуванням еколо-
гічно однорідних ділянок, до яких прив’язують 
систему господарства, землеробства, природо-
охоронні заходи (рис. 3.17). Додатково проек-
тують організаційно-територіальні заходи, що 
підвищують екологічну стійкість (стабільність) 
території: мікрозаповідники, міграційні кори-
дори, зони рекреації, ландшафтно-екологічні 
ніші та ін. 

Мікрозаповідники – проектовані при зем-
левпорядженні на території господарства 
ділянки, що призначені для повної консервації 
частини ландшафту, тобто відновлення з при-
родного режиму.

Проектований радіус дій мікрозаповід-
ника – 2 км.

Міграційні коридори створюють смуги сія-
них косовиць, розташованих найкоротшими 
шляхами міграції тварин з мікрозаповідників до 
найближчих, наближених до природних аеро-
ландшафтних угідь (системи залужених балко-
вих знижень, лісовим масивам та ін.).

Міграційні коридори створюють замкнутий 
простір для існування різних видів тварин. Межі 
міграційних коридорів сполучають з лісосму-
гами, буферними насадженнями, кулісами й ін. 
Ширина коридорів залежить від їхньої довжини, 
видів тварин, що мешкають у конкретній місце-
вості, і становить від 40 до 500м. 

Зони рекреації виокремлюють для задо-
волення фізіологічних потреб людини, поліп-
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Рис. 3.17. Логічно-змістова схема організації території сільськогосподарських 
підприємств у межах сільських рад за методом еколого-ландшафтного землеустрою [32]
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шення мікроклімату. Їх доцільно розташовувати 
поблизу водойм.

Рекреація – відновлення здоров’я і працез-
датності людей завдяки відпочинку поза жит-
лом – на лоні природи або час туристичної 
поїздки, пов’язаної з відвідуванням цікавих для 
огляду місць, у тому числі національних парків, 
архітектурних та історичних пам’яток, музеїв і т.д.

Ландшафтно-екологічні ніші створюють у 
проектах землевпорядження, крім мікрозапо-
відників, для гніздування птахів, укриття тва-
рин, охорони флори і фауни. Ландшафтно-
екологічні ніші складаються з розширених 
ділянок водоохоронних зон, прибережних смуг, 
ділянок заплав, торфовищ, боліт з прилеглими 
масивами, природних водойм, ділянок лісу, де 
обмежується або виключається господарське 
використання і намічається система заходів з 
метою охорони флори і фауни на території сіль-
ськогосподарських підприємств. Здебільшого, 
ці ділянки найменш порушені антропогенним 
впливом і перебувають у природному стані.

Агроекологічний підхід передбачає 
вивчення агроекологічних особливостей тери-
торії (агроекологічних чинників і режимів) щодо 
деяких видів або груп сільськогосподарських 
рослин виділення агроекологічно однотонних 
територій (типів, класів, комплексів, видів) як 
базис для конструювання агроценозів, тобто з 
метою здійснення землеустрою.

Підсумком землевпорядного проектування 
у цьому разі є виділення первинних агроеко-
логічно однорідних ділянок (агроекотонів) як 
фізичної основи, організаційно-територіаль-
ного каркаса для прив’язки системи ведення 
господарства, встановлення складу, площ і 
трансформації угідь, розміщення сівозмін, їх 
полів, робочих ділянок, устрою території садів, 
виноградників, косовиць пасовищ та ін.

Потреба використання еколого-ландшаф-
тного й агроекологічного підходів при прове-
денні землевпорядного проектування продик-
тована тим, що традиційний розподіл земель 
на категорії за ознаками цільового (галузе-
вого) призначення і супутнього йому право-
вого режиму, а також за придатністю не може 
гарантувати одержання правильних землевпо-
рядних рішень у конкретних господарствах і на 
конкретних ділянках землі. 

Землі сільськогосподарського призначення 
за придатністю розподіляють на продуктивні 
сільськогосподарські угіддя (ріллю, багаторічні 
насадження, косовиці, пасовища) і несільсько-
господарські угіддя (під забудовою, шляхами, 
лісосмугами тощо).

Тільки в проекті землеустрою агроеколо-
гічний і ландшафтний підходи з абстрактних 

перетворюються на реальні і виражаються у 
формі науково обґрунтованої організації тери-
торії, тому що в проектах землеустрою можна 
одночасно пов’язати проблеми розселення, 
економіки, організації й технології виробництва, 
устрою території щодо місцевих природних 
умов, продуктивних і територіальних власти-
востей землі, з її агроекономічним потенціалом.

Організація території сільськогосподар-
ських підприємств на еколого-ландшафтній 
підставі має свої специфічні особливості. 
Експериментальні проекти землеустрою пока-
зують, що еколого-ландшафтний підхід варто 
застосовувати водночас з агроекологічним. 
У цьому разі еколого-ландшафтний підхід обу-
мовлює загальну конструкцію агроландшафту 
(його кістяк), а агроекологічний – наповнює його 
внутрішнім змістом. Пов’язування цих підходів 
у проекті землеустрою дасть змогу вирішити 
поряд з екологічними соціально-економічні, 
правові, технічні, організаційно-господарські, 
технологічні й інші завдання.

Послідовність (стадійність) проектних робіт 
на еколого-ландшафтній підставі застосову-
ється традиційна: схеми землеустрою районів, 
проекти землеустрою території сільських рад 
та формування землекористування сільсько-
господарських підприємств і фермерських гос-
подарств, проекти внутрішньогосподарського 
землеустрою, робочі проекти.

В усіх випадках при землевпорядному про-
ектуванні на будь-якому рівні територіального 
розподілу необхідно вивчати природні, еконо-
мічні, екологічні умови ландшафтних одиниць 
у цілому (басейни великих і малих річок, ланд-
шафтні округи, провінції, райони, урочища), 
незалежно від того, чи збігаються їх межі з 
адміністративними межами об’єктів проекту-
вання чи ні, тому що багато чинників, які впли-
вають на прийняття проектних рішень (гідро-
логічні гідрографічні умови та ін.), формуються 
або перебувають за межами об’єктів проекту-
вання. Головна мета – визначення оптималь-
них співвідношень між діяльністю людини і 
природним середовищем на території, яка 
землевпорядковується.

У цьому разі відбувається функціональне 
зонування з урахуванням еколого-господар-
ського стану території й перспектив розвитку 
різних галузей господарського комплексу, тобто 
перспективний розподіл земельного фонду за 
придатністю земель і аналіз розміщення меж 
землеволодінь і землекористувань щодо їх 
суміщення з межами ландшафтного зонування 
різного рівня.

При землевпорядкуванні приймають варі-
ант, коли межі підприємств збігаються з меж-
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ами ландшафтних одиниць. Це необхідно, щоб 
у межах одного землекористування можна 
було запроектувати повний комплекс природо-
охоронних заходів на всій території виділеної 
ландшафтної територіальної одиниці. 

Метою землевпорядної організації тери-
торії сільськогосподарських підприємств має 
бути практична реалізація проектних рішень на 
території конкретних агроландшафтів з ураху-
ванням їх особливостей.

Землі сільськогосподарського призначення 
за придатністю поділяються на продуктивні 
сільськогосподарські угіддя (ріллю, багато-
річні насадження, сінокоси, пасовища) і сіль-
ськогосподарські угіддя (господарські шляхи і 
прогони, полезахисні лісосмуги та інші захисні 
насадження, землі під господарськими дво-
рами і будівлями, землі тимчасової консервації 
тощо). Тільки адаптивний підхід, реалізований 
через проекти землеустрою, може забезпечити 
правильний облік природних властивостей 
території і прив’язати систему ведення сіль-
ськогосподарського виробництва до землі. Це 
пояснюється тим, що він враховує весь комп-
лекс агроекологічних умов, чинників і режимів, 
необхідних для організації раціонального вико-
ристання й охорони землі і росту ефективності 
сільськогосподарського виробництва.

Визначаючи стратегію адаптивної інтен-
сифікації сільського господарства, академік 
А.А. Жученко пише: «Міжгосподарське і вну-
трішньогосподарське землевпорядження, а 
також схеми сівозмін є найважливішими засо-
бами диференційованого використання місце-
вих природних ресурсів, особливостей адап-
тивного потенціалу видів (сортів) рослин, які 
культивуються, і техногенних факторів: сіль-
ськогосподарської техніки, добрив, пестицидів, 
зрошення й ін.» [4].

Досвід проведеного авторського експери-
ментального землевпорядного проектування 
свідчить, що обґрунтованих землевпорядних 
результатів можна домогтися тільки на підставі 
синтезованого методу, що враховує вимоги 
адаптивних ландшафтних систем землероб-
ства, агроекологічного підходу і спеціальні зем-
левпорядні норми та правила.

Це пояснюється тим, що тільки в проек-
тах землеустрою можна одночасно ув’язати 
питання економіки, організації й технології 
виробництва, устрою території щодо місцевих 
природних умов з продуктивними і територіаль-
ними властивостями землі, її агроекологічним 
потенціалом. Тільки у проекті землеустрою еко-
лого-ландшафтний підхід з абстрактного пере-
творюються на реальний і виражається у формі 
науково обґрунтованої організації території.

Еколого-ландшафтний підхід застосо-
вується при розробленні проектів територі-
ального землеустрою та організації території 
сільськогосподарських підприємств і природно-
заповідного фонду, а агроекологічний – тільки 
при розробленні проектів землеустрою щодо 
організації території сільськогосподарських 
підприємств. В основу методики розроблення 
проектів територіального землеустрою та орга-
нізації території сільськогосподарських підпри-
ємств покладено метод еколого-ландшафтного 
районування (зонування) і еколого-економічної 
класифікації земель.

Водночас організація території сільськогос-
подарських підприємств потребує здійснення 
агроекологічної типізації земель. Основна мета 
комплексної агроекологічної оцінки земель 
полягає у виділенні агроекологічно однорід-
них територій (типів, класів, комплексів, видів) і 
встановленні на цій базі їх придатності для сіль-
ськогосподарських рослин, які мають близький 
діапазон життєвих потреб і вимагають анало-
гічних подібних вимог до чинників зовнішнього 
середовища.

Недооцінка суті методу еколого-ландшаф-
тного землеустрою залишається дуже істот-
ною, його призначення не можна обмежувати 
реалізацією земельної політики, принижуючи 
значення землевпорядкування у вирішенні 
основного завдання землекористування – під-
вищення стійкості ландшафту, продуктивності 
й родючості земель, подолання продовольчого 
дефіциту.

Теоретично питання еколого-ландшаф-
тного обґрунтування організації території 
сільськогосподарських підприємств розро-
блені більш глибоко щодо практичного засто-
сування результатів наукових досліджень. Від 
загальних пропозицій еколого-ландшафтного 
характеру здійснюється перехід до ретельного 
врахування вимог рослин до середовища їх 
проростання. Великі сподівання пов’язуються з 
удосконаленням теоретичних основ землевпо-
рядного проектування.

Постановка досліджень за тематикою еко-
лого-ландшафтного обґрунтування землевпо-
рядкування не означає, що чинна ієрархічна 
структура організації території не враховує 
екологічних властивостей землі. Вона форму-
валася протягом тривалого періоду і з немину-
чістю змушена була спиратися (свідомо чи сти-
хійно) на різний ландшафт, зональні й місцеві 
умови, придатність землі. У табл. 3.36 наве-
дено чинники, що впливають на структурну 
диференціацію земельних ресурсів. 

Категорії земель виділяються на підставі 
схем і проектів територіального землеустрою 
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при надійному еколого-ландшафтному обґрун-
туванні, що свідчить про галузеву придатність 
земель. При внутрішньогосподарському зем-
леустрої широко використовуються агроланд-
шафтні показники, які визначають, насампе-
ред, склад і співвідношення угідь та сівозмін 
у сільськогосподарських підприємствах. При 
землевпорядкуванні території сівозмін, полів і 
робочих ділянок на підставі внутрішньогоспо-
дарських і робочих проектів пріоритетне зна-
чення належить агроекологічним характерис-
тикам, які необхідно враховувати з погляду 
придатності земель для деяких видів сільсько-
господарських культур. 

Переваги еколого-ландшафтного землеу-
строю, порівняно із звичайними методами зем-
левпорядкування території, полягають у кращій 
відповідності організації території вимогам роз-
витку економіки і природокористування, до яких 
належать єдність, цілісність, комплексність 
задач і заходів щодо організації використання 
й охорони земель, забезпечення узгодженості 
інтересів через балансові відносини природних 
і економічних ресурсів, довгострокове збере-
ження системоутворювальних елементів тери-
торіального устрою, багатоваріантність моде-
лей, конструкцій і проектних рішень і т.д.

Еколого-ландшафтний землеустрій та зем-
левпорядкування, орієнтуючись на стратегічні 
напрями реконструкції українського землеко-
ристування, «вбудовування» соціоекономіч-
ної сфери у природну систему саморегуля-
ції біосфери, вирішує одночасно невідкладне 
практичне завдання розвитку й розміщення 
сільськогосподарського виробництва, безпо-
середньо впливаючи на врожайність сільсько-
господарських культур і продуктивність угідь, 
економію виробничих витрат, скорочення капі-
тальних вкладень, пов’язаних із земельною 
облаштованістю, збереженням і підвищенням 
родючості ґрунтів. Воно за своєю суттю покли-
кано сприяти зменшенню залежності величини, 
якості врожаю і затрат сільськогосподарського 
виробництва від природно-кліматичних і погод-

них умов. Відомо, що продуктивність земле-
робської праці тісно пов’язана з раціональним 
використанням нерівномірно розподілених 
(у часі і просторі) природних ресурсів, що, як 
і праця, є джерелом споживчих вартостей. Як 
предмет і продукт праці використовуються рос-
лини, ріст і відтворення яких підпорядковані 
біологічним законам. Господарювання «у згоді 
з природою» припускає розміщення сільсько-
господарських угідь і культур у місцях із кра-
щими для них агроландшафтними властивос-
тями. До того, пошук цих місць має відбуватися 
не методом «проб і помилок», а на підставі 
еколого-ландшафтної, агроекологічної оцінки 
земель. Диференційований підхід до устрою 
території дає змогу реалізувати біологічні мож-
ливості рослин і їхніх поєднань у сівозмінах і 
на кормових угіддях, а тим самим ефективніше 
використовувати родючість ґрунтів, потенціал 
оброблюваних сільськогосподарських культур, 
засобів інтенсифікації виробництва: добрива, 
техніку і т.д. Зменшуються коливання рівня і 
якості врожаю, насамперед, у несприятливі 
за погодними умовами роки, а також вплив на 
землю природних і техногенних процесів.

Еколого-ландшафтна обґрунтованість 
територіальної організації сільськогосподар-
ського виробництва має в нашій країні давні тра-
диції. Пристосованість структури сільськогоспо-
дарських угідь і посівів до місцевих умов була 
в минулому значно вище, ніж зараз. Сталося 
скорочення площі кормових угідь у зонах висо-
кородючих ґрунтів, а також посівів зернових, 
цукрових буряків, льону у традиційних районах 
їхнього вирощування, а ґрунтополіпшувальних 
бобових культур – повсюди. Різко знизилась 
окупність витрат. Відновлення і розвиток еко-
лого-ландшафтних принципів в організації сіль-
ськогосподарського виробництва також є неа-
бияким завданням сучасного землеустрою. Під 
еколого-ландшафтним обґрунтуванням землеу-
строю розуміється досягнення високої погодже-
ності між способами використання земель, фор-
мами устрою землекористування, з одного боку, 

Таблиця 3.36
Розподіл земельних ресурсів на складники й елементи за ознакою придатності [32]
Структурні частини і елементи 

земельних ресурсів
Екологічні критерії їх 

формування Вид проекту

Категорії земель (с.-г. призначення, про-
мисловості і транспорту, лісового і вод-
ного фондів тощо)

Галузева придатність Проект територіального землеу-
строю території ради

Агроландшафти, поєднання угідь (рілля, 
сінокоси, пасовища, ліси і т, д.) та 
сівозмін

Внутрішньогалузева 
придатність

Проект організації території сіль-
ськогосподарського підприємства

Агроекосистеми, поєднання сівозмін, 
полів і робочих ділянок Видова придатність

Проект землеустрою щодо еко-
лого-економічного обґрунтування 
сівозмін, робочий проект
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і деякими елементами природного комплексу та 
процесами, що перебігають у ньому – з іншого. 
Відповідно механізм еколого-ландшафтного 
обґрунтування землеустрою містить: еколого-
ландшафтне вивчення й аналіз території, еко-
лого-ландшафтне районування і класифікацію 
земель, способи застосування еколого-ланд-
шафтних показників при розробленні складників 
та елементів проекту землеустрою.

Землеустрій – це дуже різноманітні заходи 
(технічні, соціальні, екологічні, економічні й 

ін.), тому для їхнього еколого-ландшафтного 
обґрунтування необхідні показники відповід-
ного призначення. У табл. 3.37 наведена прі-
оритетність різної інформації і її джерел при 
прийнятті рішень за деякими складниками й 
елементами проекту еколого-ландшафтного 
землеустрою. Для складників та елементів 
проекту землеустрою, що визначають еколо-
гічну, соціальну і виробничу інфраструктуру 
території, пріоритетні еколого-ландшафтні й 
агроландшафтні.

Таблиця 3.37
Обґрунтування складників та елементів проектів еколого-ландшафтного землеустрою [32]

№ п/п Складники Елементи і питання, які 
вирішуються

Пріоритетні
показники 

обґрунтування
види районування, 

зонування

1

Зонування земель за 
категоріями і типами 
землекористування

Організація землеволо-
дінь та землекористу-
вань на території рад

1. Визначення типів 
землекористування

Еколого-
ландшафтні 

Еколого-
ландшафтне 

2. Встановлення складу, кіль-
кості і розміру землеволодінь 
та землекористувань

Агроекологічні,
Агроландшафтні

Агроекологічне
Агроландшафтне

2

Розміщення шляхів, 
водогосподарських та 
інших інженерних споруд 
і об’єктів загальногоспо-
дарського призначення 
на території ради

1. Розміщення додаткових 
польових шляхів

Еколого-
ландшафтні

Еколого-
ландшафтне

2. Розміщення водогосподар-
ських й інших інженерних спо-
руд та об’єктів загальногоспо-
дарського призначення

Еколого-
ландшафтні

Еколого-
ландшафтне

3
Організація угідь 
у межах типів 
земле-користування

1. Встановлення складу і спів-
відношення угідь

Агроекологічні, 
агроландшафтні

Агроекологічне, 
агроландшафтне

2. Встановлення територіаль-
них природо- і землеохоронних 
обмежень, режиму та умов 
використання земель

4

Організація угідь 
та сівозмін у межах 
землеволодінь та 
землекористувань

1. Оптимізація і розміщення 
угідь
2. Організація системи сівозмін
3. Уточнення режиму та умов 
землекористування

Агроекологічні Агроекологічне

5 Облаштування території 
сівозмін

1. Розміщення полів сівозмін і 
робочих ділянок, полезахисних 
смуг, польових шляхів та ін.
2. Уточнення режиму та умов 
землекористування

Агроекологічні Агроекологічне

6
Облаштування тери-
торії плодово-ягідних 
насаджень

1.Розміщення порід, сортів, 
кварталів та ін.
2. Уточнення режиму та умов 
землекористування

Агроекологічні, 
агроландшафтні

Агроекологічне, 
агроландшафтне

7 Облаштування території 
пасовищ

1. Організація пасовищезмін, 
розміщення гуртових ділянок, 
загонів та ін.
2. Уточнення режиму та умов 
землекористування

Агроекологічні Агроекологічне

8 Облаштування території 
сінокосів

1. Організація сінокосів та ін.
2. Уточнення режиму та умов 
землекористування

Агроекологічні Агроекологічне

9 Встановлення обмежень 
у використанні земель

Формування переліку та змісту 
обмежень у використанні 
земель для їх державної реє-
страції у державному земель-
ному кадастрі
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Проектні рішення з питань організації угідь 
і сівозмін, устрою їхньої території ґрунтуються 
на переважному застосуванні агроекологічної 
інформації про придатність земель для пооди-
ноких рослин і їхніх співтовариств. У створенні 
еколого-ландшафтного каркаса організації 
території на території ради чимале значення 
має землеустрій щодо зонування земель та 
встановлення територіальних природоохорон-
них обмежень у використанні земель. 

Під час землеустрою відбувається форму-
вання агроландшафтів й агроекосистем (польо-
вих, садових, кормових) та відповідних їм типів 
землекористування. Інформаційну основу 
становлять різноманітні матеріали вивчення 
земельних ресурсів.

Еколого-ландшафтне обґрунтування орга-
нізації угідь і устрою території сівозмін здій-
снюється за принципом від розміщення агро-
екологічно однорідних робочих ділянок до 
формування полів, однакових за родючістю. 
Кількість і площі робочих ділянок залежать 
від рівня інтенсифікації рослинницької галузі, 
адаптивного потенціалу вирощуваної куль-
тури, технологій виконання польових робіт й 
інших умов. Межі робочих ділянок можуть бути 
постійними й тимчасовими залежно від особли-
востей території та розташовуваних посівів.

3.5.3. Агроекологічне зонування та 
ландшафтна типізація земель

Головним призначенням еколого-ланд-
шафтного землеустрою є конструювання і фор-
мування агроландшафтів та агроекосистем.

Науково-інформаційною основою проекту-
вання адаптивних агроекосистем і агроланд-
шафтів є спеціальні класифікації й районування 
землевпорядковуваної території, що синте-
зують покомпонентні дослідження й вишуку-
вання (геоморфологічні, ґрунтові, гідрологічні, 
мікрокліматичні й інші). Вони найчастіше про-
водяться як самостійні дії для багатоцільового 
використання, а також у складі землевпоряд-
ного проектування.

Первинними виділами території при еко-
лого-ландшафтних класифікаціях і району-
ваннях є однорідні території, ділянки і їхні 
групи (класи) придатності земель. Вони діа-
гностуються за особливостями накресленого 
виробництва і розбіжністю адаптивних реакцій 
рослин і тварин на умови середовища прожи-
вання. Відповідно до агроекологічних власти-
востей землі і вимог рослин обираються тех-
нічні засоби  й технології оброблення ґрунтів 
сільськогосподарських культур з урахуванням 

форм і інтенсивності прояву чинників, що лімі-
тують (ерозії, перезволоження, забруднення  
і т.д.).

З метою землевпорядкування застосову-
ються практично всі відомі види районування, 
оскільки вони мають єдину просторову визна-
ченість – територію країни, регіонів, суб’єктів 
федерації, адміністративних районів. З метою 
розподілу земель на господарському рівні 
застосовуються класифікаційні схеми.

Під час районування відбувається поділ 
території на таксони за критеріями: рівноякіс-
них територіальних елементів, взаємозв’язку 
й одноманітності, що насичують виділи. При 
приватному районуванні (у географії – у поком-
понентному, у соціально-економічній сфері – 
галузевому) враховуються деякі елементи 
території. Відбувається загальне районування: 
у географії – комплексне, за соціально-еконо-
мічною тематикою й інтегральне.

Результат районування – мережа (сітка) 
районів, що відбиває об’єктивну ієрархічність 
просторових систем. Вони мають задоволь-
няти заздалегідь задані типологічні і класифі-
каційні характеристики.

Різні види районування чи запозичаються, 
чи спеціально розробляються для обґрун-
тування землевпорядкування відповідно до 
розв’язуваних завдань і територіальних рівнів: 
верхній – країна, регіони, суб’єкти федерації; 
середній – частини території суб’єктів феде-
рації, адміністративні райони; нижній – тери-
торії сільських адміністрацій, землеволодіння 
(землекористування) суб’єктів, що хазяюють, 
масиви угідь. У табл. 3.38 наведено узагаль-
нені результати про застосованість матеріалів 
районування при землевпорядкуванні.

З метою природно-наукового обґрунту-
вання організації території створення (упоряд-
кування) землекористування сільськогосподар-
ських підприємств найбільшого застосування 
набувають матеріали природно-сільськогос-
подарського, еколого-ландшафтного, еколого-
господарського, агроландшафтного й агроеко-
логічного районування. З їхньою допомогою 
виробляється еколого-ландшафтне обґрунту-
вання передпроектних і проектних землевпо-
рядних рішень. Таксономія агроекологічного 
районування поширюється на всі територіальні 
рівні: від земельного масиву до території країни 
(мікро-, мезо-, макрорівні).

У складі таксономічних одиниць при-
родно-сільськогосподарського районування 
виділяються: пояси за показниками тепло-
забезпеченості, типами ґрунтів, рослин-
ності, сільськогосподарського виробництва; 
зони (основні одиниці розподілу) за балан-
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сом тепла і вологи, особливостями ґрунтоут-
ворення і споживання мінеральних речовин, 
співвідношенням між ріллею, кормовими й 
лісовими угіддями; гірські області; провінції, 

округи і, нарешті, райони і підрайони із добре 
вираженими геоморфологічними та гідрологіч-
ними особливостями, що мають перевагу над 
ґрунтами, мезокліматом.

Таблиця 3.38
Рекомендовані напрями застосування матеріалів районування та зонування  

в землевпорядному проектуванні
Види районування та зонування Рівні і дії землеустрою
Фізико-географічне З навчальною метою
Кліматичне, агрокліматичне Верхній, розроблення схем використання й охорони земельних ресур-

сів на національному та регіональному рівняхСоціально-економічне
Геоморфологічне, ґрунтове, 
ґрунтово-ерозійне Верхній, середній, розроблення схем використання й охорони земель-

них ресурсів на національному та регіональному рівнях, схем землеу-
строю землеохоронних заходів у басейнах річок та групи територій радПриродно-сільськогосподарське

Ландшафтно-екологічне

Зонування земель за їх категорі-
ями і типами землекористування

Середній, розроблення схем землеустрою адміністративних районів 
або групи територій рад, проектів територіального землеустрою тери-
торій деяких рад

Еколого-ландшафтне зонування
Середній, нижній, використовується при розміщенні ряду елементів 
проектів територіального землеустрою територій рад та організації 
території сільськогосподарських підприємств

Агроекологічне зонування 
Переважно нижній, розроблення проектів землеустрою щодо організа-
ції території сільськогосподарських підприємств та еколого-економіч-
ного обґрунтування сівозмін 

3.6. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-БЕЗПЕЧНИХ 
ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ 
ПІДТИПІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Підсумком агроекологічного зонування, 
ландшафтної типізації земель й еколого-
економічної класифікації придатності орних 
земель є опрацювання пропозиції щодо зону-
вання земель за типами землекористування 
на території ради. Типи землекористування – 
це різновид використання земель відповідно 
до певної типологічної ознаки: суспільних та 
соціально-економічних потреб, еколого-еко-

номічної придатності, основного виду викорис-
тання земель. 

Типи землекористування, наведені в 
табл. 3.39, визначено з урахуванням карто-
грами типізації земель та еколого-економічної 
класифікації орних земель, а також оптималь-
них меж інтенсивного, активного, консерватив-
ного і природного або близького до природного 
ландшафту використання. Використовуючи 
класифікацію завдяки накладанню меж зон, 
визначаються масиви підтипів сільськогоспо-
дарського землекористування відповідно до їх 
класифікації (рис. 3.5).

 
Таблиця 3.39

Експлікація земель за інвестиційно-привабливими типами землекористування

№ С/г 
підприємства Типи Підтипи

Площа, га

Усього у тому числі за класами придатності
I II II IV V

1 А
Польовий 

Зерново-буряковий 43,6 27,3 16,3 - - -
Зерново-трав’яний 8,8 - - 8,8 - -

Ґрунтозахисний 30,1 - - - 30,1 -
Пасовище-
сіножатний Сіножатний 47,0 - - - - 47,0

2 Б
Польовий Зерново-буряковий 125,6 77,4 48,2 - - -

Ґрунтозахисний 9,2 - - - 9,2 -
Пасовище-
сіножатний Сіножатний 12,1 - - - - 12,1

3 В
Польовий

Зерново-буряковий 907,1 511,9 395,2 - - -
Зерново-трав’яний 107,5 - - 107,5 - -

Ґрунтозахисний 195,9 - - - 195,9 -
Пасовище-
сіножатний Сіножатний 496,7 - - - - 496,7
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До польового підтипу (зерново-бурякового 
підтипу) належать землі без обмежувальних 
чинників 1 і 2 класу придатності, які забезпечу-
ють окупність затрат вирощування цукрового 
буряка та інших сільськогосподарських культур 
інтенсивного виробництва на рівні понад 1,35 
(35 % рентабельність).

До польового підтипу включені землі з 
обмеженнями середньої інтенсивності 3 і 
4 класу придатності, на яких передбачено виро-
щування зернових і кормових культур з рівнем 
окупності затрат 1,35.

До сіножатного підтипу належать землі 
5 класу придатності, які мають суворі обме-
ження в ріллі.

Результати розподілу земель за типами 
землекористування оформлені у вигляді відпо-
відної картограми та експлікації.

На підставі даних картограми еколого-без-
печних та інвестиційно-привабливих підтипів 
землекористування розробляються такі заходи:

• встановлення цільового призначення і 
використання земель у межах сільськогоспо-
дарських підприємств, фермерських та селян-
ських господарств;

• розміщення меж сівозмін;
• проектування комплексу природо-

охоронних, меліоративних і протиерозійних 
заходів;

• виділення особливо цінних продуктивних 
угідь і встановлення режиму їх використання;

• виведення орних земель під консервацію;
• обмеження та виділення земель, які 

мають особливий режим використання й обме-
ження у правах;

• визначення (удосконалення) спеціалі-
зації й рекомендованих розмірів сільськогос-
подарських підприємств, фермерських гос-
подарств з урахуванням економічного стану 
території та доцільного використання земель.

3.7. ФОРМУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ 
ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ  

ТА ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Світовою практикою, у тому числі і досві-
дом України, переконливо доведено, що голо-
вним інструментом удосконалення системи 
землекористування при проведенні земельних 
реформ завжди і скрізь був землеустрій тому, 
що за допомогою землевпорядних дій можна 
комплексно й ефективно виконувати на тери-
торії цілої держави такі функції:

Межові: проведення зйомок й інвентаризації 
земельного фонду; визначення місця розташу-
вання, меж адміністративно-територіальних утво-
рень та землеволодінь і землекористувань; вста-
новлення їх розмірів; зонування території тощо.

Організаційно-правові: формування типів 
землекористування і землеволодінь; перероз-
поділ земель за формами власності і земле-
користування; встановлення і впорядкування 
меж землекористувань і т.д.

Технологічні: організація використання 
земель з урахуванням ефективної просторової 
організації виробництва; запровадження сівоз-
мін і т.д.

Соціально-економічні: встановлення опти-
мального співвідношення типів і підтипів земле-
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Рис. 3.18. Фрагмент картограми формування підтипів 
сільськогосподарського землекористування  

на території Грушівської сільської ради  
Миронівського району Київської області
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користування, земельних угідь; обґрунтування 
оптимальних розмірів землекористувань; роз-
виток необхідної мережі поселень і тран-
спортної інфраструктури; забезпечення вихід-
них даних для встановлення обґрунтованого 
податку на землю, визначення стартової ціни 
на землю й орендну плату і т.д.

Екологічні: забезпечення оптимального 
життєвого середовища людини; ресурсозбере-
ження (охорона ґрунтів і водних джерел); вста-
новлення оптимального співвідношення типів і 
підтипів землекористування, земельних угідь; 
поліпшення земель; проведення рекультивації 
порушених земель і консервації деградованих 
земель; встановлення природоохоронних обме-
жень у господарському використанні землі і т.д.

Естетичні: формування культурних ланд-
шафтів; встановлення рекреаційних й оздоров-
чих зон і т.д.

Сучасний землеустрій, реалізуючи на прак-
тиці зазначені вище функції, дає змогу системно 
розв’язувати такі проблеми життєзабезпечення 
країни і її громадян: досягнення комплексності 
розвитку території як сукупності складних при-
родних й антропогенних екосистем; створення 
юридичних, територіальних й еколого-еконо-
мічних умов реалізації громадянами прав на 
землю; забезпечення цільового використання 
земель і рівних умов розвитку різних форм зем-
лекористування; суворе дотримання земель-
ного законодавства і нормативних актів щодо 
режиму землекористування; максимальне вра-
хування природно-економічних і матеріальних 
умов, у взаємозв’язку з екологічними вимогами, 
пріоритету охорони навколишнього природного 
середовища, постійного підвищення родючості 
ґрунтів; недопущення відведення для несіль-
ськогосподарських потреб особливо цінних і 
продуктивних земель, що мають надзвичайний 
статус охорони; забезпечення створення нових 
естетичних ландшафтів; дотримання принципу 
платності землекористування, економічного 
стимулювання раціонального використання й 
охорони земель та ін.

На жаль, цей могутній інструмент не був 
достатньою мірою задіяний при проведенні 
земельної реформи у 90-і роки. Зокрема, одно-
часно з розробленням пропозицій щодо органі-
зації використання й охорони земель, упоряд-
кування землеволодінь і землекористувань у 
межах територій рад враховуються і встанов-
люються обмеження у використанні земель, 
які є еколого-правовим інструментом регулю-
вання землекористування і без яких важко або 
неможливо поєднати інтереси власників землі, 
землекористувачів із суспільними та інтере-
сами територіальних громад.

Головна мета встановлення обмежень 
та обтяжень у використанні земель – це реа-
лізація права людини на сприятливе для її 
здоров’я і добробуту довкілля через забезпе-
чення збалансованого соціально-економічного 
розвитку, збереження якості довкілля й неви-
снажливе використання земельних ресурсів. 
У цьому разі йдеться про формування напря-
мів забезпечення сталого землекористування. 
Теоретичне осмислення функціональних влас-
тивостей обмежень землекористування й сус-
пільного значення землі як поліфункціональ-
ного соціоприродного ресурсу має вирішальне 
значення для методологічних і методичних 
основ сталого розвитку в контексті сталого зем-
лекористування. Необхідність обмежень права 
земельної власності конституційним і спеці-
альним законодавством у зарубіжних країнах 
обґрунтовується, насамперед, з позиції розу-
міння тих функцій, що виконує земельна влас-
ність у сучасних умовах. Тенденція обмеження 
волі власників з урахуванням вимог соціальної 
функції земельної власності, спроби втручання 
держави у сферу земельних відносин характе-
ризує також конституційне, цивільне, аграрне 
законодавство країн з розвиненою ринковою 
економікою, що вже давно відмовилися від 
поняття земельної власності як необмеженого 
права власника розпоряджатися майном за 
своєю волею (ius utendi et abutendi).

Водночас сутність обмежень та обтяжень 
у використанні земель полягає в узгодженні 
земельних інтересів та земельних потреб, які 
виникають під час регулювання земельних від-
носин на різних ієрархічних рівнях. Тому при 
формуванні обмежень та обтяжень у вико-
ристанні земель варто дотримуватися сфор-
мульованих принципів: гарантування безпеки 
держави; поєднання державних і місцевих 
інтересів; обґрунтованості; досягнення збалан-
сованого співвідношення економічних та еколо-
гічних інтересів суспільства, забезпечення раці-
онального використання та охорони земель. 
Об’єктивність земельних інтересів зумовлена 
загальною взаємодією людини або колектив-
ного утворення з природним середовищем.

Поряд з правами, визначеними Земельним 
кодексом України з використання та розпоря-
дження земельними ділянками, їх власники, 
землекористувачі й орендарі зобов’язані відпо-
відно до цільового призначення додержуватися 
вимог законодавства про охорону довкілля, 
уживати заходів з охорони земель, не допус-
кати забруднення, деградації та погіршення 
родючості ґрунтів.

Водночас права власників землі та земле-
користувачів відповідно до статей 99, 103, 106, 
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111, 112, 113, 114, 115 можуть бути обмежені у 
зв’язку з обтяженням земельних ділянок пев-
ними умовами й зобов’язаннями. Обмеження 
прав на землю підлягають державній реєстрації 
і зберігаються при переході земельної ділянки 
до іншої особи. Обмеження прав у викорис-
танні земельних угідь встановлюється з метою 
дотримання прав та інтересів природокористу-
вачів, екологічних вимог, збереження природ-
них ландшафтів і особливої охорони територій, 
пам’яток історії та культури, гарантування без-
пеки населення, нормального функціонування 
інших режимоутворюючих об’єктів.

Виділення територіальних зон з особли-
вим режимом використання земель пов’язано 
з необхідністю забезпечення оптимального 
функціонування природних чи техногенних 
об’єктів, які потребують захисту від негатив-
ного впливу. Водночас існує велика кількість 
техногенних об’єктів, які самі негативно впли-
вають на довкілля і мають відокремлюватися 
санітарно-захисними зонами. Визначення 
територіальних зон з особливим режимом 
використання земель необхідне для встанов-
лення однорідних обмежень господарської та 
іншої діяльності для всіх земельних ділянок, які 
розміщені в їхніх межах. Звісно, ці обмеження 
мають бути диференційованими залежно від 
ландшафтних умов і напрямів господарювання 
на конкретних обтяжених земельних ділянках 
[30, с.184]. Положеннями Закону України «Про 
державний земельний кадастр» встановлено, 
що інформація щодо територіальних зон має 
міститися в матеріалах Державного земель-
ного кадастру, але практично системного 
інформаційного реєстру з питань територіаль-
них зон у державному земельному кадастрі 
не створено. Це означає, що місцеві органи 
земельних ресурсів не можуть надавати заці-
кавленим суб’єктам кваліфіковані рекомен-
дації щодо режиму використання земель, де 
є такі зони, а також забезпечувати належ-
ний контроль за дотриманням встановленого 
режиму землекористування. Підставами для 
встановлення територіальних зон з особливим 
режимом використання земель є Земельний 
кодекс України, відповідні закони України, 
постанови КМ України, а також численні відо-
мчі нормативні документи та будівельні норми 
і правила. Визначений ними режим викорис-
тання земель обмежує господарську та іншу 
діяльність суб’єктів права на землю в межах 
цих зон. Здебільшого такі обмеження не 
«прив’язуються» до конкретних територій, не 
диференціюються залежно від видів господар-
ського та іншого використання земель у межах 
відповідних земельних ділянок.

У зв’язку з цим виникає необхідність в уста-
новленні зон з надзвичайним правовим режи-
мом використання земель, для яких визначена 
сфера дії обмежень та обтяжень, а саме: приро-
доохоронних територій, охоронних, санітарно-
захисних, заборонних зон тощо. У межах цих 
територій та зон для власників землі та земле-
користувачів за необхідністю встановлюються 
визначені обмеження у використанні земель. 
Обмеження прав у використанні земельних 
угідь можуть бути встановлені й на інших під-
ставах правового та господарського характеру, 
наприклад, у зв’язку з орендою землі і т.п.; у 
зв’язку з необхідністю регулювання інтенсив-
ності використання земель, що зазнали чи 
потенційно небезпечні до процесів деградації 
особливо цінних земель, рівня забруднення 
ґрунтів, допустимих навантажень і т.п.

Для зручності використання обмеження у 
використанні земель класифікуються за відпо-
відними типами [1; 3; 35; 36]: правові, екологічні, 
агротехнічні та спеціальні природоохоронні.

Обмеження у використанні земель встанов-
люються на підставі землевпорядної докумен-
тації з організації та планування використання 
земель або розміщення режимоутворюючих 
об’єктів. Склад і значення обмежень у вико-
ристанні земель встановлюються поза залеж-
ністю від виду прав на земельну ділянку. Склад 
обмежень у використанні земель та їх межі 
(зони територій, на яких вони встановлюються) 
перебувають у прямій залежності від категорії 
земель, цільового призначення і дозволеного 
використання земельної ділянки, призначення 
режимоутворюючого об’єкта, його параметрів, 
конструкції і ступеня впливу на навколишнє 
середовище перспективного використання 
території та інших чинників. Особливий режим 
використання земель у зонах режимоутворю-
ючих об’єктів задається системою заборон та 
обмежень тих видів діяльності, які несумісні 
з цілями встановлення зон. Широкий спектр 
видів обмежень у використанні земель, їх пріо-
ритетність при формуванні під час землеустрою 
вимагає розроблення відповідної методоло-
гії. Базуючись на нормах чинного земельного, 
природоохоронного та містобудівного законо-
давства, принципах формування обмежень у 
використанні земель автори пропонують удо-
сконалену класифікацію обмежень у викорис-
танні земель та із застосуванням класифікації 
обмежень у використанні земель Й.М. Дороша 
на рис. 3.19 наводять логічно-змістову модель 
методологічного процесу землевпорядних дій 
щодо формування територіальних природо-
охоронних обмежень та обтяжень у викорис-
танні земель [2].
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Розділ 3. ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ...

Інформація про обмеження у використанні 
земель відображається в Державному земель-
ному кадастрі за допомогою: 1) графічного 
відображення режимоутворюючих об’єктів і зон 
з особливим режимом використання земель; 
2) реєстрації режимоутворюючих об’єктів і зон 
з особливим режимом використання земель; 
3) визначення площ складу угідь, введених 
у зони з особливим режимом використання 
земель, у їх межах; 4) переліку режимів вико-
ристання земель з кожного виду режимоутво-
рюючих об’єктів; 5) переліку обмежень у вико-
ристанні земель.

У зв’язку з викладеним виділяються такі 
типи режимів використання: абсолютно запо-
відний, напівзаповідний, дбайливе викорис-
тання (з додержанням певних екологічних 
вимог), звичайного (ґрунтозахисного) викорис-
тання та тимчасового інтенсивного викорис-
тання, за умов якого необхідне проведення 
обов’язкового екологічного контролю.

Крім прав, визначених Земельним кодек-
сом України з використання і розпорядження 
земельними ділянками, власники земель-

них ділянок, землекористувачі й орендарі 
зобов’язані, відповідно до цільового призна-
чення, додержуватися вимог законодавства 
про охорону довкілля, здійснювати заходи з 
охорони земель, не допускати забруднення, 
деградації й погіршення родючості ґрунтів.

Водночас права власників землі і землеко-
ристувачів можуть бути обмежені через обтя-
ження земельних ділянок певними умовами й 
зобов’язаннями. Обмеження прав на землю 
підлягають державній реєстрації у розділі 5 
Поземельної книги і зберігаються в разі пере-
ходу земельної ділянки до іншої особи. Згідно 
з додатком Б Порядку ведення державного 
земельного кадастру можуть бути встановлені 
такі обмеження на використання земельної 
ділянки (табл. 3.41).

Для прикладу на рис. 3.20 наведено фраг-
мент територіальних обмежень щодо викорис-
тання земель сільськогосподарських підпри-
ємств та фермерських господарств, землі яких 
розміщені в охоронній зоні території природно-
заповідного фонду, та їх правовий режим, 
визначений проектом землеустрою.

Таблиця 3.41
Обмеження щодо використання земельних ділянок згідно з додатком Б  

Порядку ведення Державного земельного кадастру
Код Назва
01 Охоронні зони

01.01 Охоронна зона навколо об’єкта природно-заповідного фонду
01.02 Охоронна зона навколо об’єкта культурної спадщини
01.03 Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта транспорту
01.04 Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта зв’язку 
01.05 Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи
01.06 Охоронна зона навколо об’єкта гідрометеорологічної діяльності 
01.07 Охоронна зона навколо геодезичного пункту
01.08 Охоронна зона навколо інженерних комунікацій
01.09 Охоронна зона навколо промислового об’єкта

02 Зони санітарної охорони
02.01 Зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання

02.01.1 Перший пояс зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопоста-
чання (суворого режиму)

02.01.2 Другий пояс зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопоста-
чання (обмеження)

02.01.3 Третій пояс зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопоста-
чання (спостереження)

02.02 Округи санітарної охорони курортів
02.02.1 Перша зона округу санітарної охорони курорту (зона суворого режиму)
02.02.2 Друга зона округу санітарної охорони курорту (зона обмежень)
02.02.3 Третя зона округу санітарної охорони курорту (зона спостережень)

03 Санітарно-захисна зона навколо об’єкта
04 Зони особливого режиму використання земель

04.01 Прикордонна смуга

04.02 Зона особливого режиму використання земель навколо військової частини, інших військових 
формувань

04.03 Зона особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів 
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05 Водоохоронні обмеження
05.01 Водоохоронна зона
05.02 Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах

05.03 Прибережні захисні смуги вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх 
морських водах

05.04 Берегова смуга водних шляхів
05.05 Смуга відведення

06 Інше обмеження
06.01 Зона особливого режиму забудови
06.02 Зона радіоактивно забрудненої території
06.03 Зона надзвичайної екологічної ситуації

07 Земельні сервітути
07.01 Право проходу та проїзду на велосипеді
07.02 Право проїзду на транспортному засобі наявним шляхом

07.03 Право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших ліній-
них комунікацій

07.04 Право прокладати на свою земельну ділянку водогін із чужої природної водойми або через чужу 
земельну ділянку

07.05 Право відводу води зі своєї земельної ділянки на або через сусідню земельну ділянку

07.06 Право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право 
проходу до природної водойми

07.07 Право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та 
право прогону худоби до природної водойми 

07.08 Право прогону худоби наявним шляхом

07.09 Право встановлення будівельних розташувань та складування будівельних матеріалів з метою 
ремонту будівель та споруд

07.10 Інші земельні сервітути
08 Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

09 Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 
(емфітевзис)

 

Рис. 3.20. Фрагмент територіальних обмежень щодо використання земель  
і в охоронній зоні території природно-заповідного фонду

Закінчення таблиці 3.41
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Розділ 3. ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ...

Питання для самоперевірки
1. Охарактеризуйте методичний підхід агроекологічного зонування сільськогосподарських 

земель за їх придатністю методом ФАО.
2. Охарактеризуйте методичний підхід зонування земель за типами (підтипами) землекористу-

вання як інструмент екологізації землекористування.
3. Охарактеризуйте логічно-змістову методологічну схему формування правового режиму 

методом встановлення землевпорядних регламентів землекористування під час зонування земель 
за їх категоріями.

4. Охарактеризуйте методичний підхід агроеколандшафтного зонування земель України.
5. Опишіть форми організації земельної території в системі еколого-ландшафтного 

землевпорядкування.
6. Охарактеризуйте законодавчо-нормативні вимоги до проектування землекористування 

складників екомережі.
7. Охарактеризуйте основні етапи та стадії проектування землекористування структурних еле-

ментів екомережі на території сільської ради.
8. Охарактеризуйте наукові критерії визначення меж територій для включення до структурних 

елементів екомережі.
9. Охарактеризуйте основні підходи до проектування землекористування структурних елемен-

тів місцевої екомережі.
10. Охарактеризуйте сутність формування еколого-ландшафтної організації території сіль-

ськогосподарських підприємств.
11. Що таке ландшафтна типізація земель?
12. Охарактеризуйте сутність формування інвестиційно-привабливих типів сільськогосподар-

ського землекористування.
13. Охарактеризуйте особливості організації території сільськогосподарських підприємств  

з урахуванням ландшафтних умов.
14. Охарактеризуйте особливості організації території сільськогосподарських підприємств  

з урахуванням агроекологічних умов?
15. Охарактеризуйте основні вимоги до проектування землекористування структурних елемен-

тів екомережі.
16. Охарактеризуйте основні етапи проектування місцевої екомережі.
17. Які основні стадії проектування екомережі?
18. Якими критеріями користуються при визначенні територій для включення до структурних 

елементів екомережі?
19. Дайте характеристику основним підходам до проектування землекористування структур-

них елементів місцевої екомережі.
20. Які обмеження правового режиму земель заповідної зони передбачені законодавством і як 

вони проектуються?
21. Які відомості про структурі елементи екомережі вносять до Державного земельного 

кадастру?
22. Назвіть особливості державної реєстрації територіальних обмежень у використанні земель 

та інших природних ресурсів.+
23. Охарактеризуйте наявні режими використання земель та інших природних ресурсів і роз-

роблення на їх основі територіальних обмежень (обтяжень).
24. Опишіть вимоги складання реєстру територіальних зон та опису регламентів за видами 

дозволеного використання земель.
25. Охарактеризуйте методичний підхід еколого-економічної оцінки територій (землекористу-

вання), які входять у систему екомережі.
26. Опишіть процедуру підготовки інформації для внесення в Державний земельний кадастр 

відомостей про територіальні зони та їх режим.
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4.1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ  
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Основним економічним критерієм виро-
блення рекомендацій щодо найприйнятнішого 
проектного рішення (або прийняття управлін-
ських рішень) про розвиток системи еколого-
безпечного землекористування є економічна 
оцінка наслідків впливу на земельні ресурси, 
навколишнє природне середовище та зміни 
цільового використання земель, а також оцінка 
еколого-економічної ефективності проектів 
землеустрою щодо впорядкування терито-
рії адміністративно-територіальних утворень, 
землеволодінь та землекористувань, співвід-
несених з одержуваними вигодами. Уперше 
такий підхід був запропонований американ-
ським ученим Джоном Діксоном й одержав під-
тримку Всесвітнього Банку [16]. 

Підхід полягає у введенні в традиційний 
управлінський та проектний аналіз (оцінка 
ефективності інвестиційних проектів) еколо-
гічних і соціальних втрат, які можуть виникати 
внаслідок прийняття управлінських рішень 
або реалізації інвестиційних проектів. Оцінка 
ефективності управлінських рішень або інвес-
тиційних проектів визначається, зважаючи на 
співвідношення можливих доходів не тільки 
інвесторів і власників землі, але й з урахуван-
ням втрат і витрат територіальних громад уна-
слідок втрати позитивних ефектів від недооці-
нюваних екологічних благ. До втрат належить 
збиток, викликаний втратою природних благ 
і природних об’єктів, долучаючи й соціальні 
аспекти (зниження вартості природних ресур-
сів, збільшення витрат на лікування населення 
й т.д.). Якщо це співвідношення є позитив-
ною величиною, то таке управлінське рішення 
або інвестиційний проект може вважатися 
виправданим.

Оцінка ефективності управлінських рішень 
або інвестиційних проектів з урахуванням еко-
логічного складника, по суті, є економічним 
інструментом знаходження балансу інтересів 
різних груп при використанні однієї й тієї само 
земельної території. На жаль, у нашій країні 
цей підхід офіційно не застосовується, що при-

зводить до виникнення серйозних конфліктних 
ситуацій при створенні землекористування при-
родно-заповідних територій, розміщенні про-
мислових, комерційних чи житлових об’єктів 
у межах самих територій або їх буферних зон 
через неврахування екологічних чинників і від-
сутність кількісних критеріїв, які дають змогу 
виважено оцінити майбутні вигоди й втрати різ-
них груп населення.

Оцінка еколого-економічної ефективності 
проектів землеустрою щодо впорядкування 
території адміністративно-територіальних 
утворень, землеволодінь та землекористу-
вань здійснюється з метою визначення допус-
тимості реалізації проектних рішень або про-
ектів у цілому щодо попередження можливих 
несприятливих впливів цієї діяльності на 
земельні та інші природні ресурси і визначення 
пов’язаних з ними соціальних, економічних й 
інших наслідків.

Для визначення еколого-економічної ефек-
тивності пропонується методика економічної 
оціни землекористування, яка являє собою 
вираження у грошах максимально можливого 
ефекту від їх комплексного використання (від-
повідних земельних угідь) з урахуванням соці-
альних й екологічних функцій. Показником 
економічної оцінки землекористування є його 
вартість, яка обумовлена цінністю для суспіль-
ства людей та виражена показником загальної 
економічної цінності або іншими показниками, 
що формують загальну економічну цінність. 

До таких показників належать [6, с. 6]: 
• вартість використання;
• вартість невикористання;
• вартість відкладеної альтернативи;
• вартість існування та успадкування. 
Вартість землекористування зумовлена 

корисністю для конкретної людини, вира-
жається за допомогою окремих показників 
ринкової й неринкової вартості відповідних 
земельних угідь та територій водного про-
стору, неприєднаних до суші. Одночасно необ-
хідно зауважити, що певне землекористування, 
наприклад територій і об’єктів природно-запо-
відного фонду, може мати і негативну вартість 
унаслідок:

РОЗДІЛ 4 
ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
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 негативних екологічних впливів, що 
призводять до втрати корисних властивостей 
земельної ділянки, наприклад, у випадку хіміч-
ного або радіоактивного забруднення, деграда-
ції ґрунтового шару та ін.;

 виникнення ситуації, коли витрати, 
пов’язані з використанням земель, перевищу-
ють доходи, наприклад, у випадках, коли вста-
новлені платежі за землю перевищують прине-
сений нею дохід або земельна рента відсутня.

Згідно з Європейськими стандартами 
оцінки виділяються такі випадки виникнення 
негативної вартості земель [7]:

 земельні ділянки обтяжені 
зобов’язаннями з відновлення нормального 
стану навколишнього середовища, що переви-
щують за витратами вартість майна після вико-
нання цих робіт;

 орендна плата, що підлягає виплаті, 
перевищує ринкову вартість оренди;

 власник зобов’язаний здійснити витрати 
на меліорацію (поліпшення якості земельних 
угідь) або виконання інших встановлених зако-
ном вимог у розмірах, що перевищують вар-
тість майна, вільного від таких зобов’язань.

Зниження вартості внаслідок впливу еко-
логічних чинників або виконання вимог зако-
нодавства із санації землекористування й охо-
рони навколишнього середовища називається 
екологічним старінням. Земельні ресурси ста-
ють виснажливими, тобто активом, що втрачає 
свою вартість у випадку вичерпування корис-
них властивостей настільки, що вони більше 
не можуть приносити доходи за наявного вико-
ристання (до виснажливих активів можна зара-
хувати смітники, полігони відходів, цвинтарі, 
кар’єри тощо). У сфері оцінки вартості природ-
них ресурсів також застосовуються соціальні 
норми часового переважання у процедурі дис-
контування щодо визначення величини кое-
фіцієнта капіталізації і ставок дисконтування 
через високу невизначеність і суб’єктивність 
обраних параметрів та заниження вартості 
об’єкта оцінки. 

Для відображення явища заниження вар-
тості внаслідок дисконтування уведено термін 
«диктатура дисконтування», який означає без-
підставне зменшення вартості або знеціню-
вання природного ресурсу через використання 
певної техніки математичного розрахунку. 
Зокрема, вартість земельної ділянки лісового 
фонду після вирубування лісу набуває нульо-
вого значення, оскільки термін одержання 
наступного доходу від вирубки в середньому 
становить 50–100 років, а вартість майбутнього 
лісу знецінюється через застосування високих 
ставок дисконтування.

Для дисконтування при оцінці вартості 
землекористування територій і об’єктів при-
родо-заповідного фонду застосовуються такі 
прийоми:

 проведення більш повного врахування 
економічної цінності благ, що продукуються 
цими об’єктами;

 проведення більш повного врахування 
екологічних збитків;

 встановлення соціальних норм сучасної 
переваги (більш низькі ставки дисконтування 
порівняно з ринковим сектором);

 збільшення періоду капіталізації дохо-
дів і видатків, а саме період аналізу потоку 
грошових засобів продовжується за межі нор-
мального періоду життя проекту на додаткове 
число років.

Як соціальну норму часової переваги вико-
ристовують ставки дисконтування у 2–4 % та 
нижчі [6, с. 63]. Застосування в розрахунках 
вартості соціальних норм часової переваги 
здійснюється при оцінці сільськогосподарських 
угідь, коли застосовується період капіталізації 
в 33 роки, що узгоджується зі ставкою дискон-
тування у 3 % (1/33*100 % = 3 %).

Коефіцієнт капіталізації при оцінці зем-
лекористування територій і об’єктів природо-
заповідного фонду обчислюється як величина, 
обернена періоду природного або штучного 
відновлення природної екосистеми. Зокрема, 
термін відновлення лісу (лісової екосистеми) 
становить 70 років. Відповідно коефіцієнт 
капіталізації дорівнює: 1/70 = 0,014. У цьому 
випадку коефіцієнт капіталізації являє норму 
повернення «біологічного капіталу».

Визначити такі періоди можна також через 
визначення відношення заміни біомаси екосис-
теми (вуглецю) до її річного приросту, у зваже-
ному за основними структурними елементами 
екосистеми [4; 5]:

Т Б Пве е= / ,

де Тве – період умовного відновлення еко-
системи, що дорівнює періоду максимального 
накопичення вуглецю;

Б – запас біомаси (вуглецю);
Пе – продуктивність екосистеми (річний 

приріст біомаси).
У цьому випадку коефіцієнт капіталізації 

визначається як величина, обернена періоду 
накопичення вуглецю в екосистемі:

К Tк ве= 1 / ,

де Кк – коефіцієнт капіталізації, що застосо-
вується при оцінюванні природних екосистем;

Тве – період максимального накопичення 
вуглецю або умовного відновлення екосистеми.
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Співвідношення між запасом біомаси і її 
річним приростом є константою для основних 
типів природних екосистем, тому для практич-
ного обчислення пропонуємо використовувати 
періоди відновлення й коефіцієнти капіталі-
зації, наведені для основних природних зон 
України в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1
Періоди накопичення вуглецю  

та коефіцієнти капіталізації для основних 
типів природних екосистем

Природні зони
Період 

накопичення 
вуглецю, років 

(Тве)

Коефіцієнт 
капіталізації, 

Кк

Карпатська 
природна область 93,75 0,011

Лісостеп та 
Полісся 93,75 0,011

Степ 123,40 0,008

В основу оцінки еколого-економічної 
ефективності проектів землеустрою щодо впо-
рядкування землеволодінь та землекористу-
вань рекомендується покласти рентний дохід 
від цільового і функціонального використання 
земельних угідь та здійснених їх поліпшень [6; 
14; 15].

Оцінка еколого-економічної ефективності 
проектів землеустрою щодо впорядкування 
землеволодінь та землекористувань може бути 
визначена за формулою:

B B Вві нві= +∑ ∑
де В – економічна цінність (вартість) оди-

ниці площі (м², га) землекористування, грн;
Вві – вартість використання одиниці площі 

(м², га) і-тих земельних угідь за функціональ-
ним використанням, грн;

Внві – вартість невикористання одиниці 
площі (м², га) і-тих земельних угідь за функціо-
нальним використанням,грн.

Вартість використання може бути визна-
чена як:

В В В Вв пв нпв а= + +

де Впв – вартість прямого використання 
одиниці площі (м², га) земельних угідь за функ-
ціональним використанням, грн;

Внпв – вартість непрямого використання 
одиниці площі (м², га) земельних угідь за функ-
ціональним використанням, грн;

Ва – вартість відкладеної альтернативи 
одиниці площі (м², га) земельних угідь за функ-
ціональним використанням, грн.

Вартість невикористання визначається як 
сума вартості існування (Ві) і вартості успад-
кування (Вс). Якщо вартість успадкування не 
визначається, то тоді вартість невикористання 
прирівнюється до вартості існування:

В Внв і=

Методологічну структуру формування 
показника вартості економічної цінності при-
родних благ землекористування можна відо-
бразити у вигляді логічно-змістової моделі 
(рис. 4.1) [12].

 

 
 

 
 
 

  

Загальна економічна цінність (вартість) землекористування 

Вартість використання Вартість невикористання 

4. Вартість  
існування 

• готовність 
платити 

1. Вартість  
прямого 
використання 

2. Вартість непрямого 
(дотичного) 
використання 

3. Вартість  
відкладеної 
альтернативи 

• лісових земель 
• с.-г. земель 
• земель ставкового 

господарства 
• інших земель водного 

фонду 
• земель під забудовою 
• земель, що викорис-

товуються для рекреа-
ції, оздоровлення і 
т.д. 

• потенційна 
цінність на 
основі (1) і (2) 

• поглинання вуглецю 
• підтримки біологіч-
ного і ландшафтного 
різноманіття 
• захист земель від 
ерозії 
• водорегулівні та 
функції очистки води 
• мисливських угідь 
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Рис. 4.1. Логічно-змістова модель оцінки вартості землекористування [12]
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Розділ 4. ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Вартість прямого використання являє 
собою ринкову оцінку, наприклад, сільськогос-
подарської продукції, заготівлі деревини, рекре-
ації, постійного полювання, рибальства й ін.

Вартість непрямого використання являє 
собою оцінку нематеріальних цінностей і 
непрямих вигод, які продукуються природними 
об’єктами, наприклад, таких як поглинання вуг-
лекислого газу, збереження біологічної різно-
манітності, підтримання водного режиму, запо-
бігання ерозії ґрунтів та ін.

Вартість відкладеної альтернативи (умовно 
можливої вартості) являє собою оцінку вигод, 
які можна одержати в майбутньому за умови, 
що цей природний об’єкт збережеться.

Вартість спадкування являє собою оцінку 
готовності людей платити за збереження пев-
них природних благ й об’єктів для майбутніх 
поколінь.

Вартість існування являє собою оцінку 
готовності людей платити за існування кон-
кретних природних територій або об’єктів. При 
цьому передбачається, що людина, яка здій-
снює оцінку, може ніколи не використати мож-
ливість відвідати це місце.

Методичний підхід оцінки еколого-економіч-
ної ефективності проектів землеустрою щодо 
впорядкування землеволодінь та землекорис-
тувань полягає в економічній оцінці вартості їх 
землекористування та може застосовуватися:

• при економічній оцінці впливу проектних 
рішень або проектів землеустрою в цілому чи 
господарської та іншої діяльності на земельні 
ресурси і навколишнє середовище;

• при розробленні варіантів передпроек-
тної, у тому числі передінвестиційної, і проек-
тної документації, що обґрунтовує заплановану 
господарську й іншу діяльність;

• при оцінці суспільної ефективності інвес-
тиційних проектів щодо врахування екологіч-
них і пов’язаних з ними соціальних ефектів;

• при еколого-економічній оцінці системи 
державної екологічної експертизи та ефектив-
ності її проведення;

• у деяких випадках, пов’язаних з еконо-
мічним аналізом впливу на земельні ресурси і 
навколишнє середовище та з економічною оцін-
кою соціальних, економічних й інших наслідків 
цього впливу.

Оцінка екологічної ефективності землеко-
ристування здійснюється за напрямами:

еколого-економічна ефективність 
проектних рішень екологізації землекорис-
тування як показник, що характеризує співвід-
ношення загальних економічних вигід і втрат від 
проектних рішень, долучаючи зовнішні еколо-
гічні ефекти й пов’язані з ними соціальні й еко-

номічні наслідки, що непокоять сьогоднішнього 
і майбутніх поколінь унаслідок їх реалізації;

оцінка впливу на навколишнє середо-
вище (ОВНС) як показник врахування прямих, 
непрямих й інших наслідків впливу на земельні 
ресурси та інші природні ресурси під час госпо-
дарської та іншої діяльності з метою ухвалення 
рішення про можливість або неможливість її 
здійснення;

екологічні витрати (втрати) і вигоди 
як зовнішні й внутрішні екологічні ефекти, яких 
виявляються в ненавмисних негативних або 
позитивних наслідках реалізації проектних 
рішень щодо організації використання земель 
та інших природних ресурсів. До екологічних 
витрат належать зовнішні ефекти (економічні 
й позаекономічні наслідки, що виникають у 
зовнішньому середовищі під час землекорис-
тування, але не відображені у ринкових його 
цінах). До екологічних витрат також можуть 
належати витрати на здійснення земле- та при-
родоохоронних заходів. До екологічних вигод 
належать суспільні та земельні блага, збіль-
шення продуктивності земельних та інших при-
родних ресурсів, зниження забруднення й ін.;

загальна економічна цінність земель-
них та інших природних ресурсів як їх вар-
тісна, що враховує у вартісному вираженні 
цінність земельних та інших природних благ, 
ринкова вартість яких у цей період часу від-
сутня або не розвинена.

Отже, з метою еколого-економічної ефек-
тивності екологізації землекористування про-
понується методика еколого-економічної оцінки 
землекористування, яка являє собою вира-
ження в грошах максимально можливого ефекту 
від їх комплексного використання (відповідних 
земельних угідь) з урахуванням соціальних та 
екологічних функцій. Показником економічної 
оцінки землекористування є його вартість, яка 
зумовлена цінністю для суспільства людей та 
виражена показником загальної економічної 
цінності або іншими показниками, що формують 
загальну економічну цінність. До таких показни-
ків належать: вартість використання земельних 
та інших природних ресурсів, вартість невико-
ристання, вартість відкладеної альтернативи, 
вартість існування та успадкування.

4.2. КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Специфічні природні умови будь-якої 
території викликають необхідність більш 
уважного вивчення питань екологізації зем-
лекористування. Вирішення завдань ефек-
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тивної екологізації землекористування вима-
гає сьогодні організації врахування та оцінки 
специфічних природних, правових та інших 
умов організації використання як земельних, 
так і інших природних ресурсів. Відомо, що 
і в межах однієї територіальної громади, і в 
межах району та регіону є землі та інші при-
родні ресурси, які значно відрізняються за 
природною та економічною продуктивністю, 
що впливає на еколого-економічний стан. 
Звідси виникає потреба формування системи 
критеріїв та показників оцінки ефективності 
землекористування.

Розрізняють соціально-економічну (сус-
пільну), економічну (господарську), екологічну, 

соціальну та іншу ефективність використання 
земельних та інших природних ресурсів, що 
перебувають у будь-якій формі власності. На 
основі викладеного запропоновано комплексне 
бачення ефективності (ефекту) системи земле-
користування через систему критеріїв та показ-
ників оцінки ефективності (рис. 4.2).

Коротко зупинимося на окремих критеріях 
та показниках системи оцінки ефективності 
екологізації землекористування, ураховуючи, 
що одним із завдань екологізації сільськогос-
подарського та природоохоронного землеко-
ристування є вдосконалення структури й розмі-
щення земельних угідь, посівних площ, системи 
сівозміни, сінокосо- і пасовищезміни.

 
 

 
 

  

Екологічна: 
- екологічна стабільність землекористування (фактична і проектна); 
- антропогенна завантаженість землекористування (фактична і проектна); 
- оптимальна структура земельних угідь та посівів; 
- зменшення розораності території та сільгоспугідь, деградованих земель.

Економічна: 
• доходність від експлуатації земельних та 
інших природних ресурсів; 
• тенденції зміни вартості земельних та 
інших природних ресурсів (за НГО); 
• капіталізація землекористування; 
• тенденції зміни валової доданої вартості. 

Правова: 
забезпечення гарантування прав на 

землю та інші природні ресурси; 
вирішення земельних спорів; 
забезпечення встановлення обмежень 

(земельних сервітутів) у використанні 
земель та інших природних ресурсів. 

Інформаційна: 
зменшення вартості 
підготовки інформації; 
збільшення вартості 
інформації; 
збільшення обсягу послуг 
щодо інформації. 

Техніко-технологічна: 
покращення техно-
логічних умов вироб-
ництва; 
зниження затрат на 
використання земель та 
підготовку інформації 
про об’єкти земле-
користування. Суспільна: 

 підвищення ВВП 
територій; 
 підвищення зайнятості 
населення; 
 економічне зростання 
виробництва. 

Бюджетна: 
 збільшення надход-
жень від земельних 
платежів; 
 збільшення надход-
жень від послуг із 
надання інформації; 
 збільшення надход-
жень від оренди землі. 

Соціальна: 
o створення (поліпшення) 
умов життя і праці; 
o збільшення валової доданої 
вартості (ВДВ); 
o зміна соціального статусу 
власника земельної ділянки; 
o престижність володіння 
землею. 

Ефективність 
(ефект)  

системи земле-
користування 

32 

Рис. 4.2. Логічно-змістова схема системи критеріїв  
та показників оцінки ефективності землекористування 

Джерело: авторські пропозиції на основі досліджень [2]
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За площею та біопродуктивним потенціа-
лом земельного фонду Кіровоградська область 
є однією з провідних областей України, проте 
розораність її території, тобто відношення 
площі орних земель до загальної площі, ста-
новить 71,7 %, що на 17,3 % перевищує рівень 
розораності по Україні. До речі, розораність 
території в Україні є однією з найбільших у 
світі. Так, у Європі найвищі рівні розораності 
мають Данія (53 %), Угорщина (49 %) і Польща 
(44,5 %), що відповідно менше, ніж у нашій кра-
їні [11].

Вважається оптимальним, коли відно-
шення чинників, що посилюють негативні дес-

табілізаційні процеси в ґрунті (рілля, багато-
річні насадження), до чинників, які зменшують 
їх, тобто стабілізують позитивні процеси (при-
родні кормові угіддя, багаторічні насадження, 
ліси і лісосмуги), становить менше одиниці. 
До цього розрахунку не входять урбанізовані й 
техногенно змінені території. Зважаючи на це, 
розораність ґрунтового покриву всієї території 
не повинна перевищувати 40%, у тому числі 
земель сільськогосподарського призначення 
50% [1]. 

У представленій класифікації схематично 
зображено взаємозв’язок між видами ефектив-
ності (рис. 4.3). 

 

 
 

Держава 

Земля  та інші 
природні ресурси+ 

діяльність 

Землеустрій та 
землевпорядкування  

Землевпорядкування 
як результат 

землевпорядкування  

Ефективність фінансова 

технологічна  економічна соціальна екологічна 

Рис. 4.3. Формування ефективності землекористування і взаємозв’язок між її видами 
Джерело: авторські пропозиції на основі досліджень [2]

У поданій схемі унаочнено вплив держави 
та її інституціональних інструментів на форму-
вання ефективності землекористування (через 
землевпорядні заходи та дії), на земельні від-
носини та організацію використання й охорони 
земель та інших природних ресурсів на резуль-
тати землекористування (через землевпорядні 
проектні рішення, запроектовані заходи із 
охорони земель, проектування екологічної 
мережі, територій природно-заповідного 
фонду, заходів стимулювання використання 
й охорони земель). При цьому технологічна 
ефективність визначає рівень економічної, а 
остання – усіх інших видів ефективності.

Виокремлення екологічної ефективності 
землекористування на територіальному рівні 
в самостійну форму зумовлене щонайменше 
двома причинами:

 необхідність створення екологічно без-
печного для людей і тваринного та рослинного 
світу довкілля, за якого зберігається біологічна 
рівновага і водний баланс території, поліпшу-
ється кругообіг органічних речовин, забезпе-
чується розширене відтворення економічної 

родючості ґрунту, супроводжуване підвищен-
ням умісту гумусу, здійснюється виробництво 
екологічно чистої аграрної продукції і не допус-
кається забруднення навколишнього серед-
овища хімічними засобами сільськогосподар-
ського призначення;

 потреба в існуванні індикатора для 
визначення сталого розвитку території і 
землекористування.

Із сукупності показників екологічної ефек-
тивності, які пропонуються в системі екологі-
зації землекористування, використаємо такі, 
що є важливими для оцінки ефективності 
землекористування на територіальному рівні 
[2, с. 120-121]:

 удосконалення структури земельних угідь 
і типів (підтипів) землекористування, що орієн-
тується на питому вагу певних видів земельних 
угідь до її загальної площі та площ типів (підти-
пів) землекористування до загальної площі;

 якісний стан техногенно-забруднених і 
деградованих та малопродуктивних земель, 
комплексний показник, що комбіновано демон-
струє економічну та природну родючість;
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 заліснення деградованих і малопродук-
тивних земель; 

 рекультивація порушених земель;
 консервація малопродуктивних та дегра-

дованих земель;
 розміщення сівозмін на екологічно при-

датних землях, показник, що демонструє 
частку сівозміни або сівозмін на певній площі, 
розміщених на екологічно-придатних землях;

 меліоративний стан земель відображає 
наслідки впливу комплексу чинників, що харак-
теризують специфіку земельного фонду;

 стабільність ландшафту та землекористу-
вання демонструє сталість параметрів землеко-
ристування протягом невизначено довгого часу;

 екологічна активність на селі демон-
струє ступінь інтенсивності діяльності, спря-
мованої на гармонізацію взаємодії людини й 
навколишнього середовища (як середнє між 
оцінкою рівня екологічної стабільності та рів-
нем розораності території);

 частка земель природно-заповідного та 
іншого природоохоронного, оздоровчого, істо-
рико-культурного, рекреаційного призначення, 
а також земель лісового та водного фондів у 
загальній площі;

 питома вага площі еродованих земель 
у структурі сільгоспугідь демонструє динаміку 
змін агрегованої (геологічної та антропогенної) 
ерозії ґрунтів;

 частка багаторічних насаджень, сіножа-
тей, пасовищ, а також земель під полезахис-
ними лісосмугами в агроландшафтах;

 коефіцієнт антропогенної навантаже-
ності як агрегований показник, що характеризує 
навантаження на земельні ресурси сільсько-
господарського та несільськогосподарського 
характеру.

Експертним способом серед представле-
них показників обрано 13 (вагомістю 0,15–0,4) 
за трьома критеріями (вагомістю 0,3–0,4) – 
антропогенне навантаження, відтворення 
корисних властивостей земельних та інших 
природних ресурсів, гармонізація (збалансо-
ваність) землекористування. При цьому еко-
логічна ефективність землекористування на 
територіальному рівні являє собою забезпе-
чення раціонального землекористування як 
складника навколишнього середовища.

Ураховуючи вищезазначене та зважаючи 
на авторські міркування й експертну оцінку, на 
рисунку 4.4 представлено систему критеріїв 
оцінки рівня екологічної ефективності землеу-
строю та землевпорядкування на територіаль-
ному рівні.

Для прикладу в табл. 4.2 наведені показ-
ники оцінки екологічної ефективності в сіль-
ськогосподарському землекористуванні 
Хмельницької області, які характеризується в 
основному негативними тенденціями.

Таблиця 4.2
Оцінка рівня екологічної ефективності розподілу (перерозподілу) земель  

у Хмельницькій області
№ 
п/п Показники Одиниця 

виміру
Станом на +,- 2015 до 

2010 р.2010 р. 2015 р.
1 розораність території % 60,81 60,72 -0,09
2 антропогенна навантаженість території бал 3,56 3,56 0,00

Середнє антропогенне навантаження, індекс (Іa)

3 співвідношення вдосконалення структури земельних 
угідь (екологічно стабільних угідь до урбанізованих) % 36:64 36:64 0:0

4 співвідношення вдосконалення структури посівних 
площ (соняшнику, зернових, кормових) % 3:57:14 4:47:10 1:10:4

5 питома вага площі еродованих земель у структурі 
сільгоспугідь % 31,3 31,31 +0,01

Середня ефективність відтворення корисних властивостей земель, індекс (Івкз)

7 коефіцієнт екологічної стабільності 
землекористування бал 0,36 0,36 0,00

8 частка сіножатей і пасовищ у загальній площі 
сільгоспугідь частка 0,17 0,17 0,00

9
частка земель природно-заповідного та іншого при-
родоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, 
рекреаційного призначення в загальній площі

частка 0,14 0,14 0,00

10 частка земель лісового та водного фондів у загальній 
площі частка 0,16 0,16 0,00

11
частка багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ,  
а також земель під полезахисними лісосмугами в агро-
ландшафтах від земель сільськогосподарських угідь

0,20 0,20 0,00

Джерело: розраховано за даними Держгеокадастру України та Держстатистики України [9]
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Зокрема, розораність території становить 
60,7% і зменшилася з 2010 по 2015 рік тільки 
на 0,09%, антропогенна навантаженість тери-
торії за цей період не змінилася і становить 
3,56 бала, що характеризується значним сту-
пенем антропогенного навантаження, співвід-
ношення вдосконалення структури земельних 
угідь (екологічно стабільних угідь до урбанізо-
ваних) не змінилося і становить 36:64 при нор-
мативі 40:60, співвідношення вдосконалення 
структури посівних площ (соняшнику, зерно-
вих, кормових) змінилося із 3:57:14 до 4:47:10, 
питома вага площі еродованих земель у струк-
турі сільгоспугідь становить 31,31% і зросла на 
0,01%. Коефіцієнт екологічної стабільності зем-
лекористування не змінився та становить 0,36 
і землекористування належить до екологічно 
стабільно нестійкої.

Частка сіножатей і пасовищ у загальній 
площі сільгоспугідь не змінилася і становить 
0,17 при нормативі 0,30 [8], частка земель при-
родно-заповідного та іншого природоохорон-
ного, оздоровчого, історико-культурного, рекре-
аційного призначення в загальній площі теж не 
змінилася і становить 0,14 при нормативі 0,35 [8],  
частка земель лісового та водного фондів у 
загальній площі не змінилася і становить 0,16, 
частка багаторічних насаджень, сіножатей, 
пасовищ, а також земель під полезахисними 
лісосмугами в агроландшафтах від земель 
сільськогосподарських угідь не змінилася і ста-
новить 0,20 при нормативі 0,40 [8].

4.3. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ 

УНАСЛІДОК ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ПРИ 

ТИМЧАСОВОМУ ЇХ ЗАХОПЛЕННІ ДЛЯ 
НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ

Основними інструментами еколого-еконо-
мічного регулювання землекористування, що 
забезпечує збереження та відновлення при-
родного та ґрунтового потенціалу, є економічні 
і правові інструменти, які заохочують землеко-
ристувачів відновлювати порушені та дегра-
довані землі й ґрунтову родючість, тому для їх 
застосування необхідне відповідне методичне 
забезпечення. Для усунення упущень у мето-
дичному забезпеченні розрахунку величини 
збитків, заподіяних ґрунтам і землям, доціль-
ним є використовувати:

а) положення економічної теорії, які стосу-
ються вартісної оцінки заподіяної шкоди земель-
ним та іншим природним ресурсам і навколиш-
ньому середовищу та його компонентам;

б) норми, закладені в земельному, цивіль-
ному і природоохоронному законодавстві;

в) найкращі міжнародні апробовані 
практики;

г) вітчизняні розробки у цій сфері.
З огляду на вітчизняне законодавство, 

а також наявну міжнародну практику, роз-
мір шкоди доцільно визначати сумою таких 
складників:

а) витрати на оцінку розміру заподіяної 
шкоди – проведення досліджень, геодезична 
зйомка земельної ділянки, відбір проб, прове-
дення аналізів, збір економічних даних і вико-
нання розрахунків;

б) витрати на ліквідацію негативних наслід-
ків – рекультивацію та реабілітацію земельних 
ресурсів, усунення забруднення ґрунту;

в) вартість втрачених або пошкоджених 
природних об’єктів – ґрунти тощо;

г) вартість втрати екосистемних послуг 
(природоохоронних і середовищеутворю-
вальних функцій), виконуваних ґрунтовими 
екосистемами.

У системі показників природокористування 
економічним збиткам від погіршення якості 
земельних угідь належить особливе значення. 
Цей показник відображає екологічні наслідки 
антропогенної діяльності, а також концентрує 
всі негативні економічні наслідки порушення 
земель при будівництві об’єктів несільськогос-
подарського призначення.

Порівняння умов використання земельних 
угідь до відведення їх під будівництво і після 
повернення в сільськогосподарське виробни-
цтво дає змогу зробити висновок про те, що 
зміни якості земельних угідь супроводжуються 
зниженням продуктивності, а також додатко-
вим вкладенням коштів.

Головним критерієм визначення економіч-
них збитків є зміни якості угідь внаслідок антро-
погенної діяльності. Відповідно при такому під-
ході більш ємним стає поняття забруднення чи 
зниження екологічного стану ґрунтів. Економічні 
збитки як параметр, який відображає вза-
ємодію виробництва (використання земель) і 
середовища (якість ґрунтового покриву), може 
бути розрахований щодо об’єктів господарської 
діяльності й елементів довкілля, що передба-
чає наявність системи показників.

Структура показників, які дають змогу оці-
нити натуральні збитки від погіршення якості 
земельних угідь, досить різноманітна, і форму-
вання її у кожному конкретному випадку прямо 
залежить від обґрунтованої номенклатури оди-
ничних натуральних збитків, що підлягають 
оцінці. Ураховуючи, що кожний показник має 
самостійне значення, він може розглядатися 
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як проста арифметична сума попередніх. При 
визначенні економічних збитків у конкретному 
випадку потрібен індивідуальний підхід.

Для інтегрування й застосування в еконо-
мічних розрахунках натуральним одиничним 
збиткам пропонується надати вигляду, який 
дає змогу їх порівнювати, тобто пропонується 
проводити вартісну оцінку натуральних збитків 
(втрат).

Вартісні показники, з одного боку, узгоджу-
ються з натуральними збитками, з іншого – 
дають змогу розрізняти їх за фактичними, 
можливими (потенційними) та відвернутими 
збитками.

Економічні збитки від погіршення якості 
угідь як комплексний показник в економічному 
механізмі раціоналізації землекористування 
виконує такі функції:

1. Облікову – яка виявляється у тому, що 
збитки є мірою оцінки впливу антропогенної 
діяльності на середовище, тобто на якісний 
стан ґрунтового покриву.

2. Інвестиційну – яка зважає на те, що 
як би не оцінювалися економічні збитки, вони 
завжди визначаються розмірами додаткових 
вкладень.

3. Обмежувальну – яка виявляється в 
тому, що об’єкти зниження (погіршення) якості 
земельних угідь відчувають наслідки своєї 
діяльності. Це відповідно потребує вдоскона-
лення технологій будівництва та ін.

4. Стимулюючу – яка тісно пов’язана з 
попередньою функцією. Відшкодування втрат 
сільськогосподарського виробництва на під-
ставі економічних збитків стимулює скорочення 
площ земельних угідь та забруднення (погір-
шення їх якості).

Водночас збитки дають змогу приймати 
обґрунтовані з економіко-екологічного погляду, 
оптимальні землевпорядні та землеохоронні 
рішення.

У методичному плані для визначення еко-
номічних збитків пропонується використати із 
запропонованими змінами методику оцінки від-
шкодування втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва.

Відповідно до п. 3 ст. 207 Земельного 
кодексу України втрати, які завдані обмеженням 
прав власників землі й землекористувачів або 
погіршенням якості угідь унаслідок негативного 
впливу, спричиненого діяльністю юридичних 
осіб, громадян, держави чи органів місцевого 
самоврядування, підлягають відшкодуванню.

Втрати, спричинені обмеженням вико-
ристання або погіршенням якості сільськогос-
подарських угідь під впливом діяльності під-
приємств, установ, організацій, визначаються 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 
17.11.1997 року № 1279 «Про розмір та порядок 
визначення втрат сільськогосподарського і лісо-
господарського виробництва, які підлягають від-
шкодуванню» у відсотках від нормативу вартості 
освоєння нових земель пропорційно зниженню 
якості сільськогосподарських угідь за даними 
нормативної грошової оцінки земель [10].

Для визначення розміру втрат викорис-
товуються планово-картографічні матеріали, 
показники ґрунтових обстежень, земельного 
кадастру й моніторингу земель.

Виявлення негативних наслідків будівни-
цтва й експлуатації несільськогосподарського 
об’єкта для якості сільськогосподарських угідь 
та сільськогосподарського виробництва − одне 
з найскладніших питань при землеустрої.

Насамперед, це пов’язано з розмаїттям 
типів несільськогосподарського землекорис-
тування, для яких здійснюється відведення. 
Землі у власність, користування або оренду 
можуть надаватися для розміщення різних 
об’єктів і технологічних ділянок – промисло-
вих майданчиків, свердловин різного призна-
чення, лінійних споруд (електромереж, трубо-
проводів, автодоріг, залізниць і тощо), об’єктів 
водного транспорту, аеродромів і злітно-посад-
кових смуг, об’єктів видобувної промисловості, 
шлаконакопичувачів і золотовідвалів, смітників 
і поховань, атомних і теплових електростанцій, 
водоймищ і т.д. Наведені об’єкти можуть розмі-
щуватися в різних регіонах і зонах зі специфіч-
ними природними умовами і напрямами сіль-
ськогосподарського виробництва.

Крім того, будь-яке відведення земель для 
несільськогосподарських потреб варто розгля-
дати як вплив на агроландшафт, що постійно 
змінюється у просторі і часі, зауважуючи, що 
масштаби техногенних порушень можуть у 
десятки разів перевищувати площі відведень, а 
сам процес може розтягуватися на багато років 
і перебігати з різним ступенем інтенсивності. 

Так, відведення земель під водоймище 
фактично завершується його наповненням до 
нормального підпірного рівня, а процеси зміни 
берегів, підтоплення і засолення земель із 
цього часу лише починаються і поступово під-
силюються. Забруднення ґрунтового покриву 
промисловими викидами в атмосферу має 
своїм початком термін введення в експлуата-
цію несільськогосподарського об’єкта, а потім 
може тривати з різним ступенем інтенсив-
ності протягом усього терміну дії, експлуатації 
об’єкта або припинитися після впровадження 
безвідходних технологій. Сьогодні такий комп-
лексний підхід практично відсутній, хоч про-
блема ця вже давно є актуальною.
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Можливі методичні підходи до оцінки еко-
номічних збитків, які завдаються погіршенням 
якості сільськогосподарських угідь, розглянемо 
на прикладі прокладання нафтопроводів по 
землях сільськогосподарських підприємств.

Економічні збитки як прямі витрати можуть 
бути завдані безпосередньо й опосередковано 
внаслідок зміни умов функціонування сільсько-
господарського землекористування як наслі-
док деградації якості земельних угідь. При 
цьому зміни виробничо-економічних та еко-
логічних властивостей, які визначають збитки, 
можуть бути тимчасовими та безповоротними, 
такими, що завдаються безпосередньо земель-
ним ресурсам та побічно через умови їхнього 
існування.

Дослідження схеми формування еконо-
мічних збитків від погіршення якості земель-
них угідь, складність системи показників, які 
застосовуються для оцінки збитків, потребу-
ють обґрунтування необхідності й можливості 

застосування різних методів визначення цього 
показника з метою регулювання функціону-
вання сталого землекористування.

У табл. 4.3 наведено можливі методи 
визначення економічних збитків від погіршення 
якості земельних угідь [3].

Головна особливість збитків – це те, що 
вони завдаються землекористувачам безпо-
середньо, але для суб’єкта погіршення якості 
земельних угідь є зовнішнім ефектом, що 
потребує спеціальних регуляторів для запобі-
гання його прояву у зв’язку з тим, що як сіль-
ськогосподарський землекористувач, так і сус-
пільство в цілому не зацікавлені у формуванні 
економічних збитків. До таких регуляторів нале-
жать платежі за погіршення якості сільськогос-
подарських угідь, землевпорядні заходи щодо 
зменшення площі як забудови, так і техноло-
гічної, яка використовується при будівництві, 
скорочення негативних наслідків зміни якості 
земельних угідь.

Таблиця 4.3
Методи визначення економічних збитків  

від погіршення (забруднення) якості земельних угідь [12]
Методи Види економічних збитків Примітка

1. Прямого розрахунку 1. Фактичний Трудомісткість, оперативність, тривалість
2. Порівняння ділянок 1. Фактичний

2. Потенційний
3. Відвернений

Потребує наявності еталонних ділянок2.1. За територією
2.2. За часом
3. Компенсаційних витрат

Використовується через механізм відшко-
дування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництв

3.1. Відновлення якості земель-
них угідь
3.2. Освоєння нових земель

4. Метод укрупнених розрахунків 1. Потенційний
2. Відвернений

Потребує наявності нормативної бази і 
може застосовуватися при розробленні 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок

Оцінка втрат передбачає два етапи:
1) визначення втрат якості ґрунтів при 

будівництві;
2) визначення втрат сільськогосподар-

ського виробництва внаслідок погіршення 
якості ґрунтів сільськогосподарських угідь.

Наприклад, нафтопровід «НПК «Півден- 
ний» – Західна Україна» у межах Перемиш- 
лянського району проходить по території 
Черницької, Наквашинської, Паликорівської, 
Підкамінської сільських рад. Загальна площа 
відведення земель із землекористувань 
Перемишлянського району становить 61,58 га, 
у тому числі рілля – 57,18 га, сіножаття – 0,60 га 
і пасовища 3,80 га.

В основі визначення величин зниження якості 
земель унаслідок прокладання нафтопроводу є 
бонітетна оцінка ґрунтів. Під час досліджень зва-

жали на зменшення бала бонітету ґрунтів, яке 
пов’язане з будівництвом нафтопроводу, через 
погіршення їх морфологічних і фізико-хімічних 
властивостей, що в кінцевому підсумку призвело 
до погіршення їх агровиробничих характеристик. 
Під час проведення польових робіт визначалися 
кількісні параметри морфологічних властивостей 
ґрунтів, які використовуються при їх бонітетній 
оцінці. Це потужність гумусового горизонту, оґле-
єність та скелетність.

Бонітетна оцінка ґрунтів у межах траси 
нафтопроводу та на прилеглій території про-
водилася згідно з «Методикой бонитировки 
почв Украины», затвердженою Мінсільгоспом 
України в 1992 р., за якою проведено боніту-
вання ґрунтів на всій території України.

Використовуючи дані обстежень та резуль-
тати бонітетної оцінки земель Дрогобицького 



141

Розділ 4. ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

природно-сільськогосподарського району, про-
ведених спеціалістами Львівського філіалу 
Інституту землеустрою УААН, обчислено бали 
порушених земель у межах траси нафтопро-
воду. Порівнянням балів бонітету ґрунтів агро-
груп природно-сільськогосподарського району 
з балами бонітету порушених ґрунтів траси 
нафтопроводу визначено величини погір-
шення якості земель на трасі нафтопроводу 
(у 3-метровій смузі траншеї нафтопроводу) і у 
30-метровій смузі по обидві сторони траншеї 
(по 15 м з кожного).

Для визначення балів бонітету викорис-
товувалися результати аналітичних робіт 
Інституту землеустрою щодо вмісту гумусу та 
фізичної глини, одержані на 396 змішаних зраз-
ках. Потужність гумусового горизонту в непо-
рушених ґрунтах бралася середньою, у межах 
смуги відведення – із 6 визначень і на траншеї 
нафтопроводу – із 3 визначень.

Для об’єктивного визначення величин 
змін якості земель під час будівництва нафто-
проводу бонітетна оцінка ґрунтів проведена не 
лише на окремих агрогрупах, а й розраховано 
бали бонітету окремих ділянок цих агровироб-
ничих груп, тобто на окремих ґрунтових виді-
лах. Це проведено з метою одержання більш 
достовірної бальної оцінки порушених земель, 
бо нерідко навіть у межах одного ґрунтового 
виділу спостерігаються різні види порушень, 
про що йтиметься нижче. Кількість таких виді-
лів на трасі нафтопроводу становить 50. Крім 
того, бонітетна оцінка проведена окремо 
як для траси нафтопроводу, так і в межах 
30-метрової смуги відведення. Знаючи площу 
кожного ґрунтового виділу і зміну балів боні-
тету в його межах, нескладно за формулами, 
наведеними у Постанові Кабінету Міністрів 
України № 1279 від 17 листопада 1997 р., про-
вести розрахунок розміру втрат сільськогоспо-
дарського виробництва, зумовлених будівни-
цтвом нафтопроводу.

Як свідчать дані ґрунтових обстежень, у 
межах траншеї нафтопроводу і у 15-метро-
вих смугах обабіч неї ґрунтовий покрив зазнав 
таких докорінних змін, що здебільшого він за 
морфологічною будовою та фізико-хімічними 
властивостями докорінно відрізняється від 
непорушених ґрунтів, що прилягають до траси 
нафтопроводу. Найбільших негативних змін під 
час будівництва нафтопроводу зазнав гумусо-
вий горизонт. На поодиноких ділянках навіть 
після рекультивації він повністю відсутній, а на 
інших – перемішаний з ґрунтотворною породою 
на 50–70 %.

Рекультивація низької якості в межах траси 
нафтопроводу зумовила різке зменшення 

вмісту гумусу, який у 2 рази, а інколи і більше, 
нижчий, ніж на непорушених землях. Такий 
якісний стан угідь зумовлений:

- недиференційованим зняттям гуму-
сового горизонту на різних генетичних типах 
ґрунтів;

- перемішуванням гумусового горизонту з 
породою як при знятті верхнього шару ґрунту – 
гумусового горизонту, так і при рекультивації;

- проведенням будівельних рекульти-
ваційних робіт при зволоженому ґрунті до 
величини повної вологоємкості, що зумовило 
перемішування генетичних горизонтів ґрунту 
ходовими частинами будівельної і транспорт-
ної техніки.

Примітивна рекультивація не лише зна-
чно погіршила якість порушених земель, але 
й спричинила інтенсивний розвиток процесів 
лінійної глобальної ерозії з формуванням про-
моїн. Це перші передвісники майбутніх ярів 
та інтенсивного площинного розмиву в межах 
траси нафтопроводу.

Негативно вплинуло будівництво нафто-
проводу в межах траси і на агрофізичні власти-
вості ґрунтів. Практично повністю зруйнована 
агрохімічно-цінна структура гумусових гори-
зонтів у межах траси, а замість неї сформува-
лася грубобрилувата, цінність якої мізерна. Це 
зумовило різке зниження водопроникності та 
фільтраційної здатності ґрунтів, що є одним із 
головних чинників росту ерозійних процесів на 
схилах. На вирівняних ділянках різке зниження 
фільтраційної здатності ґрунтів у межах траси 
нафтопроводу зумовило формування замкну-
тих безстрічних понижень, у яких застоюються 
дощові води. Унаслідок цього почали виникати 
явища вторинного гігроморфізму ґрунтів та 
вимокання посівів.

Отже, будівництво траси нафтопроводу, 
погіршуючи якість ґрунтів, різко знизило їх 
родючість.

Під час дослідження зниження якості 
ґрунтів унаслідок будівництва нафтопроводу 
«Південний – Західна Україна» зважали на 
зменшення балів бонітету ґрунтів у межах траси 
через погіршення їх морфологічних і фізичних 
властивостей. Але при дослідженні факту зни-
ження якості ґрунтів виникли деякі проблеми, 
які потребують розв’язання, а саме:

1) методика, яка застосовується для 
визначення коефіцієнта зниження продуктив-
ності сільськогосподарських угідь після біоло-
гічної рекультивації за допомогою визначення 
балів бонітету, без фактичних замірів врожай-
ності є неповною та недостатньо об’єктивною, 
оскільки впродовж одного сільськогосподар-
ського сезону коефіцієнт зниження продук-
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тивності можна визначити лише в першому 
наближенні;

2) лабораторії, які проводять ґрунтові 
дослідження, мають бути ліцензовані;

3) для таких досліджень повинні бути роз-
роблені стандарти, норми і правила.

Розрахунок втрат сільськогосподар-
ського виробництва проведено відповідно до 
«Порядку визначення втрат сільськогосподар-
ського і лісогосподарського виробництва, що 
підлягають відшкодуванню», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 
листопада 1997 року № 1279, за формулою:ПдРвкРв ××−= )1(1  

Кінт
Бо
БдНвРв ××=

 
  

де Рв – розмір втрат сільськогосподар-
ського виробництва, тис. грн/га:

Нв – норматив втрат сільськогосподар-
ського виробництва, для Львівської області 
становить: для ріллі – 109,55 тис. грн, сіножа-
тей – 45,90 тис. грн, пасовищ – 42,40 тис. грн;

Бд – середньозважений бал бонітету угідь 
уздовж траси нафтопроводу до початку його 
будівництва, у межах Перемишлянського при-
родно-сільськогосподарського району стано-
вить: для ріллі – 27,381; сіножатей - 19,026; 
пасовищ – 16,382 ;

Бо – середньозважений бал бонітету сіль-
ськогосподарських угідь за шкалою боніту-
вання, в області становить: для ріллі – 29, кор-
мових угідь – 21;

Кінт – коефіцієнт інтенсивності вико-
ристання сільськогосподарських угідь, за 
матеріалами економічної оцінки земель у 
Перемишлянському природно-сільськогоспо-
дарському районі дорівнює 0,874.

Отже, при вилученні сільгоспугідь у 
постійне користування втрати сільськогоспо-
дарського виробництва вздовж траси нафто-
проводу становили б відповідно за один гектар:

а) ріллі Рв = 109,55 × 27,381/29 × 0,874 =  
= 90,385 тис. грн/га;

б) сіножатей Рв = 45,90×19,026/21×0,874 =  
= 36,346 тис. грн/га;

в) пасовищ Рв = 42,40×16,382 /21×0,874 =  
= 28,905 тис. грн/га.

Оскільки сільськогосподарські угіддя були 
передані в тимчасове користування і повер-
нені землекористувачам у рекультивованому 
стані з певним погіршенням їх якості, що зумов-
лено технологією будівництва нафтопроводу, 
то втрати сільськогосподарського виробни-
цтва визначалися згідно з «Порядку…» за 
формулою:

ПдРвкРв ××−= )1(1  

Кінт
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де Рв1 – розмір втрат сільськогосподар-
ського виробництва (економічних збитків) за 
погіршення якості сільськогосподарських угідь, 
тис. грн;

К – коефіцієнт зниження продуктивності 
угідь (співвідношення середньозважених балів 
бонітету порушених ґрунтів (Бд’) відповідних 
угідь  до середньозважених балів бонітету 
непорушених ґрунтів (Бд) цих угідь у межах 
траси нафтопроводу, за формулою К = Бд’/Б 
дорівнює:

К рілля = 23,152: 27,381 = 0,845;
К сіножатей = 16,10: 19,026 = 0,841;
К пасовищ = 14,243: 16,382 = 0,869;
Рв – розрахунковий розмір втрат сільсько-

господарського виробництва за 1 га відповід-
ного вгіддя (за формулою 1);

Пд – площа відповідного сільськогоспо-
дарського угіддя вздовж траси збудованого 
нафтопроводу.

Отже, економічні збитки (втрати сільсько-
господарського виробництва) від зниження 
якості повернутих землекористувачам сіль-
ськогосподарських угідь у межах траси будів-
ництва нафтопроводу становлять:

на ріллі РВ1 = (1-0,845)×90,385×57,18 =  
= 801,073 тис. грн;

на сіножатях РВ1 = (1-0,841)×36,346×0,60 =  
= 3,467 тис. грн;

на пасовищах РВ1 = (1-0,869)×28,905×3,80 =  
= 14,389 тис. грн;

Зважаючи на це, загальна сума економіч-
них збитків від погіршення якості сільськогос-
подарських угідь уздовж траси збудованого 
нафтопроводу «Південний – Західна Україна» 
у межах Перемишлянського району стано-
вить: усього 818,929 тис. грн, у т. ч.: на ріллі 
801,073 тис. грн; на сіножатях 3,467 тис. грн.; 
на пасовищах 14,389 тис. грн.

Відповідно до офіційної методики в розра-
хунках застосовується коефіцієнт інтенсивності 
використання сільськогосподарських угідь, 
який характеризується відношенням показ-
ника диференціального доходу економічної 
оцінки ріллі землеоціночного району, у якому 
відводиться земельна ділянка, до аналогічного 
показника в цілому по області.

Інтенсивність використання земель – 
це сумарна кількість корисної продукції з оди-
ниці земельної площі, яка визначена за грошо-
вими, матеріальними й іншими вкладеннями. 
Інтенсивність використання земель пов’язана 
із змінами технологій виробництва та якості 
угідь. При незмінній площі земельної ділянки 
їх оцінна вартість зростає в міру збільшення 
об’єму ресурсів, які вкладаються в сільське гос-
подарство [13].
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Ураховуючи, що економічна оцінка про-
водилася на основі економічних показників за 
результатами господарської діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств у 1986–1989 
роках, вона не відображає фактичної інтенсив-
ності використання земель. Тому пропонується 
застосовувати показники нормативної грошо-
вої оцінки земель, які більш об’єктивно відо-
бражають зміни в інтенсивності використання 
земель [3; 12]. Наприклад, урожайність зерно-
вих без кукурудзи за 1986–1989 рр. (дані, які 
брали для оцінки земель) у Львівській області 
становила 44 ц/га та у 2002- 2005 рр. – 27 ц/га. 
Це, звичайно, вплинуло на зменшення показ-
ника диференціального доходу, а, відповідно, 
і на коефіцієнт інтенсивності використання 
земель. Крім того, економічна оцінка земель не 
оновлювалася понад 10 років, і її показники не 
можуть об’єктивно відбивати рівень інтенсив-
ності використання земель.

Ураховуючи, що нарощування інтенсив-
ності впливу на використання землі впливає на 
її цінність [13], тобто на нормативну грошову 
оцінку, з цією метою можуть бути використані 
її показники. Цей підхід застосований у наших 
розрахунках. Наприклад, коефіцієнт інтенсив-
ності сільськогосподарських угідь, розрахова-
ний за даними нормативної грошової оцінки 
земель для Перемишлянського району, стано-
витиме 0,726 (5862:8064), де 5862 грн – нор-
мативна грошова оцінка в районі станом на 
01.01.2006 р., а 8064 грн – нормативна грошова 
оцінка ріллі в цілому по області.

Тоді при вилученні сільськогосподарських 
угідь у постійне користування втрати сільсько-
господарського виробництва вздовж траси 
нафтопроводу будуть становити на один гектар:

а) на ріллі Рв = 109,55 × 27,381/29 × 0,726 =  
= 75,079 тис. грн;

б) на сіножатях Рв = 45,90×19,026/21× 
х0,726 = 30,191 тис. грн;

в) на пасовищах Рв = 42,40×16,382/21× 
х0,726 = 24,010 тис. грн.

Відповідно економічні збитки від зниження 
якості повернутих землекористувачам сіль-
ськогосподарських угідь у межах траси будів-
ництва нафтопроводу будуть дорівнювати:

на ріллі РВ1 = (1-0,845)×75,079×57,18 = 
= 665,418 тис. грн;

на сіножатях РВ1 = (1-0,841)×30,191×0,60 = 
= 2,880 тис. грн;

на пасовищах РВ1 = (1-0,869)×24,010×3,80 = 
= 11,952 тис. грн.

Отже, загальну суму економічних збит-
ків сільськогосподарського виробництва від 
погіршення якості сільськогосподарських угідь 
уздовж траси нафтопроводу «Південний – 

Західна Україна» у межах Перемишлянського 
району становитиме: усього 680,250 тис. грн, 
у тому числі: на ріллі – 665,418 тис. грн; на 
сіножатях – 2,880 тис. грн; на пасовищах – 
11,952 тис. грн.

Отже, з урахуванням змін в інтенсивності 
використання земель економічні збитки будуть 
на 138,679 тис. грн, або на 1 га – на 2,252 тис. 
грн менші, або на 17 %. Якщо враховувати, що 
урожайність зернових з періоду збору даних 
для економічної оцінки щодо досліджуваного 
періоду знизилися на 45 % (з 44 ц/га до 24 ц/га),  
то поясненням є різниця суми економічних 
збитків, визначених відповідно до запропоно-
ваної методики.

Такий методичний підхід дає змогу одер-
жати дані точніші й більш наближені до дій-
сності, він рекомендуються для застосування 
як метод оцінки збитків, заподіяних земельним 
ресурсам і ґрунтам.

Одним з основних інструментів еколого-
економічного адміністрування (регулювання) 
землекористування, що забезпечує збере-
ження та відновлення природного та ґрунто-
вого потенціалу, є економічні і правові інстру-
менти, які спонукають землекористувачів 
відновлювати порушені та деградовані землі 
і ґрунтову родючість. Методологічною осно-
вою визначення економічних збитків унаслідок 
погіршення якості сільськогосподарських угідь 
при тимчасовому їх захопленні для несільсько-
господарських потреб є порівняння умов вико-
ристання земельних угідь до відведення їх під 
будівництво і після повернення в сільськогос-
подарське виробництво, що дає змогу заува-
жити, які зміни якості земельних угідь супрово-
джуються зниженням продуктивності, а також 
додатковим вкладенням коштів. Головним кри-
терієм визначення економічних збитків є зміни 
якості угідь унаслідок антропогенної діяльності. 
Відповідно при такому підході більш ємним 
стає поняття забруднення чи зниження еко-
логічного стану ґрунтів. Економічні збитки як 
параметр, який відображає взаємодію вироб-
ництва (використання земель) і середовища 
(якість ґрунтового покриву), може бути розрахо-
ваний щодо об’єктів господарської діяльності й 
елементів довкілля, що передбачає наявність 
системи показників. Запропонований мето-
дичний підхід визначення економічних збитків 
унаслідок погіршення якості сільськогосподар-
ських угідь при тимчасовому їх захопленні для 
несільськогосподарських потреб базується на 
даних фактичної ґрунтової родючості, нор-
мативної грошової оцінки земель з урахуван-
ням коефіцієнта інтенсивності використання 
земель.
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4.4. ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ ТА КРИТЕРІЇ 
ОЦІНКИ СТУПЕНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ  

В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Друга половина ХХ століття ознаменува-
лася революційним проривом у багатьох галу-
зях науки в зарубіжних країнах. До них по праву 
належать хімізація землеробства. Цей період 
характеризується розширеним застосуванням 
у землеробстві Європи та Північної Америки 
мінеральних добрив, пестицидів, упроваджен-
ням нових сортів і сучасних засобів механізації. 
Були розроблені й широко використовувалися 
в практиці фермерських господарств сучасні 
інтенсивні технології вирощування всіх сіль-
ськогосподарських культур. Освоєння інтен-
сивних технологій у розвинутих країнах супро-
воджувалося застосуванням високих норм 
мінеральних добрив, а часто і їх чималим пере-
вищенням, що призвело до негативних наслід-
ків впливу на навколишнє середовище – перш 
за все, на ґрунти, і, як наслідок, на рослини 
(одержувану продукцію), поверхневі та ґрунтові 
води, річки, водоймища.

Використання концентрованих мінераль-
них добрив спричинило те, що ґрунти вия-
вилися не в змозі засвоїти й переробити всі 
поживні елементи, які надходять із добрив, 
вони накопичуються у ґрунтах та надходять у 
водні джерела, забруднюючи їх. Із збільшен-
ням обсягів виробництва мінеральних добрив 
гостро постає проблема накопичення нітратів у 
рослинницькій продукції, які значно перевищу-
ють гранично допустимі норми. Це являє велику 
небезпеку для здоров’я людини і тварин.

Ще більшу небезпеку, ніж нітрати, для 
людини та навколишнього середовища мають 
важкі метали, радіонукліди та інші токсичні 
речовини. До важких належать метали з атом-
ною масою понад 40. До цієї групи належать 
мікроелементи мідь (Cu), цинк (Zn), марганець 
(Mn) та інші, негативне значення яких виявля-
ється лише при високих концентраціях у ґрун-
тах, а також елементи, позитивне значення 
яких для організмів тварин поки що не вста-
новлено, але підвищений вміст їх особливо 
небезпечний для здоров’я. До таких елемен-
тів належать кадмій (Cd), ртуть (Hg), свинець 
(Pb). Важкі метали, накопичуючись у ґрунтах, 
долучаються до хімічних та біохімічних проце-
сів, негативно впливають на мікрофлору, склад 
та властивості ґрунтів. Було встановлено, що 
25–35 % випадків забруднення сільськогоспо-
дарських угідь важкими металами пов’язано 
із внесенням добрив. Концентрація шкідливих 
речовин у мінеральних добривах залежить від 
вихідної сировини. Фосфорні добрива характе-

ризуються більш високим вмістом важких мета-
лів, ніж азотні та калійні.

Критерії оцінки забруднення ґрунтів та 
принципи їх визначення у різних країнах часто 
не збігаються. У Японії, наприклад, сільсько-
господарські ґрунти вважаються забрудненими 
при вмісті в них міді 125 млн, миш’яку 15 млн 
чи концентрація кадмію в рисі, вирощеного на 
цьому ґрунті, 1 млн та більше. У Канаді (про-
вінція Онтаріо) концентрація міді в сільськогос-
подарських ґрунтах не повинна перевищувати 
100, миш’яку – 14 млн, у США (штат Нью-
Джерсі) – 170 і 20 млн відповідно.

На думку Нельсона Байера (Дослідний 
центр дикої природи, штат Мериленд, США) 
та багатьох інших спеціалістів, зручна система 
оцінки ступеня забруднення ґрунту та мотива-
ції необхідності її очистки прийнята в Голландії.

Система передбачає 3 градації ступеня 
забруднення: А – фонові концентрації забруд-
нювачів у ґрунті; В – середній ступінь забруд-
нення (перш ніж прийняти рішення про очистку 
ґрунту), необхідні додаткові дослідження; С – 
сильний ступінь забруднення (необхідна термі-
нова очистка). 

У таблиці 4.4 наведені значення за цими  
3 критеріями для деяких шкідливих речовин. 

Таблиця 4.4
Критерії для оцінки ступеня забруднення 

ґрунтів (млн), які прийняті у Голландії

Забруднювачі Критерії, млн-1

А В С
Важкі метали

Аs 20 30 50
Сd 1 5 20
Сu 50 100 500
Рв 50 150 600
Нg 0,5 2 10
Nі 50 100 500
Zn 200 500 3000

Мінеральні 
забруднювачі

Фтор 200 400 2000
Сірка 2 20 200

Пестициди
Хлорорганічні 

(кожен окремо) 0,1 0,5 5

Хлорорганічні 
(загальна кількість) 0,1 1 10

Пестициди 
(загальна кількість) 0,1 2 20

Тут показано, що ґрунти підлягають очистці 
при концентрації, наприклад, хоча б одного 
хлорорганічного пестициду 5 млн, усіх пес-
тицидів – 20 млн, критичні значення для Сd і 
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Рв по А, В і С становлять відповідно: 1, 5, 20 і 
50, 150, 600 млн. У Канаді (провінція Онтаріо) 
також використовують таку систему, критичні 
значення за деякими забруднювачами відріз-
няються від голландських: Сd- 1,5, 5, 20 млн-1, 
Рв – 50, 200, 600 млн.

У провінції Онтаріо розроблені крите-
рії оцінки забруднення ґрунтів залежно від їх 
функціонального призначення (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5
Критерії для оцінки вмісту шкідливих 
речовин у ґрунтах (млн), які введені 

Міністерством охорони навколишнього 
середовища провінції Онтаріо (Канада)

Забруднювачі

Призначення земель
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Аs 14 25 50
Сd 1-6 4 8
Сu 100 300 300
Рв 60 500 1000
Нg 0,5 1 2
Nі 32 200 200
Zn 220 800 800

Як видно з таблиці, концентрація важких 
металів, яка допустима для сільськогосподар-
ських земель, набагато нижча, ніж для земель 
під житловою і промисловою забудовою. 

Так, вміст свинцю в сільськогосподарських 
ґрунтах не повинен перевищувати 60 млн, для 
житлових і промислових – 500 і 1000 млн відпо-
відно, кадмію – 1-6,8 млн.

На відміну від Голландії та Канади, у США 
ступінь забруднення ґрунтів (слабкий, серед-
ній і сильний) ураховують, передусім, у зв’язку 
з можливістю забруднення ґрунтових вод. Тому 
при визначенні концентрацій шкідливих речо-
вин у ґрунтах завжди досліджують їх «потен-
ціал вимивання» забруднювачів у ґрунтові 
води. У штаті Каліфорнія, наприклад, для кож-
ного локального місця визначений потенціал 
вимивання (високий, середній і низький) на 
підставі таких властивостей, як глибина заля-
гання ґрунтових вод, середня кількість атмос-
ферних опадів, наявність елементів струк-
тури, які можуть збільшити потік речовин через 
ґрунт. Наприклад, ґрунти з низьким потенціа-
лом вимивання підлягають очистці, якщо: кон-
центрація бензину досягає 1 млн, толуяну, кси-
ляну і етилбензину – 50 млн, ґрунти із середнім 
потенціалом – при концентрації цих речовин 

0,3, 0,3, 1,1 млн відповідно. Для ґрунтів з висо-
ким потенціалом вимивання встановлені кри-
тичні концентрації ще в 10 разів нижчі. Схожий 
принцип оцінки забруднення застосовують у 
Великій Британії.

Паралельно з визначенням концентрацій 
забруднювачів у ґрунтах та ґрунтових водах у 
США завжди проводять контроль води в пит-
них джерелах. Навіть якщо всі показники тут не 
перевищують норми, рішення про необхідність 
очищення ґрунтів неодмінно приймається на 
підставі концентрацій забруднювачів у ґрунтах 
та ґрунтових водах.

Поряд з вищенаведеними основними 
критеріями для оцінки ступеня забруднення 
ґрунтів застосовуються й інші, наприклад, – 
за донними відкладами водоймищ, за дією 
забруднювачів на дощових черв’яків, за вміс-
том забруднювачів у крові дітей та ін.

У США розроблені критерії оцінки ступеня 
забруднення ґрунтів на підставі вмісту забруд-
нювачів у донних відкладах Великих Озер 
(табл. 4.6).

Таблиця 4.6
Критерії для оцінки забруднення ґрунтів 

за концентрацією забруднювачів у донних 
відкладах Великих Озер США (млн)
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Аs 3 3-8 > 8

Сd Не вста-
новлено

Не вста-
новлено > 75

Сu < 25 25-50 > 50
Нg < 1 1 > 1
Nі < 20 20-50 > 150
Zn < 90 90-200 > 1200

Американські дослідники дійшли висновку, 
що збільшення фонових концентрацій забруд-
нювача в донних відкладах озер є сигналом про 
неблагополуччя навколишніх земель. Ступінь 
забруднення ґрунтів можна визначити також за 
станом біологічних індикаторів. Таким досить 
чутливим індикатором є людина, передусім, 
діти. Медичними службами США проведені 
дослідження залежності вмісту свинцю у крові 
дітей від його концентрації у ґрунтах. Показано, 
що на кожні 1,0 млн свинцю у ґрунтах та пові-
трі його вміст у крові дітей збільшується на  
5 мкг/дн. Зони, де концентрація свинцю в ґрун-
тах перевищує 500 млн, мають бути очищені 
терміново, оскільки існує великий ризик для 
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дітей, а проведення сільськогосподарських 
робіт на таких землях неприпустиме.

Отже, критерії оцінки забруднення ґрунтів 
пестицидами, важкими металами, нітратами, 
радіонуклідами, відходами нафтопереробки 
та ін., які розроблені в розвинутих зарубіжних 
країнах, дають змогу визначити: можливість 
вирощування сільськогосподарських культур, 
необхідність очищення забруднених ґрунтів, 
проведення житлової забудови, ступінь ризику 
для здоров’я людини та навколишнього серед-
овища тощо.

У більшості країн як критерій прийняті 
гранично допустимі концентрації шкідливих 
речовин. Еталоном вважається система гра-
дацій ступеня забруднення ґрунтів, прийнята 
в Голландії, з ГДК якої порівнюють прийняті в 
інших країнах. Граничні концентрації забруд-
нювачів можуть бути різними залежно від при-
значення земель (Канада), можуть прийматися 
залежно від впливу на інші природні середо-
вища (США). У деяких країнах, оцінюючи сту-

пінь забруднення, користуються біоіндикато-
рами (дощові черв’яки та ін.) чи досліджують 
вплив безпосередньо на людину.

При виборі критеріїв необхідно зважати 
на характерні умови й можливості конкретної 
місцевості і водночас ураховувати національні 
та міжнародні норми. Своєчасно проведена 
оцінка ступеня забруднення ґрунтів дасть змогу 
попередити глобальне забруднення ґрунтів та 
ґрунтових вод, на сільськогосподарських зем-
лях – вчасно обмежити використання пести-
цидів і стічних вод, обрати оптимальний спосіб 
очищення та зекономити значні засоби. 

Для обґрунтування рішень про проведення 
заходів з очистки ґрунтів необхідно спиратися 
на порогові концентрації токсичних хімічних 
речовин у ґрунті, перевищення яких небез-
печне для здоров’я людини. За винятком гра-
ничних концентрацій для деяких шкідливих 
речовин, такі нормативи поки що не розроблені 
ні у розвинутих зарубіжних країнах, ні в країнах 
колишнього СРСР.

Питання для самоперевірки:
1. Охарактеризуйте наукові принципи побудови природоохоронних систем землеробства з еко-

лого-ландшафтним облаштуванням території землекористування сільськогосподарських підпри-
ємств з урахуванням ландшафтних й агроекологічних умов.

2. Охарактеризуйте методологічні основи формування еколого-ландшафтної організації тери-
торії сільськогосподарських підприємств з урахуванням ландшафтних й агроекологічних умов.

3. Охарактеризуйте логічно-змістову схему організації території сільськогосподарських підпри-
ємств у межах сільських рад методом еколого-ландшафтного землеустрою.

4. Наведіть обґрунтування складників та елементів проектів еколого-ландшафтного 
землеустрою.

5. Охарактеризуйте методичний підхід агроекологічного зонування та ландшафтної типізації 
сільськогосподарських земель.

6. Охарактеризуйте рекомендовані напрями застосування матеріалів районування та зону-
вання в землевпорядному проектуванні.

7. Охарактеризуйте методичний підхід формування еколого-безпечних та інвестиційно-прива-
бливих підтипів землекористування.

8. Охарактеризуйте процедуру формування природоохоронних обмежень у використанні 
земель та інших природних ресурсів.
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5.1. ПЕРЕДУМОВИ ТА СУТНІСТЬ 
ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Світову стратегію сільськогосподарського 
землекористування визначає створена при 
ООН продовольча сільськогосподарська орга-
нізація – ФАО. Політика ФАО, спрямована на 
інтенсифікацію сільськогосподарського земле-
користування, полягала в:

- орієнтуванні країн, що розвиваються, на 
монокультури, 

- повсюдному впровадженні одних сортів та 
ігноруванні методів рослинництва і тваринни-
цтва, віками вироблених місцевим селянством, 

- заохочуванні використання пестицидів та 
синтетичних мінеральних добрив [1]. 

Політика ФАО щодо інтенсифікації  
сільськогосподарського землекористування, 
по-перше, призвела агроекосистеми світу до 
кризової ситуації; по-друге, ілюзорним вия-
вився й прогрес, що був досягнутий за раху-
нок інтенсифікації галузі. Дійсно, за останні 
10 років виробництво сільськогосподарської 
продукції збільшилося на 25%, однак ринкові 
ціни на неї зросли на 100%, а реальні прибутки 
фермерів – лише на 15% [1]. 

У зв’язку з цим з 1985 року розвинені країни 
світу почали змінювати політику інтенсифікації 
сільськогосподарського землекористування на 
нову – політику екологізації. 

Так, Європейський Союз на початку 
90-х років ХХ століття почав приймати рішення, 
спрямовані на екологізацію землекористу-
вання. Зокрема, з 1993 року Євросоюз не засі-
ває 4,2 млн га земель, а використовує для 
вирощування культур з подальшою перероб-
кою на біопаливо. У цей же час у США затвер-
дили програму консервації на 10 років 18,2 млн 
га сільськогосподарських земель. На резервних 
землях навіть не дозволяється заготовлювати 
сіно. Це можна робити тільки в окремі роки, 
у термін, коли повністю завершується гніз-
дування птахів, і кожного разу за особливим 
дозволом департаменту землеробства США. 

Компенсація також виплачується за залуження 
берегів річок та ставків і за відмову від осу-
шення. Крім того, фермери, які відмовляються 
від отримання компенсації та не вживають цих 
заходів, втрачають можливість користуватися 
пільговими кредитами та пільговою оплатою 
при продажу продукції [1]. 

Екологізація землекористування потрібна 
як для оздоровлення якісного стану земель та 
навколишнього природного середовища, так і 
для населення.

Ученими Інституту продовольчих ресур-
сів НААН України встановлено, що здоров’я 
людини, по-перше, на 10-20 % визначається 
екологічною ситуацією [2, с. 33], а екологічна 
ситуація в Україні є доволі складною:

- 15 % – «умовно екологічно чиста» територія, 
- 15 % – помірно забруднена територія;
- 70 % – забруднена територія [3].
І по-друге, здоров’я людини на 50-70% 

залежать від способу життя, найважливі-
шим складником якого є харчування [2, с. 33]. 
У країні час від часу виявляють небезпечні 
для здоров’я речовини у продуктах харчу-
вання. Така ситуація може призвести до того, 
що споживання неекологічних продуктів хар-
чування знизить якість життя в цілому. А це, 
передусім, зниження рівня здоров’я населення, 
що призводить до втрат людського капіталу. 
Розрахунковий збиток від забруднення про-
дуктів харчування в Україні становить понад  
6 млрд дол. на рік [4, с. 93]. 

Сьогодні майже на всіх сільськогосподар-
ських землях поширені процеси деградації, які 
так чи інакше впливають на обсяги вирощу-
вання та якість продукції харчування. Серед 
них найбільш масштабними є:

- водна та вітрова ерозія (близько 57,5 % 
території), 

- забруднення земель (біологічне, хімічне, 
радіаційне тощо – близько 20 % території),

- підтоплення (близько 12 % території);
- порушення земель (котловани, канали, 

вали, осушення земель тощо) [2, с. 24].

РОЗДІЛ 5 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ  

ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
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У Концепції боротьби з деградацією земель 
та опустелюванням відмічається, що протягом 
1986-2010 рр. вміст гумусу в ґрунтах України 
зменшився на 0,22 % і становить 3,14 %. 
Щорічні втрати гумусу становлять 0,65 тонн на 
1 гектар [2, с. 23]. 

Таким чином, інтенсивний розвиток 
деградаційних процесів на землях України та 
потреба в якісних продуктах харчування зумов-
лює пошук шляхів екологізації землекористу-
вання. Суть екологізації землекористування 
полягає в тому, що на перший план виходять 
не економічні цілі, як було раніше прийнято, а 
екологічні. Тобто кожне нове освоєння, зміна 
цільового використання земель тощо оціню-
ється з позиції зменшення негативного впливу 
на довкілля та земельні ресурси (ґрунти) зага-
лом у розрахунку на одиницю сукупного сус-
пільного продукту. 

Важливо знати!!! 
Екологізація землекористування – це 
послідовне впровадження нових форм 
земельних відносин, методів та технологій 
використання й охорони земель, 
виконання управлінсько-виробничих та 
інших рішень, які дають змогу підвищити 
ефективність використання земельних та 
інших природних ресурсів з одночасним 
збереженням природного середовища та 
його поліпшення на відповідних рівнях [5].

Поняття «екологізація» на відміну від 
поняття «охорона природи» є більш широким і 
спрямоване на зменшення негативного впливу, 
тобто зниження потреби в охороні природи. 
Тому екологізація є більш широким поняттям, 
ніж природоохоронна діяльність. Основною 
метою екологізації є генерування ідей, ство-
рення засобів, прийняття рішень, що сприяти-
муть відтворенню природи. У сфері землеко-
ристування це:

- зміни систем землеробства;
- зміна структури посівів; 
- встановлення жорстких нормативів щодо 

забруднення земель (ґрунтів); 
- вилучення з обігу земель, непридат-

них для сільськогосподарського використання 
тощо [6].

У розвитку систем землеробства та зем-
лекористування людство пройшло 4 етапи 
екологізації:

1-й етап охоплює 50-70-і рр. ХХ століття. 
Характеризується розвитком екологічного 
обладнання. Мається на увазі виробництво 
очисних споруд на свиноферми, птахоферми, 
будівництво відстійників для зберігання відходів 

сільськогосподарського виробництва. Шляхом 
значних матеріальних витрат на очисне облад-
нання у сфері землекористування вдалося 
пом’якшити екологічну ситуацію.

2-й етап охоплює 80-і роки ХХ століття. 
Характеризується інтенсивним застосуванням 
малозабруднювальних та маловідходних тех-
нологій. Це дозволило зменшити потребу в 
очисних спорудах.

3-й етап охоплює 90-і роки ХХ століття. 
Характеризується підвищенням ефективності 
землекористування.

4-й етап охоплює 2000-2020 рр. та перед-
бачає застосування альтернативних (органіч-
них) систем землеробства, вирощування еко-
логічно нешкідливих продуктів харчування, 
застосування нових технологій та обладнання 
тощо [6].

Об’єктом екологізації на державному 
рівні може бути аграрна галузь, на регіональ-
ному – пріоритетні для регіону у вирощуванні 
сільськогосподарські культури, виробництва та 
технології. На місцевому рівні – вирощування 
продуктів рослинництва, переробки сміття, 
захоронення відходів тощо.

Суб’єктами екологізації можуть бути не 
тільки безпосередні виробники екологічно без-
печної продукції, а і її споживачі [6]. 

Структуру земельних угідь України скла-
дають сільськогосподарські землі, ліси та інші 
лісовкриті площі, забудовані землі, відкриті 
заболочені землі, сухі відкриті землі з особли-
вим рослинним покривом, відкриті землі без 
рослинного покриву або з незначним рослин-
ним покривом та води. Ці землі пропонуємо 
розділити на три типи використання. Для кож-
ного типу використання [7, с. 142-150, 151-159, 
160-160] характерні відмінності в процесах еко-
логізації землекористування (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 
Екологізація землекористування  
за типами використання земель

№ Типи земель Використання земель

1 Землі 
продуктивного типу

сільськогосподарське 
землекористування 
тощо

2 Землі природного 
типу 

лісогосподарське зем-
лекористування тощо

3 Землі техногенного 
типу

землі населених пунк-
тів, промисловості, 
транспорту, зв'язку, 
оборони тощо

Джерело: за даними [7]

Так, основою формування земель про-
дуктивного типу є сільськогосподарські землі, 



ЕКОЛОГІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

150

зокрема, рілля. Земель продуктивного типу  
у структурі земельних угідь України нарахову-
ють 56%. Для ріллі характерні близько 20 видів 
процесів деградації [7, с. 142-150]. У зв’язку з 
цим основними аспектами екологізації земель 
продуктивного типу, з одного боку, мають стати:

- по-перше, встановлення екологічно 
допустимого співвідношення площ ріллі; 

- по-друге, встановлення оптимального 
рівня розораності ріллі. 

Оскільки найбільшу частку у складі про-
дуктивних земель займає рілля, то екологізація 
землекористування, перш за все, повинна сто-
суватися оранки, це: 

- безвідвальний обробіток ґрунту на гли-
бину до 40 см при регулярному спушуванні на 
глибину до 7-8 см. Прикладом мже бути полтав-
ський досвід щодо впровадження регіональної 
системи ґрунтозахисного безплужного земле-
робства, яке відбувалося з 1973 р. До 1984 р. 
система була впроваджена повністю та почала 
давати хороші економічні показники в поєд-
нанні з екологічною ефективністю. На землях 
зменшилася ерозія, внесення гербіцидів, стійко 
падав вміст нітратів у продукції [1]. 

- ґрунто-охоронна система землеробства, 
у якій до 40-50% ріллі зайнято багаторічними 
травами. Вносять тільки високоякісні орга-
нічні добрива та сидерати, витримується опти-
мальне поголів’я худоби та ретельно контролю-
ється баланс поживних речовин у ґрунті. Але 
така система на 40-50% знижує продуктивність 
рослинництва [1]. 

- система водної меліорації передбачає 
перехід до системи малого зрошування, зро-
шування природних кормових угідь у запла-
вах, екологізації норм, засобів та термінів 
поливу, контролю за якістю води, зокрема вико-
ристанням для поливу води з мінералізацією 
не більше 0,5–1 г/л. Зрошувальна система 
«Чорний мочар» після впровадження системи 
водної меліорації різко підвищила економічні 
та екологічні показники [1]. 

До складу земель природного типу нале-
жать ліси, зокрема землі, вкриті лісовою рос-
линністю та чагарники, а також сіножаті, пасо-
вища, багаторічні насадження та перелоги, 
відкриті заболочені землі, сухі відкриті землі з 
особливим рослинним покривом, відкриті землі 
без рослинного покриву. Земель природного 
типу в структурі земельних угідь України нара-
ховують 37% [7, с. 151-159].

На землях природного типу природні про-
цеси, у тому числі й процеси кругообігу речовин, 
відбуваються в такий спосіб, що не породжують 
ані надлишку, ані дефіциту складників земель-
них ресурсів. Така досконалість у досягненні 

рівноваги між різними природними процесами 
є базою екологобезпечного функціонування 
екосистем. Тому основою екологізації земель 
природного типу має бути стимулювання до 
збереження рівноваги на землях з природними 
екосистемами шляхом:

 застосування нових технологій щодо 
формування високопродуктивних деревостанів 
на раніше лісовкритих земельних площах;

 використання нових технологій форму-
вання природних ландшафтів, стійких до гло-
бальних кліматичних змін; 

 застосування нових підходів до просто-
рової організації селітебних територій з дотри-
манням нормативів озеленення;

 реалізація формування системи екоме-
режі на регіональному та місцевому рівнях;

 створення ландшафтів, для яких прита-
манна лісо-луго-пасовищна рівновага та здій-
снення лісонасадження в ерозійно-небезпеч-
них місцях тощо.

До земель техногенного типу зарахову-
ють землі із суттєво порушеним або відсутнім 
ґрунтовим покривом не лише в сільському гос-
подарстві та промисловості, а й в інших галу-
зях національного господарства. Ці землі різні 
за площею, походженням, складом, власти-
востями, але зараз мають спільну ознаку – 
втрачену здатність до самовідновлення і зде-
більшого позбавлені родючості та відповідно 
продуктивності. Проте в національному госпо-
дарстві ці землі продовжують виконувати свої 
значимі функції та володіють високою вартістю. 
Крім того, вони характеризуються високим рів-
нем освоєння, що віддзеркалюється в рівні 
антропогенного та техногенного навантаження. 
До цього типу в складі сільськогосподарських 
земель відносимо землі: під господарськими 
будівлями і дворами; під господарськими шля-
хами і прогонами; забруднені сільськогоспо-
дарські угіддя, які не використовуються в сіль-
ськогосподарському виробництві, у тому числі 
землі техногенно- та радіоактивно забруднені; 
землі з порушеним ґрунтовим покривом під 
тимчасовою консервацією та землі, які знахо-
дяться у стадії меліоративного будівництва і 
відновлення родючості; інші сільськогосподар-
ські землі [7, с. 160]. 

До техногенного типу земель відносимо 
також забудовані землі, зокрема землі під жит-
ловою забудовою, землі промисловості, землі 
під відкритими розробками, кар’єрами, шах-
тами, відвалами, териконами та відповідними 
спорудами, землі комерційного, громадського 
та змішаного використання, землі, які вико-
ристовуються для транспорту і зв’язку, для 
технічної інфраструктури (видалення відходів, 



151

Розділ 5. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ...

водозабезпечення та очищення стічних вод, 
виробництва та розподілу електроенергії та 
ін.) та інші забудовані землі тощо. У цілому в 
структурі земельних угідь України таких земель 
нараховують близько 7 % [7, с. 160].

Основою екологізації земель техногенного 
типу має бути стимулювання до зменшення 
антропогенного навантаження шляхом:

 оптимізації забудови населених пунктів; 
 рекультивації порушених розробками 

земель;
 оптимізації площ звалищ побутових від-

ходів тощо.
Інструменти екологізації повинні забезпе-

чити стимули та сприятливі умови для реалі-
зації екологічно безпечного землекористування 
та ведення виробництва.

Таким чином, найважливішими принципами 
екологізації землекористування мають бути: 

- формування та особлива охорона еколо-
гічної мережі як єдиної територіальної системи 
природних ландшафтів; 

- екологічно безпечне господарське вико-
ристання земельних ресурсів; 

- мінімальна дія на землю; 
- відмова від необґрунтованих проектів 

перетворення природних ландшафтів з метою 
«освоєння нових або поліпшення наявних угідь; 

- допустимо обмежене вилучення важли-
вих сільськогосподарських та природоохорон-
них угідь; 

- збереження й окультурення природних 
агроландшафтів, порушених людиною у попе-
редній нерозумній діяльності; 

- моніторинг, контроль за використанням й 
охороною земель, економічна оцінка екологіч-
них збитків; 

- оптимізаційний прогноз і програмування 
будь-яких видів господарської діяльності на 
землі і прогноз її наслідків; 

- оперативне прийняття рішень у ходпід 
час організації використання землі для врегу-
лювання еколого-економічних взаємовідносин, 
пов'язаних із земельними ресурсами; 

- суворе виконання екологічних, соціаль-
них і економічних нормативів перерозподілу 
земельних ресурсів за цільовим призначенням 
[8, с. 33].

5.2. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ 
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ

У Земельному Кодексі ст. 22 вказано, що 
землями сільськогосподарського призначення 
визнаються землі, надані для виробництва 

сільськогосподарської продукції, здійснення 
сільськогосподарської науково-дослідної та 
навчальної діяльності, розміщення відповідної 
виробничої інфраструктури, у тому числі інф-
раструктури оптових ринків сільськогосподар-
ської продукції, або призначені для цих цілей.

Важливо знати!!! 
До земель сільськогосподарського 
призначення належать:
 сільськогосподарські угіддя;
 несільськогосподарські угіддя  
(ст. 22 Земельний Кодекс України)

Землі сільськогосподарського призначення 
поділяють на дві великі групи: 

- сільськогосподарські угіддя, з яких 
рілля – це землі, які використовуються для 
вирощування сільськогосподарських культур; 
багаторічні насадження – це сільськогоспо-
дарські угіддя, на яких вирощуються плодові 
насадження деревного або кущового типу 
(сад, виноградник, ягідник, плодовий роз-
плідник, плантації та інші); сіножаті – це сіль-
ськогосподарські угіддя, на яких вирощується 
трав'яниста рослинність для вигодівлі худоби; 
пасовища – це сільськогосподарські угіддя, 
на яких вирощується трав'яниста рослинність 
для випасання худоби; перелоги – це сільсько-
господарські угіддя, які втратили родючість та 
тимчасово виведені з сільськогосподарського 
обробітку з метою природного відновлення 
родючості ґрунтів.

- несільськогосподарські угіддя – господар-
ські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги 
та інші захисні насадження, крім тих, що нале-
жать до земель лісогосподарського призна-
чення, землі під господарськими будівлями і 
дворами, землі під інфраструктурою оптових 
ринків сільськогосподарської продукції, землі 
тимчасової консервації тощо.

Екологізація земель, сільськогосподар-
ських угідь характеризується підвищенням про-
дуктивності землеробства завдяки викорис-
танню технологій з розширеного відтворення 
земель. 

В основі екологізації земель (сільськогос-
подарських та несільськогосподарських угідь) 
має бути підвищення продуктивності земле-
робства завдяки використанню технологій з 
розширеного відтворення земель та забезпе-
чення збереження екологічної рівноваги в агро-
екосистемах. Екологізація землекористування 
земель сільськогосподарського призначення 
має здійснюватися завдяки: 

 переходу від інтенсивних до адаптив-
них систем землеробства (зокрема, для запобі-
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гання ерозії ґрунту розвивати такі землеробські 
системи, як безплужне землеробство, полеза-
хисне лісорозведення, безвідвальний та міні-
мальний обробіток ґрунту, а також впроваджу-
вати ресурсо- й енергозберігальні технології 
протиерозійного обробітку ґрунту, які забезпе-
чуватимуть розширене відтворення ґрунтової 
родючості);

 переходу на контурно-меліоративну 
організацію території, з поступовим збільшен-
ням площ органічного землеробства (це дозво-
лить не тільки зберегти ґрунт від деградації, 
але й на 10-15 % підвищити його природну 
родючість);

 переходу на органічні добрива, сиде-
рати й посіви багаторічних трав та застосу-
вання мінеральних добрив і хімічної меліорації 
на суворій науковій основі;

 переходу на вирощування сортів культур 
з підвищеним коефіцієнтом використання ФАР;

 обмеженню у використанні важкої тех-
ніки при обробітку полів;

 проведенню екологічної експертизи 
нової техніки і технологій у агросфері;

 веденню агроекологічного моніторингу 
земель.

Необхідність екологізації сільськогоспо-
дарського землекористування ще в 1990 р. 
відмічав д.е.н. А.Г. Тихонов: «…нині в нашій 
країні тип відтворення, що склався, є нееколо-
гічним з усіма наслідками, які звідси виплива-
ють...» [9, с. 32]. Він теоретично обґрунтував 
поняття «типу відтворення», який передба-
чав розв’язання екологічних проблем і недо-
пущення їх у майбутньому. Таким має бути 
інтенсивно-екологічний тип розширеного від-
творення, суть якого полягає в екологічності 
всіх без винятку виробничих процесів. Будь-
яке виробництво повинно відтворювати при-
родні фактори, що використовуються у стані, 
даному природою або який не перевищує гра-
нично допустимі рівні забруднення [8]. Аналіз 
сучасного якісного стану землекористування 
показує, що досягти відтворення природних 
факторів, які використовуються у стані, даному 
природою, повністю практично неможливо. 
Наближуватися до нього реально тільки за 
допомогою системи органічного землеробства. 

5.3. ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО ЯК МЕТОД 
ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

Одним із методів екологізації землекорис-
тування є органічне (біологічне) землеробство. 
Основна мета органічного землеробства – 
виробництво екологічно чистої продукції. 

Термін «органічне землеробство» (рослин-
ництво, технології, продукти й інше) за рубежем 
став загальноприйнятим в іншому трактуванні: 
«біологічне» або «екологічне». Часом виник-
нення органічного землеробства в його сучас-
ному форматі є 20-30 роки, коли формувалася 
його концептуальна (світоглядна) основа й 
принципи технології. Однак, якщо мова йде про 
виникнення економічно значимого автономного 
органічного сектора у світовому землероб-
стві, то його зародження припадає на початок 
90-х років XX століття [8, с. 291].

Результатом органічного землеробства 
є органічна продукція, вироблена суб’єктами 
землекористування. Органічна рослинна про-
дукція виробляється:

- без застосування гербіцидів, пестицидів, 
інсектицидів, азотовмісних та інших хімічних 
(синтетичних) добрив, вироблених з нафти, 
добрив на основі стічних вод тощо;

- без використання радіації та генної інже-
нерії у виробництві;

- без застосовування антибіотиків та гор-
монів росту під час вирощування худоби для 
одержання м’яса.

Органічна тваринна продукція: м'ясо, 
домашня птиця, яйця і молочні продукти, виро-
бляються без застосування антибіотиків або 
гормонів росту тощо. Перш ніж відбудеться 
маркування продукції як органічної, уповнова-
жена урядом інспекція оглядає підприємство, 
де виробляється продовольство, щоб упевни-
тися, що суб’єкт землекористування виконує 
всі правила, необхідні для відповідності орга-
нічним стандартам [8, с. 292].

Основними вимогами до одержання орга-
нічної продукції є [10]: 

- оброблення земельних угідь без застосу-
вання хімічних речовин; 

- адаптація насіння до місцевих умов: воно 
має бути стійким до шкідників і бур’янів і не 
повинно бути генетично модифікованим; 

- підтримання родючості ґрунтів за допомо-
гою сівозмін та добрив рослинного або тварин-
ного походження, що біологічно розкладаються;

- застосування фізичних бар’єрів для 
боротьби зі шкідниками: шум, ультразвук, світло, 
пастки, спеціальний температурний режим тощо.

Органічна продукція стрімко набула зна-
чної популярності в Європі, США, Австралії. 
Так, серед європейських країн-виробників у 
відсотковому відношенні лідерами є Данія та 
Швейцарія, де масштаби органічного земле-
робства сягають 10-15 % від усього землероб-
ства. Ненабагато відстають Австралія, США, 
Японія, Китай. За посіяними площами у світі 
лідирує Австралія [2, с. 30].
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Експерти стверджують, що темпи еконо-
мічного росту в органічному землеробстві сьо-
годні становлять 10-15 % на рік. За різними 
оцінками обіг від продажу органічної продукції 
на світовому ринку сягає 40 млрд євро на рік 
і найближчим часом досягне 200 млрд євро 
[2, с. 30]. В Україні станом на 2016 р. внутрішній 
споживчий ринок органічних продуктів стано-
вив близько 21,2 млн євро [11].

У державі органічне землеробство тільки 
починає розвиватися. Попри те, що загальна 
площа органічних сільськогосподарських 
угідь протягом 2002-2016 рр. збільшилася 
майже в 3 рази, а кількість господарств, які 
виробляють органічну продукцію, майже в 
6 разів, частка сертифікованих органічних 
площ серед загального об’єму сільськогос-
подарських угідь України становить лише 
близько 1% (табл. 5.2).

Таблиця 5.2
Загальна площа органічних 

сільськогосподарських угідь і кількість 
органічних господарств за 2002–2016 рр.
Роки Площа, тис. га Кількість господарств
2002 164,4 31
2003 239,5 69
2004 240,0 70
2005 242,0 72
2006 242,0 80
2007 249,9 92
2008 270,0 118
2009 270,2 121
2010 270,2 142
2011 270,3 155
2012 272,9 164
2013 393,4 175
2014 400,8 182
2015 410,6 210
2016 411,2 360

Джерело: за даними [11]

У Державній цільовій Програмі розвитку 
села на період до 2015 р., що вже закінчила 
свою дію [12], було задекларовано довести 
обсяг частки органічної продукції в загальному 
обсязі валової продукції сільського господар-
ства до 10%, що не було досягнуто через від-
сутність підтримки галузі державою. 

Проте в проекті «Стратегії сталого роз-
витку України на період до 2030 рр.» (версія 
3.2 станом на 05.12.2016 р.) передбачено до 
2030 року збільшити площу земель сільськогос-
подарського призначення, зайнятих під органіч-
ним виробництвом, до 3 млн га та забезпечити 
щорічний приріст, починаючи з 2020 року, обся-

гів виробництва та реалізації органічної продук-
ції на 5 %.

Сьогодні найбільшим в Україні органіч-
ним сертифікованим підприємством відпо-
відно до стандарту (ЄС).834/2007 та 889/2008 є  
ПП «Агроекологія». ПП «Агроекологія» розта-
шоване на землях Шишацького та Зіньківського 
районів Полтавської області. Господарювання 
тут ведеться на площі 8 тис. га [13].

Проблема екологізації землекористування 
на землях, де займаються тваринництвом, є 
значно складнішою, ніж у рослинництві:

- по-перше, важливим є збереження рівно-
ваги між рослинництвом та тваринництвом. Так, 
для повної переробки залишків рослин за нор-
мами на 1 га орних земель повинно припадати 
в середньому або 2-3 корови, або 5 телиць, або 
25 свиней, або 2500 курей. Але на сьогодні в 
сільському господарстві України це співвідно-
шення різко порушене [1];

- по-друге, знешкодження твердих і рідких 
відходів та зменшення газоподібних викидів. 
На сьогодні гній використовується в основному 
як добриво, і при цьому його погано готують 
для внесення у ґрунт. Це призводить до надхо-
дження у ґрунт паразитичної мікрофлори, яєць 
гельмінтів, великої кількості насіння бур’янів. 
Можливостей для знешкодження такого гною 
багато. Але найбільш екологічно чистою та еко-
номічно вигідною є переробка тваринницьких 
відходів на біогаз [1].

Становлення органічного землеробства як 
галузі аграрного сектору дуже тісно пов'язане 
зі створенням системи сертифікації і контролю. 
Ця система складається з трьох етапів:

1 етап – сертифікація самого продукту 
(сертифікація органічної продукції (сиро-
вини) – процедура, за допомогою якої орган 
із сертифікації документально засвідчує, що 
органічна продукція (сировина) узгоджується 
з вимогами до органічної продукції, встанов-
леними в нормативних документах; органічна 
продукція – продукція, одержана внаслідок 
переробки органічної сировини; органічна 
сировина – сировина, одержана внаслідок сер-
тифікованого органічного виробництва відпо-
відно до Правил органічного виробництва).

2 етап – сертифікація процесу (сертифі-
кація органічного виробництва – процедура, 
що складається з проведення інспектування 
та сертифікації, під час якої орган сертифіка-
ції органічного виробництва документально 
засвідчує відповідність чи невідповідність 
процесу виробництва органічної продукції 
Правилам органічного виробництва та видає 
сертифікаційне рішення або сертифікат вста-
новленого зразка. Оператор одержує або не 
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одержує право на маркування такої продукції, 
як органічна; Правила органічного виробни-
цтва – нормативно-правовий акт, який регла-
ментує вимоги до органічного виробництва на 
всіх стадіях виробництва, переробки та реалі-
зації органічної продукції).

3 етап – сертифікація земельної ділянки, 
на якій виробляється ця продукція (сертифіка-
ція земель (ґрунтів) для органічного виробни-
цтва – це процедура, за допомогою якої орган 
із сертифікації засвідчує, що землі (ґрунти) цієї 
земельної ділянки належать до екологічно чис-
тих, на яких можливе вирощування органічної 
рослинницької продукції) [8, с. 297].

Для кожного етапу мають бути вироблені 
свої критерії системи контролю за їх виконан-
ням. Особливістю органічного землеробства є 
те, що система контролю, прийнята на Заході, 
не є функцією держави. Її створили і підтриму-
ють неурядові організації. Провідними з них є: 
IFOAM, Диметра, IFOAM, а також міжнародна 
федерація органічного сільського господар-
ства, яка є засновником руху з поширення орга-
нічного землеробства.

Сучасні вимоги до органічного сільського 
господарства містяться у двох основних міжна-
родних джерелах, а саме:

• в інструкції із застосування Харчового 
кодексу у сфері виробництва, переробки, 
маркування та маркетингу органічних продук-
тів харчування (Codex Alimentarius Гуіделінес 
for the Production, Processing, Labelling and 
Marketing of Organically Produced Foods);

• у документах міжнародної федерації 
ініціатив у галузі органічного сільського гос-
подарства (International Federation of Organic 
Agriculture Movements (IFOAM).

Головні типи екологічних стандартів можна 
узагальнити так:

а) міжнародні, приватні або міжурядові 
рамкові стандарти, такі як міжнародні базисні 
стандарти IFOAM або Харчовий кодекс;

б) основні чинні Стандарти чи директиви, 
такі як директиви ЄС (№ 2092/91) або аме-
риканська національна органічна програма 
USDA;

в) приватні Стандарти екологічного вироб-
ництва, такі як DEMETER, Naturland, Bioland, 
Geae, Ecowin і ін. [8, с. 298].

На думку зарубіжного експерта А.В. Ходус, 
серед міжнародних рамкових стандартів (а) на 
особливу увагу заслуговують базисні стандарти 
і форми. Їх мета – гармонізувати різні програми 
сертифікації через створення універсальних 
рамкових умов для екологічних стандартів у 
всьому світі. Зараз при сертифікації вони не 
можуть використовуватися безпосередньо, а 

для екологічних підприємств тропічних країн не 
є важливими. Однак вони можуть бути корисні 
для розуміння, оскільки складають основу 
принципів і версій усіх програм екологічної сер-
тифікації у всьому світі [8, с. 298]. Основні чинні 
стандарти (б) регулюють певні екологічні ринки, 
тобто визначають основні мінімальні «еколо-
гічні» вимоги, які мають бути виконані щодо 
продукції і процесу її виробництва відповідно 
маркуванню і відповідним ринком. Існують різні 
ринки екологічної продукції зі своїми індивіду-
альними вимогами щодо сертифікації, тобто з 
власними директивами і стандартами.

Ураховуючи тенденції на світовому ринку 
продовольства (стрімке зростання продажів), 
цей сектор аграрної економіки міг би досить 
активно розвиватися в Україні, сприяючи під-
вищенню ефективності сільськогосподарського 
виробництва в цілому по країні і створюючи 
умови для відновлення села та реабілітації 
сільськогосподарських земель.

Україна має хороші передумови і стартові 
умови для швидкого становлення і розвитку 
органічного землеробства як одного із мето-
дів екологізації землекористування. Перша 
умова – наявність великої кількості орних 
земель, не забруднених пестицидами, добри-
вами та іншими шкідливими речовинами. Друга 
умова – територія таких угідь досить значна. 
Третя умова – наявність працездатного насе-
лення. Четверта умова – наявність зон, віль-
них від генетично модифікованих організмів 
[8, с. 300].

5.4. СУЧАСНІ НАПРЯМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Розвиток землекористування на сучасному 
етапі треба орієнтувати на збереження природ-
ної родючості на підставі біологізації технологій. 
Це підтверджено аналізом досліджень з розви-
тку біологічних технологій збереження природ-
ної родючості ґрунту в країнах Західної Європи 
та США [14]. Тому один із пріоритетних напрям-
ків в екологізації землекористування є поєд-
нання позитивних сторін традиційного й «орга-
нічного» землеробства. Для інтеграції України 
в систему міждержавних проектів з екологізації 
сільськогосподарського виробництва необхід-
ною умовою є розроблення й реалізація наці-
ональної програми з цієї проблеми, створення 
сприятливих економічних передумов для фер-
мерів, які спеціалізуються на виробництві еко-
логічно чистої продукції.

Важливим напрямом в екологізації зем-
лекористування є реформування агрострук-
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тур на екологічних засадах. У рамках екологі-
зації агроструктур доцільно заохочувати їх до: 
упровадження біологічного (альтернативного) 
землеробства як системи, що ґрунтується на 
«м’якому» впливі на один із головних компонен-
тів біосфери – ґрунт з метою досягнення стій-
кого рівноважного стану агроландшафтів; упро-
вадження сучасних технологій використання 
решток сільськогосподарського виробництва 
гною, соломи, жому; заміни синтетичних міне-
ральних добрив гноєм і компостами, які збага-
чують ґрунт органічними речовинами і сприяють 
росту чисельності організмів та відіграють вирі-
шальне значення в підвищенні його родючості; 
розширення асортименту культурних рослин, 
що вирощуються в сівозмінах, адже це сприяє 
збагаченню штучних ценозів і тим самим збіль-
шенню їх видового розмаїття та є важливим 
чинником стійкості, самоорганізації біосфери 
загалом і дає можливість поступово вводити до 
господарського використання природні ценози, 
не порушуючи їхньої ідентичності; вирощування 
екологічно чистої продукції [15]. 

До перспективних напрямів в екологіза-
ції землекористування також варто зараху-
вати: екологізацію нормативної і законодавчої 
бази з орієнтацією не на ліквідацію наслідків, 
а на попередження недопущення екологічних 
проблем у землекористуванні; формування 
економічного механізму екологізації землеко-
ристування таким чином, щоб суб'єкту земле-
користування було вигідніше переорієнтувати 
свою діяльність на екологічно безпечну; запро-
вадження виробництва екологічно чистих та 
якісних продуктів харчування; екологізацію 
навчально-освітнього процесу в дошкільних, 
шкільних закладах з метою розуміння визна-
чальної ролі природи, необхідності збере-
ження землі та екологізацію навчально-освіт-
нього процесу у вищих аграрних навчальних 
закладах з метою підготовки кадрів для про-
фесійного розв’язання екологічних проблем 
землекористування.

5.5. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
В КОНТЕКСТІ  

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Після тривалого процесу ратифікації Угода 
про асоціацію між Україною та ЄС з 1 вересня 
2017 р. набула чинності у повному обсязі. Ця 
Угода визначила якісно новий формат відно-
син між Україною та ЄС на принципах політич-
ної асоціації та економічної інтеграції і слугує 
орієнтиром для системних соціально-економіч-
них реформ. Передбачена Угодою зона віль-

ної торгівлі між Україною та ЄС, що набрала 
чинності з 1 січня 2016 р., визначила правову 
базу для вільного переміщення товарів, послуг, 
капіталів, частково робочої сили, а також регу-
лярного наближення та поступового входження 
економіки України до спільного ринку ЄС. 

Одними із основних пріоритетів України 
після ратифікації Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС стала інтеграція до 
Європейського Союзу. Для України європей-
ська інтеграція – це, перш за все, подолання 
технологічної відсталості, залучення інозем-
них інвестицій і новітніх технологій, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного товаро-
виробника, вихід на світові ринки та на ринок 
ЄС [16]. 

Питання екологізації землекористування 
в євроінтеграційних процесах посідає важ-
ливе місце. Проте варто відмітити, що в Угоді 
про асоціацію між Україною та ЄС вони висвіт-
лені окремими аспектами в розділі 5 (глава 6): 
«Навколишнє середовище» (табл. 5.3) та розділі 
5 (глава 17) «Сільське господарство та розви-
ток сільських територій». Ці аспекти, зокрема, з 
глави 6 «Навколишнє середовище» стосуються 
охорони природи, раціонального природокорис-
тування, якості атмосферного повітря, води, а 
також управління відходами та використання 
генетично модифікованих організмів тощо, які 
так чи інакше є дотичними та здатними впли-
вати на процеси формування екологізації зем-
лекористування держав у цілому.

У главі 17 «Сільське господарство та роз-
виток сільських територій» Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС питання екологізації зем-
лекористування висвітлюються з точки зору 
розвитку сільського господарства і сільських 
територій у контексті застосування методів 
органічного виробництва й використання біо-
технологій, inter alia шляхом упровадження 
найкращих практик у цих сферах (табл. 5.4).

Україна зобов’язується поступово набли-
зити своє законодавство до законодавства ЄС 
та здійснювати реалізацію статей Угоди від-
повідно до Директив. Положення Директив 
глави 6 «Навколишнє середовище» та глави 
12 «Сільське господарство та розвиток сіль-
ських територій» мають бути впроваджені про-
тягом 2-10 років з дати набрання чинності цією 
Угодою. Так, Директиви до глави 6, вміщені в 
додатку ХХХ «Навколишнє природне серед-
овище», стосуються таких сфер:

 Управління довкіллям та інтеграція еко-
логічної політики в інші галузеві політики:

- Директива № 2011/92/ЄС про оцінку 
впливу окремих державних і приватних проек-
тів на навколишнє середовище (кодифікація);
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Таблиця 5.3
Деякі аспекти співпраці між Україною та ЄС у сфері «Навколишнє середовище»

№ статті Угоди Зміст

1 Стаття 360

Сторони розвивають і зміцнюють співробітництво з питань охорони навколишнього 
середовища й таким чином сприяють реалізації довгострокових цілей сталого 
розвитку і зеленої економіки. Передбачається, що посилення природоохоронної 
діяльності матиме позитивні наслідки для громадян і підприємств в Україні та ЄС, 
зокрема, через покращення системи охорони здоров’я, збереження природних 
ресурсів, підвищення економічної та природоохоронної ефективності, інтеграції 
екологічної політики в інші сфери політики держави, а також підвищення рівня 
виробництва завдяки сучасним технологіям. Співробітництво здійснюється з ура-
хуванням інтересів Сторін на основі рівності та взаємної вигоди, а також беручи до 
уваги взаємозалежність, яка існує між Сторонами у сфері охорони навколишнього 
середовища, та багатосторонні угоди у цій сфері.

2 Стаття 361

Співробітництво має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення якості 
навколишнього середовища, захист громадського здоров’я, розсудливе та раціо-
нальне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному 
рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього 
середовища, inter alia, у таких сферах: a) зміна клімату; b) екологічне управління та 
аналогічні питання, зокрема освіта й навчальна підготовка, доступ до інформації з 
питань навколишнього середовища та процесу прийняття рішень; c) якість атмосфер-
ного повітря; d) якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське 
середовище; e) управління відходами та ресурсами; f) охорона природи, зокрема збе-
реження і захист біологічного та ландшафтного різноманіття (екомережі); g) промис-
лове забруднення і промислові загрози; h) хімічні речовини; i) генетично-модифіковані 
організми, в тому числі у сільському господарстві; j) шумове забруднення;
k) цивільний захист, зокрема стихійні лиха і антропогенні загрози; l) міське серед-
овище; m) екологічні збори

3 Стаття 362 

1. Сторони, inter alia: a) обмінюються інформацією та досвідом; b) здійснюють 
спільну дослідну діяльність i обмінюються інформацією про екологічно чисті техно-
логії; c) планують подолання наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситу-
ацій; d) здійснюють спільну діяльність на регіональному та міжнародному рівнях, 
в тому числі згідно з багатосторонніми угодами у сфері охорони навколишнього 
середовища, ратифікованими Сторонами, та, у разі доцільності, спільну діяльність 
в рамках відповідних агентств. 
2. Особливу увагу Сторони приділяють питанням, що мають транскордонний 
характер

3 Стаття 364

Співробітництво у сфері цивільного захисту здійснюється шляхом імплементації 
окремих угод в цій галузі, укладених між Сторонами згідно з відповідними влад-
ними повноваженнями та компетенцією ЄС і його держав-членів та відповідно до 
правових процедур кожної зі Сторін. Воно, зокрема, буде спрямоване на: a) спри-
яння взаємній допомозі у випадках надзвичайних ситуацій; b) цілодобовий обмін 
найостаннішими повідомленнями і оновленою інформацією про транскордонні над-
звичайні ситуації, зокрема запити та пропозиції щодо допомоги; c) оцінку впливу 
наслідків надзвичайних ситуацій на навколишнє середовище; d) залучення експер-
тів до участі у специфічних технічних семінарах та симпозіумах з питань цивіль-
ного захисту; e) залучення, у разі необхідності, спостерігачів під час проведення 
окремих навчань i тренінгів, що організовуються Україною та/або ЄС; f) посилення 
існуючого співробітництва щодо найефективнішого використання наявних можли-
востей цивільного захисту.

4 Стаття 365

Співробітництво охоплює, inter alia, такі цілі: a) розвиток всеосяжної стратегії у 
сфері навколишнього середовища, яка включатиме заплановані інституційні вико-
нання і впровадження природоохоронного законодавства; розподіл повноважень 
природоохоронних органів на національному, регіональному та місцевому рівнях; 
реформи (з визначеними термінами) для забезпечення процедури прийняття рішень 
та їх виконання; процедури сприяння інтеграції природоохоронної політики в інші 
сфери політики держави; визначення необхідних людських і фінансових ресурсів та 
механізм їх перегляду; b) розвиток галузевих стратегій в галузях покращення якості 
повітря; якості води та управління водними ресурсами, включаючи морське середо-
вище; управління відходами та ресурсами; захист природи; промислове забруднення 
та промислові аварії; хімічні речовини, зокрема чітко визначені терміни і основні 
етапи імплементації, адміністративну відповідальність, а також фінансові стратегії 
залучення інвестицій в інфраструктуру й технології; с) розвиток та імплементація 
політики з питань зміни клімату, зокрема, як визначено у Додатку ХХХІ до цієї Угоди

Джерело: за даними [17]
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- Директива № 2001/42/ЄC про оцінку 
впливу окремих планів та програм на навко-
лишнє середовище;

- Директива № 2003/4/ЄC про доступ гро-
мадськості до екологічної інформації та про 
скасування Директиви № 90/313/ЄЕС;

- Директива № 2003/35/ЄC про забезпе-
чення участі громадськості у підготовці окре-
мих планів та програм, що стосуються навко-
лишнього середовища, та внесення змін і 
доповнень до Директив №№ 85/337/ЄЕС та 
96/61/ЄС про участь громадськості та доступ 
до правосуддя.

 Управління відходами та ресурсами:
- Директива № 1999/31/ЄС про захоро-

нення відходів зі змінами і доповненнями, вне-
сеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003;

- Директива № 2006/21/ЄС про управ-
ління відходами видобувної промисловості та 
внесення змін і доповнень до Директиви № 
2004/35/ЄС.

 Якість води та управління водними 
ресурсами, включаючи морське середовище: 

- Директива № 2007/60/ЄС про оцінку та 
управління ризиками затоплення;

- Директива № 98/83/ЄС про якість води, 
призначеної для споживання людиною, зі змі-
нами і доповненнями, внесеними Регламентом 
(ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) 596/2009;

- Директиви № 91/676/ЄС про захист вод 
від забруднення, спричиненого нітратами з 

сільськогосподарських джерел, зі змінами і 
доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 
№ 1882/2003.

 Охорона природи:
- Директива № 92/43/ЄС про збереження 

природного середовища існування, дикої флори 
та фауни, зі змінами і доповненнями, внесе-
ними Директивами №№ 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС 
та Регламентом (ЄС) № 1882/2003.

 Промислове забруднення та техногенні 
загрози:

- Директива № 2010/75/ЄС про промислові 
викиди (всеохоплююче запобігання і контроль 
забруднень) (переглянута);

- Директива № 96/82/ЄС про контроль 
за загрозами значних небезпек, пов’язаних з 
небезпечними речовинами, зі змінами і допо-
вненнями, внесеними Директивою № 2003/105/
ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003.

 Зміна клімату та захист озонового шару:
- Директива № 2003/87/ЄС про встанов-

лення схеми торгівлі викидами парникових 
газів у рамках Співтовариства та внесення змін 
і доповнень до Директиви № 96/61/ЄС із змі-
нами і доповненнями, внесеними Директивою 
№ 2004/101/ЄС.

 Генетично модифіковані організми:
- Директива № 2001/18/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 12 березня 2001 року 
про вивільнення у навколишнє середовище 
генетично модифікованих організмів та про ска-

Таблиця 5.4
Деякі аспекти співпраці між Україною та ЄС  

у сфері «Сільське господарство та розвиток сільських територій» 
№ статті Угоди Зміст

1 Стаття 403
Сторони співробітничають з метою сприяння розвитку сільського господар-
ства та сільських територій, зокрема шляхом поступового зближення політик та 
законодавства

2 Стаття 404 

Співробітництво між Сторонами у сфері сільського господарства та розвитку 
сільських територій охоплює, inter alia, такі сфери: a) сприяння взаємному розу-
мінню політик у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій; 
b) посилення адміністративних спроможностей на центральному та місцевому 
рівнях щодо планування, оцінки та реалізації політики; c) заохочення сучасного та 
сталого сільськогосподарського виробництва, з урахуванням 
необхідності захисту навколишнього середовища і тварин, зокрема поширення 
застосування методів органічного виробництва й використання біотехнологій, inter 
alia шляхом впровадження найкращих практик у цих сферах; d) обмін знаннями 
та найкращими практиками щодо політики розвитку сільських територій з метою 
сприяння економічному добробуту сільських громад; e) покращення конкуренто-
спроможності сільськогосподарської галузі та ефективності і прозорості ринків, а 
також умов для інвестування; f) поширення знань шляхом проведення навчальних 
та інформаційних заходів; g) сприяння інноваціям шляхом проведення досліджень 
та просування системи дорадництва до сільськогосподарських виробників;  
h) посилення гармонізації з питань, які обговорюються в рамках міжнародних 
організацій; i) обмін найкращими практиками щодо механізмів підтримки політики 
у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій; j) заохочення 
політики якості сільськогосподарської продукції у сферах стандартів продукції, 
вимог щодо виробництва та схем якості

Джерело: за даними [17]
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сування Директиви Ради № 90/220/ЄЕС зі змі-
нами і доповненнями, внесеними Рішеннями № 
2002/623/ЄС та № 2002/811/ЄС, Регламентами 
(ЄС) № 1829/2003 та (ЄС) № 1830/2003 та 
Директивою № 2008/27/ЄС;

- Директива № 2009/41/ЄС Європейського 
парламенту і Ради від 6 травня 2009 року про 
використання генетично модифікованих мікро-
організмів у замкненій системі.

Директиви до глави 17, вміщені в додатку 
ХХХVІІІ «Сільське господарство та розвиток 
сільських територій, стосуються таких сфер:

 Політика якості:
- Регламент Ради (ЄС) № 509/2006 від 

20.03.2006 про гарантований традиційний 
склад та спосіб виробництва сільськогосподар-
ської продукції та продуктів харчування; 

- Регламент Комісії (ЄС) № 1216/2007 від 
18.10.2007, що визначає детальні правила імп-
лементації Регламенту Ради (ЄС) № 509/2006 
про гарантований традиційний склад та спосіб 
виробництва сільськогосподарської продукції 
та продуктів харчування.

 Органічне фермерство: 
- Регламент Ради (ЄС) № 834/2007 від 

28.06.2007 про органічне виробництво та мар-
кування органічної продукції, який скасовує 
Регламент (ЄЕС) № 2092/91; 

- Регламент Комісії (ЄС) № 889/2008 від 
5.09.2008, що визначає детальні правила імп-
лементації Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 
про органічне виробництво та маркування орга-

нічної продукції стосовно органічного виробни-
цтва, маркування і контролю; 

- Регламент Комісії (ЄС) № 1235/2008 від 
8.12.2008, що визначає детальні правила імп-
лементації Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 
про умови імпорту органічних продуктів з третіх 
країн. 

 Генетично модифіковані зернові:
 – Рекомендація Комісії від 23.07.2003 

щодо принципів розвитку національних страте-
гій та найкращих практик задля забезпечення 
співіснування генетично модифікованих зерно-
вих та традиційного і органічного виробництва 
(фермерства). 

 Біорозмаїття: 
- Регламент Ради (ЄС) № 870/2004 

від 24.04.2004, що засновує програму 
Співтовариства щодо збереження, характе-
ристики, збору та використання генетичних 
ресурсів у сільському господарстві, та скасовує 
Регламент (ЄС) № 1467/94.

Отже, інтеграція України до ЄС у галузі 
екологізації землекористування має здійсню-
ватися шляхом співробітництва із країнами-
членами ЄС. Співробітництво повинно бути 
спрямоване, перш за все, на захист ґрунтів, 
усунення ризиків стосовно накопичення пес-
тицидів, збереження біологічного та ландшаф-
тного різноманіття, укладання міждержавних 
угод щодо передачі новітніх технологій у сфері 
органічного землеробства та екологічно без-
печного тваринництва.

Питання для самоперевірки
1. Сутність поняття «екологізація землекористування».
2. У чому полягає відмінність між поняттями «екологізація» та «охорона природи»?
3. Скільки етапів екологізації пройшло людство у розвитку систем землеробства та 

землекористування?
4. Назвіть відмінності між основними аспектами екологізації земель продуктивного, природного 

та техногенного типів.
5. Перерахуйте основні принципи екологізації землекористування.
6. Основні вимоги до одержання органічної продукції.
7. Яка площа органічних господарств України станом на 1.01.2016 р.?
8. Яка частка сертифікованих органічних площ серед загального об’єму сільськогосподарських 

угідь України?
9. У яких міжнародних джерелах містяться відомості про вимоги до органічного сільського 

господарства?
10. Головні типи екологічних стандартів.
11. Що таке сертифікація земельної ділянки для органічного землеробства?
12. Назвіть умови, необхідні для розвитку органічного землеробства в Україні.
13. Перерахуйте основні напрями екологізації землекористування.
14. У якому документі містяться відомості про співпрацю між Україною та ЄС у сфері 

«Навколишнє середовище» та «Сільське господарство та розвиток сільських територій»?
15. Назвіть основні галузі співпраці між Україною та ЄС у сфері екологізації землекористування.
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6.1. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ

За Земельним кодексом України до земель 
сільськогосподарського призначення відносять 
землі, надані для потреб сільського господар-
ства або призначені для цих потреб. Оскільки 
земля є основним засобом виробництва в сіль-
ському господарстві, то сільськогосподарські 
землі охороняються законом, мають особливий 
правовий режим, спрямований на збереження 
їх площ, запобігання розвитку негативних про-
цесів та підвищення родючості ґрунтів. 

Загальна площа земель сільськогосподар-
ського призначення становить понад 42 млн 
га. Однією з головних екологічних проблем у 
сільськогосподарському землекористуванні є 
деградація земель. Деградація земель – це, 
перш за все, поступове погіршення їх якісних 
характеристик, які призводять до втрати родю-
чості [1, с. 200]. 

Важливо знати!!! 
Деградація земель - природне  
або антропогенне спрощення ландшафту, 
погіршення стану, складу, корисних 
властивостей і функцій земель  
та інших органічно пов'язаних із землею 
природних компонентів [2].

Родючі сільськогосподарські землі є осно-
вним природним ресурсом України. Однак згідно 
з даними Продовольчої і сільськогосподарської 
організації Об'єднаних Націй (ФАО) до 76 % усіх 
земель піддані деградації. Щорічні економічні 
втрати, спричинені деградацією земель, станов-
лять понад 22 млрд грн [1, с. 202].

До деградованих земель відносять:
 земельні ділянки, поверхня яких пору-

шена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутво-
рення, повеней, добування корисних копалин 
тощо;

 земельні ділянки з еродованими, пере-
зволоженими, з підвищеною кислотністю або 
засоленістю, забрудненими хімічними речови-
нами ґрунтами та інші.

Основні види деградації земель:
- водна та вітрова ерозія, 
- дегуміфікація;
- забруднення земель;
- заболочення, засолення, підтоплення 

тощо [3, с. 188].
Ерозія. За масштабами шкоди, які завда-

ються сільському господарству, ерозія посідає 
перше місце. Загальна площа сільськогоспо-
дарських угідь, які зазнали згубного впливу вод-
ної ерозії, становить 13,3 млн гектарів (32 %), у 
тому числі 10,6 млн гектарів орних земель [4]. 
Процеси ерозії прискорює практика вирощу-
вання культур на крутих схилах, надмірне виру-
бування лісів, чагарників і кущів та надмірне 
випасання худоби. 

Останнє уточнення даних якості ґрунтів, 
проведене у 1996 р., свідчить, що за період 
1958–1996 рр. площа еродованих орних земель 
збільшилася на 50% (табл. 6.1, 6.2). Хоча з того 
часу жодної систематичної інвентаризації не 
проводилося, ерозія залишається актуальною 
проблемою останнього десятиліття [1, с. 203].

Таблиця 6.1
Розподіл земель України за якісним станом 
ґрунтового покриву, % від загальної площі 
Ознака або показ-

ник стану
Сільськогоспо-
дарських угідь Ріллі

1 2 3
Механічний склад ґрунтів

Глинисті 18,1 15,7
Суглинисті 40,1 32,6
Супіщані 6,5 4,6
Засолені ґрунти 3,0 1,5
слабо повторно 
засолені 2,3 1,3

Середньо засолені 0,4 0,1
сильно засолені 0,2 0,04
Солончаки 0,1 0,01
Землі з солонцевими 
комплексами 1,0 0,6

Кислі ґрунти 18,5 15,7
з реакцією, близькою 
до нейтральної 9,0 8,2

Слабо кислі 6,0 5,2
Середньо кислі 2,4 1,8

РОЗДІЛ 6 
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЯ 

РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
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Сильно кислі 1,1 0,5
Перезволожені 
ґрунти 3,2 2,8

Заплавні 0,6 0,4
Поза заплавні 2,6 2,4
Заболочені ґрунти 3,1 1,3
Кам'янисті ґрунти 1,0 0,4
Дефляційно небез-
печні ґрунти 33,4 28,5

слабо небезпечні 16,7 15,5
Середньо небезпечні 15,8 12,5
сильно небезпечні 0,9 0,5
У тому числі піддані 
вітровій ерозії 2,9 2,6

Піддані вітровій і вод-
ній ерозії 3,5 2,8

Піддані водній ерозії: 22,9 18,3
Слабо 15,2 13,6
Середньо 5,6 3,9
Сильно 2,1 0,8
Групи ґрунтів без 
ознак погіршення 10,8 9,4

Джерело: за даними Державного земельного када-
стру України станом на 01.01.1996 р. Пізніше такі 
дані у кадастрі не оновлювалися

Інтенсивно розвиваються процеси ліній-
ного розмиву та яроутворення. Площа ярів ста-
новить 140,4 тис. гектарів, а їх кількість переви-
щує 500 тисяч. Інтенсивність ерозії в окремих 
яружно-балкових системах перевищує середні 
показники у 10-20 разів [4].

Вітрової ерозії систематично зазнає понад 
6 млн гектарів земель, а впливу пилових бур – 
до 20 млн гектарів. Важливими факторами 
в боротьбі з вітровою ерозією залишаються 
роботи із створення системи полезахисних 
лісових смуг та інших захисних насаджень. На 
сьогодні площі захисних лісових насаджень 
становлять 1,5 млн гектарів, у тому числі поле-
захисних лісосмуг – 446,7 тис. гектарів [4]. 

Складні екосистеми ґрунтового покриву 
найглибше руйнуються через інтенсивний 
розвиток ерозії на схилах. Найбільш еродо-
вані ґрунти в Донецькій (70,6 %), Луганській 
(61,6 %) та Одеській (55,8 %) областях. Майже 
половина продуктивних земель еродована в 
Кіровоградській, Миколаївській і Харківській. 
У цілому по Україні щорічний приріст еро-
дованих земель становить 80–90 тис. га 
[1, с. 204]. 

Таблиця 6.2
Сумарна середня кількість втрат гумусу в ґрунтах України

Адміністративна 
область

Піддано 
водній ерозії, 

тис. га

Ступінь змиву ґрун-
тів на орних землях у 
середньому за рік, т/га

Втрати гумусу при 
мінералізації у серед-

ньому за рік, т/га

Сумарна середня 
кількість втрат 

гумусу за рік, т/га
АР Крим 247,2 14,2 0,4 14,6
Вінницька 743,8 15,7 0,4 16,1
Волинська 105,2 14,9 0 14,9
Дніпропетровська 1000,8 11,4 – 11,4
Донецька 1355,9 16,2 0,5 16,7
Житомирська 63,6 13,7 0,9 14,6
Закарпатська 37,6 14,7 0,6 15,3
Запорізька 799,0 17,7 0 17,7
Івано-Франківська 135,9 12,7 0 12,7
Київська 173,9 17,5 0,6 18,1
Кіровоградська 1029,1 13,1 0,5 13,6
Луганська 1215,3 12,8 0,6 13,4
Львівська 300,6 14,8 0,1 14,9
Миколаївська 938,3 12,6 0,9 13,5
Одеська 1241,1 14,4 0,1 14,5
Полтавська 355,6 14,9 – 14,9
Рівненська 159,6 23,0 0,1 23,1
Сумська 305,1 11,1 – 11,1
Тернопільська 391,2 14,1 0,1 14,2
Харківська 1121,4 12,1 0,8 12,9
Херсонська 264,3 10,6 0,4 11,0
Хмельницька 664,2 14,7 0,1 14,8
Черкаська 361,9 18,2 0,4 18,6
Чернівецька 200,3 13,3 – 13,3
Чернігівська 65,3 13,2 0 13,2
Україна 13284,2 14,1 – 14,1

Джерело: за даними [3, с. 195-196]

Закінчення таблиці 6.1
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У складі еродованих земель налічується 
4,5 млн га середньо- і сильнозмитих, у т.ч. 
68 тис. га тих, що повністю втратили гумусо-
вий горизонт. З продуктами ерозії виноситься 
в середньому чимала частина поживних речо-
вин та органіки: 11 млн т гумусу; 0,5 млн т азоту; 
0,4 млн т фосфору та 0,72 млн т калію [1, с. 205].

Сумарні втрати гумусу через ерозію ґрун-
тів щорічно становлять 32–33 млн т, що екві-
валентно 320–330 млн т органічних добрив, а 
еколого-економічні збитки через ерозію ґрунтів 
перевищують 9,1 млрд гривень. Отже, ерозія 
ґрунтів є основним і найнебезпечнішим деста-
білізаційним чинником екологічної ситуації в 
ландшафтах, що призводить до забруднення 
та замулення струмків, річок, ставків, поси-
лення евтрофікації водойм [1, с. 205].

Якщо не спинити темпи ерозії, то вже 
через 100 років можна втратити чималі площі 
родючої землі, а разом з тим і потенційний уро-
жай. Адже відомо, що кожен сантиметр зми-
того гумусового горизонту зменшує врожай 
зерна на 1,1–2 ц/га та потребує додаткового 
внесення добрив. Проте варто враховувати, 
що на еродованих (чорноземних) ґрунтах при 
втратах 30–40% гумусу ефективність застосу-
вання добрив у 1,8–2 рази менша. На сьогодні 
широке поширення короткострокових догово-
рів на оренду землі знижує зацікавленість зем-
лекористувачів в оцінці можливостей земель-
них ресурсів на тривалу перспективу [1, с. 200].

Основними причинами ерозії залиша-
ються: надмірне розорювання земель, непра-
вильна агротехніка, порушення структури 
ґрунту, зменшення вмісту гумусу, розширення 
культивації просапних і зернових культур, змен-
шення заходів протиерозійного захисту, таких 
як поперечний обробіток ґрунту на схилах й 
оптимальна сівозміна, припинення терасу-
вання схилів і насадження нових захисних лісо-
смуг та вирубування наявних захисних смуг.

Зараз практично всі орні і придатні для 
використання схилові землі та пасовища потре-
бують ґрунтозахисних і попереджувальних засо-
бів захисту угідь від водної та вітрової ерозії. 

Дегуміфікація (зниження родючості ґрун-
тів). Середньорічні втрати гумусу в ґрунтах 
(наприклад, чорноземах) у країні перевищу-
ють 1т/га. Проте відомо, що коли втрати гумусу 
в ґрунті перевищують темпи ґрунтоутворення, 
спроби компенсувати ці втрати за рахунок 
додаткового внесення органічних речовин при-
речені на невдачу. Родючість ґрунту приско-
рено знижуватиметься [5].

Зниження родючості ґрунтів пов’язане як із 
зниженням вмісту гумусу в орному шарі, так і 
зі зменшенням товщини гумусового горизонту. 

Основними причинами дегуміфікації є: 
культивування просапних культур, зокрема 
соняшнику, ріпаку; різке скорочення застосу-
вання органічних добрив; ущільнення ґрунту 
важкими тракторами тощо. Культивація про-
сапних культур передбачає оброблення ґрунту 
в період росту, що призводить до втрати гумусу, 
руйнування структури ґрунту внаслідок іригації, 
зокрема, у тих місцях, де він характеризується 
високим показником рН. 

Відновлення родючості ґрунтів є непро-
стою справою. Вміст гумусу може бути стабілі-
зований при застосуванні науково обґрунтова-
них, збалансованих сівозмін; при застосуванні 
різних способів внесення органічних речовин, 
зокрема удобрення ґрунтів рідиною, одержа-
ною при обробленні стічних вод, і органічними 
відходами різних виробничих процесів; при роз-
ширенні площ під фуражні культури, зокрема 
багаторічні трави тощо. Незважаючи на такий 
широкий діапазон можливостей, сьогодні в 
сільському господарстві України не використо-
вується жоден із цих варіантів.

Забруднення. Багаторічна екстенсивна 
урбанізація та індустріалізація територій, 
неконтрольований сільськогосподарський тиск 
на ґрунтовий покрив спричинили глибокі зміни 
природних властивостей земель, трансформа-
цію внутрішньоґрунтових процесів, втрату ними 
самовідновлювальної здатності.

Шкідливі викиди промисловості в повітря 
врешті-решт зосереджувались і накопичува-
лися на землях, що безпосередньо приля-
гали до об’єктів виробництва, розповсюджу-
валися через воду та повітря на десятки й 
сотні кілометрів від джерел викиду, випадали 
на поверхню землі з атмосферними опадами. 
В Україні стали звичайним явищем кислотні 
дощі.

Надзвичайно небезпечним є забруднення 
хімічними та біологічними компонентами, 
однак найбільш небезпечним є сукупне забруд-
нення ґрунтів важкими металами, пестицидами 
та радіонуклідами, збудниками інфекційних 
хвороб тощо. Адже забруднювальні речовини 
мають властивість мігрувати через ґрунти в 
суміжні середовища (воду, повітря) та забруд-
нювати продукти харчування. 

У місцях випадання забруднювальних 
речовин унаслідок промислових викидів погір-
шуються фізико-хімічні властивості й біоло-
гічна активність ґрунтів, виникає нове надзви-
чайно небезпечне явище підкислення ґрунтів. 
Зокрема, у зоні впливу промислових підпри-
ємств з наближенням до джерела викидів уро-
жайність зернових культур зменшується на 
20–30 %, соняшнику – 15–20, овочів – 25–30, 
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кормових культур – 23–28 % і плодових – на 
15–20 % [1, с. 208].

Сьогодні найбільш забрудненими важ-
кими металами є ґрунти промислових райо-
нів Луганської, Хмельницької, Донецької та 
Київської областей загальною площею в 5 млн 
га. Крім того, 43 військових об'єкти зареєстро-
вані як об'єкти, потенційно забруднені токсич-
ними відходами .

Не менш небезпечною проблемою залиша-
ється й забруднення ґрунтів викидами автомо-
більного транспорту, до складу яких належать 
такі шкідливі сполуки, як бензапірен (дуже силь-
ний канцероген) та токсичний свинець. Вміст цих 
сполук у ґрунтах примагістральних зон у 2,5– 
3 рази перевищує гранично допустимий рівень.

Для сільськогосподарських земель 
України характерним є забруднення радіоак-
тивними викидами. Унаслідок аварії на ЧАЕС 
у 1986 р. було забруднено 8,4 млн га сіль-
ськогосподарських угідь, у тому числі 3,5 млн 
га ріллі, 1,1 млн га лісів. Забруднення охо-
пило 73 адміністративні райони 12 областей. 
Найзабрудненішим на тепер є землекорис-
тування у Житомирській обл. (1143,9 тис. га), 
Київській (947,9 тис. га), Рівненській (950,8 тис. 
га), Чернігівській (234,9 тис. га), Кіровоградській 
(245,4 тис. га) та інших областях. До радіоак-
тивно забруднених належать 2293 населених 
пункти [1, с. 208].

Дослідження свідчать, що в лісових маси-
вах основна кількість радіонуклідів (понад 98 %) 
зосереджена в нижній частині лісової підстилки 
і верхньому 10-сантиметровому шарі ґрунту. 

У перші роки після аварії практично припи-
нено ведення вівчарства, хмелярства, льонар-
ства в українському Поліссі, вилучено із земле-
користування територію зони відчуження. 

Осушення боліт і заболочених угідь на 
Поліссі, створення переважно крупних осушу-
вальних систем, ігнорування еволюції природних 
геобіоценозів, ґрунтів і гідрологічних умов, а також 
прорахунки і порушення, допущені при їх проек-
туванні та будівництві, призвели до серйозного 
погіршення стану земель, зокрема 43,2 % площі 
земель з осушувальною мережею мають підви-
щену кислотність; 7,6 % – засолені; 10,7 % – пере-
зволожені; 12,8 % – заболочені; 18,4% – зазнають 
вітрової та 4,6 % – водної ерозії [1, с. 209]. 

Деградують і втрачають родючість також 
і зрошувані землі, зокрема, 14% від загальної 
площі поливних земель зазнають ерозії; 5 % – 
перезволожені; 7,7 % – мають ґрунти з підви-
щеною кислотністю; близько 30 % – осолонцьо-
вані та засолені. Хоча за останні 15 років через 
зменшення площ зрошуваних земель засо-
лення ґрунтів скорочується, усе ж засоленими 

вважаються 1,7 млн га. Великі площі солонча-
ків у Херсонській області [1, с. 209].

На сьогодні в Україні нараховується понад 
1,1 млн гектарів деградованих, малопродуктив-
них та техногенно забруднених земель, які під-
лягають консервації, 143,4 тис. гектарів пору-
шених земель, які потребують рекультивації, та 
315,6 тис. гектарів малопродуктивних угідь, які 
потребують поліпшення [4].

Отже, сьогодні чимало причин деградації 
земель та ґрунтового покриву породжена галу-
зевим підходом до використання земельних 
ресурсів, відсутністю усвідомлення їх глобаль-
ного середовищеформувального та соціаль-
ного значення, недосконалістю державної полі-
тики щодо охорони земель.

Наприклад, необхідно вилучити з користу-
вання в сільському господарстві або накласти 
обмеження щодо регулювання викорис-
тання сильнодеградованих сільськогосподар-
ських земель. Закон «Про охорону земель» 
(2003 року № 962-IV), Закон «Про землеустрій» 
(2003 року № 858-ІV) і Закон «Про держав-
ний контроль за використанням та охороною 
земель» (2003 року № 963-IV) містять поло-
ження з обмеження неналежного викорис-
тання земель, однак ресурси для забезпечення 
їхнього застосування обмежені.

Проект Загальнодержавної програми вико-
ристання й охорони земель [6], що розробля-
ється ще з 2008 року, передбачає скорочення 
орних земель більш ніж на 3 млн га і містить 
заходи щодо поліпшення якості ґрунтів. Поки 
що для охорони земель і ґрунтів використову-
ються лише залишкові ресурси – тільки незна-
чна частина тих надходжень від земельного 
податку, що передбачені для цієї мети.

Тому, враховуючи екологічний стан земель 
сільськогосподарського призначення, для їх 
збереження й раціонального використання 
необхідна добре відпрацьована система дер-
жавного управління земельними ресурсами та 
якістю ґрунтів за допомогою нормативно-право-
вих, економічних та адміністративних важелів. 
Питання охорони земель, оптимізації викорис-
тання й відновлення земельних ресурсів мають 
бути піднесені до рівня державних пріорите-
тів соціально-економічного розвитку України, 
найважливіших напрямів державної політики 
в галузі економіки та охорони навколишнього 
природного середовища. Припинення дегра-
дації й нераціонального використання земель 
не тільки відкриває чималі резерви збільшення 
обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції, поліпшення соціального стану гро-
мадян, а й забезпечить суттєве оздоровлення 
екологічних умов життя. 
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6.2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЇ 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

За період проведення земельної реформи 
значна кількість проблем у сфері земельних від-
носин не лише не розв'язана, а й загострилася. 
Однією з проблем є недостатня нормативно-
правова забезпеченість. У правовій системі 
нормативно-правовий акт є основним джере-
лом права. Однак в Україні немає закону про 
нормативно-правові акти, тому основні нормот-
ворчі документи у вигляді законних і підзакон-
них актів міністерств і відомств розпорошені.

Корисно знати! 
До основних нормативно-правових документів 

належать: 
- законодавство України (закони та підзаконні 

акти, також сюди відносять постанови, кодекси, 
розпорядження, укази, законодавчі проекти);

- міжнародні документи;
- нормативні акти НАН України (постанови, 

розпорядження);
- нормативні та інструктивно-методичні 

документи (стандарти національні та міжнародні, 
зокрема стандарти ISO, інструкції, накази, 
положення, правила, проекти тощо [6].

Закони – це нормативно-правові акти, 
що ухвалюються Верховною Радою України, 
мають вищу юридичну силу та регулюють най-
важливіші суспільні відносини.

Підзаконні нормативно-правові акти при-
ймаються відповідно до законів і розвивають 
чи деталізують їх положення. Залежно від 
суб’єктів, які їх видали, нормативно-правові 
акти поділяють на види:

 нормативні акти Верховної Ради України;
 нормативні акти Президента України;
 нормативні акти Кабінету Міністрів 

України;
 нормативні акти міністерств, державних 

комітетів тощо;
 нормативні акти місцевих державних 

адміністрацій;
 нормативні акти органів місцевого 

самоврядування;
 нормативні акти керівників державних 

підприємств, установ тощо;
 інші підзаконні нормативні акти [7].
Нормативно-правове забезпечення у 

сфері екології землекористування нерозривно 
пов’язане із становленням законодавчого 
забезпечення у сфері земельних відносин, зем-
лекористування та охорони земель, зокрема, 

нормативно-правову основу щодо земель-
них відносин та землекористування формує 
Конституція України та прийнятий 25 жов-
тня 2001 р., № 2768-ІІІ Земельний кодекс 
України, який, по суті, є «земельною консти-
туцією» та базою для формування цілісного 
масиву законодавства у сфері регулювання 
землекористування. 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!!!
Земельний кодекс України (ЗКУ) – це 
основний, кодифікований, нормативно-
правовий акт земельного законодавства 
України, який конкретизує положення 
Конституції України щодо регулювання 
земельних відносин, визначає основний 
зміст практично всіх інститутів земельного 
права [8].

В основу формування нормативно-пра-
вового забезпечення екології землекористу-
вання, крім Земельного кодексу, лягли також 
такі нормативно-правові документи як Лісовий, 
Водний, Цивільний та Господарський кодекси 
України, закони України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища» тощо.

Важливим етапом формування норма-
тивно-правового забезпечення з екології зем-
лекористування є період, який охоплює 1997-
1998 рр. Тоді на законодавчому рівні було 
прийнято:

- Верховною Радою України «Основні 
напрями державної політики в галузі охорони 
довкілля, використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки»;

- послання Президента України до 
Верховної Ради України «Україна поступ у 
ХХІ століття. Стратегія економічної та соціаль-
ної політики на 2000-2004 роки»;

- Укази Президента України «Про осно-
вні напрями соціальної політики на період до 
2004 року», «Про стратегію подолання бід-
ності», «Про Концепцію розвитку охорони 
здоров‘я населення України», «Про основні 
напрями земельної реформи» та інші [9]. 

Саме в цей період були визначені пріори-
тети і стратегія гармонійного розвитку вироб-
ничого та природо-ресурсного потенціалу 
держави. Дещо пізніше (2012-2013 рр.) були 
розроблені:

- НААН України «Стратегічні напрямки 
розвитку сільського господарства на період 
до 2020 року» Згідно зі Стратегією важли-
вим завданням у сфері оптимізації земель-
ного фонду України стали заходи щодо вилу-
чення з інтенсивного обробітку деградованих 
та малопродуктивних земель і переведення 
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їх у природні кормові угіддя та під залісення. 
Планувалося збільшення частки органічних 
сертифікованих сільськогосподарських угідь у 
2015 р. до 5 %, у 2020 р. – до 7%. Із них ріллі у 
2015 р. – до 3%, у 2020 р. – до 5%.

- Закон України «Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції та 
сировини» тощо.

Наступним кроком на шляху до екологізації 
землекористування в нашій країні стало при-
йняття таких важливих нормативно-правових 
документів, як:

- Загальнодержавна програма форму-
вання національної екологічної мережі на 2000-
2015 рр., яка містить положення щодо охорони 
земель, зокрема і ґрунтів; 

- Закон України «Про основні засади 
(Стратегію) державної екологічної політики 
на період до 2020 року» від 21.12.2010 р., 
№ 2818-17; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Національного плану дій 
з охорони навколишнього природного серед-
овища на 2011-2015 роки» від 25.05. 2011 р., 
№ 577-р.; 

- Указ Президента України «Стратегія ста-
лого розвитку «Україна-2020» від 12.01.2015 р., 
№ 5/2015. Вказані документи містять стра-
тегічні цілі, завдання та заходи. Серед них 
важливе місце посідають цілі та завдання, 
пов’язані з раціональним використанням, охо-
роною земель і ґрунтів.

- розроблення закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» від 23.05.17 р., № 2059-
19 [10], який встановлюватиме правові та орга-
нізаційні засади раціонального використання 
і відтворення земельних ресурсів, щодо якого 
в Україні почнуть здійснювати оцінку впливу 
господарської діяльності на земельні ресурси, 
спрямовану на запобігання шкоді землі, забез-
печення екологічної безпеки землекористу-
вання, охорони земель, у процесі прийняття 
рішень про провадження сільськогосподар-
ської, лісогосподарської тощо діяльності, яка 
може мати значний вплив на земельні угіддя, 
з урахуванням державних, громадських та при-
ватних інтересів.

Урахування екологічного складника при 
складанні стратегій, планів і програм роз-
витку земельних відносин в Україні, упрова-
дження екологічного управління на аграрних 
підприємствах, екологізації сільськогосподар-
ської діяльності має бути обов'язковим, адже 
це шлях, якого дотримуються всі розвинені 
країни світу і який відповідає сучасній секто-
ральній екологічній політиці, що реалізується 
у країнах Західної та Центральної Європи. 

Адже державна система законодавчих та нор-
мативно-правових актів у сфері екології зем-
лекористування має відповідати сучасному 
рівню розвитку та забезпечувати проведення 
єдиної земельної та екологічної політики, а 
також сприяти формуванню високої екологіч-
ної культури громадськості.

6.3. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

З 1998 р. єдиним нормативним докумен-
том, який визначав екологічну політику і стра-
тегію держави, була Постанова Верховної Ради 
України «Основні напрями державної політики 
України в галузі охорони довкілля, викорис-
тання природних ресурсів та забезпечення еко-
логічної безпеки» від 5.03.1998 р., №188/98-ВР. 
Маючи ряд суттєвих переваг щодо визначення 
пріоритетів розвитку державної екологічної 
політики, цей документ був розкритикований 
експертами ЄЕК ООН та ЄС за неконкретність, 
відсутність термінів реалізації та виконавців і 
фінансування. 

Однак через значні події на міжнародному 
рівні деякі положення цього документа втра-
тили актуальність, що зумовило необхідність 
розроблення проекту нового документа, який 
би враховував процеси глобалізації еконо-
міки, розвиток ринкових відносин та сучасний 
стан навколишнього природного середовища в 
Україні. 

У зв’язку з цим у 2007 р. розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України була прийнята 
Концепція національної екологічної політики 
України на період до 2020 р. [11]. Концепція 
закладала основи формування стратегії й реа-
лізації нової екологічної політики держави. 
Сама стратегія формування екологічної полі-
тики України була прийнята у 2010 р. зако-
ном України «Про основні засади (Стратегію) 
державної екологічної політики на період до 
2020 року», а згодом у 2011 р. і Національний 
план дій з охорони навколишнього природного 
середовища на 2011-2015 рр. Метою нової 
національної екологічної політики стали стабі-
лізація й поліпшення стану навколишнього при-
родного середовища України з метою гаран-
тування екологічно безпечного природного 
середовища для життя, здоров’я населення і 
збереження природних екосистем.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!!!
Нова екологічна політика України отримала 
чіткі орієнтири розвитку на найближчі 
10 років, зокрема, у вказаних документах 
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містяться стратегічні цілі, досягнення та 
реалізація яких має відбутися протягом 
2-ох етапів: 2011-2015 рр. та 2015-2020 рр. 
На першому етапі всі зусилля мають бути 
спрямовані на стабілізацію екологічної 
ситуації в Україні, на другому – для 
досягнення намічених цілей, виписаних у 
Стратегії. 
Цілі екологічної політики гармонізовано з 
основними документами ЄС та глобально 
новим «зеленим» курсом, проголошеним 
ООН, а саме з концепцією переходу до 
нової державної екологічної політики, 
яка передбачає не зростання витрат на 
екологію, а інвестування у 2% світового 
ВВП 10 «зелених» секторів економіки [12]. 

 
Відповідно до нової концепції та стра-

тегії екологічної політики до 2020 р. має бути 
вирішене одне з наболілих питань – це роз-
межування функцій з охорони навколишнього 
природного середовища та господарської 
діяльності з використання природних ресурсів.

Нова екологічна політика у сфері екології 
землекористування на період до 2020 р. перед-
бачає зменшення в середньому на 5-10 % 
площ орних земель в областях шляхом виве-
дення із складу орних земель схилів крутиз-
ною більш як 30, збільшення площі заліснення 
території на 17%, збільшення частки земель, 
що використовуються в органічному сільському 
господарстві, до 7 % і рекультивацію земель на 
площі не менше 4,3 тис. га [12; 13]. Для земель 
сільськогосподарського призначення пропо-
нується альтернативний шлях розвитку «зеле-
ної» економіки, який полягає у створенні умов 
для розвитку малого та середнього органіч-
ного агровиробництва. Саме органічне сіль-
ське господарство – це та система, яка здатна 
підтримувати якісний стан ґрунтів, екосистем 
і здоров’я людей, оскільки поєднує в собі тра-
диції, нововведення та сприяє розвитку спра-
ведливих взаємовідносин з метою покращення 
стану навколишнього природного середовища.

Щодо державної земельної політики у 
сфері екології землекористування, то треба 
відмітити, що вона спрямована на раціональне 
використання та охорону землі, забезпечення 
продовольчої безпеки країни і створення еко-
логічно безпечних умов для провадження 
господарської діяльності та проживання гро-
мадян. Якість державної земельної політики 
визначається з урахуванням критеріїв (вимог) 
належного державного управління земельними 
ресурсами, що містяться в рекомендаціях 
Продовольчої і сільськогосподарської органі-
зації ООН (ФАО). Відповідно до рекоменда-

цій Європейської економічної комісії ООН з 
питань управління земельними ресурсами для 
належного державного управління земельними 
ресурсами повинні бути вжиті заходи щодо:

 визначення на законодавчому рівні сут-
ності землі, форм і характеру власності, форм 
користування і прав на землю, обмежень і 
зобов’язань, які повинні реєструватися;

 комерційного використання системи 
управління земельними ресурсами відповідно 
до довгострокової фінансової моделі, системи 
нормативно-правового регулювання та адмі-
ністративного управління, а також орієнтації 
системи управління земельними ресурсами на 
задоволення попиту споживачів;

 забезпечення прозорості діяльності сис-
теми управління земельними ресурсами, надій-
ного, вільного, з низькими витратами доступу 
до земельної інформації всіх суб’єктів ринку;

 проведення постійного моніторингу, 
оцінки та здійснення контролю за ефективністю, 
цілісністю і прозорістю системи управління 
земельними ресурсами з урахуванням показни-
ків, що відображають, зокрема, витрати коштів і 
часу на виконання кожної операції із землею, а 
також ступінь задоволення потреб [4].

Результати аналізу реальної ситуації в 
Україні дають змогу стверджувати, що на сьо-
годні ці заходи здійснені не в повному обсязі. 
Державну земельну політику можна вважати 
такою, що перебуває у стадії формування та 
не повною мірою відповідає європейським і 
світовим критеріям і вимогам щодо належного 
управління земельними ресурсами.

На сьогодні в Україні немає затвердженої 
на законодавчому рівні загальної стратегії роз-
витку земельних ресурсів і земельних відносин. 
Тому виникла нагальна потреба запровадження 
комплексних підходів до визначення та узго-
дження цілей і пріоритетів під час управління 
землями сільськогосподарського призначення 
державної власності та побудови технологіч-
ного ланцюга здійснення взаємопов’язаних 
заходів для запровадження процесів форму-
вання та реалізації державної політики у відпо-
відній галузі.

6.4. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 
ЕКОЛОГІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Сучасна екологічна ситуація в Україні 
у сфері землекористування є результатом 
впливу людської діяльності. Для покращення 
ситуації щодо стану земельних ресурсів та 
ґрунтів необхідною є модифікація світогляду та 
відносин у землекористуванні між природою та 
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людиною. Якщо раніше прагнули до перетво-
рення природи та пристосування природи до 
своїх потреб шляхом залучення в господарське 
використання все більшого обсягу земельних 
угідь, то тепер доцільно почати більш активно 
пристосовувати свою життєдіяльність до вимог 
збереження природи. Для цього спочатку необ-
хідно вилучити з активного сільськогосподар-
ського обігу землі, якісний стан яких потребує 
відновлення. Основними принципами змін 
мають стати: 

- перехід до збалансованого землеко- 
ристування;

- збалансоване ведення сільського 
господарства;

- збереження біологічного і ландшаф-
тного різноманіття.

Реалізація основоположних принципів 
землекористування в рамках сталого розвитку 
викладена в розпорядженні Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Національного 
плану дій з охорони навколишнього при-
родного середовища на 2011-2015 рр.» від 
25.05.2011 р., № 577-р. Згідно з національним 
планом у сфері землекористування передбача-
ється вжити заходів (табл. 6.3):

Таблиця 6.3
Основні цілі й заходи Національного плану дій з охорони навколишнього  

природного середовища у сфері екології землекористування

№ Найменування 
цілі Назва заходу

1 2 3

1

Ціль 2. 
Поліпшення еко-
логічної ситуації 
та підвищення 

рівня екологічної 
безпеки

1. Створення баз даних підприємств сільськогосподарських виробників, вироб-
нича діяльність яких впливає на використання природних ресурсів та забруднення 
навколишнього природного середовища
2. Виконання робіт з консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно 
забруднених земель, рекультивації порушених земель
3. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту 
Концепції Державної цільової програми щодо боротьби з опустелюванням та 
деградацією земель (спрямованої на виконання положень Конвенції ООН про 
боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/
або опустелювання, особливо в Африці)
4. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту 
Державної цільової програми щодо боротьби з опустелюванням та деградацією 
земель (спрямованої на виконання положень Конвенції ООН про боротьбу з опус-
телюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та /або опустелю-
вання, особливо в Африці), її виконання
5. Підготовка проекту акта стосовно внесення змін до Порядку розроблення про-
ектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 26 травня2004 р. № 677, щодо врахування 
природоохоронних вимог
6. Виконання робіт з реабілітації територій, забруднених унаслідок військової 
діяльності
7. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта, 
спрямованого на удосконалення системи державного обліку, звітності та контролю 
за додержанням вимог екологічної безпеки, екологічного законодавства у сфері 
використання земельних ресурсів
8. Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту 
щодо внесення змін до Закону України «Про екологічну експертизу» з метою 
обов'язкового включення до висновків екологічної експертизи питань відведення 
земель для розміщення об'єктів промисловості, будівництва, енергетики, тран-
спорту і зв'язку під час вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення 
земельних ділянок
9. Проведення моніторингу ґрунтів на територіях, прилеглих до колишніх склад-
ських приміщень для зберігання хімічних засобів захисту рослин, розроблення та 
впровадження технології їх очищення
10. Удосконалення методів управління агроландшафтами для відновлення навко-
лишнього природного середовища, підвищення природно-ресурсного потенціалу 
території, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття з урахуванням 
необхідності розвитку екомережі
11. Удосконалення землеустрою і схем планування території на регіональному 
рівні з метою розроблення регіональних програм сталого землекористування
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1 2 3
12. Збільшення площі заліснення території держави в результаті відновлення лісів 
та лісорозведення на земельних ділянках лісового фонду, створення захисних 
лісових насаджень на землях несільськогосподарського призначення і землях, 
відведених для заліснення, відновлення та створення нових полезахисних лісових 
смуг, крім природних степових ділянок
13. Доведення до 2015 року площі рекультивації земель, порушених унаслідок 
провадження антропогенної діяльності, не менш як до 2,5 тис. га
14. Розроблення та затвердження національних стандартів з визначення, випробування 
та оцінки відповідності у сфері поводження з генетично модифікованими організмами

2

Ціль 4. 
Інтеграція еколо-
гічної політики та 
удосконалення 

системи інтегро-
ваного екологіч-
ного управління

1. Розроблення та впровадження національних стандартів у галузі органічних тех-
нологій ведення сільського господарства, адаптованих до міжнародних та євро-
пейських вимог
2. Надання консультативної підтримки суб'єктам господарювання з питань органіч-
ного сільськогосподарського виробництва
3. Забезпечення збереження біорізноманіття ґрунтів як одного з основних 
факторів підтримання їх родючості та стимулювання проведення відповідних 
досліджень
4. Розроблення та затвердження методики ведення екологічно орієнтованого сіль-
ського господарства згідно з міжнародною практикою
5. Проведення інвентаризації земель військово-оборонної галузі з метою ство-
рення (оголошення) на них територій та об'єктів природно-заповідного фонду

3

Ціль 5. 
Припинення 

втрат біоло-гіч-
ного та ланд-

шафтного 
різноманіття і 

формування еко-
логічної мережі

1. Доведення площі національної екологічної мережі до 41 % загальної території 
країни

2. Визначення територій, на яких планується створення до 2020 року репрезен-
тативних і поєднаних між собою природоохоронних територій, площею не менш 
як 17 відсотків суходолу і внутрішніх вод та 10 відсотків прибережних і морських 
територій

4

Ціль 6. 
Забезпечення 

екологічно зба-
лансованого 
природокори-

стування 

1. Розроблення фінансово-економічного обґрунтування ставок екологічного 
податку, зокрема: удосконалення методів економічної оцінки природних ресурсів, 
впливу забруднення, фізичних і біологічних чинників на навколишнє природне 
середовище, проведення економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу
2. Розроблення методики застосування рентного регулювання 
природокористування

Джерело: за даними [14]

У рамках поставленої цілі 2 Національного 
плану дій з охорони навколишнього природного 
середовища наміченими були такі важливі заходи, 
як, по-перше, розроблення та подання на роз-
гляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції 
Державної цільової програми щодо боротьби з 
опустелюванням та деградацією земель у сфері 

екології землекористування та, по-друге, розро-
блення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту Державної цільової програми 
щодо боротьби з опустелюванням та деграда-
цією земель. Ці заходи є визначальними та по 
суті формують актуальні напрями розвитку еко-
логії землекористування (табл. 6.4).

Закінчення таблиці 6.3

Таблиця 6.4 
Стратегічні напрями екології землекористування

№ Назва напряму
1 2

Напрям: Нормативно-правовий
1 Розроблення проекту Закону України «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості»

2

Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів України: «Про нормативи якісного стану ґрун-
тів, «Про внесення змін до Порядку збирання, використання, поширення інформації про опустелю-
вання та деградацію земель», Про утворення Координаційної ради з питань боротьби з деградацією 
земель та опустелювання

3
Розроблення наказу Мінприроди «Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру постів 
(пунктів, станцій, моніторингових ділянок) спостережень за об’єктами довкілля з урахуванням потреб 
забезпечення інформацією про деградацію земель, опустелювання та посухи»
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Закінчення таблиці 6.4 
1 2

4 Розроблення наказів Мінагрополітики: «Про визначення нормативів створення захисних лісових 
насаджень з урахуванням типів ґрунтів та природних зон» 

Напрям: Організаційно-управлінський

1 Створення і відновлення сіножатей та пасовищ відповідно до науково обґрунтованих показників з 
урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов

2 Упорядкування орних земель шляхом виведення з їх складу схилів, земель водоохоронних зон, еро-
зійно-небезпечних та інших не придатних для розорювання угідь 

3 Прискорення робіт з консервації деградованих, техногенно забруднених та малопродуктивних 
земель, рекультивації порушених земель

4 Створення сприятливих умов для розвитку виробництва органічної продукції та сировини на землях 
сільськогосподарського призначення

5 Встановлення спеціальних сировинних зон

6 Створення (оголошення) нових та розширення площі наявних територій та об’єктів природно-запо-
відного фонду

7 Проведення суцільних ґрунтових обстежень земель України 

8
Розроблення регіональних схем та програм розвитку екомережі, а також пілотних проектів земле-
устрою щодо впорядкування землеволодінь і землекористувань територій та об’єктів екомережі з 
урахуванням досвіду Європейського Союзу у сфері ландшафтного планування

9 Проведення ґрунтово-агрохімічного обстеження та агрохімічної паспортизації земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення

10 Здійснення природно-сільськогосподарського, протиерозійного, еколого-економічного та інших видів 
районування (зонування) земель з урахуванням наслідків змін клімату

11
Розроблення та впровадження сучасних екологічно безпечних, ландшафтно-адаптивних, ґрунтоза-
хисних, енерго- та ресурсо-зберігаючих технологій щодо збалансованого використання, охорони і від-
новлення земель та ґрунтів, запобігання їх деградації (2016-2020)

12 Забезпечення належного функціонування і вдосконалення: системи моніторингу земель та ґрунтів
Напрям: Аналітичний

1
Вивчення питання щодо надання окремим водно-болотним угіддям статусу міжнародного значення 
та впровадження заходів щодо охорони, збалансованого використання та відновлення природних 
ресурсів у їх межах

2

Вивчення питання щодо визначення шляхів досягнення в Україні нейтрального рівня деграда-
ції земель відповідно до § 206 підсумкового документа конференції ООН зі сталого розвитку 
«Ріо+20» «Майбутнє, якого ми прагнемо» та цілі № 15 сталого розвитку, визначеної документом 
«Перетворення нашого світу: Порядок денний сталого розвитку на період до 2030 року», затвердже-
ним резолюцією № 70/1 Генеральної асамблеї ООН від 25 вересня 2015 року 

3
Проведення аналізу використання ґрунтозахисних агротехнологій, зокрема традиційних, No-Till та 
плоскорізного обробітку, у зонах дії водної і вітрової ерозії ґрунтів та розроблення плану заходів 
щодо їх ширшого застосування

Напрям: Науково-методичний та інформаційний

1 Науково-методичне забезпечення застосування ГІС-технологій та технологій дистанційного зонду-
вання Землі для вирішення питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням

2
Розміщення в засобах масової інформації матеріалів з питань охорони і раціонального викорис-
тання земельних та інших природних ресурсів, боротьби з деградацією земель, опустелюванням та 
пом’якшенням наслідків посух

3 Створення й підтримка відкритої бази даних наявних ґрунтозахисних, енерго- та ресурсозберігальних 
технологій і передових практик

4 Підготовка навчальних, науково-популярних та наукових видань з питань охорони та невиснажливого 
використання земель і ґрунтів, боротьби з їх деградацією та опустелюванням 

5 Підготовка періодичної доповіді про стан родючості ґрунтів України

6
Розроблення стандартів освітньої діяльності та стандартів освіти, які передбачають питання 
охорони й раціонального використання земельних ресурсів, боротьби з деградацією земель та 
опустелюванням 

7 Опрацювання питання боротьби з деградацією земель та опустелюванням у рамках роботи 
Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції  ООН про зміну клімату 

8
Включення питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням під час підготовки договорів, 
програмних і проектних документів з питань технічного та фінансового співробітництва з міжнарод-
ними організаціями, донорами та Європейським Союзом

9 Розроблення техніко-економічних розрахунків та інвестиційних проектів відновлення зрошуваних земель

10 Здійснення заходів щодо залучення фінансових та інших ресурсів для потреб боротьби з деграда-
цією земель та опустелюванням 

11 Розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо відновлення та розвитку зрошення в Україні

Джерело: за даними [15]
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Дуже важливим моментом є те, що із роз-
робленням у 2017 р. Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» стратегічні напрями 
екології землекористування будуть допо-
внені та розширені [16]. Із прийняттям цього 
закону Україна забезпечить виконання між-
народних зобов'язань у рамках Конвенції про 
оцінку впливу на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті (Конвенція Еспо) 
та Конвенції про доступ до інформації, участі 
громадськості в процесі прийняття рішень та 
доступу до правосуддя з питань, що стосуються 
довкілля (Оргуська конвенція), стороною яких є 
Україна, а також імплементації у національне 
законодавство положень Директив 2003/4/
ЄC та 2011/92/ЄС. Водночас варто зазначити, 
що ухвалення цього закону є і умовою реа-
лізації Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом [17].

На національному рівні закон встановлю-
ватиме правові та організаційні засади раціо-
нального використання й відтворення земель-
них ресурсів, згідно з якими в Україні почнуть 
здійснювати оцінку впливу господарської діяль-
ності на земельні ресурси, спрямовану на запо-
бігання шкоді землі, забезпечення екологічної 
безпеки землекористування, охорони земель, 
у процесі прийняття рішень про провадження 
сільськогосподарської, лісогосподарської тощо 
діяльності, яка може мати значний вплив на 
земельні угіддя, з урахуванням державних, гро-
мадських та приватних інтересів.

Водночас нещодавно був прийнятий за 
основу проект Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» [18], яка повинна проводи-
тися щодо проектів документів державного 
планування у сферах: сільського господар-
ства, лісового господарства, рибного господар-
ства, енергетики, промисловості, транспорту, 
управління відходами, використання водних 
ресурсів, телекомунікацій, туризму, землеко-
ристування, виконання яких буде передбачати 
надання документів дозвільного характеру. 
Основна мета закону «Про стратегічну еколо-
гічну оцінку» – адаптація законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу щодо 
встановлення сфери застосування й порядку 
здійснення стратегічної екологічної оцінки від-
повідно до підходу, закріпленого в директиві 
Європейського парламенту та Ради ЄС від 
27 червня 2001 р. 2001/42/ЄС [17]. 

 Згідно з вищезазначеними нормативно-
правовими документами сьогодні планова 
діяльність щодо сільськогосподарського осво-
єння, рекультивації та меліорації земель на 
територіях площею 20 гектарів і більше або на 
територіях та об’єктах природно-заповідного 

фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гек-
тарів і більше, зміни цільового призначення 
земель сільськогосподарського призначення та 
зміни цільового призначення особливо цінних 
земель належить до другої категорії планова-
ної діяльності й підлягатиме оцінці впливу на 
довкілля. 

Отже, сучасне земельне та екологічне 
нормативно-правове забезпечення сприя-
тиме формуванню такого важливого страте-
гічного напряму в екології землекористування, 
як запобігання негативному впливу діяльності 
людини на стан земельних ресурсів України та 
здійснення землекористування в рамках еколо-
гічної безпеки.

6.5. ЗЕМЕЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ВІДНОСИНИ, 
ПОВ’ЯЗАНІ З ВОЛОДІННЯМ  

І КОРИСТУВАННЯМ ЗЕМЕЛЬНИМИ  
ТА ІНШИМИ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Власність на конкретну земельну ділянку – 
це не лише юридична та економічна категорія 
[18], а й екологічна. Крім того, останній чинник 
є визначальним: саме екологічні відносини – 
базисні до економічних та юридично-над-
будовних. Права власності, володіння чи 
користування землею з екологічного погляду є 
складниками непростої екосистеми господар-
ських відносин при використанні земельних 
ресурсів та екологічних відносин приналеж-
ності у відносинах прав власності на землю. Ця 
система складається з таких груп: 

1) відносини з приводу привласнення під 
час використання землі, умов виробництва і 
його результатів;

2) відносини з приводу господарського 
використання землі на праві користування або 
іншому;

3) економічні форми реалізації екологіч-
них відносин власності на землю та прав на 
земельні ділянки;

4) відносини з приводу використання акти-
вів земельного капіталу як складника природ-
ного капіталу.

Щоб втілювати ефективну екологічну полі-
тику, необхідно зауважити, що екологічні від-
носини власності не тільки залежать від прав 
власності, але, навпаки, визначають їх, і необ-
хідно розуміти закономірності зв’язку відносин 
власності з відносинами організації й управ-
ління процесом землекористування (організа-
ції використання й охорони земель) та обороту 
природного капіталу.

Зазначена особливість земельних еколо-
гічних відносин зумовлена специфікою землі 
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як територіального базису, природного ресурсу 
й основного засобу виробництва, категорій 
земель та земельних ділянок, їх правовим 
режимом і відповідною земельно-правовою 
документацією, що визначає той чи той еколо-
гічний режим щодо використання, відновлення 
та охорони земель і, відповідно, закріпле-
них юридичних процедур, пов'язаних з набут-
тям права власності, придбанням земельних 
ділянок або їх відчуженням. Це випливає з 
аналізу норм розділу IV Земельного Кодексу 
України «Набуття і реалізація права на землю» 
(глави 19-21, ст. 116-139) ЗК України та підза-
конних актів, прийнятих з метою конкретизації 
реалізації правосуб'єктності осіб наведених 
земельних екологічних відносин.

Доцільно зазначити і те, що ця винятковість 
екологічних відносин прав власності на землю 
притаманна й іншим земельним правовідноси-
нам, зокрема правовідносинам у сфері корис-
тування земельними ділянками, у сфері ефек-
тивного використання, відновлення та охорони 
ґрунтів та підвищення продуктивності земель-
них угідь тощо. Екологічні відносини чітко пере-
тинаються з окремими управлінськими земель-
ними відносинами (розподілу та перерозподілу, 
розмежування земель, землевпорядних про-
цедур, державної реєстрації прав на земельні 
ділянки, відновленням та охороною земель 
тощо), які є окремими стадіями зазначених 
земельних процедурних правовідносин щодо 
набуття прав на земельні ділянки.

Аналіз чинного земельного законодав-
ства дає змогу виділити за підставами виник-
нення прав на земельні ділянки за суб'єктним 
і об'єктним складом такі види земельних еко-
логічних відносин, які потребують розроблення 
самостійних юридичних процедур.

І. Земельні екологічні відносини у сфері 
набуття прав на землі та земельні ділянки 
фізичними особами.

1. Приватизаційні відносини щодо:
а) приватизації земельних ділянок, які 

перебувають у користуванні громадян, у тому 
числі й на земельних ділянках садівничих 
товариств;

б) приватизації земельних ділянок грома-
дянами із земель державної або комунальної 
власності для:

- ведення фермерського господарства;
- ведення особистого селянського 

господарства;
- ведення садівництва;
- будівництва та обслуговування житло-

вого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибного використання);

- індивідуального дачного будівництва;

- будівництва індивідуальних гаражів;
в) приватизації земельних ділянок грома-

дянами – працівниками державних та кому-
нальних сільськогосподарських підприємств, 
установ та організацій, включаючи їх пенсіо-
нерів, із земельних ділянок, що перебувають у 
постійному користуванні зазначених юридич-
них осіб;

г) приватизації земельних ділянок пра-
цівниками державних та комунальних підпри-
ємств, установ та організацій культури, освіти 
та охорони здоров’я, пенсіонерів з їх числа, які 
мешкають у сільській місцевості або селищах 
міського типу.

II. Земельні екологічні відносини у 
сфері приватизації земельних ділянок 
юридичними особами.

1. Земельні екологічні відносини щодо 
набуття права спільної власності сільськогос-
подарських підприємств, установ і організацій 
та права користування в сільськогосподар-
ських кооперативах на окремі земельні ділянки 
водного і лісового фондів, з угіддями природо-
охоронного призначення тощо.

2. Земельні екологічні відносини щодо при-
ватизації земельних ділянок лісового фонду у 
складі земель селянських та фермерських 
господарств.

3. Земельні екологічні відносини щодо при-
ватизації земельних ділянок водного фонду 
у складі земель селянських та фермерських 
господарств.

4. Земельні екологічні відносини щодо 
набуття права спільної власності садівничих 
товариств.

III. Земельні екологічні відносини при 
придбанні земельних ділянок громадянами 
та юридичними особами на підставі спе-
ціальних процедур з укладанням угод на їх 
відчуження із земель державної та кому-
нальної власності.

1. Земельні екологічні відносини щодо 
продажу земельних ділянок або прав на них 
на конкурентних засадах органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування:

а) громадянам;
б) юридичним особам.
2. Земельні екологічні відносини щодо 

викупу земельних ділянок або прав на них, на 
яких розташовані об'єкти нерухомості, що є 
власністю цих покупців.

3. Земельні екологічні відносини щодо про-
дажу земельних ділянок або прав на них, що 
перебувають у власності держави, іноземним 
державам та іноземним юридичним особам.

4. Земельні екологічні відносини щодо про-
дажу земельних ділянок або прав на них, що 
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перебувають у власності територіальних гро-
мад, іноземним державам та іноземним юри-
дичним особам.

5. Земельні екологічні відносини щодо 
продажу земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва.

IV. Земельні екологічні відносини при 
набутті права власності на земельні 
ділянки громадянами, юридичними осо-
бами України, територіальними грома-
дами та державою на підставі угоди міни 
та ін.

V. Земельні екологічні відносини при 
продажу земельних ділянок державної або 
комунальної власності суб'єктам підпри-
ємницької діяльності під забудову на кон-
курентних засадах (земельних торгах).

VI. Земельні екологічні відносини при 
відчуженні земельних ділянок на земель-
них торгах у разі звернення стягнення на 
ділянки, що перебувають у власності гро-
мадян чи юридичних осіб за рішенням суду.

VII. Земельні екологічні відносини при 
переході права власності на земельні 
ділянки:

а) у разі передачі земельних ділянок дер-
жавної власності в комунальну власність;

б) у разі передачі земельних ділянок кому-
нальної власності в державну власність;

в) у разі викупу земельних ділянок грома-
дян та юридичних осіб для суспільних потреб 
органами державної влади та органами міс-
цевого самоврядування для: розміщення буді-
вель і споруд органів державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування; розміщення 
будівель, споруд та інших виробничих об'єктів 
державної та комунальної власності; розташу-
вання об'єктів природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення; потреб обо-
рони та національної безпеки; будівництва та 
обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів 
транспортної й енергетичної інфраструктури 
(доріг, газопроводів, водогонів, ліній електро-
передачі, аеропортів, нафто- та газових тер-
міналів, електростанцій тощо); розміщення 
дипломатичних і прирівняних до них представ-
ництв іноземних держав та міжнародних орга-
нізацій; розміщення міських парків, майдан-
чиків відпочинку та інших об'єктів загального 
користування, необхідних для обслуговування 
населення;

г) у разі примусового відчуження земель-
них ділянок, які перебувають у власності гро-
мадян або юридичних осіб, з мотивів суспільної 
необхідності в разі воєнного або надзвичайного 
стану.

VIII. Земельні екологічні відносини 
щодо реалізації набутого права власності 
на земельні ділянки суб'єктами права при-
ватної, комунальної, державної власності.

IX. Земельні екологічні відносини щодо 
захисту права приватної, комунальної, 
державної власності щодо екологічних 
обмежень та обтяжень.

Варто зазначити, що Земельний кодекс 
України (ст. 110) передбачає можливість вста-
новлення обмежень (обтяжень), у тому числі 
й екологічних, на використання власником 
земельної ділянки або її частини в обсязі, перед-
баченому законом або договором. Водночас 
суть зазначеної статті зовсім не передбачає 
регулювання екологічних відносин, які вини-
кають при встановленні обмежень. Адже, 
по-перше, обмеження та обтяження можуть 
встановлюватися на використання земельних 
ділянок не тільки власниками, а й землекорис-
тувачами. По-друге, категорії «обмеження» та 
«обтяження» не варто плутати, оскільки це різ-
нопланові та додаткові обов'язки й вимоги, що 
можуть визначатися чинним законодавством 
або передбачатися угодою сторін відповідних 
правовідносин. По-третє, обмеження на вико-
ристання земельної ділянки передбачає вико-
нання відповідно власником земельної ділянки 
або землекористувачем у процесі її викорис-
тання встановлених законом і деталізованих в 
угоді зобов'язань окремих неодмінних приписів 
та вимог і заборон щодо здійснюваної діяль-
ності, які стосуються реалізації земельної та 
іншої або пов'язаної з нею правосуб'єктності 
осіб. Це, по суті, зафіксовано і у ст. 111 
ЗК України, де також зазначено, що обмеженню 
підлягають права на земельну ділянку, у цьому 
разі посилань на обтяження у ній не міститься.

Зокрема, до таких обмежень Земельний 
кодекс України відносить заборону: на прова-
дження окремих видів діяльності та на зміну 
цільового призначення земельної ділянки, 
ландшафту та зовнішнього вигляду нерухомого 
майна; умови додержання природоохоронних 
вимог або виконання визначених робіт; умови 
надання права полювання, рибальства, зби-
рання дикорослих рослин на своїй земельній 
ділянці в установлений час та порядок, вико-
нання інших зобов'язань, обмежень або умов.

Отже, обмеження можуть впливати на при-
роду та обсяг не тільки земельної, а й інших різ-
новидів правосуб’єктності та видів здійснюва-
ної діяльності відповідно до правового статусу 
власності земельних ділянок: майнової, яка 
пов'язана з експлуатацією різного майна, що 
розміщене на земельній ділянці; природоохо-
ронної щодо використання природних об'єктів, 
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ресурсів та ландшафтів, що розміщені на ній і 
утворюють певне навколишнє природне серед-
овище; іншої діяльності. Обмеження викорис-
тання земельної ділянки підлягають державній 
реєстрації. На відміну від обмеження, встанов-
лення обтяження впливає на характер право-
вого режиму відповідної земельної ділянки, 
обсяг прав щодо її цільового й ефективного 
використання. Деякі обмеження встановлю-
ються без регулювання відповідних екологічних 
відносин, що виникають у системі земельних 
відносин як відносно самостійні за основними 
елементами – суб'єктним, об'єктним складом 
та змістом. Ці відносини звичайно мають лімі-
тований характер, що потребує їх виділення 
в системі земельних відносин як дискретних 
земельних екологічних відносин двох основних 
різновидів:

а) дискретні лімітовані земельні екологічні 
відносини;

б) дискретні обтяжувальні земельні еколо-
гічні відносини.

Найпоширенішими дискретними ліміто-
ваними екологічними відносинами можна 
визнати такі земельні відносини:

1. Щодо екологічного регулювання вста-
новлення та реалізації режиму земельних діля-
нок охоронних зон з метою охорони і захисту 
їх від несприятливих антропогенних впливів:

а) навколо винятково важливих природних 
об'єктів;

б) об'єктів культурної спадщини;
в) гідрометеорологічних станцій.
2. Щодо екологічного регулювання вста-

новлення та реалізації режиму земельних 
ділянок охоронних зон для забезпечення нор-
мальних умов експлуатації й запобігання 
ушкодженню та зменшенню негативного 
впливу на людей, довкілля, суміжні землі та 
природні об'єкти:

а) ліній зв'язку та електропередач;
б) використання земель транспорту;
в) промислових об'єктів.
3. Відокремленим різновидом зазначених 

екологічних відносин є земельні обмежувальні 
правовідносини при встановленні та реалі-
зації правосуб'єктними особами правового 
режиму зон санітарної охорони, які утворю-
ються навколо об'єктів водопостачання, ліку-
вального, оздоровчого призначення для їх сані-
тарно-епідеміологічної захищеності, зокрема:

а) об'єктів з підземними та відкритими дже-
релами водопостачання;

б) водозабірних та водоочисних споруд;
в) водогонів;
г) об'єктів оздоровчого призначення;
д) інших об'єктів аналогічного типу.

Регулювання екологічних відносин має 
особливий зміст для правосуб'єктних осіб при 
встановленні заборони щодо здійснення діяль-
ності, спроможної завдати шкоди зазначеним 
охоронюваним законом об’єктам.

4. Чільне місце в системі обмежувальних 
земельних екологічних відносин посідають 
земельні відносини при встановленні та реа-
лізації правосуб'єктними особами правового 
режиму санітарно-захисних зон, що створю-
ються навколо об'єктів, які є джерелами:

а) виділення шкідливих речовин та запахів;
б) підвищення рівнів шуму і вібрації;
в) ультразвукових і електромагнітних 

хвиль;
г) електронних полів та іонізуючих випро-

мінювань тощо.
З метою їх відокремлення від територій 

житлової забудови в межах цих зон заборо-
нено будівництво житлових об'єктів, пов'язаних 
з постійним перебуванням людей.

5. Виняткове місце в системі класифіко-
ваних обмежувальних земельних екологічних 
відносин належить обмежувальним земель-
ним відносинам при встановленні та реалі-
зації правового режиму зон з надзвичайним 
режимом використання земель, що створю-
ються навколо військових об'єктів Збройних 
Сил України та інших військових формувань 
уздовж державного кордону України, де вста-
новлюється прикордонна смуга з надзвичай-
ним режимом використання земель, з метою:

а)  забезпечення їх функціонування;
б) збереження озброєння, військової тех-

ніки та іншого військового майна;
в)  охорони державного кордону України;
г) захисту населення;
д) захисту господарських об'єктів;
є) захисту довкілля від впливу аварійних 

ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть 
виникнути на зазначених об'єктах.

Другу групу дискретних обтяжуваль-
них екологічних відносин становлять:

1. Сервітутні земельні екологічні відносини 
(постійні та тимчасові) при встановленні:

а) проходу та проїзду на велосипеді;
б) проїзду на транспортному засобі наяв-

ним шляхом;
в) меж прокладання та експлуатації ліній 

електропередач, зв'язку, трубопроводів, інших 
лінійних комунікацій;

г) прокладанні на свою земельну ділянку 
водогону з чужої природної водойми або через 
чужу земельну ділянку;

д) відведенні води зі своєї земельної 
ділянки на сусідню або через сусідню земельну 
ділянку;
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є) забиранні води з природної водойми, 
розташованої на сусідній земельній ділянці, та 
проходу до природної водойми;

є) прогону своєї худоби до водойми, розта-
шованої на сусідній земельній ділянці, та про-
гону її, відповідно, до природної водойми та від 
природної водойми;

ж) прогону худоби наявним шляхом;
з) встановленні будівельних риштувань та 

складування будівельних матеріалів з метою 
ремонту будівель і споруд;

и) реалізації інших сервітутних прав, що не 
суперечать чинному законодавству.

2. Дискретні обтяжувальні земельні еколо-
гічні відносини, що постають унаслідок відчу-
ження земельної ділянки з мотивів суспільної 
необхідності з припиненням, зміною та понов-
ленням земельної правосуб’єктності осіб.

3. Дискретні обтяжувальні екологічні відно-
сини у сфері здійснення діяльності, пов'язаної 
з порушенням поверхневого шару ґрунту щодо 
зняття, складування і його зберігання та нане-
сення на ділянку, з якої він був знятий (про-
ведення рекультивації), або на іншу земельну 
ділянку з метою підвищення її продуктивності 
та інших властивостей.

4. Дискретні обтяжувальні земельні еко-
логічні відносини щодо проведення консерва-
ції деградованих і малопродуктивних земель, 
господарське використання яких є екологічно 
небезпечним та економічно неефективним, та 
техногенно-забруднених земель, на них немож-
ливо одержати екологічно чисту продукцію, а 
перебування людей на них є небезпечним для 
їх здоров'я.

5. Компенсаційно-обтяжувальні земельні 
екологічні відносини при відшкодуванні втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництва, зокрема:

а) втрат сільськогосподарських угідь, лісо-
вих земель унаслідок вилучення (викупу) для 
потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським 
і лісогосподарським виробництвом;

б) втрат, завданих обмеженням прав влас-
ників земель і землекористувачів, включаючи 
орендарів, або погіршенням якості угідь уна-
слідок негативного впливу діяльності фізичних 
та юридичних осіб, територіальних громад та 
держави, або з виключенням сільськогосподар-
ських угідь, лісових земель із господарського 
обігу внаслідок встановлення охоронних, сані-
тарних та інших захисних зон.

Наведена класифікація земельних еколо-
гічних відносин дає змогу відтворити реаль-
ний колорит екологічних зв'язків, які постають 
з приводу використання та обороту земель-
них ділянок та категорій земель, що долуча-

ються до регулювання земельних екологічних 
відносин при набутті права власності та права 
користування землею.

Найпоширенішими земельними екологіч-
ними відносинами, що ґрунтуються на праві 
користування, є: 

1) земельні екологічні відносини сталого 
користування землею; 

2) земельні екологічні відносини, пов’язані 
з орендою земельних ділянок. 

Земельні екологічні відносини сталого 
користування землею за суб'єктним складом 
можуть виникати згідно з чинним Земельним 
кодексом України переважно лише щодо під-
приємств, установ та організацій, що нале-
жать до державної або комунальної власності. 
Земельні екологічні відносини сталого корис-
тування землею громадянами можуть поста-
вати лише за юридичних обставин, зазначених 
законом. У цьому разі земельні екологічні від-
носини сталого користування землею громадя-
нами можуть поставати щодо земельних діля-
нок, наданих у стале користування юридичним 
особам із земель державної та комунальної 
власності, після відповідного їх вилучення та 
надання за встановленими процедурами гро-
мадянам та в разі ліквідації державних і кому-
нальних сільськогосподарських підприємств, 
установ та організацій, що використовують їх 
на праві сталого користування.

Отже, законодавче визначення земельних 
екологічних відносин потребує встановлення 
таких надзвичайно важливих елементів як: 
суб’єктного та об’єктного складу, які свідчать про 
форму екологічних відносин права власності, 
власників на конкретні земельні ділянки; кате-
горії земель; винятковість правосуб'єктності 
та специфіку змісту екологічних відносин. 
Власність на конкретну земельну ділянку – це 
не лише юридична та економічна категорія, 
а й екологічна. Останній чинник є визначаль-
ним: саме екологічні відносини необхідно 
вважати як базисні до економічних та 
юридично-надбудовних. Права власності, 
володіння чи користування землею та іншими 
природними ресурсами, що тісно пов’язані із 
земельною ділянкою, з екологічної точки зору 
є складником екосистеми господарських від-
носин при використанні земельних ресурсів 
та екологічних відносин приналежності у від-
носинах прав власності на землю. Ця система 
складається з таких груп: відносини з приводу 
привласнення під час використання землі умов 
виробництва і його плодів; відносини з приводу 
господарського використання землі на праві 
користування або іншому; економічні форми 
реалізації екологічних відносин власності на 
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землю та прав на земельні ділянки; відносини з 
приводу використання активів земельного капі-
талу як складника природного капіталу.

Отже, земельні екологічні відносини 
переважно залишаються сьогодні невре-
гульованими через недосконалість зако-
нодавчо-нормативної бази. Відповідно 
можна стверджувати, що екологічна криза 
в країні припиниться лише тоді, коли юри-

дичні форми прав власності та корис-
тування землею та іншими природними 
ресурсами будуть формуватися з ураху-
ванням не тільки економічних, але й еколо-
гічних відносин з приводу: раціонального 
використання землі та інших природних 
ресурсів, охорони навколишнього природ-
ного середовища, гарантування екологіч-
ної безпеки.

Питання для самоперевірки
1. Що таке деградація земель?
2. Які земельні ділянки належать до деградованих?
3. Перерахуйте основні види деградації земель.
4. Вкажіть основні причини ерозії земель.
5. Що таке дегуміфікація?
6. Перерахуйте основні причини дегуміфікації земель.
7. Вкажіть основні види забруднення ґрунтів.
8. Яке забруднення ґрунтів є найбільш небезпечним?
9. Назвіть основні нормативно-правові документи у сфері землекористування.
10. Яку роль відіграє Земельний кодекс у вирішенні екологічних питань землекористування?
11. Яка мета нової національної екологічної політики?
12. Які заходи у сфері землекористування передбачає нова екологічна політика?
13. Перерахуйте основні цілі та заходи Національного плану дій з охорони навколишнього при-

родного середовища, спрямовані на покращення стану у сфері екології землекористування.
14. Вкажіть документи, які формують сучасну державну земельну та екологічну політику 

України?
15. Назвіть стратегічні напрями екології землекористування. 
16. Охарактеризуйте наявні напрями розвитку екологічних земельних відносин.
17. Охарактеризуйте недоліки законодавчо-нормативного регулювання екологічних земельних 

відносин. 
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