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Постановка проблеми. Сьогодні багато уваги приділяється сталому 

розвитку як простору співпраці різних держав і їх окремих територій на 
економічному й політичному рівнях; як новому вектору теоретико-методологічних 
досліджень та прикладних розробок; як чиннику формування нових вимог і 
обмежень до ведення бізнесу тощо. Сталий розвиток декларується як новий 
імператив для сучасного та наступних поколінь, новий етап поступального 
розвитку людства, що вимагає переосмислення існуючих підходів на всіх рівнях – 
від глобального до об'єктного. 

Отже, проблема досягнення сталого розвитку, розробки відповідних 
концепцій, стратегій, програм дій, визначення зазору несталості, розрахунку 
конкретних параметрів цієї несталості та проведення аналізу, тобто те, що в 
комплексі допомагає наблизитися людству до ідеального стану – «сталості роз-
витку», зіштовхується з необхідністю визначення конкретних рівнів дослідження. 
Очевидно, що сталий глобальний розвиток не може бути досягнутий без забез-
печення сталості на рівні окремих територій, будь то держава, регіон, транс-
кордонний район тощо. Звідси випливає необхідність вибору об'єкта дослідження, 
адже проблеми сталого розвитку потрібно розглядати не тільки на територіальному 
рівні (найбільш поширений та очевидний підхід), а й на галузевому або на рівні 
окремих видів діяльності. Ієрархізація повинна передувати аналізу, вибору 
методичних підходів, конкретних інструментів тощо. 

Наведене дозволяє акцентувати увагу на важливості визначення послі-
довності й змісту ієрархічних рівнів, на яких можна реалізовувати принципи 
сталого розвитку, а також на аналізі сучасного стану проблем та обґрунтувати вибір 
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шляхів їх вирішення. Ієрархізація (змістове наповнення кожного рівня) буде 
відрізнятися залежно від вихідних точок дослідження проблем сталості розвитку. 

Дискусії щодо сталості розвитку, методичних і методологічних підходів з 
розв'язання проблеми не припиняються вже майже півстоліття. Водночас світ та 
суспільство не залишаються статичними: вони розвиваються й змінюються. 
Людина є сполучною та водночас центральною ланкою в цьому розвитку. З одного 
боку, вона ініціює процеси, що змінюють і перетворюють навколишнє середовище, 
з іншого – намагається нівелювати наслідки власного втручання. Цивілізаційний 
розвиток відбувається за «законом бумерангу», згідно з яким швидкість 
антропогенного перетворення довкілля безпосередньо впливає на зміни, що 
відбуваються в соціумі, економічному та технічному розвитку суспільства. На 
сучасному етапі, однак, швидкість розвитку та обсяги втручання постійно 
зростають, тож зміни у свідомості й світогляді не встигають за ними. Ще Н. Вінер 
зауважував, що, для того щоб вижити та усталено розвиватися, необхідно змінити 
себе. Він вважав, що «ми настільки радикально змінили довкілля, що зараз, для 
того щоб існувати в цьому середовищі, нам перш за все необхідно змінити себе» 
[1]. Отже, щоб змінити людину, суспільство, державу тощо, необхідними є 
екологізація освіти, науки, управління. 

Сучасний економічний розвиток можливий тільки як результат етичного 
оновлення людства, формування нової системи цінностей, моральних імперативів. 
Сьогодення визначає необхідність зміни наших уявлень щодо розуміння широкого 
кола проблем і перегляду шляхів їх вирішення. Проблема сталого розвитку не 
становить винятку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження багатьох учених – 
як вітчизняних, так і зарубіжних – з проблеми сталого розвитку відзначаються 
різноманітністю та іноді консервативністю поглядів. За більш ніж півстоліття 
існування sustainable development людство так і не змогло не тільки сформулювати 
підходи до його досягнення, але навіть дійти згоди щодо можливості та право-
мірності існування такого словосполучення, як «сталий розвиток» узагалі. Утім, у 
дослідженнях з питань сталого розвитку простежується тенденція до загального 
усереднення поглядів на проблему – від взаємовиключних теорій «антиросту» та 
технічного детермінізму до сучасних спроб поєднання економічних, екологічних, 
соціальних інтересів. 

Останнім часом перспективи розвитку більшою чи меншою мірою 
асоціюються зі сталим розвитком. Популярність цього терміна вже не обмежується 
науковими й політичними колами, а поширюється й на пересічних громадян. Проте 
це навряд чи свідчить про так звану «екологізацію нашого мислення і світо-
сприйняття», а скоріш, про вміле маркетингове використання результатів попу-
лярних наукових досліджень. Зараз важко знайти програму розвитку, де не вико-
ристовувався б термін «сталий розвиток» на позначення бажаного стану розвитку 
суспільства. Незважаючи на всю широту застосування, сутнісне, змістове напов-
нення терміна залежить від предмета дослідження, методологічної чи світоглядної 
позиції, яка визначає проблему та цілі дослідження. Утім, загальноприйнятим 
(базовим) визначенням вважається те, що було сформульоване в доповіді «Наше 
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спільне майбутнє» [2]. Ми вважаємо, що загалом словосполучення «сталий 
розвиток» використовують для позначення світоглядного імперативу сучасності, 
найбільш популярного уявлення про взаємодію суспільства і природи, концепції 
екологічно збалансованого суспільства, «абсолюту», якого насправді не існує, але 
людство прагне створити всі умови для його уможливлення. 

Сьогодні говорять вже не просто про сталий розвиток, а про просторове 
його розуміння. Зазначимо, що питання просторового розвитку не є абсолютно 
новим напрямом економічних й економіко-географічних досліджень. Його заснов-
никами вважаються А. Вебер, В. Кристаллер, А. Льош, У. Ізард, Б. Родоман, а 
подальшого розвитку цей напрям набув у працях О. Топчієва, М. Голубця, 
М. Багрова, С. Сонька та ін. 

Однак ці теорії просторового розвитку здебільшого розглядають його у 
двовимірному просторі. Прикладом є визначення економічного простору О. Гран-
берга як насиченої території, що охоплює безліч об'єктів і зв'язків між ними: 
населені пункти, промислові підприємства, господарсько освоєні та рекреаційні 
площі, транспортні й інженерні мережі тощо, де регіон має внутрішній простір та 
зв'язки із зовнішнім простором [3]. Проблематика сталого розвитку з різних 
позицій розкривається в працях зарубіжних (Дж. Гелбрейт [4], Д. X. і Д. Л. Медоуз 
та Й. Рандерз [5], А. Ніз [6], Г. Одум [7], У. Ростоу [8], Дж. Форрестер [9] та ін.) та 
вітчизняних (О. Балацький [10], Б. Букринський [11], С. Харічков [11], І. Бистряков 
[12], В. Волошин [13], Герасимчук [14], Л. Гринів [15], С. Злупка [16], 
Б. Данилишин [17], М. Долішній [18], С. Дорогунцов [19], В. Поповкін [20], 
В. Трегобчук [21], М. Чумаченко [22], О. Шаблій [23] та ін.) науковців, проте 
відкритим залишається питання щодо можливостей України на сучасному етапі 
втілити принципи сталості на практиці й перспектив досягнення нею сталого 
розвитку в майбутньому. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є аналіз просторового 
сталого розвитку як простору співпраці різних держав і їх окремих територій на 
економічному й політичному рівнях, як новий вектор теоретико-методологічних 
досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Сталий розвиток у загальному визначенні 
розглядається як соціо-еколого-економічний розвиток нинішнього покоління, який 
не ставить під загрозу існування поколінь прийдешніх. У загальному вигляді ми 
можемо спостерігати процес переходу до сталого розвитку як рух від сучасного 
стану несталості до деякого ідеального стану, що отримав назву «сталий розвиток». 

Підходи до формулювання дієвої концепції сталого розвитку потребують 
таких кроків: 

- визначення наявного стану несталості, тобто траєкторії й параметрів 
досягнення сталості і подолання «зазору» сталості; 

- чіткого визначення рівнів, на яких доцільно розробляти та 
впроваджувати концепції, програми сталого розвитку; 

- визначення взаємозв'язків між рівнями впровадження постулатів сталості 
– проведення їх ієрархізації; 
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- зміни сприйняття багатьох економічних, виробничих, соціальних та 
інших процесів щодо впливу на збалансованість розвитку, тобто визначення 
сталого розвитку як імперативу розвитку на всіх рівнях; 

- створення максимально повної інформаційної бази та інфраструктури; 
- забезпечення відповідності правового поля вимогам сталості; 
- адаптування чинних методологічних та методичних підходів до вимог 

сталості розвитку, упровадження й удосконалення експертних оцінок. 
Характер і модель просторового розвитку визначається основними суб'єк-

тами цього розвитку й типом відносин між ними залежно від цілей та напрямів 
розвитку. Вибір типу відносин між суб'єктами просторового розвитку впливав на 
характер організації комунікацій між ними, що визначає політичне, соціально-
культурне, економічне програмне чи проектне наповнення простору. 

Просторовість сприйняття сталого розвитку відразу була закладена в 
більшість уявлень про сталість. Так, згідно з численними визначеннями, з одного 
боку, основна мета подальшого розвитку в парадигмі сталості та шляхи її 
досягнення унікальні для кожного регіону і є результатом аналізу попереднього та 
реального стану, ціннісних імперативів, конкретних умов. Однак, з іншого боку, 
спрямування зусиль задля сталого розвитку держави має здійснюватися з 
урахуванням її стратегічних цілей, реалій сьогодення, тенденцій розвитку світового 
співтовариства, місця та ролі країни у світі. Тобто необхідно думати глобально, а 
отже, погоджувати дії на національному рівні, а діяти локально, тобто вирішувати 
конкретні проблеми. Цей принцип – «думай глобально, дій локально» – 
якнайточніше відображає просторовий зміст сталого розвитку – взаємодія та 
співіснування просторів різного порядку в межах єдиного цілого. Регіони, країни, 
території і створюють підпростори – складові частини величезного простору (який, 
за нашим переконанням, обмежується планетою), що, у свою чергу, можуть 
містити інші підпростори. Стале функціонування й розвиток соціо-еколого-
економічного простору Землі забезпечується зв'язками між його елементами та 
прагненням кожного з них до сталості. Утім, підкреслимо, що необхідним є не 
тільки прагнення кожного з цих елементів до сталості свого власного розвитку, а й 
спільний рух до конкретно визначеної цілі (але тут знову постає питання неодно-
значності трактування самого поняття «сталий розвиток»). 

Просторовий сталий розвиток можливий за умови, що кожний елемент має 
такі властивості: 

1) здатність до взаємодії; 
2) упорядкованість, структурованість взаємозв'язків, тобто наявність 

чітких механізмів взаємодії; 
3) цілісність, унікальність і самостійність кожного елементу; 
4) наявність трьох основних груп чинників, що зумовлюють розвиток: 

входу, виходу та взаємозв'язків між ними. 
Зупинимося докладніше на кожній властивості. Здатність до взаємодії 

характеризується здатністю елементів до взаємодії та уможливленням взаємодії 
між елементами. 
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До основних механізмів забезпечення сталого розвитку можна зарахувати: 
правовий, організаційний, фінансово-економічний, науково-освітянський, інформа-
ційний. Однак зі всього спектра механізмів ми хотіли б виділити просторовий 
менеджмент, як найбільш м'який та комбінаторний, що дозволяє координувати дії 
різноманітних елементів просторового розвитку. Під просторовим менеджментом 
ми розуміємо діяльність суб'єктів управління, спрямовану на просторову 
конкретизацію стратегії збалансованого соціально-економічного та екологічного 
розвитку, розроблення пріоритетів і форм організації та інфраструктурного 
забезпечення відповідної просторової системи [24]. Метою є одночасне забез-
печення підвищення рівня життя, раціонального використання території, природ-
них ресурсів та охорони навколишнього середовища. 

До основних принципів просторового менеджменту належать: 
1) забезпечення територіальної єдності за допомогою збалансованого соціального 

та економічного розвитку областей і підвищення їх конкурентоспроможності; 
2) перспективний розвиток, що забезпечується урбаністичними засобами та 

покращанням відносин між селом і містом; 
3) створення рівних умов для просторової доступності (транспортна мережа); 
4) покращання доступу до інформації та знань; 
5) скорочення збитків, що завдаються навколишньому природному середовищу 

(узгодженість галузевих програм і рішень на місцях); 
6) розвиток і захист природних ресурсів та природної спадщини; 
7) примноження культурної спадщини як чинника розвитку; 
8) розвиток енергетичних ресурсів за умов забезпечення безпеки; 
9) обмеження впливу надзвичайних ситуацій природного характеру. 

Для України втілення постулатів сталого розвитку та декларування сталості 
як основного імперативу розвитку є необхідною умовою розвитку із соціальних, 
економічних, конкурентних, політичних позицій тощо. Нині країна має широкий 
спектр законодавчих, нормативних і рекомендаційних документів для реалізації 
принципів сталості. Вважаємо, що наразі необхідним є вдосконалення та найбільш 
повне використання всіх існуючих елементів механізму забезпечення соціально-
економічного розвитку, а не створення нових. Актуальним є підвищення ефек-
тивності соціально-економічної й екологічної політики держави, забезпечення їх 
взаємоузгодженості та взаємодоповнюваності. Усе це дасть змогу забезпечити 
економічний добробут і конкурентоспроможність країни за одночасного зниження 
навантаження на навколишнє середовище. Саме питанню можливостей та ефек-
тивності використання цих механізмів при розробленні стратегій і програм 
розвитку будуть присвячені наші подальші наукові розвідки [25]. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що на сучасному етапі розвитку 
людських взаємовідносин сталий розвиток цивілізації слід розуміти як безпе-
рервний процес навчання, дослідження проблем та дилем, де не існує безперечно 
правильних та універсальних відповідей і рішень. Наші уявлення про ефективність 
будь-яких зусиль і заходів задля досягнення збалансованого розвитку на різних 
рівнях можуть та повинні змінюватися, відображаючи ситуативні зміни, накопи-
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чений досвід, надбання науки і техніки, збагачення й розширення наших знань і 
уявлень про світ, зміну життєвих цінностей, імперативів розвитку тощо. 

Також зазначимо, що правомірно говорити про сталий розвиток підпри-
ємництва або конкретної галузі, які є складовими загального процесу усталення 
життєдіяльності людини. Імплементація постулатів сталого розвитку в такому разі 
можлива, якщо забезпечуються такі передумови: по-перше, чітко визначаються 
рівні, на яких буде розглядатися проблема, і встановлюється їх ієрархічна 
підпорядкованість; по-друге, вибираються відповідні методичні підходи щодо 
реалізації стратегії сталого розвитку; по-третє, встановлюються конкретні критерії 
сталості розвитку конкретного об'єкта. 

Таким чином, система рівнів, на яких розглядається можливість реалізації 
принципів сталого розвитку, може трансформуватися залежно від сприйняття та 
усвідомлення проблеми. Кожний ієрархічний рівень, незалежно від принципу 
виділення, вирішує завдання в межах своєї компетенції власними засобами та надає 
методичну й консультативну допомогу нижчим рівням, представляє інтереси 
останніх перед вищими рівнями. На наш погляд, дуже важливо визначити пло-
щину, в якій буде розглядатися проблематика сталого розвитку, а також можли-
вості методологічного й методичного забезпечення вирішення відповідних завдань, 
адже жорстка ієрархізація значно спростить сутнісне розуміння та джерела виник-
нення проблем, допоможе чітко сформулювати завдання і знайти той оптимальний 
рівень найбільш ефективного розв'язання проблем збалансованого сталого розвитку 
з мінімальними часовими, фінансовими, організаційними та іншими витратами. 

Підсумовуючи, зазначимо, що ми зараз перебуваємо на такому етапі 
розвитку, який вимагає переосмислення та змістовного розвитку кола усталених 
термінів, встановлення взаємозв'язків між ними, адже сутнісне наповнення низки 
понять дасть змогу сформувати новий сучасний стратегічний вектор розвитку. На 
нашу думку, сталість повинна розглядатися з позицій просторового підходу, що 
допоможе якнайповніше враховувати всі процеси й зв'язки на різних рівнях та 
адекватно оцінювати їх значущість для забезпечення загальної сталості. Зазначимо, 
що кожен елемент простору сприймається нами, з одного боку, як цілісний простір 
з усіма притаманними йому властивостями, а з іншого – як елемент простору більш 
високого рівня. Нам необхідно одночасно забезпечувати сталий розвиток не тільки 
цілого, а й окремих частин. Розрив зв'язків, неможливість взаємодії, порушення 
цілісності кожного окремого елементу призводять до зменшення сталості всього 
простору. Таким чином, просторовий вектор розвитку потребує поглибленого 
вивчення проблеми сталості на всіх ієрархічних рівнях. Наразі сталий розвиток має 
сприйматися як інструмент досягнення політичного компромісу щодо узгодження 
економічного розвитку та екологічних його обмежень. Сталий розвиток як такий 
неможливий, проте прагнення до нього є рушійною силою сучасного розвитку. 
Принципи сталого розвитку, що були прийняті лідерами багатьох країн, є 
підґрунтям для розроблення та впровадження конкретних стратегій і програм 
розвитку, які повинні враховувати не тільки загальні принципи, а й конкретні 
інтереси та особливості розвитку, співпраці, ведення господарства тощо. 
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The aim of the research carried out within the framework of this work was to 
prove that skillfully performed RTK entirely suitable for the establishment of 
measurement matrices. Analyzing the obtained results, the thesis can be regarded as a 
right, however, that such measurements may be used must meet the relevant criteria. 

Key words: measurement, spatial coordinates, amendments to the observation. 
 
Podstawowym zadaniem geodety pracującego w terenie jest pomiar, czyli 

pozycjonowanie elementów zagospodarowania terenu w obowiązującym układzie 
odniesienia. W ciągu ostatnich lat nastąpiły duże zmiany w zakresie technik 
pozycjonowania stosowanych na co dzień w Polsce. Na znaczeniu zyskały pomiary 
GNSS, wypierając powoli bardziej tradycyjne metody. Obecnie głównym źródłem 
danych przestrzennych w geodezji jest technika pomiaru GPS RTK, a jako powód 
takiego stanu rzeczy wymienić należy z pewnością jej funkcjonalność. Jest to obecnie 
najszybsza i najwygodniejsza metoda pomiaru, współrzędne mierzonych punktów 
otrzymuje się w czasie bliskim rzeczywistemu. Z drugiej strony trwa obecnie dyskusja na 
temat przydatności pomiarów RTK przy zakładaniu geodezyjnych osnów pomiarowych 
w świetle przepisów obowiązujących w Polsce. Jednocześnie uwagę zwraca niewielka 
ilość książek i artykułów, które traktowałyby o współcześnie stosowanych metodach 
pozycjonowania, a w szczególności o pomiarach GNSS RTK, od strony czysto 
praktycznej. Uważamy to za znaczący problem, gdyż technika ta jest w ostatnich latach 
szeroko stosowana przez geodetów, za równo na świecie, jak i w Polsce, a wiedza na jej 
temat jest często niewystarczająca. W związku z tym postanowiliśmy podzielić się naszą 
wiedzą i doświadczeniami ostatnich kilku miesięcy pracy w formie publikacji. Zawiera 
ona podstawowe informacje o standardach wykonywania pomiarów geodezyjnych. 
Kierujemy ją do wszystkich zainteresowanych tematyką współczesnych pomiarów 
geodezyjnych, geodetów praktyków, studentów geodezji oraz innych osób związanych z 
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tym zawodem, którzy nie mieli do tej pory styczności z problemem pomiarów metodami 
kinematycznymi. 

W pracy przybliżone zostaną obecnie stosowane metody pozycjonowania w 
ramach technik GPS i RTK. Przeprowadzone zostanie także oszacowanie przydatności 
tych metod biorąc pod uwagę cechy takie jak: dokładność, niezawodność, praktyczność, 
czas trwania pomiaru oraz formę otrzymania wyników pomiarowych.  Badania 
przeprowadzono na dwóch sieciach referencyjnych: sieci państwowej ASG EUPOS oraz 
dotychczas jedynej sieci komercyjnej w Polsce TPI NETpro. Dokonana zostanie analiza 
dokładnościowa poszczególnych metod, a także porównanie ich wyników z tradycyjnymi 
pomiarami liniowymi. 

Tezą pracy jest udowodnienie przydatności współczesnych pomiarów GPS, które 
stały się głównym źródłem danych przestrzennych przy pracach geodezyjnych, oraz 
możliwość ich wykorzystania do zakładania osnów geodezyjnych. 

Poprawki do obserwacji w trybie RTK 
Biorąc pod uwagę rozmieszczenie stacji referencyjnych i ich stosunkowo duże 

odległości między sobą stosuje się kilka metod wyrównania obserwacji: 
• VRS - tworzy stację wirtualną (Virtual Reference Station) poprzez przestrzenne 
wcięcie wstecz, gdzie wektory wyznaczane są w nawiązaniu do trzech najbliższych 
stacji referencyjnych, a następnie w wyniku wyrównania otrzymujemy współrzędne 
stacji wirtualnej. Tworzona jest blisko pozycji użytkownika, czego efektem są krótkie 
wektory obserwacyjne (rys. 1).  

 
Rys. 1. Schemat działania poprawki VRS (źródło: opracowanie własne). 
 

• MAC - użytkownik otrzymuje obserwacje w postaci wektora pomiędzy pozycją 
odbiornika, a główną stacją referencyjną, oraz różnice wyznaczoną na podstawie 
obserwacji z otaczających stacji referencyjnych (rys. 2). 
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Rys. 2. Schemat działania poprawki MAC (źródło: opracowanie własne). 
 

• POJEDYŃCZA STACJA REFERENCYJNA- metoda oparta jest na wynikach 
otrzymanych z jednej stacji bazowej, działa na podobnych regułach jak pomiar z 
własnej bazy (rys. 3).  

  
 

Rys. 3. Schemat działania poprawek pojedyńczych (źródło: opracowanie własne). 
 

Projekt ASG-EUPOS 
Projekt ASG-EUPOS stanowi sieć stacji permanentnych, która zawiera się                  

w segmencie naziemnym systemu GPS, a dokładnie rzecz ujmując w segmencie 
odbiorczym. Główną rolą sieci jest ciągła obserwacja satelitów GNSS i zbieranie danych, 
które przekazuje do centrum obliczeniowego. Realizacją systemu w terenie są w miarę 
możliwości równomiernie rozmieszczone na terytorium kraju oraz państw sąsiednich 
stacje referencyjne GNSS.  
 Zgodnie ze standardem technicznym EUPOS przy budowie segmentu 
odbiorczego przyjęte zostały założenia: 
- średnia odległość pomiędzy stacjami wynosi około 70km; 
- do sieci stacji referencyjnych włączone zostały istniejące stacje EPN i IGS; 

148 
 



- współrzędne stacji wyznaczone zostały w systemie ETRS89 oraz układach 
państwowych; 
- w stacjach referencyjnych wykorzystano jedynie precyzyjne dwuczęstotliwościowe 
odbiorniki GNSS; 
- miejsca zainstalowania stacji referencyjnych wybrano tak, aby zapewnić dogodne 
warunki obserwacji satelitów GNSS. 

Stacje referencyjne w większości zlokalizowane zostały na budynkach 
administracji publicznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, placówkach 
badawczych i budynkach oświaty spełniających kryteria techniczne zakładania stacji 
referencyjnych.  

Sieć TPI NETpro 
TPI NETpro to pierwsza w naszym kraju sieć stacji referencyjnych, która 

udostępnia poprawki do pomiarów GNSS w czasie bliskim rzeczywistemu dla dwóch 
systemów, GPS oraz GLONASS. Jest ona częścią światowej sieci TopNET Live, którą 
stworzyła firma TOPCON. Sieć ta dostępna jest między innymi w krajach takich jak: 
Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Wielka Brytania, Dania, Włochy. Stworzona 
została głównie ku promocji marki TOPCON i wprowadzeniu dla użytkowników sprzętu 
tej firmy wygody w postaci alternatywnej sieci geodezyjnej.  

Charakterystyka osnowy badawczej 
W celu wykonania obserwacji w badanym zakresie, zaprojektowana została 

osnowa pomiarowa. Konstrukcja zlokalizowana została ok. 35 km na południe od 
Rzeszowa, w okolicy miejscowości Błażowa. Wybór miejsca założenia potrzebnej ramy 
geodezyjnej podyktowany był względami czysto praktycznymi. Poszukiwany był teren 
otwarty, w miarę możliwości pozbawiony zabudowy i zadrzewienia lub innych obiektów 
terenowych mogących być przeszkodą przy pomiarach wykonywanych tachimetrem lub 
niwelatorem, jak też posiadający szeroki horyzont, pozwalający na dokładniejsze pomiary 
GPS. Teren na którym miała zostać założona osnowa, miał również według założenia 
charakteryzować się dużymi różnicami wysokości.  

Przy projektowaniu osnowy przyjęto założenie, że będzie to konstrukcja oparta 
na geometrii prostokąta, składająca się z sześciu punktów, oddalonych od siebie 
wzajemnie o 50 do 150 metrów. Ostateczny kształt ramy geodezyjnej ustalony został 
podczas wywiadu terenowego, który zweryfikował i dość wyraźnie zmienił położenie 
niektórych punktów względem założeń projektowych. Wynika to głównie z konieczności 
zapewnienia nienaruszalności i stabilności znaków geodezyjnych, a także umożliwienia 
łatwej lokalizacji i identyfikacji tychże punktów. 

Po analizie wstępnych pomiarów i ostatecznej akceptacji projektu technicznego 
osnowy pomiarowej zakończony został etap projektowy. Następnym krokiem jest 
stabilizacja punktów osnowy za pomocą odpowiednich znaków geodezyjnych. Punkty S1 
i S2 zaprojektowane zostały na miedzach stanowiących granice nieruchomości, na 
gruncie zapewniającym odpowiednią nienaruszalność i stabilność. Do stabilizacji użyte 
zostały znaki poziemne w postaci płytek betonowych, oraz znaki naziemne w postaci 
słupków betonowych z rurkami metalowymi jako centry znaków. Punkty S3, S4, S5 i S6 
zaprojektowane zostały na krawędzi jezdni drogi asfaltowej. Zaznaczone zostały 
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odpowiednimi znakami metalowymi, również z jednoznacznie zaznaczonym centrem, 
czyli elementem znaku, dla którego określone są współrzędne przestrzenne (rys. 4). 

 

 
 

Rys. 4. Szkic rozmieszczenia punktów badawczych (źródło: opracowanie własne). 
 

Sieć zintegrowanych pomiarów klasycznych oraz GNSS  
Sieć zintegrowana stworzona została na podstawie obserwacji uzyskanych na 

drodze pomiaru metodami klasycznymi, nawiązanych do osnowy państwowej lokalnie 
występującej, uzupełnionymi wektorami uzyskanymi z pomiaru GPS, nawiązanymi do 
stacji referencyjnej ASG-EUPOS. Efektem sieci zintegrowanej była swego rodzaju 
średnia pomiędzy pomiarami statycznymi a klasycznymi, przy czym większy wpływ na 
wynik końcowy miały obserwacje tradycyjne, gdyż były znacznie liczniejsze. Wpływ 
poszczególnych składowych na wynik można zmienić nadając im odpowiednie wagi (rys. 
5). 

 

 
Rys. 5. Szkic sieci zintegrowanej (źródło: opracowanie własne). 

 
Analiza pomiarów w czasie rzeczywistym ze względu na czas trwania 

pomiaru  
Założone parametry: dokładność, niezawodność, praktyczność. 
Teza: Dokładność pomiaru wzrasta wraz z ilością epok pomiarowych. 

Pojedynczy pomiar metodą RTK ma bardzo niską niezawodność, a ilość epok 
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pomiarowych nie wpływa na jego poziom. Pomiar RTK w obecnych czasach jest 
najbardziej praktyczną metoda pozyskiwania danych przestrzennych. 

Przedmiot analizy: Przedmiotem analizy są wyniki pomiarów GPS RTK z 
poprawkami, otrzymanymi z serwisu NAWGEO ASG-EUPOS, wykonywane na tych 
samych punktach badawczych, na różnych dostępnych korektach obserwacyjnych. 
Pomiary charakteryzowały się odpowiednio różnym czasem pomiaru (liczba epok 
pomiarowych, przy czym jedna epoka równa się jednej sekundzie) i wynosiły: 1 s, 3 s, 10 
s, 30 s, 100 s. Obserwacje takie zostały wykonane pod kątem analizy zależności 
dokładności od czasu pomiaru. Jako referencja do porównania wyników został przyjęty 
najdłuższy z pomiarów (100 s).  

Dowód: Analizując otrzymane wyniki, można jednoznacznie stwierdzić ze 
występuje zależność dokładności od ilości epok pomiarowych. Wraz z wzrostem czasu 
trwania pomiaru, amplituda wyników pomiarowych dążyła do zera, co ilustruje poniższy 
wykres (rys. 6, 7). 

 

 
 

Rys. 6. Wykres zależności dokładności od czasu pomiaru, średniej z wszystkich punktów 
obserwacyjnych (źródło: opracowanie własne). 

 
Na zamieszczonych wykresach widać, iż krzywe ilustrujące odpowiednie 

poprawki serwisu NAWGEO, a mianowicie VRS 3_1, MAC 3_1 i VRS 2_3, wraz ze 
wzrostem epok dążą do zera. Wyjątkiem jest tutaj poprawka MAC 3_1 przy pomiarze 30 
sekundowym, spowodowane jest to jednak błędem grubym podczas prowadzenia 
obserwacji na punkcie S3, co ilustruje wykres pomiaru ASG-EUPOS (metoda RTK) – S3 
zamieszczony na stronie 59. Powodem tej odchyłki mógł być problem z komunikacją 
pomiędzy odbiornikiem a stacją referencyjną, co ukazuje zawodność pomiarów RTK i 
udowadnia, że powinny być uzupełniane obserwacjami nadwymiarowymi. 
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Rys. 7. Wykres zależności odchyłki wysokościowej od czasu pomiaru (źródło: 
opracowanie własne) 

 
Analiza pomiarów w czasie rzeczywistym ze względu na technologie korekt 

obserwacyjnych 
Teza: Technologia wyznaczania korekt obserwacyjnych ma wpływ na 

dokładność pozycjonowania.  
Przedmiot analizy: pomiar obiektu badań wykonany przy użyciu różnych 

poprawek sieci ASG-EUPOS i TPI NETpro. Jako referencja do porównania wyników 
został przyjęty sytuacyjnie pomiar statyczny, wysokościowo niwelacja techniczna; 
stabilność konstrukcji mierzonego obiektu jako zestawienie odchyleń kątowych, 
odległościowych i przewyższeń pomiędzy punktami. Jako referencja przyjęty został 
pomiar tachimetryczny oraz niwelacja techniczna.  

Dowód: Przeprowadzone analizy wykazują wyraźne różnice w dokładności 
pozycjonowania między poszczególnymi poprawkami. 

Pierwsze badanie przeprowadzone w ramach analizy ze względu na technologie 
korekt obserwacyjnych: 
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Drugie badanie przeprowadzone w ramach analizy ze względu na technologie 

korekt obserwacyjnych: 
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Wnioski. Celem badań przeprowadzonych w ramach tej pracy było 
udowodnienie, że umiejętnie przeprowadzane pomiary RTK w zupełności nadają się do 
zakładania osnów pomiarowych. Analizując otrzymane wynik, tezę tę można uznać za 
słuszną, jednakże aby takie pomiary mogły znaleźć zastosowanie, muszą spełniać 
odpowiednie kryteria. 

Czas pomiaru nie powinien być krótszy niż 30 epok pomiarowych, a wyniki 
pomiarowe powinny być pozyskane w oparciu o przynajmniej dwie poprawki 
obserwacyjne, przy czym dostosowane powinny być do odległości od stacji 
referencyjnych (wyklucza się tutaj używanie poprawek pojedynczych dla odległości 
przekraczającej 5 km od stacji referencyjnej). Dodatkowym plusem jest wykorzystanie 
innej sieci referencyjnej do porównania wyników pomiarów lub nawiązania klasycznego 
punktów do osnowy państwowej występującej lokalnie. Zaleca się również pomiar 
istniejących punktów osnowy wyższych klas (warunki pomiaru powinny być możliwie 
zbliżone). 

Wyrównania sieci założonych metodami RTK wykonywać można przy 
uzupełnieniu pomiarów kinematycznych obserwacjami dodatkowymi zakładając 
niepewność punktów nawiązania. Klasycznym przykładem kontroli założonych sieci 
punktów RTK jest stanowisko swodobne nawiązane na założone punkty. 

Podsumowanie. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonuje się w 
oparciu o punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej. W przypadku, gdy 
zagęszczenie punktów osnów geodezyjnych jest niewystarczające, do wykonania 
geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego lub wysokościowego uzupełnia się je punktami 
osnów pomiarowych. 

Decydujące przy wyborze przez geodetę metody pomiaru są parametry 
dokładnościowe związane z daną pracą geodezyjną, oraz cel i zakres tej pracy. Trzeba 
pamiętać równocześnie, iż obecnie dążyć należy do tego, aby wszystkie pomiary 
wykonane były techniką GPS. Korzystając z tej technologii pomija się błędy położenia 
osnowy lokalnej, nawiązując się bezpośrednio na osnowę fundamentalną. 

Do wykonywania pomiarów RTK niezbędna jest znajomość rozlokowania 
aktywnych stacji referencyjnych. Informacja ta jest decydującym kryterium wyboru 
odpowiedniej w danej sytuacji technologii korekt obserwacyjnych. 

Czas pomiaru na stanowisku dobierać należy zależnie od jego przeznaczenia. 
Wraz ze wzrostem liczby epok pomiarowych rośnie dokładność uzyskiwanych 
wyników, co jednak nie oznacza, że pomiar staje się bardziej niezawodny. 
Niezawodność natomiast zwiększają dodatkowe niezależne obserwacje, takie jak 
nawiązanie klasycznymi pomiarami na osnowę lokalną czy też użycie innej poprawki lub 
nawet sieci referencyjnej. 

Znacząca niepewność eliminuje metody RTK przy zakładaniu osnów 
szczegółowych oraz pomiarowych trwale stabilizowanych. 

Pomiary te znajdują zastosowanie w zakładaniu osnów pomiarowych, w 
szczególności sytuacyjnych, dla pojedynczych prac geodezyjnych. 
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The main aim of the study was to visualize the spatial object and determine its 

position in the state coordinate system (2000), using a laser scanner Faro Focus 3D. 
Key words: laser scanner, model 3D, measurement. 
 
W wyniku współpracy Kół Naukowych Wyższej Szkoły Inżynieryjno-

Ekonomicznej w Rzeszowie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w 
Dublanach,w dniach 23-27 czerwca br. zrealizowano projekt pod nazwą „Stary obiekt, 
nowa technologia”. Obiektem skaningu był stary drewniany most na rzece Wisłok 
położony w miejscowości Zaborów w powiecie strzyżowskim w województwie 
Podkarpackim (fot. 1).  

Głównym celem była wizualizacja przestrzenna obiektu, oraz wpasowanie 
otrzymanego obiektu w państwowy układ odniesienia (2000). Wykorzystano technologię 
naziemnego skaningu laserowego, która pozwala szybko pozyskać dokładne informacje 
niezbędne do dalszego opracowania. Zastosowano skaner laserowy Faro Focus 3D 
będący własnością rzeszowskiej uczelni.  

Wybrany obiekt do badań został wybudowany w 1960 r. (fot.2)  Jest to most 
trójprzęsłowy, belkowy, swobodnie podparty. Długość całkowita mostu wynosi 74.04 m, 
natomiast długości przęseł: L1 : L2 : L1 = 15,41 m : 41,42 m : 15,41 m. Szerokość 
całkowita mostu wynosi 5.35m. Nośność mostu wynosi 10 ton. W 2011r. wykonano 
remont w postaci wymiany 75% dyliny górnej i poręczy w całości.  
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Fot. 1. Szczegółowa lokalizacja mostu. 
 
 

 
 

Fot. 2. Most na rzece Wisłok w miejscowości Zaborów. 
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Do pomiaru wykorzystano naziemny skaner laserowy Faro Focus 3D (fot. 3), 
który umożliwia szybkie oraz dokładne pomiary fasady i struktury budynków, obiektów 
przemysłowych, inżynierskich i innych. Jest to w pełni mobilne urządzenie dzięki takim 
funkcjom jak mała waga, niewielkie rozmiary oraz możliwość rejestrowania skanów na 
karcie SD. Jest to  łatwy w  obsłudze (posiada ekran dotykowy oraz intuicyjne menu), zaś 
długi czas pracy baterii sprawia, że skaner jest elastycznym i wytrwałym urządzeniem. 

 

 
 

Fot. 3. Skaner naziemny Faro Focus 3D. 
 

W pierwszej kolejności, przy wykorzystaniu metody RTK-GPS zostały 
pomierzone punkty osnowy. Następnie za pomocą metody tachimetrycznej i pomiaru 
bezlustrowego wyznaczono współrzędne 12 papierowych  tarcz, umieszczonych na 
moście. Współrzędne tarcz, konieczne są do wpasowania obiektu w państwowy układ 
współrzędnych. 

Kolejnym krokiem było rozmieszczenie elementów, rozpoznawalnych przez 
skaner. Do takich elementów należą kule i tarcze. W pierwszej kolejności rozmieszczono 
12 tarcz, a następnie rozstawiono 9 kul. Przy rozmieszczeniu kul, najważniejsze było to, 
aby skaner, z każdego stanowiska widział  ich jak najwięcej, a minimum dwie (rys.1). 
Widoczność kul dla skanera, jest niezbędne do późniejszego połączenia wykonanych 
skanów.  

Tak przygotowany obiekt pozwolił na wykonanie skanowania obiektu. Do 
opracowania wykorzystano następujące parametry skanera Faro Focus 3D:  

1. Czas skanowania: 09:06 minut. 
2. Rozdzielczość: ¼ 
3. Jakość: 4x 
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4. Rozmiar skanu: 10240 x 4267 
5. Ilość punktów: 43.7 mln  
6. Odległość miedzy punktami: 6.136 [mm/10m]. 

Podczas prac wykonano 6 skanów mostu, rozmieszczone wg. szkicu (rys.1). W 
celu uchwycenia wszystkich szczegółów budynku wykonywano skanowanie w pełnym 
zakresie pracy skanera (360° w poziomie x 305° w pionie). Aby monochromatycznej 
chmurze punktów nadać barwy naturalne, wykorzystano wbudowaną w skaner kamerę 
cyfrową, która wykonywała dodatkowo zdjęcia. Opracowanie pozyskanych materiałów 
odbyło się w programie Faro Scene. Całość pozostałej pracy polegała na  przetworzeniu 
chmur punktów, tak by tworzyły jasną spójną całość.  Użyte kule i tarcze posłużyły do 
połączenia skanów. Kluczową rolę miała kula umieszczona na środku mostu, która miała 
pełnić rolę łącznika. Podjęte próby łączenia skanów nie przyniosły oczekiwanych 
efektów. Brakowało przynajmniej jednego punktu dostosowania. 

 

 

Rys. 1. Szkic rozmieszczenia kul i stanowisk. 
 
Ze względu na fakt, że nie było możliwe połączenie wszystkich chmur w jedną 

całość prace podzielono na etapy. Cały obiekt został podzielony na dwie części. Każda z 
nich składa się z trzech skanów. Pierwszy ze skanów 1, 2, 3 zaś drugi z kolejnych trzech. 
Scalono ze sobą skany 1, 2, 3, a następnie wpasowano w układ 2000 za pomocą 
współrzędnych tarcz tą samą czynność powtórzono dla skanów 4, 5, 6. Tym sposobem 
całość została połączona w jedno i osadzona w państwowym układzie za pomocą 
współrzędnych tarcz, co ilustruje rys. 2. 

Ostatnim etapem, było scalenie dwóch głównych chmur punktów oraz nałożenie 
na utworzony obiekt 3D tekstury w postaci kolorowych zdjęć wykonanych przez skaner 
w trakcie skanowania.  
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Rys. 2. Połączone trzy skany w jedną grupę. 
 

Wnioski 
1. Pomiar skanerem jest szybki i pozwala na tworzenie modelu 3D obiektu 

inżynierskiego. 
2. Model 3D obiektu posłuży do opracowania projektu modernizacji mostu. 
3. Metoda tachimetryczna i pomiary bezlustrowe tarcz pozwalają umiejscowić 

skany w obowiązującym układzie. 
4. Trudności w opracowywaniu obiektu spowodowane były złym rozplanowaniem 

stanowisk skanera. 
5. Zaprojektowanie dodatkowego stanowiska skanera, na środku mostu, idealnie 

scaliłoby obie chmury. Kule i tarcze były by dobrze widzialne i pozwoliłoby to 
na poprawne złożenie tych skanów. 

6. Tylko dzięki pomierzonym tarczom udało się scalić ze sobą 6 chmur punktów w 
jeden model 3D.  

7. Wniosek główny: przy skanowaniu złożonych obiektów, musimy dokładnie 
planować stanowiska, oraz analizować wizurę sfer dla skanera. Dokładne 
rozplanowanie, oczywiście bez niepotrzebnego nadmiaru, to idealne i właściwe 
rozwiązanie. 
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MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W POLSCE 
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The essay’s objective is to present the main principles of land and buildings 

registration system modernization in Poland in the law-technical realm. The attention is 
also paid to historic appearance of land cadastre on the territory of Poland. 

Key words: land cadastre, cadastre system, land and buildings registration, 
cadastral maps. 

 
Wprowadzenie. Ewidencja gruntów i budynków w Polsce jako system 

informacji o nieruchomościach i ich właścicielach spełnia istotną rolę w gospodarce 
kraju. Trudno sobie wyobrazić zarządzanie i gospodarowanie szeroko pojętą gospodarką 
nieruchomościami bez informacji o gruntach, budynkach, lokalach, wartościach 
bonitacyjnych gleb, cenie ziemi i jej właścicielach. Taka baza danych na świecie to nic 
innego tylko kataster nieruchomości. Kiedy powstawał kataster w Europie przyświecał 
mu tylko cel fiskalny. Jednak z chwilą jego założenia wykorzystano dane o gruntach do 
utworzenia ksiąg gruntowych (obecnie ksiąg wieczystych) rejestrujących prawo 
własności do nich i stworzenie hipoteki. Hipoteki, która jest jedyną formą zachowania 
ziemi bez oddawania jej wierzycielowi dla zabezpieczenia kredytu z tytułu jej posiadania. 
Ten fakt pozwala właścicielowi ziemi na rozwój zamierzonych przedsięwzięć 
inwestycyjnych. W miarę rozwoju społeczno-gospodarczego państw baza danych 
zawartych w katastrze rozwija się i doskonali. 

Celem pracy jest przedstawienie założenia i modernizacji systemu ewidencji 
gruntów i budynków w Polsce w zakresie rozwiązań prawno-technicznych. Chcąc jednak 
zrozumieć ideę utworzenia tego systemu w pracy zwrócono uwagę również na 
historyczne powstawanie na obszarze Polski katastru gruntów. 
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Rys historyczny systemów katastru gruntów na ziemiach polskich. Do czasu 
przedstawienia na mapach wielkoskalowych położenia granic zasięgu prawa własności do 
posiadanego gruntu i dokładnego określenia ich powierzchni do celów fiskalnych 
stosowano formę opisową. 

Pierwszy system opisowo-kartograficzny został zastosowany do celów fiskalnych 
w Lombardii Austriacy, otrzymując ten obszar w latach 1730–1734, wykonali mapy i 
rejestry gruntów właścicieli, które posłużyły im do ich opodatkowania. A u siebie w 
Austrii w dalszym ciągu obowiązywał opisowy system podatkowy. 

Dopiero w Austrii (1800 r.) i Francji (1807 r.) rozpoczęto prace nad założeniem 
katastru pisanego i rysowanego. W tym czasie Polski na mapie Europy nie było. Stąd, 
historia katastru gruntów w Polsce wywodzi się z państw zaborców Austrii i Prus, a w 
zaborze rosyjskim takiego katastru nie było [Fedorowski 1975]. 

System katastru austriackiego obejmuje południowo-wschodnie tereny Polski 
(ówczesna Galicja), który zapoczątkował patent cesarski z 23.12.1817 r. Opracowane 
mapy w katastrze austriackim mają jednolitą skalę 1:2880 na większości obszaru. Jedynie 
niektóre miasta 1:1440 bądź 1:5760 (Alpy). Całościowo system wdrożono w 1872 r. 
Natomiast na terenach polskich pod zaborem pruskim kataster powstał w latach 1861–
1886 i był wzorowany na katastrze francuskim. Skale map w zaborze pruskim były 
niejednolite i zawierały się w przedziale od 1:1000 do 1:5000. 

Tak szybki czas powstania i wdrożenia katastru pruskiego wynikał z tego, że 
Prusacy posiadali mapy z pomiaru lasów, z uwłaszczeń włościan (mapy separacyjne i 
regulacyjne), które obejmowały 85% ówczesnej powierzchni Prus. Do pomiaru mieli 
tylko 15% powierzchni kraju. W obydwóch tych systemach katastralnych podstawową 
powierzchnią była parcela1 zarówno na wsi jak i w mieście. 

Na przełomie wieków XIX i XX powstał kataster polski w zaborze rosyjskim, 
w dobrach Zamojskich wzorowany na najlepszych rozwiązaniach katastru austriackiego 
i pruskiego. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Polska adaptowała systemy państw 
zaborców dostosowując je nie tylko do potrzeb prawnych i fiskalnych, ale również 
gospodarczych. Dopiero w 1935 r. rozpoczęto w Polsce prace nad polskim systemem 
katastralnym wydając ustawę o klasyfikacji gruntów [Ustawa 1935]. Klasyfikację 
wykonano na mapach byłych katastrów gruntowych, mapach z parcelacji majątków 
ziemskich i map poscaleniowych. Na terenach, gdzie nie było map wielkoskalowych 
wykorzystano fotogrametrię (zdjęcia lotnicze). Całość prac związanych z założeniem 
katastru miała zakończyć się w 1942 r., czemu przeszkodziła II wojna światowa. 

Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej Polska zmieniła swoje granice, w 
związku z tym była pilna potrzeba stworzenia polskiego katastru gruntów. I już w 1947 r. 
wydany został dekret o katastrze gruntów i budynków [Dekret 1947], który nie został 
zrealizowany. 

Założenie ewidencji gruntów i budynków w Polsce. Założenie polskiego 
systemu informacji o gruntach i budynkach i ich właścicielach rozpoczyna się od 
wydania dekretu o ewidencji gruntów i budynków w 1955 r. Dekret ten wprowadził 

1 Parcela jest to jednolicie użytkowana część ziemi będąca we własności jednego właściciela lub 
współwłaścicieli. 
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zasady jednolitości danych ewidencyjnych oraz nadał operatom ewidencyjnym charakter 
prawa publicznego [Dekret 1955].  

Ideą założenia polskiego systemu katastralnego pod nazwą ewidencji gruntów 
i budynków została zaczerpnięta z katastru pruskiego. Podobnie jak w Prusach, tak i w 
Polsce dążono do szybkiego założenia przyjętego systemu jak i obniżenia kosztów 
opracowania map. Realizując tę zasadę zebrano wszystkie mapy wielkoskalowe 
zawierające granice działek i dokonano ich analizy i oceny pod względem 
kartometryczności i aktualności. Po przeprowadzonej ocenie wykorzystano mapy byłych 
katastrów (austriackiego i pruskiego), mapy scaleniowe, mapy z bezpośrednich pomiarów 
i mapy z parcelacji majątków ziemskich z lat przedwojennych. 

Na terenach, które nie miały pokrycia mapowego (zabór rosyjski) bądź zaginięcia 
map w czasie wojny wykonywano mapy metodami bezpośrednimi, bądź wykorzystano 
fotogrametrię (zdjęcia lotnicze). W odróżnieniu od katastrów gruntowych podstawową 
jednostką pomiaru byłą działka ewidencyjna, której treść i znaczenie zmieniło się wraz ze 
stanem prawnym na gruncie2.  

Po opracowaniu mapy sytuacyjnej ujmującej granice działek w obrębie dla 
sporządzenia mapy ewidencyjnej niezbędna jest wartość bonitacyjna gleb. W tym 
zakresie wydano rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów [Rozp. 1956]. W 
oparciu o ten przepis prawny wykonano w całym kraju jednolitą klasyfikację gleb, 
wydzielając na gruntach ornych 6 klas gleb, w tym klasę III i IV podzielono na RIIIa, 
RIIIB, RIVa i RIVb. Na łąkach, pastwiskach i lasach wydzielono tylko 6 klas gleb. 
Gruntów pod lasami państwowymi nie klasyfikowano, ponieważ mają one własny system 
informatyczny.  

Wyniki klasyfikacji gleb przedstawione są na pochodnej z mapy sytuacyjnej, 
która jest mapą klasyfikacyjną. Z mapy klasyfikacyjnej zawierającej bogatą treść 
dotyczącą gleb, przeniesiono na mapę sytuacyjną tylko granice klas gleb wraz z ich 
opisami i w ten sposób powstała mapa ewidencyjna. Zmienione w 2012 r. rozporządzenie 
w sprawie klasyfikacji gruntów nie zmienia klas [Rozp. 2012]. 

Ze względu na stosowane techniki i technologie przy zakładaniu ewidencji 
gruntów w praktyce opracowania map ewidencyjnych [Noga 2006] wyróżnia się trzy 
okresy: 

1. Okres od 1955 do 1963 r. obejmujący opracowanie map metodą pomiarów 
bezpośrednich, 

2. Okres od 1963 do 1972 r. obejmujący opracowanie map metodą pomiarów 
pośrednich (zdjęcia lotnicze) oraz wykorzystanie dokumentacji kartograficznej 
byłych katastrów austriackiego i pruskiego oraz map poscaleniowych, 

3. Okres po założeniu operatu ewidencyjnego (po 1972 r.) obejmujący mapy 
powstałe z pochodnej mapy zasadniczej metodami fotogrametrycznymi oraz 
metodami bezpośrednimi. 

2 Obecnie pojęcie działki ewidencyjnej jest zdefiniowane następująco: działkę ewidencyjną 
stanowi obszar gruntów położony w granicach jednego obrębu, jednolity pod względem prawnym, 
wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. Obręb na obszarach wiejskich obejmuje 
obszar wsi, a w miastach może obejmować całe miasto lub jego wydzielone części. 
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Przedstawione w pracy techniki i technologie opracowania map ewidencyjnych 
i części opisowo-tabelarycznych w wyszczególnionych okresach oparte są o przepisy 
prawne i normy techniczne wydawane w tym czasie. Wykonane mapy ewidencyjne 
posłużyły do obliczenia powierzchni: obrębu, działek ewidencyjnych, a w działkach 
powierzchni użytków gruntowych i ich klas gleboznawczych. 

Mając parametry powierzchniowe dokonywano ustalenia stanu władania 
poszczególnymi działkami spisując odpowiedni protokół. Ustalenie to było dwuetapowe. 
W pierwszym etapie pomiarów terenowych, czy uczytelniania zdjęć lotniczych na 
szkicach polowych zapisywano imię i nazwisko władającego. W drugim etapie 
kameralnego ustalenia z każdym władającym sprawdzano te zapisy i numery działek 
wpisywano do protokołu, pod którym zainteresowane strony się podpisywały. Mając 
zbiór danych przedmiotowych i podmiotowych dokonywano segregacji danych ze 
względu na stosunki prawno-własnościowe do gruntu w przyjętych grupach 
rejestrowych3 [Rozp. 2001] zestawiając rejestr jednostkami rejestrowymi w obrębie. 
Ostatnie obręby, dla których opracowano operaty ewidencyjne kończą etap założenia 
ewidencji gruntów i budynków, który określa się na 1972 r. 

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Rozwój założonego w Polsce 
systemu informacyjnego o gruntach i ich użytkownikach determinował: rozwój 
społeczno-gospodarczy, techniczne wyposażenie w geodezji i wprowadzane technologie 
oraz związane z nimi przepisy prawne. 

Już po 12 latach doświadczeń związanych z zakładaniem systemu wydano nowe 
instrukcje [Instr. A 1962, załącz. B 1965]. W oparciu o nie zmodyfikowano zakładanie 
ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich. Po zakończeniu zakładania 
ewidencji gruntów i budynków przystąpiono do jej odnowy, zwłaszcza na tych terenach, 
które miały mapy z byłych katastrów, bądź dokumentacja opisowo-kartograficzna ulegała 
dużej dezaktualizacji. 

W całym kraju przeprowadzono odnowę operatu opisowego w zakresie 
stosunków prawno-własnościowych na podstawie ustawy o uregulowaniu własności 
gospodarstw rolnych [Ustawa 1971]. Ustawa ta miała doniosłe znaczenie w 
konkretyzowaniu prawa własności do gruntów, gdyż jednorazowo i na koszt Państwa 
uporządkowano stan prawny własności około 2,3 mln gospodarstw rolnych [Molina, 
Kowalczyk 2008], w tym posiadaczy nieformalnych mających powierzchnie powyżej 
0,20 ha. 

Dekret o ewidencji gruntów i budynków stracił moc prawną po wejściu w życie 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [Ustawa 1989]. Zgodnie z Ustawą [1989] 
ewidencja gruntów i budynków jest jednolitym dla całego kraju, systematycznie 
aktualizowanym zbiorem informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielach 
oraz innych osób fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i 
lokalami. 

Do ustawy wydano w 1996 r. rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków [Rozp. 1996], które wprowadza obowiązek prowadzenia ewidencji w 

3 Grupa rejestrowa jest to zbiór jednostek rejestrowych o tym samym charakterze własności lub 
władania albo sposobie wykorzystania gruntu przez podmiot. 
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systemie informatycznym, co zrealizowano dla części opisowej. Głównym celem tego 
przepisu było poszerzenie informacji o budynki. Wprowadzony zakres informacji o 
budynku był bardzo szczegółowy i rozbudowany, co wpływało nie tylko na koszty 
inwentaryzacji, ale również duże utrudnienia dla geodetów w ich ujmowaniu. Ponadto 
przepis ten zmienił dotychczasową systematykę użytków gruntowych ujmowanych w 
ewidencji w zakresie ich grup i wprowadził nową grupę użytków ekologicznych. 

W 2001 r. weszło w życie rozporządzenie, które poszerzyło bazę danych 
ewidencyjnych o lokale oraz zmniejszyło bazę danych o budynkach [Rozp. 2001]. 
Największą zaletą tego przepisu jest uruchomienie informatycznego systemu 
prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w szczególności w części kartograficznej z 
ustaleniem granic zasięgu prawa własności działek ewidencyjnych. Dodatkowo przepis 
wprowadza rejestr cen i wartości nieruchomości, który jest istotną bazą danych dla 
wyceny nieruchomości. Wyszczególnione zmiany w bazie danych ewidencyjnych 
dowodzą dalszej modernizacji tego systemu, który wynika z zapotrzebowania 
społecznego. Ujęta procedura modernizacji ewidencji gruntów i budynków składa się z  
całego szeregu czynności prawnych, administracyjnych i technologicznych, polegających 
na utworzeniu komputerowych baz danych, aktualizacji tych baz, tworzeniu raportów 
obrazujących dane ewidencyjne oraz udostępnieniu tych danych. 

W 2013 r. to rozporządzenie zostało znowelizowane [Rozp. 2013]. Nowelizacja 
obejmuje systematykę użytków gruntowych oraz doprecyzowanie baz danych 
opisujących każdą grupę obiektów bazy w schemacie aplikacyjnym UML w formacie 
GLM. Takie ujęcie pozwala na dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do 
systemów teleinformacyjnych, które stanowią podstawową bazę danych w 
Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach [Rozp. 2013]. 

Zaprezentowana w skrócie modernizacja prawna ewidencji gruntów i budynków 
uwarunkowana była rozwojem technicznym i technologicznym w geodezji 
i zapotrzebowaniem gospodarki. Do 1969 r. zarówno część opisowa jak i kartograficzna 
prowadzona była na nośnikach papierowych. Po tym roku zaczęto wprowadzać do 
technologii opracowań opisowych karty selekcyjne i maszynowe nośniki informacji takie 
jak karty perforowane czy taśmy magnetyczne, ale w niewielkim zakresie. Po 1996 r. 
wprowadzono informatykę do części opisowej ewidencji. W oparciu o różne programy 
komputerowe papierowe rejestry gruntów zinformatyzowano w całym kraju. Równolegle 
z tą bazą informatyczną w obrębach, w których mapy ewidencyjne były zakładane na 
mapach katastralnych były prowadzone prace pomiarowe nad sporządzeniem nowych 
map, ale już w systemie numerycznym. 

Po 2001 r. realizowana jest informatyzacja operatu ewidencji gruntów i 
budynków tj. części mapowej i opisowej. Opracowanie mapy ewidencyjnej mimo 
stosowania nowoczesnego sprzętu pomiarowego jest pracochłonne, gdyż oprócz samego 
pomiaru granic działek ewidencyjnych trzeba ustalić na gruncie ich zasięg prawa 
własności. Ponadto trzeba wykonać klasyfikację gruntów i sporządzić mapę 
klasyfikacyjną [Rozp. 2013]. Stąd też w Polsce stosuje się różne sposoby techniczno-
technologiczne w opracowaniu mapy. Istniejące mapy analogowe z pomiarów pośrednich 
spełniające wymogi dokładnościowe są skanowane i dygitalizowane. Zaś na mapach z 
bezpośrednich pomiarów oblicza się współrzędne w oparciu o szkice polowe i 

165 
 



jednostkowe pomiary pochodzące z podziałów nieruchomości, wywłaszczenia 
nieruchomości czy rozgraniczenia. 

W pozostałych przypadkach wykorzystuje się pomiary pośrednie oparte 
o ortofotomapę. Należy jednak zaznaczyć, że jest to najlepsza i najszybsza metoda 
opracowania mapy, ale musi być  uzupełniona pomiarami bezpośrednimi. Wynika to stąd, 
że w terenach leśnych, zakrzaczonych, na pastwiskach, łąkach i w terenach 
zabudowanych granice działek ewidencyjnych i obrysy budynków nie są 
odfotografowane. Można również uzupełnić granicami treść ortofotomapy, 
wykorzystując mapy katastru austriackiego. Sposób wykorzystania map katastru 
austriackiego wiąże się z doprowadzeniem ich do postaci numerycznej poprzez 
transformację z układu katastralnego (Cassini-Soldner) do obowiązującego w Polsce 
układu 2000 [Kubowicz 2003, Taszakowski 2011]. 

Reasumując należy stwierdzić, że modernizacja ewidencji jest systematyczna i 
ciągła. Sam jej proces jest wydłużony w czasie, co wynika nie tylko ze skomplikowanych 
stosunków prawno-własnościowych do gruntów, ale przede wszystkim z bardzo dużego 
rozdrobnienia działek ewidencyjnych w sektorze indywidualnych właścicieli. W 
szczególności dotyczy to południowo-wschodniej części kraju. 
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Постановка проблеми. Надзвичайно важливе місце в системі ефективного 
управління землями природно-заповідного фонду належить інвестиційній 
діяльності [2; 3], яка може здійснюватися за рахунок коштів бюджету, поза-
бюджетних фондів, інвестування громадянами, недержавними підприємствами, 
громадськими і релігійними організаціями, іноземного інвестування громадянами, 
юридичними особами та державами тощо. Інноваційна діяльність, як одна із форм 
інвестиційної політики на регіональному рівні, виражається у формі впровадження 
досягнень науково-технічного прогресу на прикладі реалізації довгострокових 
науково-технічних програм з великими строками окупності витрат, фінансування 
фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у галузі природо-
охоронної діяльності; розробки і впровадження нових, ресурсоощадних технологій 
розвитку заповідної справи тощо.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження сучасних авторів 
[1-5] обґрунтовують окремі аспекти щодо інвестиційно-інноваційної діяльності як 
функції управління землями природно-заповідних територій, але виникає 
необхідність розвитку методологічних напрямів та методичних підходів окресленої 
проблеми. 

Постановка завдання.  Основною метою статті є обґрунтування теоретико-
методологічних засад розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності як функції 
управління землями природно-заповідних територій. 

Виклад основного матеріалу. Закономірністю сталого розвитку територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду, серед низки інших заходів, є насамперед 
належне фінансування, яке може здійснюватись за рахунок державного чи місце-
вого бюджетів, за рахунок підприємств, установ, організацій, інших землевласників 
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і землекористувачів, на території яких вони знаходяться. Важливою статтею 
фінансування можуть бути і власні кошти об’єктів природно-заповідного фонду, 
отримані в результаті туристично-екскурсійної, рекламно-видавничої та іншої 
діяльності тощо. Без належного фінансового забезпечення намагання створити 
систему ефективного управління землями природно-заповідного фонду – 
безрезультатне. Водночас радикальні зміни у галузі раціонального використання 
земель природоохоронного призначення неможливі без продовження наукових 
досліджень з метою вивчення природних ресурсів, забезпечення постійного 
спостереження за ними, екологічного прогнозування, розробки наукових засад 
охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних 
об’єктів. Згідно з “Положенням про наукову діяльність заповідників та націо-
нальних природних парків України”, затвердженим наказом Міністерства екології 
та природних ресурсів України від 09.08.2000 р. № 103, загальнодержавні наукові 
програми наукових досліджень у галузі заповідної справи розробляють НАН 
України і Міністерство екології та природних ресурсів України у рамках 
пріоритетних напрямів, визначених Постановами Кабінету Міністрів України від 
12.11.1997 р. № 1259 “Про вдосконалення державного управління заповідною 
справою в Україні” та від 24.12.2001 р. “Про затвердження переліку державних 
наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і 
техніки на 2002-2006 роки”. 

Програмою перспективного розвитку заповідної справи в Україні, 
затвердженою постановою Верховної Ради України від 22.09.1994 р., передбачено, 
що наукові відділи розробляють довгострокові теми та програми, які погоджуються 
науковими кураторами природно-заповідних установ і затверджуються НАН 
України та Мінекоресурсів України. Для природно-заповідних установ, які не 
належать до НАН України та Мінекоресурсів Ураїни, теми і програми додатково 
затверджують органи, у підпорядкуванні яких вони перебувають. На основі 
програм і тем розробляють щорічні робочі плани, які розглядаються вченими або 
науково-технічними радами і погоджуються з Мінекоресурсів. 

Для ведення наукових досліджень у складі адміністрацій природних і 
біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, 
дендрологічних і зоологічних парків загальнодержавного значення створюють 
відповідні наукові підрозділи, структуру, штати, кошторис витрат яких за-
тверджується органами, у підпорядкуванні яких перебувають зазначені об’єкти 
природно-заповідного фонду. У разі необхідності наукові підрозділи можуть бути 
створені також у складі адміністрації регіональних ландшафтних парків, 
ботанічних садів, дендрологічних і зоологічних парків місцевого значення, а також 
парків-пам’яток садово-паркового мистецтва.  

Слід зазначити, що розвиток природно-заповідного фонду повинен мати 
відповідне фінансування для виконання поставлених завдань. Розвиток природно-
заповідної справи повинен ґрунтуватися на одному з джерел фінансування 
природоохоронної діяльності – екологічному фонді, головним завданням якого є: 
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− сприяння фінансуванню заходів, спрямованих на забезпечення 
охорони заповідних природних комплексів та об’єктів, розвиток наукових 
досліджень, міжнародне співробітництво, еколого-освітні заходи; 

− збір і акумуляція внесків, призначених для зазначених заходів. 
Тому, виходячи з міркувань гармонійного розвитку природоохоронної 

діяльності і поступового формування ринкових відносин, наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища України від 26 лютого 1993 р. 
було затверджено “Положення про екологічні фонди природних заповідників, 
біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, 
дендрологічних парків та зоологічних парків”. 

Для того щоб робити висновки щодо важливості Положення про екологічні 
фонди, варто детальніше розкрити його структуру. Основними складовими 
вказаного положення є такі питання: 

1. Завдання екологічного фонду; 
2. Кошти екологічного фонду; 
3. Повноваження екологічного фонду; 
4. Органи управління екологічного фонду. 
Серед представлених позицій структури Положення про екологічні фонди 

найбільший інтерес становить позиція “Кошти екологічного фонду”. 
Екологічний фонд насамперед утворюється за рахунок: 
− частини штрафів та грошових стягнень за шкоду, заподіяну природним і 

біосферним заповідникам, національним природним паркам, ботанічним садам, 
дендрологічним та зоологічним паркам у результаті порушення законодавства про 
природно-заповідний фонд, у розмірі 70 відсотків загальної суми штрафів та 
грошових стягнень; 

− коштів, одержаних від реалізації конфіскованого або вилученого згідно 
із законодавством майна, яке було знаряддям або предметом екологічного 
правопорушення на відповідній території та об’єктах природно-заповідного фонду; 

− частини платежів підприємств, установ та організацій за забруднення 
відповідних територій та об’єктів природно-заповідного фонду, що визначаються 
на підставі екологічної та економічної оцінки їх впливу на навколишнє природне 
середовище; 

− цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, 
організацій, у тому числі міжнародних і зарубіжних, та громадян. 

При цьому кошти екологічного фонду використовуються для цільового 
фінансування заходів, спрямованих на:  

− забезпечення охорони заповідних природних комплексів та об’єктів; 
− розвиток наукових досліджень, міжнародне співробітництво в галузі 

охорони, вивчення досвіду роботи на територіях та об’єктах природно-заповідного 
фонду; 

− еколого-освітні роботи. 
Екологічний фонд є єдиним розпорядником своїх коштів, і усі витрати, 

пов’язані з його діяльністю, здійснюються за рахунок його коштів. 
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Не використані на кінець року кошти екологічного фонду вилученню не 
підлягають (за винятком випадків звернень стягнення на майно екологічного фонду 
за його зобов’язаннями) і використовуються для фінансування заходів відповідно 
до цілей екологічного фонду в наступні роки. 

Що стосується повноважень екологічного фонду, то йому надається право: 
− одержувати грошові внески від підприємств, установ, організацій, у 

тому числі міжнародних і зарубіжних, та громадян; 
− відкривати рахунки в установах банків; 
− розподіляти кошти за цільовим призначенням; 
− виступати позивачем або відповідачем в органах суду чи арбітражного 

суду. 
На фоні перелічених складових Положення про екологічні фонди важливе 

місце належить такій складовій, як “органи управління екологічного фонду”. 
Зазначимо, що органом управління екологічного фонду є його рада, яка виконує 
такі функції: 

− визначає основні напрями використання його коштів;  
− утворює в разі необхідності правління екологічного фонду, яке є його 

виконавчим і розпорядчим органом; 
− затверджує Положення про правління екологічного фонду та 

контролює його діяльність; 
− затверджує кошторис видатків та бюджет екологічного фонду за 

джерелами доходів і видатками та звіт про виконання бюджету; 
− утворює ревізійну комісію. 
Облік коштів та їх використання здійснюється бухгалтерією природних 

заповідників, біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, 
дендрологічних та зоологічних парків, при яких створено екологічний фонд, за 
допомогою відкриття окремих рахунків для національної та іноземної валюти. 

Ревізійна ж комісія контролює фінансову діяльність екологічного фонду. У 
цілому облік екологічних фондів здійснює Міністерство екології та природних 
ресурсів України. 

Висновки. Отже, необхідно зазначити, що загалом інвестиційно-інно-
ваційна діяльність як механізм управління землями природно-заповідного та іншо-
го призначення в сукупності з іншими механізмами управління забезпечує якісні 
тенденції сталого розвитку природно-заповідного фонду на регіональному рівні. 
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The article analyzes the process of development of modern computerized cadastre 
system. On the basis of former experience and external adoption of methods, an effective 
data recording system has been established in Latvia. The cadastre is an effective tool to 
protect real property rights and ensure circumstances for its registration in Land Register, 
as well as for real property taxation. 
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Постановка проблемы. Для эффективного управления земельными 

ресурсами в каждой стране должна функционировать официальная система реги-
страции земель и недвижимости, способствующая гарантии права собственности и 
его защите, поддерживающая налогообложение земли и недвижимости, обес-
печивающая гарантии кредита, а также способствующая развитию рынка земли и 
осуществлению его мониторинга. 

В целом регистрация прав на недвижимое имущество должна решать две 
взаимосвязанные задачи: защищать права частных лиц на недвижимое имущество 
(права собственности, залога и аренды); помогать при передаче прав на 
недвижимое имущество путем продажи, аренды или наследования, а также через 
создание ипотечных прав. В большинстве европейских стран используется единая 
система учета и регистрации недвижимости, поскольку именно такая система 
является в настоящее время наиболее эффективной [4]. 

Постановка задачи. Задача исследования − рассмотреть кадастр недви-
жимого имущества как инструмент управления земельными ресурсами в Латвии. 

Изложение основного материала. Законодательство Латвии преду-
сматривает следующие виды недвижимого имущества [1]: 

− земельная собственность (земля без зданий или земля вместе со зданиями, 
принадлежащими собственнику земли); 

− собственность строений; 
− квартирная собственность. 
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Недвижимое имущество в нормативных актах в понятии кадастра 
определяется как отдельный земельный участок или отдельное здание или 
совокупность земельных участков и зданий [3]. Как недвижимое имущество 
рассматривается также квартирная собственность, художественные мастерские или 
нежилые помещения, переданные в собственность до приватизации жилого дома 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Виды и объекты недвижимого имущества 

Вид недвижимого 
имущества Объект недвижимого имущества 

Земельная собственность Земельные участки 
Строения, принадлежащие собственнику земли 

Собственность строений Строения, находящиеся на чужой земле 
Квартирная собственность Группы помещений вместе с долей неделимой 

части жилого дома и земельного участка 
 

В связи с тем, что объекты недвижимого имущества, в частности строения и 
группы помещений, очень разные по своим размерам, конфигурации, 
конструктивному решению, целевому назначению использования, стоимости и 
другим параметрам, часто на практике бывает очень трудно определить, что из 
объектов местности является объектом недвижимого имущества. Поэтому 
Кадастровый закон четко определяет, которые объекты местности могут, а которые 
не могут формироваться как объекты недвижимого имущества (табл. 2) [1]. 

После 1990 года разработка системы государственного кадастра Латвии 
была начата одновременно с началом земельной реформы [2; 5]. Целью земельной 
реформы являлось переустройство правовых, социальных и экономических 
отношений землепользования и собственности: 

− в сельской местности – путем постепенной приватизации; 
− в городах – путем постепенной денационализации, конверсии, прива-

тизации и возврата незаконно отчужденных земельных имуществ. 
Бывшие собственники земли и их наследники, все существующие 

землепользователи, а также другие лица имели право ходатайствовать о выделении 
земли в пользование, в дальнейшем получив предоставленную в пользование 
землю в собственность возмездно (за плату) или безвозмездно или восстановив 
права собственности. 

Принятый уже в конце 1990 г. закон «О земельной реформе в сельской 
местности Латвийской Республики» подчеркивал большое значение существующих 
данных оценки земли и земельного кадастра в реализации земельной реформы, 
особое внимание уделяя оценке земли, других природных ресурсов, строений и 
сооружений, а также оценке всего недвижимого имущества. Земельный кадастр 
был определен как совокупность данных о естественном, хозяйственном и 
правовом состоянии земли. 
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Таблица 2 
Соответствие объектов местности требованиям объекта недвижимого имущества 
Объект местности как 
объект недвижимого 

имущества 
Исключения 

Земельный участок Территория земельного участка, присоединяемая к 
граничащему земельному участку 
Часть земельного участка 

Строение Строение, которое можно переместить из одного 
места в другое, не разбирая или иным образом внешне 
не повреждая его (перемещаемое строение) 
Временное строение 
Подвал, чердак, лестничная клетка, оборудование и 
другие элементы общего пользования, находящиеся в 
строении и функционально связанные с эксплуатацией 
здания 
Пристройки, инженерное оборудование и др. 
Забор, кирпичные стены, железнодорожное полотно и 
шпалы, растительность поверхности земли, межевой 
знак, а также другие объекты, связанные с земельным 
участком или зданием 

Группа помещений Отдельное помещение в группе помещений 
 

 
В 1996 году Государственной земельной службе было поручено обеспечить 

разработку, внедрение и ведение системы государственного кадастра 
недвижимого имущества. Система государственного кадастра недвижимого 
имущества была определена как общность кадастровых данных, способы и методы 
их получения и хранения. Она должна была охватить все недвижимые имущества 
на территории Латвии, принадлежащие физическим и юридическим лицам, 
государству и самоуправлениям (рис. 1). 

Система государственного кадастра была создана для охраны недвижимого 
имущества, и она включала: 
− кадастровые геодезические и картографические основные работы; 
− формирование недвижимого имущества; 
− классификацию и учет недвижимого имущества; 
− кадастровую оценку недвижимого имущества; 
− регистрацию недвижимого имущества. 

Была произведена замена существующей компьютеризованной Информа-
ционной системы земельного кадастра на компьютеризованную Кадастровую 
информационную систему. Кадастровая информационная система была определена 
как регистр, в текстовой части которого в виде списков записаны все подлежащие 
регистрации недвижимые имущества и образующие их объекты, а на кадастровой 
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карте при помощи графических элементов отображены все объекты, образующие 
недвижимое имущество, их геометрия и взаимное размещение на территории (рис. 
2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схематическое отображение регистрации текстовых данных в 
Кадастровом регистре и Информационной системе государственного кадастра 

недвижимого имущества. 
 

Кадастровая информационная система обеспечивала следующую функци-
ональность: 
− ввод данных из решений самоуправлений и земельных комиссий, документов 

регистрации, формирования и оценки и других источников; 
− хранение данных в виде взаимно связанных таблиц, обеспечивая взаимное 

соответствие, недублирование данных и сохранение исторических сведений; 
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− регулярное обновление информации и ее содержание в актуальном 
состоянии; 

− отбор и распространение данных в различной форме, в том числе на 
технических носителях; 

− учет внутренних и внешних пользователей Кадастрового регистра; 
− увязку с другими регистрами и информационными системами; 
− обеспечение государственных институций и самоуправлений необходимыми 

им данными. 
 

 
Рис. 2. Фрагмент кадастровой карты. 

 
В конце 2005 года был принят закон «О государственном кадастре 

недвижимого имущества» (далее – Кадастровый закон). В его разработке в целях 
усовершенствования кадастровой системы Латвии были учтены общие принципы в 
мире (Кадастр – 2014) и ЕС (Common Principles on the Cadastre in the European 
Union). 

Роль Кадастрового регистра существенно возросла после того, как в 1999 
году было принято решение при подтверждении факта регистрации данных на 
планах границ земельных участков и на документах технической инвентаризации 
строений ставить печать Кадастрового регистра. 

Программатуру текстовой части Кадастрового регистра в дальнейшем 
непрерывно развивали и усовершенствовали, внедряя в нее необходимые 
изменения и делая ее по возможности удобной для пользователей. 
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В 2008 году был принят ряд мероприятий, связанных с оптимизацией 
актуализации и обеспечением качества данных. Некоторые процессы актуализации, 
которые до внедрения Центральной базы данных осуществлялись в региональных 
отделах, стали осуществляться на центральном уровне (например, юридические 
процедуры, интеграция данных Государственной лесной службы, Адресного 
регистра и др.). Начал действовать портал публикации данных www.kadastrs.lv. В 
этом портале публикуются текстовые и пространственные кадастровые данные, 
текстовые и пространственные данные Адресного регистра, топографические 
данные в масштабе 1:500, 1:2000 и 1:10000, ортофотокарты и спутниковые карты в 
качестве фонового материала. 

В публичной части портала www.kadastrs.lv с 2009 года любому 
заинтересованному лицу бесплатно предоставляется возможность просматривать 
данные Кадастровой информационной системы и Адресного регистра в 
ограниченном объеме. Авторизированная часть портала доступна клиентам, 
заключившим договор сотрудничества с Государственной земельной службой. Эти 
данные доступны для клиентов в более широком объеме за плату, также для 
удобства клиентам предложена дополнительная функциональность для поиска 
данных. 

В 2010 году была разработана взаимосвязь между Кадастровой информа-
ционной системой и Адресным регистром, с 2011 года Государственная земельная 
служба в государственном портале www.latvija.lv предоставляет данные для 
электронных услуг. 

Выводы. Кадастр недвижимого имущества в Латвии служит для фор-
мирования недвижимого имущества и установления кадастровой оценки, которая в 
свою очередь является основой для установления налога на недвижимое 
имущество. Кадастровые данные также используются для укрепления прав на 
недвижимое имущество, единой системы кадастровых обозначений, совершения 
сделок (купля, продажа, дарение, обмен, наследование и др.) с недвижимым 
имуществом, определения размера государственных пошлин, для территориальной 
планировки и землеустройства, планирования экономического развития регионов, 
строительства, статистики и др. 
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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  

РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ 
 

Н. Шпік, к. е. н., М. Ступень, д. е. н.  
Львівський національний аграрний університет 

 
Indices of estimation of effectiveness of agricultural market regulation are 

recounted to provide realization of objectives of agricultural policy. As well as some 
stages and forms of international economic integration are highlighted in the article.  

Key words: agricultural market, criteria, indices, effectiveness. 
 
Постановка проблеми. З виникненням ринку з’явилась об’єктивна 

необхідність у його регулюванні. На різних історичних етапах розвитку людства 
спостерігалась зміна пріоритетів від саморегулювання ринку до активного 
втручання держави у ринкові процеси. При цьому роль держави змінювалась 
залежно від конкретної економічної ситуації та економічної політики держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальнометодичні проблеми 
регулювання економіки в цілому та агропродовольчого ринку зокрема знайшли 
своє відображення у працях вітчизняних і зарубіжних вчених: Л. Абалкіна, Н. Ан-
тонової, Ю Білика, А. Гальчинського, Й. Завадського, П. Саблука, В. Юрчишина та 
ін. Розвиток механізму регулювання окремих секторів економіки в умовах 
інтеграції є порівняно новим напрямом досліджень аграрної науки.  

Постановка завдання. Завдання дослідження полягає в обґрунтуванні 
критеріїв та показників оцінки ефективності регулювання агропродовольчого 
ринку для забезпечення реалізації цілей аграрної політики. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній економіці одним із найбільш 
регульованих і підтримуваних державою секторів є агропродовольчий ринок. 

Формування загальнодержавної політики у сфері регулювання агро-
продовольчого ринку в умовах інтеграції неможливе без розуміння її сутності та 
форм. Тому насамперед розглянемо нову термінологію, яка тепер застосовується. 

Економічна інтеграція – це процес зближення національних економік 
шляхом утворення єдиного економічного простору для вільного переміщення 
товарів, послуг, капіталів, робочої сили через національні кордони. 

Інтеграційні процеси відбуваються з неоднаковою глибиною й інтен-
сивністю в різних регіональних угрупованнях. Це залежить від загального рівня 
розвитку країн регіону і рівня поглиблення територіального поділу праці між ними. 
За ступенем інтегрованості виділяють такі регіональні інтеграційні об’єднання 
країн: зона преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний 
ринок, економічний союз [5]. 

Теоретично обґрунтованими та практично апробованими є інтеграційні 
форми за шкалою теоретика міжнародної інтеграції Б. Балаша [6]. Він пропонує, що 
регіональні інтеграції повинні розвиватися від простіших форм до складніших. 
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На нашу думку, у своєму розвитку міжнародна економічна інтеграція 
проходить низку етапів або форм, а саме: 

- зниження внутрішніх тарифів; 
- ліквідація митних бар’єрів у взаємній торгівлі; 
- єдині тарифи відносно третіх країн; 
- вільне пересування капіталу та робочої сили; 
- узгодження економічної політики; 
- здійснення єдиної економічної та політичної політики. 

Зона преференційної торгівлі є початковою стадією регіонального 
інтеграційного процесу. Країни такого угруповання лібералізують торговельні 
відносини між собою, усуваючи перепони в торгівлі деякими товарами та 
послугами. На цій стадії ще не відпрацьовано єдиний механізм оподаткування при 
перетині товаром кордону, діють різні митні правила [3]. 

Зона вільної торгівлі – це тип міжнародної інтеграції, у рамках якої 
країни-учасниці скасовують митні ставки, податки на збори, кількісні обмеження 
для взаємної торгівлі. За кожною країною зберігається право на самостійне та 
незалежне визначення режиму торгівлі відносно третіх країн. Здебільшого умови 
зони вільної торгівлі поширюються на всі товари, крім сільськогосподарської 
продукції. 

Митний союз – це більш високий рівень інтеграції, бо він, крім вільної 
торгівлі між країнами митного союзу, встановлює спільний зовнішній тариф для 
третіх країн. Члени митного союзу домовляються про скасування всіх тарифів між 
собою. Проте вони змінюють свої індивідуальні тарифи на спільні ставки 
імпортних тарифів, які застосовуються членами митного союзу до країн, що не є 
членами союзу. Як і митний союз, спільний ринок не має торговельних бар’єрів і 
характеризується спільною зовнішньоторговельною політикою [3]. 

Економічний союз – інтеграційне об’єднання, в якому поряд із вільним 
переміщенням капіталу, робочої сили, товарів, послуг, розвитком виробничої 
інтеграції здійснюється узгодження загальної економічної політики країн-учасниць. 
Економічний союз передбачає уніфікацію кредитно-грошових відносин, соціальної 
політики, стратегії економічного розвитку, оподаткування, а також створення 
наднаціональних органів, рішення яких є обов’язковими для кожного члена 
економічного союзу. 

Політичний союз – об’єднання держав, яке здійснює певну економічну 
інтеграцію і доповнює її узгодженням політичних дій, прийняттям і виконанням 
спільних політичних рішень [4]. 

Одним із найважливіших елементів теорії державного регулювання 
економіки є визначення критерію його доцільності, оптимальності та ефективності. 
Цей критерій пов'язаний із збільшенням виробництва споживчих вартостей, які 
проявляються як корисний ефект лише на стадії споживання.  

В Україні існують різні підходи до визначення системи показників 
ефективності державного регулювання розвитку аграрної сфери економіки. Згідно 
зі ст. 13 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України» основними показниками розвитку 
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галузі визначено обсяги та ефективність виробництва, розвиток конкуренції, 
забезпеченість сировиною та матеріалами, фінансове становище підприємств 
галузі, розвиток міжгалузевих зв’язків, ефективність систем збуту продукції, обсяги 
інвестицій [1]. 

Залежно від рівня регулювання аграрного сектору економіки можна 
виділити: загальнодержавний – на якому визначається ефективність державного 
регулювання для всього суспільства і сільського господарства зокрема; регі-
ональний – ефективність державного регулювання для окремих регіонів; галузевий 
– пов'язаний з поліпшенням соціально-економічного стану сільського господарства 
в цілому та його підгалузей; корпоративний – ефективність державного 
регулювання для окремих товаровиробників, їх об’єднань, груп і населення з 
різноманітними інтересами [2]. 

До основних показників ефективності державного регулювання сільського 
господарства можна зарахувати: 

- індикатори продовольчої безпеки; 
- якість і безпечність агропродовольства; 
- темпи приросту середньої заробітної плати та середнього сукупного доходу 

селян; 
- темпи приросту інвестицій у сільське господарство; 
- питому вагу збиткових сільськогосподарських підприємств; 
- частку сільського господарства в загальнодержавному обсязі експорту та 

імпорту; 
- рівень використання ресурсного потенціалу АПК регіону;  
- рівень безробіття та створення нових робочих місць у сільській місцевості; 
- раціональне використання сільськогосподарських угідь; 
- показники розвитку сільських територій; 
- показники ефективності сільськогосподарського виробництва. 

Розглянуті показники доповнюють один одного. Їхня структура роз-
різняється залежно від того, наскільки широким є спектр аналізованих державних 
регуляторів – прямих і непрямих податків, дотацій на засоби виробництва для 
аграрного сектору тощо. 

Висновки. Таким чином, сутність ефективного аграрного розвитку полягає 
в тому, щоб сформувати умови для забезпечення розгорнутого типу відтворення 
всіх галузей і сфер аграрного ринку, а також забезпечити дотримання інтересів 
споживачів і держави. Тобто про ефективність державної аграрної політики 
свідчить рівень розвитку ринкових відносин між сільгоспвиробниками, пере-
робними галузями, інфраструктурною сферою, а також сприяння регіональному 
аграрному розвитку та соціально-економічному розвитку сільських територій на 
основі запровадження природоохоронних, екологічно-санітарних заходів та їхнього 
виконання в необхідному обсязі. 
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The problems of the institutionalization of agricultural land use management in 

the new economic conditions in Ukraine are considered. Special attention is focused on 
the problems of crop rotation organization and monitoring for their compliance. The 
expediency of introducing of dynamic crop rotation systems in the large farms is 
substantiated. 

Key words: agricultural technology, institutionalization, system of dynamic crop 
rotations, land use organization, agricultural lands. 

 
Постановка проблеми. Дослідники аграрного сектору вітчизняної 

економіки відзначають, що в процесі ринкових реформ в Україні склалася 
дуалістична (бімодельна) структура сільськогосподарського виробництва, оскільки 
сьогодні в Україні паралельно розвиваються дві моделі: сектор крупнотоварного 
виробництва, що ведеться у новостворених підприємствах різних організаційно-
правових форм, і сектор дрібнотоварного виробництва, що ведеться переважно в 
особистих селянських господарствах і господарствах населення. Першу модель 
прийнято називати індустріальною, а другу – традиційною [6; 15].  

У цих умовах особливо актуальним стає вдосконалення методики 
регламентації робіт і технологій у сільськогосподарському виробництві, зокрема 
щодо обґрунтування проектів землевпорядкування сільськогосподарських підпри-
ємств, і насамперед щодо методичного забезпечення організації сівозмін у 
господарствах. Адже, за оцінками фахівців, недотримання сівозмін у товарних 
агроформуваннях України набуло загрозливих масштабів [2].  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. У червні 2009 року Верховна 
Рада України прийняла окремий Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо збереження родючості ґрунтів" [9], яким, зокрема, передбачено 
посилення контролю за розробкою проектів землевпорядкування сільсько-
господарських підприємств та підвищення відповідальності за порушення правил 
землекористування.  

У Законі наголошується, що земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва повинні 
використовуватися відповідно до розроблених і затверджених в установленому 
порядку проектів землевпорядкування, що забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони 
земель. Закон вимагає, щоб такі проекти мали всі власники та землекористувачі, які 
використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею понад 100 га. 
Закон водночас застерігає, що використання земельних ділянок сільсько-
господарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського вироб-
ництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів земле-
впорядкування, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь, спричинює накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до 
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 
трьохсот до п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [9]. Законом 
також передбачено покарання і за порушення затвердженого проекту земле-
впорядкування, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін. 

Крім того, для досягнення високих і стабільних урожаїв та запобігання 
виснаженню ґрунтів внаслідок ґрунтовтоми Постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 лютого 2010 року затверджено нормативи оптимального 
співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах в різних природно-
сільськогосподарських регіонах України [10].  

Така посилена увага до дотримання сівозмін пояснюється тим, що саме 
сівозміни є ключовою ланкою науково обґрунтованих систем землеробства.  

Сьогодні прийнято розрізняти два підходи до організації сівозмін [5]. 
Традиційна теорія і практика організації системи сівозмін трактує їх як науково 

обґрунтоване чергування сільськогосподарських культур і пару на території (у 
просторі та часі – за полями і за роками), що супроводжується відповідною системою 
обробітку ґрунту й удобрення [5]. Окремі автори і сьогодні стверджують, що «поля 
мають бути рівновеликими, кожна ділянка повинна бути правильної форми, без 
перетинання ярами, … дорогами... Бажано мати поля прямокутної форми» [13, 
с. 96]. 

Однак попередні дослідження показали, що освоєння традиційних сіво-
змін (їх часто називають статичними) з наперед заданим строгим чергуванням 
культур на полях за роками ротації в умовах динамічності виробничих і погодних 
умов, мозаїчності ґрунтового покриву і неоднорідного рельєфу місцевості є 
досить проблематичним, а часто – майже неможливим. Тому наприкінці 80-х 
років минулого століття науковцями кафедри землевпорядного проектування 
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Львівського НАУ було висунуто, теоретично обґрунтовано та практично 
апробовано ідею організації та оперативного ведення системи динамічних 
сівозмін, що базувалася на принципі проектування чергування культур «лише в 
часі» [4]. За такого підходу щорічно обирається найкращий варіант розміщення 
культур у полях з урахуванням агротехнічних вимог і основних принципів 
ведення сівозмін відповідно до метеорологічних і виробничих умов, що склалися 
на певний період, якості і стану ґрунту. Це дає змогу максимально врахувати 
ґрунтово-екологічні умови кожної земельної ділянки і біологічні властивості 
кожної культури. 

Постановка завдання. Метою цього дослідження є систематизація акту-
альних проблем у сфері управління сільськогосподарським землекористуванням, 
аналіз специфіки організації системи сівозмін у нових умовах господарювання, що 
склалися в Україні в результаті докорінних економічних трансформацій, та 
окреслення шляхів вирішення існуючих проблем у методичному забезпеченні 
організації системи динамічних сівозмін у товарних господарствах. 

Виклад основного матеріалу. З початку 2000-х років з приходом 
торгового, фінансового і промислового капіталу у сільське господарство в рамках 
індустріальної моделі чітко означилися тенденції до концентрації товарного 
виробництва. За останні роки у виробництві валової продукції сільського господар-
ства суттєво зросла частка агрохолдингів [1; 3; 14; 15]. Вітчизняні аналітики за-
значають, що агрохолдинги як висококонкурентні інвестиційно привабливі інте-
гровані господарські структури нового типу роблять значний внесок у забезпечення 
продовольчої незалежності держави, збільшення її експортного потенціалу, 
технічне й технологічне переоснащення галузей сільського господарства [14; 15]. 

За даними А.Є. Данкевича, в Україні налічується 58 домінуючих компаній-
агрохолдингів. Середній розмір агрохолдингу – 69 тис. га, в одному холдингу 
перебуває 20 – 30 господарств, сумарна площа оброблюваних земель становить 
4 млн га [1]. Агрохолдинги охоплюють, як правило, весь цикл виробництва, 
переробку та реалізацію продукції й відзначаються цілеспрямованим відтворенням 
галузі на новій технологічній, організаційній і ресурсній основі. Як результат, в 
агрохолдингах фондовіддача втричі вища, ніж в інших господарствах [1; 15]. 
Найбільші за розмірами землекористування агрохолдинги розміщують своє 
виробництво у найпривабливіших для сільського господарства регіонах.  

Агрохолдинги, що функціонують в Україні, з одного боку, забезпечують 
високу продуктивність і дохідність сільського господарства, підтримують 
продовольчу безпеку нашої держави та відновлюють її роль як одного з провідних 
гравців на глобальних ринках продовольства, а з іншого боку, неконтрольований 
розвиток агрохолдингів здатний істотно погіршити економічну конкуренцію на 
ринку землі, що матиме негативні наслідки для сталого функціонування ринкової 
економіки [3].  

Для агрохолдингів пріоритетним є одержання економічного ефекту – 
прибутку, а тому досить часто агрохолдинги здійснюють господарську діяльність 
«за власними програмами». У рослинництві агрохолдинги працюють «вахтовим 
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методом» із застосуванням надважких засобів механізації виробничих процесів. 
При цьому часто не дотримуються вимоги щодо організації сівозмін.  

Загалом великі сільськогосподарські підприємства дуже часто зорієнтовані 
на вирощування так званих комерційних культур (пшениця, ячмінь, соняшник, соя 
та ріпак). В окремих областях Півдня і Сходу України у структурі посівів ці 
культури займають 80–90 %.  

У разі продовження існуючої практики інтенсивного ведення сільського 
господарства і відсутності заходів щодо поповнення запасів гумусу його вміст, а 
відповідно й родючість ґрунтів знижуватимуться і відбуватиметься їх виснаження. 
За умов збереження сучасного впливу головних чинників дегуміфікації критичні 
значення рівня родючості (2 – 2,2 %) можуть бути досягнуті, за оцінками фахівців, 
уже у 2030 – 2045 рр., а в окремих регіонах України – ще раніше [7, с. 14–15].  

Тому в умовах становлення дуалістичної моделі сільськогосподарського 
виробництва особливо актуальною є систематизація проблем, що існують у сфері 
управління землекористуванням. На наш погляд, доцільно розрізняти проблеми 
екзогенного та ендогенного типу [12]. Крім того, з методичного погляду для 
кращого відстеження причинно-наслідкових зв’язків, організації моніторингу та 
розробки практичних рекомендацій щодо розв’язання цих проблем цілком логічно 
об’єднати їх в окремі групи відповідно до видів забезпечення сільськогос-
подарського землекористування, а саме: 1) теоретико-методологічні проблеми; 
2) правові проблеми; 3) організаційно-економічні проблеми; 4) технологічні 
проблеми; 5) гуманітарні проблеми.  

На думку провідних експертів аграрного ринку, формування агрохолдингів 
відповідає об’єктивним економічним законам і спроби їх адміністративного 
«фізичного» обмеження (наприклад, через введення граничної площі земель 
сільськогосподарського призначення, що може перебувати у власності або корис-
туванні одного суб’єкта господарювання) будуть неефективними. Ефективнішим 
вважається розвиток виважених та гнучких механізмів регулювання економічної 
концентрації [3]. Через це на першочергову увагу заслуговують проблеми 
регламентації робіт і технологій у сільськогосподарському виробництві та 
посилення контролю за їх дотриманням. На цьому, до слова, наголошували 
експерти Міжвідомчої аналітично-консультативної ради з питань розвитку 
продуктивних сил і виробничих відносин уже в перші роки земельної реформи [11].  

Однак сьогодні і на офіційному рівні визнається, що чимало земле-
користувачів не поспішають розробляти та впроваджувати у виробництво проекти 
сівозміни, а шукають, як обминути закон [8]. На наш погляд, однією головних 
причин частого порушення сівозмін сільськогосподарськими виробниками є їх 
переважна орієнтація на організацію саме статичних сівозмін [2]. 

Методики ведення сівозмін (як статичних, так і динамічних) досить добре 
викладені у спеціальній літературі [5], тому тут зупинимось лише на ключових 
положеннях. 

У разі впровадження статичних сівозмін алгоритм проектування такий: 
обґрунтовують розмір (площу) сівозміни, проектують рівновеликі поля (або з 
незначним відхиленням від середнього розміру поля), складають схему чергування 
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культур, проектують лісосмуги й польові дороги. При цьому не завжди вдається 
запроектувати однорідні за якістю поля. 

У разі впровадження динамічних сівозмін послідовність така: формують 
однорідні поля, які потім об’єднують у сівозміну, для кожного поля, з урахуванням 
його якості, приймають відповідну схему чергування культур, проектують 
лісосмуги, дороги тощо. Під полем у цьому випадку прийнято розуміти вже не 
рівновелику частину сівозміни, а максимально екологічно однорідну ділянку з 
фіксованими межами. Межі такого поля не змінюються зі зміною типу сівозміни чи 
економічної ситуації. Стабільність поля дає змогу організувати моніторинг, облік 
технологічних процесів, виду й кількості внесених добрив, отрутохімікатів, засобів 
боротьби зі шкідниками і хворобами, чого неможливо зробити протягом тривалого 
періоду на полях статичних сівозмін. 

Як бачимо, за організації динамічних сівозмін кількість полів та їх площа 
диктуються вже не структурою посівних площ і періодом ротації сівозмін, а 
передусім природними умовами конкретної території.  

Успішність запровадження системи динамічних сівозмін залежить не лише 
від рівня проектного рішення, а й від щорічної оперативної роботи щодо введення 
сівозмін. Організація і ведення динамічних сівозмін вимагає докладної інформації 
про стан кожного поля. А тому поряд із посиленням контролю за використанням 
сільськогосподарських угідь у господарствах особливо важливим є розвиток мере-
жі з надання консультативних послуг у сфері сільськогосподарського земле-
користування. 

Висновки. Проведені дослідження показали, що методика організації 
системи динамічних сівозмін цілком придатна до запровадження в усіх типах 
господарств, що займаються виробництвом сільськогосподарської продукції в 
нових економічних умовах. Такий підхід дозволяє вийти з досить жорстких 
обмежень статичних сівозмін і на цій основі забезпечити ефективне використання 
ріллі з урахуванням екологічних особливостей кожного поля та знаходити 
найкращі агротехнічні можливості для вирощування окремих сільськогоспо-
дарських культур; враховувати динамічність ринку сільськогосподарської 
продукції й оперативно реагувати на наукові досягнення в удосконаленні 
технології вирощування сільськогосподарських культур. Крім того, запровадження 
системи динамічних сівозмін суттєво полегшує організацію зовнішнього контролю 
за використанням у господарстві будь-якої конкретної ділянки.  
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The experiment was performed in the years 2006-2009 according to 

conventional, integrated and organic production rules.   
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Based on average results from the three years of the experiment, an effect of the 
method on macro and microelements content in red beetroots was assessed. No effect of 
cultivation method on the content of potassium, calcium, magnesium and copper was 
detected. Phosphorus content in beetroots cultivated using organic method was higher by 
33.6% and 25% compared to integrated and conventional farming methods, respectively. 
In addition, it was recorded that iron content in the roots from conventional cultivation 
was higher by 19% and 31% as opposed to organic and integrated ones, respectively. The 
red beets coming from conventional and integrated cultivation were characterized by 
higher zinc (by 28 - 22%) and manganese content (by 36 - 32%) compared to the beets 
cultivated using organic method.   

Key words: red beet, macroelements, microelements, organic cultivation, 
integrated cultivation, conventional cultivation  

 
Raising of problem. Decrease in mineral elements content in agricultural raw 

material documented during last decades results in lowered biological value of consumed 
products which is reflected in their deficiencies in diet and consequently in possible 
health disorders. [Worthington 2001]. Therefore, the comeback to natural cultivation 
methods omitting chemical production means or limiting chemisation of agricultural 
production of plants to minimum has been observed. These activities may possibly cause 
an improvement in food quality and limit so called civilizational diseases, due to 
increased content of vitamins [Magkos et al. 2003, Wunderlich et al. 2008], carotenoids 
[Brat et al. 2006], mineral elements [Lesler, 2006, Rossi et al. 2008], or antioxidants in 
organic products [Faller and Fialho, 2009, Manach et al., 2004]. For that reason, the 
organic products are increasingly popular among consumers. The research also revealed 
nutritional preferences of farm animals towards organic fodders in respect to conventional 
ones [Mäder et al. 1993, Plochberger 1989].  

The quality of products depends not only on soil, fertilization, species and other 
variety features, but also on climatic conditions in vegetation season, date and phase of 
harvesting, conditions of transport and storage, which may significantly modify the 
obtained results [Fjelkner-Modig 2000, Pawlak 2008, Vlachostergios and Roupakias, 
2008]. The comparison of random products obtained using various production systems in 
differentiated conditions does not provide any unequivocal answer concerning their actual 
quality. Thus, there is a necessity for comparison of raw materials obtained in production 
systems differing in cultivation intensity and concurrently with possibly the lowest 
differentiation of other factors. 

The study aimed at determination of mineral elements content in red beetroots of 
Regulski Cylinder cultivar cultivated using organic, integrated and conventional farming 
method.  

Еxposition of basic material. The study included red beet of Regulski Cylinder 
cultivar cultivated according to the rules of organic, integrated and conventional 
cultivation method over three-year time span (2006, 2008, 2009). The cultivation was 
conducted in Wiśniowa community in Podkarpackie Voivodship on brown acidic soils 
with humus content in the range of 2.1 - 2.3%, and pH 5.61-6.25 (Table 1).  
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Table 1 
Content of examined microelements, humus and pH of the soil depending on cultivation 

method 
Cultivation 

method 
Metoda uprawy 

Iron 
mg•dm3 
Żelazo 

mg•dm-3 

Zinc 
mg•dm3 

Cynk 
mg•dm3 

Manganese 
mg•dm-3 
Mangan 
mg•dm3 

Copper 
mg•dm3 
Miedź 

mg•dm3 

Humus 
content 

in % 
Zawartość 
próchnicy 

w % 

Reaction 
(pH) 

Odczyn 
(pH) 

Conventional 
Konwencjonalna 

133.60 11.40 57.06 1.60 2.16 5.65 

Integrated 
Integrowana 

138.00 8.04 62.38 2.22 2.10 5.61 

Organic 
Ekologiczna 

67.6 6.36 17.60 1.08 2.30 6.25 

 
The production using organic method was localized on a certified organic farm. 

Integrated and conventional cultivations were led on neighbouring farms which allowed 
to eliminate the differences in soil and climatic conditions.  

The beets were seeded at the turn of April and May in the third year after 
fertilization with manure. Potatoes cultivated on manure were the forecrop in the first 
year while cereal plants with a cover crop of legume plants for autumn tillage were the 
forecrop in the second year. Basing on soil analysis results an additional supplementing 
fertilisation was applied in spring. In conventional and integrated method it was done in a 
form of mineral fertilisers (nitrate, granular superphosphate and potassium salt) while in 
organic method in a form of liquid manure and certified fertilisers (phosphate rock 
powder). The nutrients were maintained on the following levels:  N 70 mg/dm-3, P 60 
mg/dm-3, K 150 mg/dm-3, Mg 60 mg/dm-3, Ca 1500 mg/dm-3. 

The cultivation of red beets was done on low ridges with one-row sowing. In a 
phase of 2-4 true leaves, the thinning of 4-6 cm was applied.   

In organic cultivation the weeds fighting was led using mechanical means. Before 
sowing the seeds were dressed with soft soap. During the cultivation no products to 
eradicate diseases were applied. Beet seed for sowing in integrated and conventional 
method were primed with thiram 75%. The prevention of weeds was conducted basing on 
natural products approved for use in red beet cultivations. The first treatment with lenacil 
80% was carried out on broadleaf weeds 3 days after the sowing. The second treatment 
was performed on grass weeds using monocotyledonous fluazifop-P-butyl 150g / l. The 
other wedding treatments in integrated method were conducted mechanically. In the 
conventional method of growing an additional treatment was performed with quizalofop-
P-ethyl 5%. In integrated and conventional methods of cultivation treatment against 
Cercospora beticola with menkozeb 75% was applied after the emergence in the first true 
leaf stage. 
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The soil was studied with respect to macroelements content according to PN–R–
04031 (soluble parts). The content of available forms of microelements was determined in 
an extract of 1 mol HCl • dm-3 using AAS technique (Atomic Absorption 
Spectrophotometer). 

After roots collection, the analysis of plant material on the content of 
macroelements (K, Ca, Mg, P) and microelements (Fe, Zn, Mn, Cu) was performed. The 
red beets were washed, material was crumbled and dried at a temperature of 65oC in 
Binder dryer with air flow, and then minced on laboratory mill (Retsch, Germany). Dry 
mineralization was conducted at a temperature of 480oC and the obtained mixture of 
oxides was dissolved in 1:2 nitric acid. The analysis of metals content in the samples was 
done using atomic absorption method on Varian SpectAA-20 spectrometer in acetylene-
air flame [Jędrzejczak and Szteke 1990].  

The results obtained were processed using Statistica 8 software (StatSoft 
Company©), performing analysis of variance according to NIR test with a significance 
level of p=0.05.  

The meteorological conditions in subsequent seasons of cultivation were 
differentiated (Table 2).  

Table 2 
Average air temperatures and average precipitation amounts in particular months of red 

beets cultivation 
Year of 

Cultivation 
Rok 

uprawy 

April 
kwiecień 

May 
maj 

June 
czerwiec 

July 
lipiec 

August 
sierpień 

September 
wrzesień 

Mean 
for the 
season 
Średnia 

dla 
sezonu 

Temperature (°C) 
Temperatura (°C) 

2006 9.4 13.5 17.0 21.3 18.3 15.5 15.8 

2008 9.3 13.6 18.0 18.7 18.9 13.0 15.25 
2009 11.1 13.3 16.6 20.0 18.8 15.2 15.83 

Precipitation (mm) 
Opady (mm) 

2006 38 106 91 16 104 25 380 
2008 46 105 87 118 55 103 424 
2009 4 103 146 98 45 32 428 

 
The spring was humid in the 2006 vegetation season, while drought was recorded 

in July and this was the warmest month in that season as well. Abundant precipitation 
was observed in August, while September was dry and warm. In the year 2008, July and 
August were characterized by similar temperatures at a level of about 18.8oC. Abundant 
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precipitation was observed in July, while August was characterized by low precipitation 
level. September was relatively chilly. The 2009 vegetation season  was characterized by 
high precipitation in June. Concurrently, quite dry end of vegetation period was noted. 
The distribution of temperatures in summer months (July, August, September) was close 
to those documented in 2006 season.   

Potassium content in red beetroots cultivated using various methods is presented 
in Table 3. In the years 2006 and 2008, the highest content of that element was observed 
in the roots from organic cultivation (it was comparable to potassium content in the roots 
from integrated cultivation in the year 2008). In the year 2009, the highest content of 
potassium was demonstrated in the beetroots from conventional method compared to the 
roots from other cultivation methods. However, long-term means did not demonstrate any 
significant differences in that element content depending on cultivation method. In 2006, 
the level of potassium in roots was lower by 15.4 - 17.6% when compared to the years 
2008 - 2009.  

Table 3 
Macroelements content in red beet roots depending on cultivation method 
Method 

                         Metoda 
Element 
Pierwiastek 

Conventional 
konwencjonalna 

Integrated 
integrowana 

Organic 
ekologiczna 

annual mean 
średnia dla 

roku 

 
 
 
Potassium 

mg•g-1DM 
 

Potas 
mg•g-1s.m 

2006 15.40 
ab* 

13.99 
a 

17.41 
b 

15.60 
a 

2008 15.04 
a 

20.48 
b 

19.78 
b 

18.43 
b 

2009 22.68 
b 

18.16 
a 

15.92 
a 

18.92 
b 

mean for 
the 
method 

17.09 
n/s ** 

17.54 
n/s 

17.70 
n/s 

 

 
 
 

Calcium 
mg•g-1DM 

 
Wapń 

mg•g-1s.m 

2006 0.65 
n/s 

0.35 
n/s 

0.45 
n/s 

0.49 
a 

2008 1.84 
b 

1.38 
a 

1.56 
ab 

1.59 
c 

2009 1.57 
b 

1.23 
a 

1.04 
a 

1.28 
b 

mean for 
the 
method 

1.35 
n/s 

0.99 
n/s 

1.02 
n/s 

 

 
 
 

Magnesium 
mg•g-1DM 

2006 0.80 
n/s 

0.69 
n/s 

0.79 
n/s 

0.76 
a 

2008 1.30 
n/s 

1.16 
n/s 

1.34 
n/s 

1.27 
b 

2009 1.33 1.34 1.10 1.26 
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Magnez 

mg•g-1s.m 

b b a b 
mean for 
the 
method 

1.15 
n/s 

1.06 
n/s 

1.08 
n/s 

 

 
 
 

Phosphorus 
mg•g-1DM 

 
Fosfor 

mg•g-1s.m 

2006 1.00 
a 

0.92 
a 

2.13 
b 

1.35 
n/s 

2008 1.09 
a 

1.31 
a 

1.83 
b 

1.41 
n/s 

2009 1.92 
b 

1.54 
b 

1.07 
a 

1.51 
n/s 

mean for 
the 
method 

1.34 
ab 

1.25 
a 

1.67 
b 

 

∗ Values marked with the same letters do not differ significantly as to cooperation and means for 
each feature 
∗ Wartości oznaczone tymi samymi literami w obrębie współdziałania i średnich dla każdej cechy 
nie różnią się istotnie 
∗∗ n/s - the difference statistically insignificant  
∗∗ n.i. – różnica statystycznie nieistotna 

 
Calcium content (Table 3) in roots was subject to high fluctuations in particular 

years of cultivation, and a significant difference in its content was observed between the 
crop from the first, second and third year of cultivation. The lowest content of calcium in 
the roots was demonstrated in the year 2006, while the highest one in 2008. In 2008 and 
2009, the red beetroots from integrated cultivation contained significantly lower amount 
of calcium compared to the roots from conventional cultivation. However, no significant 
differences in calcium content were demonstrated in the roots from organic and integrated 
cultivation. No significant differences were demonstrated for mean calcium contents 
obtained from the three years of cultivation.   

No significant differences were noted in magnesium content in red beetroots 
coming from various cultivation methods (Table 3); however in 2009, organic red 
beetroots contained lowered magnesium content compared to those from conventional 
and integrated cultivation. The lowest content of magnesium in red beetroots was 
documented in the year 2006, while in 2008 and 2009 the content of that element was by 
about 70% higher compared to the first year of cultivation.   

The content of phosphorus in red beetroots differed significantly depending on 
cultivation method (Table 3). Significantly higher phosphorus content in the crop from 
the year 2006 and 2008 was observed in red beets cultivated using organic method. The 
red beets cultivated using conventional and integrated method contained higher amount of 
phosphorus in the roots in the year 2009. Based on means from three years of cultivation, 
phosphorus content higher by 33.6% was observed in the roots of red beets cultivated 
using organic method when compared to those coming from integrated method, and by 
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25% in relation to conventional cultivation, however no statistical difference was proved. 
No differences in phosphorus content between the years of the study were noted.  

Iron content in red beetroots is shown in Table 4. In the year 2006, the content of 
that microelement in the roots cultivated using various methods did not differ 
significantly. In the year 2008 the content of iron in roots from organic and integrated 
cultivation was lower by 38 - 40% compared to the roots from conventional cultivation, 
and in the year 2009 iron content  lowered by 79% was recorded in organic roots 
compared to those cultivated conventionally. Based on three years of observations, 
significantly higher iron level was demonstrated in roots of the beets cultivated using 
conventional method, while no differences in that range were noted between the roots 
produced using organic and integrated method.  No statistically significant differences 
between years of cultivation were demonstrated.  

Table 4 
Microelements content in red beet roots depending on cultivation method 

                            
Method 
                            
Metoda 
Element 
Pierwiastek 

Conventional 
konwencjonalna 

Integrated 
integrowana 

Organic 
ekologiczna 

annual mean 
średnia dla 

roku 

 
 
 
Iron 
μg•g-1DM 
 
Żelazo 
μg•g-1s.m 

2006 33.12 
n/s ** 

32.57 
n/s 

28.50 
n/s 

31.40 
n/s 

2008 48.82 
b* 

29.17 
a 

30.32 
a 

36.10 
n/s 

2009 34.10 
b 

32.40 
b 

21.92 
a 

29.47 
n/s 

mean for 
the 
method 

38.68 
b 

31.38 
a 

26.91 
a 

 

 
 

Zinc 
μg•g-1DM 

 
Cynk 

μg•g-1s.m 

2006 61.49 
b 

42.38 
a 

50.24 
ab 

51.37 
a 

2008 68.10 
n/s 

72.95 
n/s 

68.00 
n/s 

69.68 
b 

2009 67.67 
b 

66.15 
b 

23.05 
a 

52.29 
a 

mean for 
the 
method 

65.75 
b 

60.49 
b 

47.09 
a 

 

 
 

Manganese 
μg•g-1DM 

 

2006 163.02 
c 

98.40 
a 

121.15 
b 

127.52 
n/s 

2008 131.32 
ab 

142.02 
b 

117.37 
a 

130.24 
n/s 

2009 125.17 152.52 30.35 102.68 
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Mangan 
μg•g-1s.m 

b c a n/s 
mean for 
the 
method 

139.84 
b 

130.98 
b 

89.62 
a 

 

 
 
 

Copper 
μg•g-1DM 

 
Miedź 

μg•g-1s.m 

2006 5.35 
b 

2.67 
a 

5.41 
b 

4.48 
a 

2008 5.50 
a 

6.40 
a 

9.55 
b 

7.15 
b 

2009 9.07 
c 

7.20 
b 

5.12 
a 

7.13 
b 

mean for 
the 
method 

6.64 
n/s 

5.42 
n/s 

6.69 
n/s 

 

∗ Values marked with the same letters do not differ significantly as to cooperation and means for 
each feature 
∗ Wartości oznaczone tymi samymi literami w obrębie współdziałania i średnich dla każdej cechy 
nie różnią się istotnie 
∗∗ n/s - the difference statistically insignificant  
∗∗ n.i. – różnica statystycznie nieistotna 

 
Higher zinc content was recorded in the red beetroots from conventional and 

integrated cultivation compared to the beets cultivated using organic method (Table 4). 
Zinc content in the roots from organic cultivation was lower by 22.2% and 28.4% 
compared to the roots from integrated and conventional cultivation, respectively. The 
roots from organic cultivation obtained in the year 2009 contained distinctly lower 
amount of zinc compared to the others. Analyzing an influence of the year of cultivation, 
zinc content higher by about 25% was recorded in the red beets from the year 2008 
compared to the red beets from other years.  

The analysis of red beetroots with respect to manganese content demonstrated 
some differences depending on used method of cultivation (Table 4). In the year 2006, 
the highest content of that element was observed in the roots cultivated using the 
conventional method. In the year 2009, the red beets cultivated using integrated method 
contained the highest amount of manganese, while those from organic cultivation only 
one-fifth of the content in the red beets from integrated cultivation. The long-term mean 
confirms significantly higher manganese content in roots from conventional and 
integrated cultivation with respect to roots from organic production by 56% and 46%, 
respectively. The analysis of year influence on manganese content did not reveal any 
significant differences.  

Copper content in the red beetroots depended on the year of cultivation. In the 
year 2006, the organic red beets contained amount of copper higher by 102.6% than those 
from integrated cultivation (not differing from those cultivated using conventional 
method). That element content in the year 2008 was higher by 49.2% and 73.6% when 
compared to integrated and conventional cultivation systems, respectively. In the year 
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2009, the highest copper content was noted in the roots from conventional cultivation, 
while the lowest one (56.4% of the content in the red beets cultivated traditionally) was 
recorded in the roots from organic production. The mean from the three years of the 
experiments did not demonstrate any significant differences in copper content in relation 
to cultivation methods. The lowest amount of copper was observed in the roots in the year 
2006, while in the years 2008 and 2009 its content was on a similar level.  

Meteorological conditions significantly affect mineral elements content, 
determining their availability and accessibility. Intense precipitation, especially on the 
soils containing large amounts of organic matter or on slightly acidic and very light soils, 
may lead to minerals elution or their displacement with solid phase of the soil [Turemka, 
2002]. Mean temperature during vegetation was within the range of optimum 
temperatures for the red beet (15 – 18oC) or slightly higher, only in September 2008 it 
decreased below the standard. Maximum precipitation in each of the subsequent years of 
the experiments was observed in another moment of red beet growth: in the year 2006 it 
was in August, in 2008 in July, while in 2009 in June. Amount of precipitation and soil 
humidity were certainly one of the main factors influencing mineral elements 
accumulation by red beets.  

As demonstrated by Grembecka et al. [2008], the content of potassium in red 
beetroots equals 151 - 153 mg in 100 g of the product, and they are important source of 
that element in human diet. In the year 2008 potassium content higher by 31.5% was 
recorded in the roots of organic red beets as compared to ones produced conventionally. 
Such a result was not obtained in other years. Fjelkner-Modig [2000] obtained an increase 
in potassium content for organic cabbage, carrot, onion, peas and potatoes, when 
compared to those cultivated traditionally in 60% of the samples, and a decrease in 40% 
of them. Mäder et al. [1993] demonstrated significantly lower amount of potassium in 
organic red beets when compared to conventional ones. It may be concluded from these 
statements, that there is no uniform opinion concerning an effect of cultivation method on 
potassium content, which was also demonstrated in the present study.  

Lack of differences in calcium and magnesium content in red beets coming from 
cultivation using various technologies obtained during the experiments is reflected in the 
study by Mäder et al. [1993] for red beet and Lester [2006] for grapefruit. In turn, 
Worthington [2001] reports an increase in magnesium content in organic vegetables by 
29.3% on average as compared to these cultivated conventionally. Also Rembiałkowska 
[2003] reveals higher content of calcium and magnesium in organic products. In her 
experiments she also obtained significantly higher phosphorus content in organic red beet 
compared to those cultivated conventionally. Worthington [2001] also reports increased 
phosphorus content in organic vegetables (by 13.6%) when compared to cultivated 
conventionally which allows its increase in daily diet by 12 mg. In turn, Mäder et al. 
[1993], comparing the red beets cultivated using biodynamic, organic and conventional 
method, did not demonstrate any differences in phosphorus content in roots. As 
demonstrated by Jabłońska-Ceglarek et al. [1994] based on the experiments with an 
application of mineral and organic fertilization in cabbage and onion cultivation, 
phosphorus content in the crops depends on fertilizers used. An increase in phosphorus 
content in organic red beets obtained in the present study may be explained by its 
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increased availability in organic cultivation conditions which was conduced by soil 
scarification used a few times in a season in order to destroy weeds. As reported by Smyk 
[1995], on soils with reactions from acidic to neutral ones, enzymes of microorganisms 
may play a significant role in delivering phosphorus from organic pool to plants, and an 
application of mechanical cultivation and well soil aeration favour phosphates 
dissolution.  

Decrease in iron content in organic red beets observed in the experiment is 
inconsistent with the results published by Worthington [2001] for organic vegetables, 
where an increase in that element content by 21.1% on average was noted.   

Decrease in zinc content in organic red beets is confirmed in the results obtained 
by Leszczyńska [1999]. Leszczyńska demonstrated lower level of that element in organic 
red beets by as much as 50% when compared to the red beets cultivated using 
conventional methods.   

The red beets cultivated using organic method contained also lower amount of 
manganese compared to the red beets coming from conventional and integrated 
production. As given by Gorlach and Mazur [2001], availability of manganese for plants 
depends on redox potential and soil pH. An increase in soil humidity favours reduction 
processes, while an increase in soil aeration and pH accelerates oxidation processes. 
Kabata–Pendias and Pendias [1999] state that manganese absorption by plants increases 
in acidic soils (pH < 5.5) or in alkaline ones (pH around 8) as well as in poorly aerated 
soils or with a contribution of reducing bacteria (e.g. rhizosphere). Manganese content in 
plants depends on genetic factors of particular species but it is also affected by soil type 
and soil profile structure, fertilization, rotation of crops, climatic changes, and soil 
contamination by pesticides [Błoniarz et al. 2003].  

Lack of differences in copper content in roots from organic and conventional 
cultivation is consistent with the results of Lester (2006) who did not demonstrate any 
differences in that element content in fruit from organic and conventional grapefruit 
production. Leszczyńska [1999] demonstrated that organic red beets contained amount of 
copper higher by 16% as compared to conventional ones.   

Based on the conducted experiments it was concluded that cultivation method did 
not affect the content of potassium, calcium, magnesium and copper in cultivated red 
beets. Significantly higher phosphorus content was noted in red beets cultivated using 
organic method compared to integrated and conventional ones. The red beets cultivated 
using conventional method were characterized by higher content of iron, zinc and 
manganese as opposed to those cultivated using organic method, and higher iron content 
compared to those cultivated using integrated method. Due to close localization of the 
examined farms the differences in soil type and various climatic conditions were 
eliminated in the study. Therefore, the observed differences in mineral elements content 
in red beetroots should be attributed mainly to the differences in amount of available 
forms of these elements in the soil and the degree of its aeration and humidity, which all 
result only from the applied cultivation method since all differences in soil types and 
distinct climatic conditions were eliminated because of the localization. Organic 
cultivation in the examined period contributed to an increase in humus content by 0.2%, 
and pH value by 0.6 when compared to the soil with intense cultivation. Considerable 
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discrepancies of literature data concerning quality of products cultivated using organic 
methods compared to the products from conventional cultivations point that it is difficult 
to obtain certain conclusions when there are so many interacting cultivation factors.  

Conclusions. Cultivation method significantly affected the content of 
phosphorus, iron, zinc and manganese in red beetroots.  

The red beets cultivated conventionally contained higher amount of iron (by 
31%), zinc (by 28.4%) and manganese (by 36%) when compared to organic ones. 
Concurrently, they did not differ as to zinc and manganese content with respect to the red 
beets cultivated using integrated method.  

The red beets obtained from integrated cultivation did not differ from organic 
ones as to the content of potassium, calcium, magnesium and iron. However, lower 
phosphorus content (33.6%) was demonstrated in them. They also contained lower 
amount of iron compared to conventional red beets but except that no differences between 
them were observed.   

Organic cultivation method contributed to an increase in phosphorus content in 
red beetroots by 33.6% when compared to integrated method and by 25% compared to 
conventional one.   

Climatic conditions in particular years of the cultivation significantly affected the 
content of potassium, calcium, magnesium, zinc, and copper in the cultivated red beets.   
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STRUKTURA UPRAW ROŚLIN OGRODNICZYCH W GOSPODARSTWACH 
EKOLOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

A. Szopińska, dr inż. 
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie 

Vegetable and fruit plants represent a small share in the cultivation on organic 
farms in Poland. Fruit and berry plants constitute 2.1%, which puts us far behind the 
leading EU countries such as Lithuania, Austria, Italy or Germany. This share is even 
smaller in case of vegetable cultivation. In 2012 on organic farms of Podkarpackie 
province it occupied an area of 156.18 ha, while the cultivation of fruit and berry 
occupied an area of 2603.73 ha, which accounted respectively for 0.51% and 8.57% of 
the UAA of organic farms. Berry bushes and pome fruit occupied the largest areas of 
1354.6 ha (53.07%) and 1011.23 ha (39.61%). Currant, raspberry and apple were the 
most frequently cultivated species. In case of vegetable crops the largest areas of 
cultivation were occupied by nightshade plants and cucurbits 52.67 ha (33.72%) and 
legumes 51.91 ha (33.24%). The following species aroused the greatest interest of organic 
producers: pumpkin (42.69 ha), beans (31.54 ha), cucumber (7.55 ha), carrots (5.32 ha) 
onion (4.12 ha), beets (3.02 ha) and cabbage (2.9 ha).  

Key words: organic farming, vegetable plants, fruit plants.  

Wstęp. Produkcja ekologiczna na całym świecie od wielu lat rozwija się 
intensywnie, czego przejawem jest wzrost udziału upraw ekologicznych w powierzchni 
użytków rolnych. W Polsce w latach 2003-2012 odnotowano jedenastokrotny  wzrost 
powierzchni upraw, a tylko w 2012 r. liczba gospodarstw oraz powierzchni upraw 
ekologicznych wzrosła o 10 proc. i obejmowała 652 tys. ha, co stanowiło 4,6 % ogółu 
użytków rolnych (UR). (https://www.minrol.gov.pl). Rozwój produkcji ekologicznej jest 
jednak zróżnicowany w zależności od regiony kraju oraz działów produkcji rolniczej. W 
strukturze UR dominuje produkcja roślin rolniczych oraz duży udział łąk i pastwisk, 
podczas gdy uprawa roślin warzywnych i sadowniczych stanowi dużo mniejszy udział 
(Nachman G., 2013). Wiadomo jednak, że dieta bogata w świeże warzywa i owoce 
wpływa korzystnie na zdrowie konsumentów. Może ona działać przeciwmiażdżycowo, 
hamować kancerogenezę, opóźniać procesy starzenia się (Erlund et al., 2008, Shen Y., C., 
et al., 2007), a ekologiczne warzywa i owoce zwiększają przeciwutleniające zdolności 
osocza krwi (Di Renzo et al., 2007). 
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Powierzchnia sadów i plantacji roślin jagodowych w Polsce zajmuje około 6500 
ha, co stanowi 2,1 %  (Sas Paszt L., et al. 2010a). Natomiast udział sadów prowadzonych 
metodami ekologicznymi na Litwie wynosi 13,3 %, w Austrii 12,6%, we Włoszech 8,3%, 
w Niemczech 7,6%. Stąd podejmuje się działania zmierzające do zwiększenia udziału 
nowych segmentów i obszarów w produkcji ekologicznej (Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi).  

Województwo podkarpackie od wielu lat cechuje się dynamicznym rozwojem 
produkcji ekologicznej czego przejawem jest wzrastająca liczba gospodarstw i przetwórni 
ekologicznych oraz areału upraw (Raport Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHAR-S), 2011-2012.). Należy zwrócić jednak 
uwagę na produkcję roślin ogrodniczych, których udział jest ciągle jeszcze niewielki. Za 
wzrostem udziału roślin warzywnych i sadowniczych przemawiają takie względy jak 
zainteresowanie konsumentów oraz poszerzająca się oferta nowych odmian 
dostosowanych do produkcji ekologicznej, posiadających tolerancję lub odporność na 
uciążliwe choroby (Sas Paszt l., et al. 2010b, Babik J,et al. 2011, Bryk H., Kruczyńska 
D., 2011.). 

Materiał i metodyka. Celem opracowania jest analiza struktury upraw roślin 
ogrodniczych w gospodarstwach ekologicznych w województwie Podkarpackim. 
Badaniami objęto wszystkie gospodarstwa ekologiczne województwa Podkarpackiego 
znajdujące się w wykazie GIJHAR-S w latach 2009-2012 roku. W opracowaniu 
wykorzystano dane literaturowe oraz  statystyczne dotyczące analizowanego zagadnienia.  

Wyniki i dyskusja.  W województwie podkarpackim powierzchnię upraw 
roślin ogrodniczych na tle pozostałych upraw zamieszcza tabela 1. W latach 2009-2012 
największy udział stanowiły łąki i pastwiska 57,72 - 68,66%  oraz uprawy rolnicze 27,23 
- 35,39%. Rośliny sadownicze i jagodowe w 2009 roku stanowiły blisko 14,5% lecz w 
kolejnych latach obserwujemy zmniejszanie się powierzchni upraw i ich udziału do 9,70 
% w 2012 roku.  

Tabela 1  
Powierzchnia upraw w gospodarstwach ekologicznych w województwie Podkarpackim w 

latach 2009-2012 
Rodzaj 
uprawy 

2009* 2010** 2012* 
ha % ha % ha % 

Uprawy 
rolnicze 

6150,62 27,23 8800,3 35,39 5905,83 22,45 

Łąki i 
pastwiska 

13040,60 57,72 17074,74 68,66 17694,85 67,26 

Warzywa 126,71 0,56 247,63  
(zziemniakami) 

1 156,18 0,59 

Uprawy 
sadownicze i 
jagodowe 

3273,41 14,49 2460,9 9,90 2552,54 9,70 

Razem 22591,34 100 24867,70 100 26309,40 100 
* opracowanie własne na podstawie danych GIJHAR-S oraz Rocznika Statystycznego 
Województwa Podkarpackiego za 2013 r.    ** Dziadek M. 2012. 
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Zmniejszyła się również powierzchnia uprawy roślin sadowniczych na 
przestrzeni analizowanych lat, co świadczy o likwidacji plantacji już istniejących i braku 
zainteresowania nowymi nasadzeniami na szerszą skalę.  

Analizując powierzchnię upraw roślin warzywnych można zaobserwować wzrost 
powierzchni upraw o blisko 30 ha w roku 2012 w stosunku do 2009. Jak podaje 
Nachtman (2013) na podstawie analizy gospodarstw ekologicznych w Polsce, udział 
sadów w  UR zależy od wielkości gospodarstwa i stanowi dla gospodarstw małych (5-10 
ha) 9,1-10,3 %, średnio małych (10-20 ha) 6,2-6,3%, średni dużych (20-30 ha) 7,7-8,3, 
dużych (30-50ha)  0,4-1,6 %  i bardzo dużych (>50 ha) 4,4-7,6%.  Na ten stan rzeczy 
wpływają koszty produkcji metodami ekologicznymi, które zależą od metody 
i częstotliwości niszczenia chwastów oraz  
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Wykres 1. Udział poszczególnych grup  roślin sadowniczych w gospodarstwach 

ekologicznych w województwie podkarpackim w 2012 roku. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIJHAR-S. 
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Tabela 2  
Powierzchnia uprawy poszczególnych gatunków roślin sadowniczych w województwie 

podkarpackim w 2012 roku 
Gatunek Powierzchnia 

upraw 
w ha 

Udział 
w % 

Krzewy jagodowe 
Malina  506,96 37,43 
Porzeczka 670,28 49,48 
Agrest 3,17 0,23 
Borówka amerykańska 13,94 1,03 
Aronia 147,04 10,86 
Pozostałe 13,21 0,975 
Razem 1354,6 100 

Drzewa ziarnkowe 
Jabłoń 970,42 95,96 
Grusza 40,81 4,04 
Razem 1011,23 100 

Drzewa pestkowe 
Brzoskwinia 1,12 0,6 
Morela 0,13 0,001 
Wisnia 31,12 16,67 
Śliwa 99,02 53,03 
Pozostałe 55,32 29,63 
Razem 186,71 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GIJHAR-S 
 
wyższych nakładów pracy ludzkiej w małych gospodarstwach, spowodowanych 
najsłabszym uzbrojeniem technicznym gospodarstw. (Szewczuk A., Dereń D.,2008).  
Areał uprawy poszczególnych grup roślin sadowniczych w gospodarstwach 
ekologicznych województwa podkarpackiego prezentuje wykres 1. Największą 
powierzchnię zajmowały krzewy jagodowe 1354,6 ha, co stanowiło 53,07% areału upraw 
oraz drzewa ziarnkowe 1011,23 ha, które w strukturze upraw roślin sadowniczych 
zajmowały 39,62%. Natomiast rośliny pestkowe uprawiane były na powierzchni 186,71 
ha, co stanowiło 7,31%. Powierzchnię uprawy poszczególnych gatunków roślin 
sadowniczych zawiera tabela 2. Spośród krzewów jagodowych największą powierzchnię 
zajmowała porzeczka z udziałem 49,48%, malina 37,43% i aronia 10,86%. Z drzew 
ziarnkowych dominuje w nasadzeniach jabłoń, która uprawiana jest na 970,42 ha, co 
stanowi 95,96% areału roślin ziarnkowych. Grusze uprawiane są tylko na powierzchni 
40,81 ha. Natomiast z gatunków pestkowych dominuje śliwa (53 %) oraz wiśnia 
(16,67%).  
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Wykres 2. Powierzchnia uprawy wybranych grup użytkowych warzyw gruntowych 

w gospodarstwach ekologicznych w województwie podkarpackim w 
2012 roku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIJHAR-S 
 

Tabela 3 
Powierzchnia uprawy poszczególnych gatunków roślin warzywnych w gospodarstwach 

ekologicznych w województwie podkarpackim w 2012 roku. 
 

Gatunek Powierzchnia 
w ha 

Udział 
w % 

Psiankowate i dyniowate 
Pomidor 1,51 2,87 
Dynia 42,69 81,1 
Ogórek 7,55 14,34 
Pozostałe 0,92 1,75 
Razem 52,67 100 

Strączkowe 
Groch 0,66 1,27 
Fasola  31,54 60,76 
Pozostałe 19,71 37,97 
Razem 51,91 100 

Liściowe i łodygowe 
Buraki ćwikłowe 3,02 12,8 
Seler 0,45 1,91 
Por 0,68 2,88 
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Sałata 0,1 0,42 
Szpinak 0,38 1,61 
pozostałe 18,98 80,39 
Razem 23,61 100 

Kapustne 
Kapusta 2,9 21,31 
Pozostałe 10,71 78,69 
Razem 13,61 100 

 
Tabela 3 

c.d.. Powierzchnia uprawy poszczególnych gatunków roślin warzywnych 
w gospodarstwach ekologicznych w województwie podkarpackim w 2012 

roku 
 

Korzeniowe i cebulowe 
Marchew 5,32 46,67 
Czosnek 0,94 8,25 
Cebula  4,12 36,14 
Pozostałe 1,02 8,95 
Razem 11,4 100 

 
Powierzchnię uprawy poszczególnych grup użytkowych warzyw 

w gospodarstwach ekologicznych w województwie podkarpackim  prezentuje wykres 2. 
Największy areał upraw jest zajęty pod uprawę roślin psiankowatych 
i dyniowatych (52,67 ha), których udział stanowi 33,72%  oraz strączkowych (51,91 ha) z 
udziałem 33,24%. Warzywa liściowe i łodygowe stanowią 15,12 %. Najmniejszy areał 
zajmują warzywa kapustne 13,61 ha (8,71%) oraz korzeniowe i cebulowe 11,40 ha 
(7,30%). Z roślin dyniowatych największą powierzchnię uprawy zajmuje dynia (42,69 
ha), co stanowi 81,10% areału. Ogórki uprawiane są na powierzchni 7,55 ha i stanowią w 
strukturze upraw 14,34 %. Z roślin strączkowych największą powierzchnię uprawy 
zajmuje fasola  31.54 ha, co zapewniło jej 60,76% udziału w nasadzeniach. Z warzyw 
liściowych i łodygowych buraki ćwikłowe uprawiane były na powierzchni 3,02 ha 
i stanowiły 12,80% areału uprawy tej grupy użytkowej warzyw. Wśród warzyw 
korzeniowych i cebulowych największy areał uprawy zajmowała marchew 5,32 ha 
(46,67%) i cebula 4,12 ha (36,14%). Kapusta jako podstawowy gatunek warzyw 
kapustnych zajmowała powierzchnię 2,9 ha (21,31%). 

Wnioski 
1. Uprawa roślin ogrodniczych na Podkarpaciu rozwija się nieproporcjonalnie do 

pozostałych upraw i wolno w stosunku do zapotrzebowania na warzywa i owoce.  
2. Największym udziałem w powierzchni upraw krzewów jagodowych odznacza się 

porzeczka (670,28 ha) malina (506,96 ha) oraz aronia (147 ha). 
3. Z drzew ziarnkowych jabłonie zajmują powierzchnię 1011,23 ha i stanowią 

95,96% areału tych upraw.  
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4. W uprawie roślin warzywnych dominuje dynia z powierzchnią uprawy 42,69 ha 
oraz fasola 31,54 ha. Z pozostałych warzyw ogórek zajmuje powierzchnię 7,55 
ha, marchew 5,32, cebula 4,12 ha i buraki ćwikłowe 3,02 ha., kapusta 2,9 ha  

5. Wydaje się uzasadnionym popularyzowanie uprawy roślin ogrodniczych 
metodami ekologicznymi, co przyczyniłoby się do zwiększenia udziału tych 
produktów na rynku i wzrostu ich spożycia.  
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ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ  
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The current state of water resources in Lviv region have been analyzed. Main key 

trends of their rational use and protection have been identified. 
Key words: water resources, pounds, reservoir, pollution of surface water, water 

– protected zones. 
 
Постановка проблеми. Водні ресурси Львівщини відіграють важливу роль 

в економіці регіону, забезпечуючи потреби народного господарства та населення у 
воді. Географічне розташування області в передгірній та гірській зоні Карпат, на 
Головному Європейському вододілі зумовлює те, що практично весь поверхневий 
стік формується на її території. 

У Львівській області налічується 8950 рік загальною протяжністю 16343 км. 
Довжина берегової лінії річок і водойм становить 34,1 тис. км [3]. Ріки області 
належать до басейнів Чорного (Дністер, Стрий) і Балтійського (Західний Буг, Сян) 
морів. Найбільше рік належить до басейнів Дністра (5738), Західного Бугу (3213), 
менше – до басейну Сяну та Прип’яті. 

Природна водозабезпеченість Львівщини середня в Україні і складає 
226 тис. м3/рік. З урахуванням запасів підземних вод (470 млн. м3) цей показник 
досягає 2,3 тис. м3/рік [2; 3]. 

Розподіл стоку протягом року нерівномірний і залежить від кількості 
опадів, температури повітря та господарської діяльності людей. Найбільша частина 
річкового стоку (65-70%) припадає на теплий період (травень-листопад), 30-35% ‒ 
на зиму і весну. 

На всіх ріках Львівщини спостерігаються три підняття рівнів води: весняна 
повінь (березень – квітень), літні паводки від випадання інтенсивних та тривалих 
дощів (червень – серпень), зимові підняття рівнів води внаслідок тривалих відлиг 
(грудень – лютий). 

Поверхневі води області сьогодні є найбільш забрудненими природними 
ресурсами. На їх екологічний стан впливають різні взаємопов’язані чинники: 
забруднення ґрунтів, атмосфери, скидання господарсько-побутових та промислових 
стічних вод. Львівщина займає 9-те місце за скидами неочищених і недостатньо 
очищених стоків у відкриті водойми. Щорічно у водні об’єкти області скидається 
близько 80 млн м3 недостатньо очищених стічних вод [3; 5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Антропогенне забруднення 
гідросфери в Україні призвело до суттєвого зменшення запасів якісних 
поверхневих вод. Вивченню цієї проблеми приділяється велика увага, про що 
свідчать публікації В. Боголюбова, М. Клименка, Т.Сафранова, М. Паламарчука та 
інших науковців [1, 2, 5, 6]. У своїх працях вони піднімають питання порушення 
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ландшафтів річкових басейнів внаслідок ерозійних процесів, забруднення поверх-
невих водотоків, будівництва протипаводкових споруд, створення водоохоронних 
зон. Проте систематичного викладу й узагальнення їхні дослідження ще не набули, 
що робить актуальними їх продовження і вдосконалення. 

Постановка завдання. Метою публікації є аналіз сучасного стану річок і 
водойм Львівщини, виявлення чинників, які погіршують їх санітарно-екологічні 
показники, вироблення рекомендацій щодо покращання водозабезпеченості в 
умовах реформування агропромислового комплексу області. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки Львівська область розміщена в 
межах Головного Європейського вододілу, то на її території переважають малі 
річки – витоки головних рік – Дністра і Західного Бугу. Із загальної кількості річок 
8756 (97%) мають протяжність до 10 км; 176 – протяжністю 10-50 км; 16 – 
протяжністю 50-100 км і 3 – понад 100 км (Дністер, Західний Буг, Стрий) [3; 5]. 

За даними Львівського облводгоспу, площа земель водного фонду 
становить 94081,7 га, у тому числі площа водної поверхні – 27513,7 га, площа 
прибережних смуг – 66568 га. Повна характеристика водних ресурсів області 
наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Поверхневі водні ресурси Львівської області 

Водний об’єкт  Кіль-
кість 

Протяжність, км Площа 
земель 

водного 
фонду, 

га 

Площа 
водної 

поверхні, 
га 

Площа 
прибе-
режних 
смуг, га 

всього у межах 
області 

Великі ріки 2 2083 402 10050 2010 8040 

Середні ріки 5 1576 401 6015 2005 4010 

Малі річки 235 4732 4732 28392 4732 23660 

Струмки 8708 10808 10808 34633,2 4523,2 30380 

Водосховища 23   4461 4202 259 

Ставки 2095   10530,5 10311,5 219 

Всього    94081,7 27513,7 66568 

 
За кількісними показниками щодо ставків Львівщина займає четверте місце 

в Україні. На 1 км2 її території припадає 0,5 га водної поверхні ставків, тоді як у 
сусідніх областях цей показник складає 0,12-0,20 га на 1 км2 [2; 5]. 

В області налічується 2095 ставків, з них найбільша кількість зосереджена в 
Яворівському (213), Пустомитівському (189) та Стрийському (156) районах. Об’єм 
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води, що акумулюється у ставках області, становить: у басейні р. Сян – 99,1 млн м3, 
у басейні р. Стир – 13,6 млн м3. 

Стан зарегульованості стоку малих річок ставками оцінюється двома 
показниками: коефіцієнтом місткості та коефіцієнтом зарегулювання, які 
визначають відповідно корисну водомісткість і віддачу води ставками, у частках 
від норми річкового стоку. У різних географічних зонах України ці показники 
відповідно дорівнюють: у Поліссі – 0,03 та 0,15-0,4; Лісостепу – 0,14 та 0,3-0,8; 
Степу – 0,3 та 0,45-0,85; Карпатах – 0,02 та 0,2-0,4 [6]. З наведених даних видно, що 
резерви регулювання місцевого стоку є в Карпатах та Поліссі. 

Чинником, який обмежує використання вод місцевого стоку, є його 
нерівномірність як протягом року, так і в різні за вологозабезпеченістю роки. Для 
усунення нерівномірності річковий стік регулюють за допомогою ставків та 
водосховищ. Наповнення водосховищ у період весняної повені дозволяє знизити 
підйом горизонтів води в річках та витрати в них на 20-25%, з подальшим 
використанням заакумульованого стоку у маловодні періоди року. 

Характеристики головних водосховищ на території Львівської області 
наведено в табл. 2. Як бачимо, водойми області використовуються для технічного 
та питного водопостачання, риборозведення, протиповеневих цілей, зволоження 
меліорованих угідь. 

Найбільше водосховище побудовано в басейнах річок Західний Буг, 
Верещиця, Шкло. 

Водним кодексом України [4] передбачено обов’язкове створення 
водоохоронних зон з виділенням у них прибережних захисних смуг по обидва 
береги річок та навколо водойм. При цьому регламентується їх ширина, режим їх 
використання – обмежений, оскільки вони є природоохоронними територіями. 
Загальна площа прибережних смуг в області складає 66568 га, у тому числі вздовж 
малих річок та струмків – 54040 га (див. табл. 1). 

Водоохоронні зони відіграють важливу роль у покращанні гідрологічного 
режиму та санітарного стану річок, прибережні смуги – території, які затримують 
стік намулів зі схилів, потрапляння з полів хімічних препаратів та інші 
забруднення. Тому дуже важливо дотримуватися строгого режиму їх використання, 
особливо в межах населених пунктів. 

У результаті інвентаризації були виявлені факти розорювання смуг, 
засмічення, будівництва господарських споруд. Крім того, значні площі 
запроектованих прибережних смуг ще не перенесені на місцевість через недостатнє 
фінансування цих робіт. 

Площа прибережних захисних смуг на території Львівщини становить 
66568 га. Вартість виготовлення проектної документації та розміщення смуг в 
натурі буде становити понад 100 млн грн. Зрозуміло, що питання такого рівня 
необхідно вирішувати із залученням коштів не тільки обласного та місцевого 
бюджетів, але й із залученням державного бюджету. 

 

205 
 



Таблиця 2 
Технічні характеристики водосховищ Львівської області 

Водосховище  
(нас. пункт, район) 

Басейн ріки Площа  
водозбору, 

км2 

Площа  
водного  

дзеркала, км2 

Об’єм водосховища при 
НПР, млн. м3 

Цільове призначення 

повний корисний 
1 2 3 4 5 6 7 

Добротвірське  
Кам.-Бузького району 

Зх. Буг 2810 6,96 14,8 14,8 водосховище-
охолоджувач 

Сокальське Зх. Буг 6780 4,90 4,92 2,72 водопостач.  
для технічних потреб 

Завадівське 
Яворівського району 

Завадівка 212 5,30 13,8 13,25 - // -  

Мал. Гноянець 
Яворівського району 

Мал.  
Гноянець 

23,8 2,91 11,8 10,30 - // -  

Солокійське 
Сокальського району 

Солокія 46,9 1,36 5,68 4,06 зволоження 
культурних пасовищ 

Трускавецьке 
м. Трускавець 

Воротища 7,5 0,32 1,27 1,05 водопостачання  
м. Трускавця 

Унятицьке 
Дрогобицького району 

Бар 62,5 1,73 6,37 5,07 регулювання 
повеневих вод 

 
Ходорівське Луг 610 1,05 1,60 1,15 водопостачання  

на технічні потреби 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Щирецьке 
Пустомитівського району 

Щирка 74,5 1,15 4,15 3,45 - // - 

Стебниківське – 1 
Дрогобицького району 

Клодниця 16,9 0,34 1,28 1,04 водопостачання питної 
води 

Городоцьке 
м. Городок 

Верещиця 574 1,0 1,42 1,30 риборозведення 

Велико-Любінське 
Городоцького району 

Верещиця 691 1,3 1,84 1,69 риборозведення 

Дроздовицьке 
Городоцького району  

Верещиця 536 3,63 4,47 4,35 риборозведення 

Андріанівське 
Городоцького району 

Верещиця 25,3 1,04 1,42 1,35 риборозведення 

Краковецьке 
Яворівського району 

Шкло 410 1,12 1,37 1,23 риборозведення 

Янівське 
Яворівського району 

Верещиця 117 2,07 2,77 2,7 риборозведення 

Черлянське 
Городоцького району 

Верещиця 591 0,85 1,07 1,02 риборозведення 

Отиневицьке 
Жидачівського району 

Луг 226 1,8 1,62 1,62 риборозведення 

Нововитківське 
Радехівського району 

Білий Стік 205 0,58 1,28 1,28 риборозведення 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Яворівське 
Яворівського району 

Шкло 68,9 0,33 5,10 4,90 регулювання  
поверхневого стоку 

Золочівське 
м. Золочів 

Золочівка 220 1,24 1,60 0,78 водопостачання  
на технічні потреби 

Романське 
Кам’янка-Бузького району 

Зх. Буг - 0,35 1,50 1,27 зволоження 
 осушених земель 

Гамаліївське 
Пустомитівського району 

Яричівка - 0,81 1,7 0,89 водопостачання  
на технічні потреби 
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За даними Львівського регіонального відділу Дністровського басейнового 
водогосподарського об’єднання, у водні об’єкти області щорічно скидається понад 
80 млн м3 недостатньо очищених стоків. Найбільшими забруднювачами водних 
ресурсів області є МКП «Львівводоканал» та МКП «Водоканал» у містах Буську, 
Червонограді, Сокалі, Золочеві, Стебницьке ДГХП «Полімінерал». 

Сьогодні в річках області спостерігається значне перевищення забруд-
нювальних елементів: завислих органічних речовин – у 20-25 разів, амонійного 
азоту – у 5-6 разів, сульфатів – у 2 рази щодо гранично допустимих норм [2; 3]. 

У зв’язку з реформуванням агропромислового комплексу більшість водойм 
області втратила своїх власників і перейшла на баланс органів місцевого 
самоврядування. Інвентаризація показала, що ставки надаються в основному у 
короткострокову оренду для риборозведення, а також для рекреації та 
комплексного використання. Багато гідротехнічних споруд (земляні греблі, 
водоскидні споруди) потребують реконструкції. 

У деяких випадах мілкі, замулені та зарослі водною рослинністю ставки 
необхідно ліквідувати, оскільки вони вже не мають господарського значення, а 
зайняті ними площі перетворити на заплавні сіножаті. 

Передача всіх ставків в оренду дасть змогу збільшити надходження коштів 
у місцеві бюджети, покращити екологічний стан водойм, забезпечити управління 
водами місцевого стоку області. 

Висновки. Для підвищення рівня водозабезпечення області, поліпшення 
санітарного стану місцевих водойм необхідно: 

- віднайти кошти і завершити роботи щодо відведення земель під 
прибережні захисні смуги; 

-  здійснювати ґрунтозахисні та протиерозійні заходи на прилеглих до 
водойм водоохоронних зонах; 

- передати ставки в оренду, що забезпечить еколого-економічну 
ефективність їх використання в подальшому; 

- органам місцевого самоврядування здійснювати контроль щодо 
обмеженого використання земель водоохоронних зон, прибережних 
смуг; 

- звести до мінімальних розмірів скидання у водні об’єкти області 
недостатньо очищених і неочищених стоків. 
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Maintenance of substantive theoretical provisions in relation to planning of 
agricultural land resources use at субрегіональному level in the conditions of 
transformation of the land relations and modernization of all of control the system by 
land-tenure is systematized. The proper author suggestions are approved on the example 
of the Kamianka-Buzka administrative district of the Lviv region. 

Key words: institutional transformations, land resources, agriculture, 
development indicators, subregional level of planning, administrative district, functional 
zoning. 

 
Постановка проблеми. Трансформаційні процеси, які відбулися за 

двадцять останніх років в аграрному секторі економіки України, не сприяли 
максимальному використанню його ресурсного потенціалу. Навпаки, попри деякі 
позитивні тенденції, у сільському господарстві мають місце стабільно тривалий 
занепад тваринництва, наявність значної кількості нерентабельних сільсько-
господарських підприємств, низький рівень соціально-економічного розвитку 
сільських територій [14]. Крім того, ліберально-ринкове реформування земельних 
відносин, що відбувається в Україні впродовж останніх років і часто орієнтується 
на трансплантацію інститутів з розвинутих країн, досі так і не сприяло організації 
раціонального та ефективного використання земельних ресурсів. Глибокі 
інституційні трансформації економіки (які часто називають системними змінами 
[16]) суттєво актуалізують проблему модернізації вітчизняної системи управління 
землекористуванням і, зокрема, системи планування сільськогосподарського 
використання земельних ресурсів на всіх рівнях [6].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням планування 
сільськогосподарського використання земельно-ресурсного потенціалу та форму-
вання необхідних передумов для організації екологічно безпечного розвитку 
аграрного виробництва в умовах ринкової економіки присвячено чимало наукових 
праць вітчизняних і зарубіжних фахівців (див., наприклад, [2; 15; 17] та 
бібліографію до них). 

Варто також зауважити, що свого часу відомий російський вчений-земле-
впорядник С. М. Волков, аналізуючи першочергові завдання землевпорядної науки 
в умовах інституційних трансформацій, особливо наголошував на необхідності 
теоретичного обґрунтування змісту та методів складання схем землевпорядкування 
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адміністративних районів як передпроектних документів, що забезпечують 
планування раціонального використання й охорони земельних ресурсів [2, с. 414].  

На думку авторитетних фахівців, схеми землевпорядкування адміністра-
тивних районів є основою для управління процесами землекористування на 
районному (субрегіональному) рівні [8; 12], а також основним документом, що 
регулює проведення земельної реформи в районі на науковій основі [9]. 

До поглибленого вивчення сучасних проблем і перспектив розвитку 
аграрного сектору вітчизняної економіки та сільських територій в умовах 
інституційних трансформацій активно долучаються представники академічної 
науки. Наприклад, фахівцями Інституту регіональних досліджень НАН України 
нещодавно здійснено класифікацію сільських територій Львівської області за 
критеріями їх демографічного, економічного та просторового розвитку [10]. Це 
допоможе глибше вивчити проблеми сільського розвитку регіону загалом та 
сформувати науково обґрунтовані перспективні напрями їх подолання. 

Питання організації ефективного використання та охорони земель 
сільськогосподарського призначення та модернізації вітчизняної системи 
управління землекористуванням досліджувались і в наших попередніх публікаціях 
(див., наприклад, [3 – 5]). Зокрема, інституціональні аспекти управління земле-
користуванням проаналізовано в роботі [4], а в роботі [7] питання організації 
ефективного використання земель розглянуто у загальному контексті модернізації 
системи управління розвитком сільських територій. У статті [6] запропоновано 
алгоритм аналізу та оцінки просторово-часових змін ключових індикаторів 
сільськогосподарського використання земельних ресурсів у регіоні і показано, що 
поглиблене дослідження динаміки цих індикаторів на внутрішньорегіональному 
рівні дасть змогу виявляти нові тенденції регіонального розвитку, робити важливі в 
економічному і просторовому аспектах висновки та формулювати конкретні 
науково обґрунтовані пропозиції щодо модернізації регіональної просторової, 
аграрної й інвестиційної політики в області. Окремі теоретичні пропозиції щодо 
організації планування використання земельних ресурсів в адміністративному 
районі у нових соціально-економічних умовах були викладені у колективній 
монографії «Трансформація земельного устрою в Україні: проблеми теорії і 
практики» [15]. 

Постановка завдання. Метою роботи є спроба адаптації основних 
теоретичних положень щодо планування сільськогосподарського землеко-
ристування на субрегіональному рівні, запропонованих представниками львівської 
наукової школи землевпорядкування в період земельної реформи, до сучасних 
потреб модернізації системи управління землекористуванням, а також апробація 
низки авторських пропозицій на прикладі конкретного адміністративного району 
Львівської області. 

Виклад основного матеріалу. На наш погляд, у модернізації вітчизняної 
системи управління землекористуванням варто орієнтуватися на відповідний досвід 
ЄС, де поєднання методів стратегічного та просторового планування трактується як 
ефективний засіб формування міждисциплінарної платформи для розробки 
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комплексної політики економічного розвитку, захисту навколишнього середовища 
та соціальної єдності на всіх рівнях [18].  

Тому об’єктом для апробації окремих пропозицій щодо планування 
сільськогосподарського землекористування було обрано Кам’янка-Бузький район 
Львівської області, для якого наприкінці 2012 р. затверджено Схему тери-
торіального планування [13].  

Варто зауважити, що до матеріалів згаданої схеми входить і Схема 
існуючого функціонального використання земель, на якій за функціональним 
призначенням було виділено такі землі: сельбищні території, промислові та 
господарські території, землі водного фонду, землі лісового фонду та заліснені 
території, території військових об’єктів (при цьому окремо виділено землі 
Кам’янка-Бузького військового полігону), землі запасу та землі резервного фонду, 
розпайовані землі, землі фермерських господарств, землі для колективного 
садівництва, землі Львівської дослідної станції садівництва. 

Однак, на наш погляд, матеріалів подібних схем територіального 
проектування недостатньо для організації ефективного сільськогосподарського 
використання земельних ресурсів на рівні конкретного адміністративного району. 
На наш погляд, усі заходи, що пов’язані з організацією використання й охорони 
земель на території району має координувати Схема землевпорядкування району. 
Тобто така схема повинна виконувати роль своєрідної сполучної ланки між 
прогнозуванням, плануванням і проектуванням використання земель у 
конкретному районі як досить специфічному і водночас цілісному територіальному 
утворенні. 

Основна мета розробки Схеми землевпорядкування району в умовах 
глибоких економічних перетворень, зміни форм власності на засоби виробництва, 
переходу до економіки ринкового типу полягає у створенні умов для науково 
обґрунтованого перерозподілу земель, економічно вигідного розвитку різних форм 
господарювання на землі, формування багатоукладної економіки, раціонального 
використання й охорони земель, а також в інформаційно-аналітичному забез-
печенні об’єктів ринкових земельних відносин на території району [15]. 

Як уже наголошувалось у [15], невід’ємною частиною Схеми земле-
впорядкування району є природоохоронний блок, зміст якого полягає в 
агроекологічному районуванні району, виділенні однорідних за природними 
ознаками територій і використанні одержаної інформації для вирішення всіх 
виробничо-територіальних питань у районі.  

Загалом ключовим елементом Схеми землевпорядкування району повинно 
бути функціональне зонування території, сутність якого полягає в поділі 
конкретної території на окремі ділянки (зони) за сукупністю певних домінуючих 
ознак з одночасним регламентуванням режимів їх цільового використання [3; 15]. 
Основною метою функціонального зонування території адміністративного району є 
формування необхідних просторових передумов для максимально повної реалізації 
інтегрального потенціалу території, взаємного узгодження всіх видів природо-
користування та запобігання (або принаймні мінімізації) можливих конфліктів між 
цільовими функціями (сельбищною, господарською, рекреаційною, природо-
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охоронною тощо) конкретних зон та їх характерними ознаками. Функціональне 
зонування повинно сприяти збалансованому розвитку всього адміністративного 
району і в такий спосіб узгоджуватися із загальновизнаними пріоритетами 
державного управління. 

Останніми роками в країнах Західної Європи для організації збалансованого 
землекористування все частіше звертаються до ландшафтного (або ландшафтно-
екологічного) планування [1], яке досить часто фахівці трактують як окремий вид 
оптимізації землекористування. На наш погляд, для організації раціонального 
використання території (тобто земель) не варто виділяти все нові й нові види 
планування. У вітчизняних умовах для цього цілком достатньо імплементувати 
ключові елементи ландшафтного планування у практику розробки землевпорядної 
документації відповідного рівня. Зокрема, ми вважаємо, що в основу функці-
онального зонування адміністративного району мають бути покладені такі 
класифікаційні ознаки: будова ландшафтних комплексів, розподіл земель за 
категоріями, придатність земель для використання в окремих галузях економіки, 
придатність ґрунтів сільськогосподарських угідь для вирощування сільсько-
господарських культур, правовий статус земель, потреба в тих чи інших земельних 
угіддях у конкретному районі. 

Наприклад, у землевпорядкуванні Кам’янка-Бузького району Львівської 
області слід враховувати його природно-кліматичну неоднорідність (район майже 
по середині розділяється на дві природно-кліматичні зони: у північній частині – 
Мале Полісся, а у південній – Лісостепова зона), сільськогосподарську спеціа-
лізацію та рівень соціально-економічного розвитку загалом.  

Кам’янка-Бузький район є агропромисловим районом. Сільське 
господарство району спеціалізується на вирощуванні зернових культур (ячмінь, 
пшениця), цукрового буряка і льону, а також на виробництві молока і м'яса [11]. 
Виробництвом сільськогосподарської продукції у районі займаються 53 товарні 
сільськогосподарські підприємства всіх форм власності, у тому числі одне 
підприємство державної форми власності (ДП ДГ «Львівське»), 30 фермерських 
господарств, а також 11,1 тис. індивідуальних господарств. Варто зауважити, що 
більшість земель району (51,4 % від загальної площі) перебуває у власності 
громадян. Однак значна частка орних земель використовується агрохолдингами, що 
орендують землі на території кількох (інколи 6 – 8) сільських рад. 

Передпроектний аналіз актуального стану використання земельних ресурсів 
у Кам’янка-Бузькому районі показав, що частка сільськогосподарських угідь у 
районі складає 65,2 % від загальної площі. Розораність території району становить 
37,4 %. Структура сільськогосподарських угідь Кам’янка-Бузького району подана в 
табл. 1.  

Лісистість району нерівномірна. У середньому вона становить 19,5 % його 
території. Ліси зосереджені в основному в поліській частині району (31,7 %), а у 
лісостеповій частині – Грядовому Побужжі – вони займають 9,7 % території. У 
лісовому фонді є 281 га боліт. 
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Таблиця 1 
Структура сільськогосподарських угідь Кам’янка-Бузького району  Львівської 

області, 2012 р. 
Назва угідь Площа, га % 

Рілля 40064,0 67,2 
         в т.ч. осушена 26620,0 44,6 
Багаторічні насадження 1026,5 1,7 
         в т.ч. сади 910,7 1,5 
         ягідники 115,8 0,2 
Сіножаті 8021,9 13,5 
         в т.ч. осушені 5880 9,9 
         заливні 929 1,6 
Пасовища 10529,2 17,6 
         в т.ч. осушені 6281 10,5 
Всього 59641,6 100,0 

 
Визначальна роль у досягненні високих виробничих показників сільського 

господарства належить трудовому потенціалу, рівень розвитку якого у свою чергу 
залежить від демографічної ситуації. Загальні тенденції у демографічній ситуації 
району відображаються таким показником, як зміна густоти населення. За період 
2001–2012 рр. у Кам’янка-Бузькому районі спостерігалось зменшення густоти 
населення на 4,3 %. Показник виробництва валової продукції сільського 
господарства в розрахунку на одну особу в районі є суттєво вищим, ніж у 
середньому в області (табл. 2). 

Таблиця 2 
Виробництво валової продукції сільського господарства  

в розрахунку на одну особу, грн.* 

Територіальна одиниця 
Рік 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 р. до 
2008 р., % 

Західний Лісостеп 3312 3637 3649 4190 4731 142,8 
Мале Полісся 3418 3787 3800 4364 4936 144,4 
У середньому в районі 3372 3710 3723 4275 4827 143,1 
У середньому в області 1682 1713 1742 1875 2108 125,3 

* Розраховано за [11]. 
 
Отже, одним із основних напрямів організації ефективного сільськогоспо-

дарського використання земель на субрегіональному рівні є формування 
необхідних передумов для екологічно безпечного розвитку аграрного виробництва, 
усебічне сприяння впровадженню інноваційних ресурсоощадних проектів та 
поетапна відмова від екологічно небезпечної діяльності як у межах окремих 
адміністративних районів, так і в регіоні загалом.  
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Висновки. В Україні досі не сформована цілісна науково обґрунтована 
система управління сільськогосподарським землекористуванням на субрегіо-
нальному рівні в умовах зовнішнього середовища, що динамічно змінюється. 
Особливо гострою є потреба розробки нової теоретичної концепції такого 
управління, яка б об’єднала у собі різні методики та інструменти соціальних, 
економічних і галузевих наук, та відповідного методичного забезпечення. Усі 
заходи, пов’язані з організацією використання й охорони земель на території 
району, повинна координувати Схема землевпорядкування району.  
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УДК 332.23 

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЯК МЕХАНІЗМ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
 

О. Черечон, к. е. н., Г. Дудич, к. е. н., О. Гулько, асистент 
Львівський національний аграрний університет      

        
It is considered the issues of effective and rational use of land resoursces in the 

context of agricultural production efficiency increasing. 
Key words: rational use of lands, agrarian production efficiency, land relations. 

 
Постановка проблеми. Проблема раціонального й ефективного вико-

ристання земельних ресурсів залишається найгострішою з усіх соціально-
економічних проблем держави,  тому що від неї залежить рівень виробництва 
сільськогосподарської продукції, продовольча безпека і матеріальний добробут усіх 
прошарків населення, незалежно від регіонів  проживання. 

Наявна складна ситуація пов’язана з необхідністю адаптації до принципово 
нових соціальних і економічних відносин, удосконалення їх, а також ліквідації та 
уникнення екологічних негараздів, у тому числі успадкованих від радянських часів. 
Зрозуміло, що, з огляду на згадане, земельні відносини набули екстраординарного 
значення. Проте (а, може, точніше, – саме через те) є потреба максимальну увагу 
приділити земельним ресурсам, їх стану, охороні, підвищенню продуктивності. 
При цьому пріоритетною нормативною базою під час розгляду численних проблем 
земельних ресурсів має слугувати зафіксоване статтею 14 Конституції України 
положення про те, що земля є основним національним багатством, що перебуває 
під особливою охороною держави [5]. 

Матеріали державного земельного кадастру є запорукою створення 
надійних важелів для ефективного управління таким складним і багатогранним 
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організмом, яким є земельний фонд України [1; 2]. Але, відзначаючи безумовні 
досягнення, слід також концентрувати увагу на інших питаннях, які визначають 
стан і продуктивність земель, що потребують якомога швидшого розв’язання [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підвищення ефективності 
використання земельних ресурсів як чинник підвищення ефективності аграрного 
виробництва набувають усе більшої гостроти й актуальності. Серед учених, наукові 
праці яких присвячені цим питанням, необхідно назвати Д.І. Бабміндру, 
Д.С. Добряка, Й.М. Дороша, А.Г. Мартина, П.Г. Казьміра, Л.Я. Новаковського, 
М.Г. Ступеня, А.Я. Сохнича та ін. Водночас багато питань щодо цієї проблеми є 
дискусійними або ще не розв’язаними. Особливо це стосується питань ефективного 
використання земельних ресурсів як чинника підвищення ефективності аграрного 
виробництва. 

Постановка завдання. Завдання нашого дослідження – обґрунтувати 
питання раціонального й ефективного використання земельних ресурсів як 
механізм підвищення ефективності аграрного виробництва. 

Виклад основного матеріалу. Останніми роками, після реформування 
земельної власності і появи значної кількості власників і землекористувачів, 
змінилося ставлення до використання землі, частіше стали спостерігатися процеси 
зниження продуктивності угідь і їх деградація, позаяк недотримуються науково 
обґрунтовані системи землеробства, беззмінного вирощування культур. Усе це 
зумовлює необхідність вивчення впливу цих чинників на підвищення ефективності 
використання угідь. 

Забезпечення суспільних інтересів шляхом зниження зовнішніх ефектів 
ринкового розподілу рідкісних ресурсів (земельних) повинна взяти на себе 
держава, як гарант продовольчої і національної безпеки. Права власності в 
пріоритетних сферах економіки повинні чітко встановлюватись і захищатись 
державними інститутами та іншими соціальними механізмами. Для цього 
необхідне державне втручання в економіку, оскільки в умовах позитивних 
трансакційних вилучень ринковий механізм не може самостійно впоратись із 
зовнішніми ефектами і забезпечити інтереси суспільства в економіці. 

Економічна ефективність використання землі в сільському господарстві 
визначається системою показників. Для об’єктивної порівняльної оцінки рівня 
використання земельних угідь необхідно враховувати безліч найважливіших 
чинників, що впливають на результати ведення  виробництва. Тому показники 
економічної ефективності використання землі коректуються з урахуванням її 
економічної оцінки. 

На сучасному етапі в умовах інтенсивного ведення землеробства виникають 
нові своєрідні проблеми у використанні землі. Серед них особливо тривожним 
стало зниження вмісту гумусу в ґрунті – основи його родючості. Досвід світового 
землеробства також підтверджує, що одним із показників оцінки різних систем 
землеробства є рівень вмісту гумусу в ґрунті. Ґрунти з високим вмістом гумусу 
мають більш сприятливі водно-фізичні й інші властивості. Вони менш чутливі до 
побічних дій отрутохімікатів, на них ефективніше використовуються мінеральні 
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добрива. У зв’язку з цим рівень вмісту гумусу в ґрунті забезпечує відтворення 
ґрунтової родючості. 

У регіонах України спостерігається стійка тенденція до погіршення якості 
земель: зниження вмісту в ґрунті гумусу, зміна видового складу рослинності і 
продуктивності землі. 

Основні шляхи раціонального використання землі і підвищення її 
ефективності пов’язано, з одного боку, з підвищенням її продуктивності за рахунок 
впровадження нових технологій і дотримання науково обґрунтованої системи 
землеробства, а з іншого – за рахунок додаткових вкладень та інтенсифікації 
виробництва, які дають змогу безперервно збільшувати виробництво продукції з 
одиниці площі. Відповідно, головний шлях підвищення економічної ефективності 
використання землі в сільському господарстві на сучасному етапі розвитку - це 
послідовна інтенсифікація. 

Сільське господарство належить до таких сфер господарської діяльності, де 
соціальний аспект часто має більше значення, ніж економічний. Державне 
втручання в ринковий механізм тут просто необхідне, незважаючи на високі 
трансакційні витрати. Багатоукладність форм власності на землі сільсько-
господарського призначення сама по собі не забезпечує їх раціонального 
використання. 

До найважливіших організаційно-економічних чинників, які впливають на 
підвищення інтенсифікації використання земель сільськогосподарського 
призначення, належать: 

- заходи з підвищення продуктивності угідь за рахунок дотримання 
науково обґрунтованих сівозмін і систем землеробства, режиму зрошення, що 
супроводжуються зниженням затрат на одиницю продукції в основних зонах 
спеціалізації; 

- регулювання земельних і майнових відносин: з розвитку зміни земельних 
часток – паїв на основі купівлі-продажу, спадкування і дарування, вилучення у 
неефективних власників, землекористувачів, придбання у приватну власність 
земельних ділянок із використанням системи моніторингу, покращання роботи 
земельно-кадастрових центрів, інших структур з оформлення правовстановлюючих 
документів на землю; 

- стимулювання науково обґрунтованого підходу до системи платежів за 
землю, що допоможе ефективно вести сільськогосподарське виробництво на основі 
введення єдиних податкових ставок і орендних платежів від грошової оцінки землі 
для фізичних і юридичних осіб; 

- структурно-галузеве перетворення сільськогосподарського виробництва і 
розмірів землекористування відповідно до зональної спеціалізації і видового складу 
сільськогосподарських угідь;  

-  формуючи нові землекористування і землеволодіння, необхідно 
передбачити компактність території відносно місць проживання трудових ресурсів 
і зони їх обслуговування, об’єктів виробничої і ринкової інфраструктури. 

Пропонуються такі заходи зі збереження і відтворення родючості ґрунтів: 
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- проведення великомасштабного обстеження ґрунтів, включаючи 
визначення бала бонітету; 

- проведення агрохімічного обстеження земель; 
- своєчасне субсидування державою придбання мінеральних добрив і 

хімічних препаратів; 
- розробка  механізму відповідальності за зниження родючості земель 

сільськогосподарського призначення; 
- виділення сільгосптоваровиробникам спеціальної техніки для внесення 

мінеральних добрив на лізинговій основі. 
У результаті вжиття цих заходів очікується: 
- за рахунок систематичного внесення мінеральних і органічних добрив  

підвищення родючості ґрунтів і вмісту гумусу до 10-15%; 
- збільшення валового збору урожаю від 20 до 50%; 
- підвищення якості зерна, насіння і культури землеробства. 
Особливу увагу, на нашу думку, необхідно приділити створенню законо-

давства, яке б забезпечувало правове поле і стимулювало розвиток екологічного 
агровиробництва.  

Висновки. З метою інтенсифікації аграрного виробництва, ефективного і 
раціонального використання земель сільськогосподарського призначення необ-
хідно: 

- розробити програму з раціонального використання земель, підвищення 
родючості ґрунтів, посилення державного контролю за земельними ресурсами в 
комплексі з іншими природоохоронними заходами; 

-   передбачити розвиток іпотечного кредитування під заставу землі і права 
землекористування; 

-  залучити іноземні інвестиції для освоєння земель у встановленому 
порядку; 

-  підвищити ефективність робіт з моніторингу сільськогосподарських угідь. 
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УДК 332.2 
ЕТАПИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ТА ВИБОРУ 

АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ  
 

Л. Тібілова, к. е. н.  
Львівський національний аграрний університет 

 
We consider the problem of optimizing the design and management decisions 

using fuzzy logic methods. The reviewed studies and author of publications on 
formulating and solving such problems. It is proposed to highlight certain stages of the 
analytical process problems, analyzes their main content.  

Key words: expert evaluation matrix, economic modeling, an alternative, the best 
option, stages, problem definition, factors; interpretation of results 

 
Постановка проблеми. У процесі прийняття та обґрунтування управ-

лінських і проектних рішень для вирішення виробничих, науково-технічних, 
організаційних та економічних проблем зазвичай доводиться розглядати декілька 
можливих варіантів ситуацій, стратегій, умов виробництва, напрямів розвитку 
тощо та вибирати кращий із них. Для чіткої оцінки подібних альтернативних 
варіантів доцільно застосовувати економіко-математичні методи. Тут ми 
зіштовхуємося з проблемою формалізації опису таких ситуацій, стратегій, яка 
ускладнюється неоднозначністю і невизначеністю умов їх реалізації. На допомогу 
приходять методи експертних оцінок, які базуються на глибоких фахових знаннях 
відповідної предметної галузі та розумінні суті досліджуваної проблеми.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті подаємо огляд і 
попередній підсумок проведених автором досліджень у 2001-2014 роках з питань 
постановки і розв’язання прикладних задач щодо оптимізації прийняття 
землевпорядних і управлінських рішень із застосуванням методів нечіткої логіки. У 
галузі управління земельними ресурсами задачі щодо оцінки альтернативних 
варіантів і вибору кращого з них розглянуті, зокрема, у працях [1-7].  

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є аналіз і систе-
матизація застосовуваних задач щодо оцінки та вибору кращого з альтернативних 
варіантів, виділення й основний зміст окремих етапів аналітичного процесу. 

Виклад основного матеріалу. У зазначених моделях оцінки альтер-
нативних варіантів доцільно виділити такі етапи: постановка задачі; формулювання 
критеріїв впливу (факторів, що зумовлюють вибір кращого варіанта), їх 
класифікація; вироблення альтернативних варіантів; організація експертних оцінок; 
підготовка задачі до розв’язання на PC; обчислення на PC; інтерпретація отриманих 
результатів, прийняття управлінського (проектного) рішення. 

У постановці задачі формулюється проблема, вирішення якої дасть змогу 
уникнути необґрунтованого ризику в прийнятті управлінських і проектних рішень 
або мінімізувати ці ризики, а також ставиться мета виходу з проблемної ситуації. 
Зазвичай для вирішення таких проблем розглядається декілька варіантів. 
Наприклад: яку стратегію розвитку доцільно вибрати для певної сільської 
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території; визначити куди, в який бік, за рахунок яких земель краще розши-
рюватись місту, населеному пункту [1]; як на основі сформованої матриці знань 
прийняти рішення щодо використання земель [2]; де вигідніше розмістити певний 
проектний просторовий об’єкт [3]; якому цільовому використанню земельної 
ділянки надати пріоритет [4]; як найкраще сформувати землекористування [5]; який 
із варіантів розміщення сівозміни вибрати [6]; яким чином оптимізувати кормо-
виробництво [7]. 

На етапі формулювання критеріїв впливу відбирають найсуттєвіші чинники, 
що зумовлюють вибір варіанта: показники економічної ефективності, екологічної 
стабільності, близькість функціонально пов’язаних об’єктів, віддаленість об’єктів 
негативної дії, меліоративний стан, шляхова мережа, віддаленість землекорис-
тувань від господарського центру (населеного пункту, місця проживання, 
тваринницьких ферм), дотримання необхідних розривів між окремими об’єктами, 
відсутність або послаблення ризиків, можливість дотримання санітарно-гігієнічних 
вимог тощо. Ці чинники часто мають різновекторний вплив на оцінку й вибір 
кращого варіанта. Сценарії можливих рішень обтяжуються невизначеністю, на них 
впливають взаємно суперечливі чинники, і вони оцінюються за варіантами 
багатокритеріальної оптимізації. Багатокритеріальність передбачає наявність 
декількох шляхів досягнення мети функціонування об’єкта і для визначення 
кращого варіанта зумовлює необхідність проведення оптимізаційних розрахунків.  

Під час розробки альтернативних варіантів необхідно стежити, щоб 
кожний із них відповідав господарським, екологічним, будівельним, санітарно-
гігієнічним та іншим вимогам, які ставляться до нього, можливостям реалізації 
запропонованої ідеї, що у них було закладено комплексне бачення системи 
керування, а до їх переліку потрапили такі потенційні варіанти, серед яких важко 
або неможливо виділити такий, якому можна віддати перевагу. Адже за одними 
критеріями оцінки кращий один варіант, а за іншими – інший. Під час генерування 
альтернативних варіантів враховується практика вирішення схожих проблем і 
проводиться пошук нових ідей, нетрадиційних шляхів вирішення проблеми. На 
пошук альтернатив впливають аналіз проблеми і прогнозування, психологічні, 
соціальні, екологічні та економічні наслідки. Вироблені альтернативні варіанти 
рішень аналізуються за реалістичністю, можливістю їхнього впровадження, 
повнотою, адекватністю цілям розвитку, якістю і повнотою використаної 
інформації та наслідками реалізації. 

Організація експертних оцінок може будуватися на будь-якому з відомих 
сценаріїв (індивідуальна експертна оцінка, колективні методи – метод Дельфи, 
«мозкової атаки»). Метод експертних оцінок передбачає комплекс консеквентних 
процедур, що забезпечує одержання від фахівців інформації, її аналіз та 
узагальнення. Він належить до евристичного програмування і придатний для задач 
оптимізації такої складної і багатофакторної системи, як землекористування, для 
розробки доцільних рішень щодо його функціонування. Це вагомий засіб 
поєднання формального й неформального методів аналізу, що найкращим чином 
забезпечує вирішення проблеми в умовах невизначеності, для аналізу складних 
процесів, систем, явищ, ситуацій. Такі ситуації відзначаються переважно якісними 
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характеристиками, які складно формалізуються. Експертні оцінки проводяться як 
за вагомістю (ранжуванням) критеріїв впливу (чинників), так і за значенням 
(рангом) альтернативних варіантів щодо кожного окремого фактору. Оцінка 
цільової функції у разі застосування експертних методів може мати двояку форму 
представлення: кількісну та якісну. Усереднення оцінок експертів на цьому етапі 
аналітичного процесу задачі убезпечує її покращання. 

Підготовка задачі до розв’язання на PC полягає в організації масиву даних, 
отриманих у результаті проведення експертних оцінок, оформленні та 
представленні їх у необхідному вигляді для подальшої обробки. Наприклад, при 
застосуванні програми MathCad завдяки зручності роботи з її математичним 
редактором масив даних організовується у формі матриць попарного порівняння як 
критеріїв, факторів, стратегій, так і окремих варіантів проектного (управлінського) 
рішення. Ця обчислювальна програма, маючи широкий арсенал матричних 
функцій, дає змогу виконувати операції з векторами й матрицями. 

Обчислення на PC в програмі MathCad охоплює декілька процедур. 
Спочатку визначають власні числа кожної з матриць та аналізують їх. Близькість за 
значенням власного числа матриці та її розміру свідчить про узгодженість 
експертних оцінок. Потім складається матриця на основі сум рядків матриць 
попарного порівняння варіантів за окремими факторами (чинниками впливу) та 
обчислюються вектори матриці попарного порівняння факторів впливу за її 
максимальним власним числом. За обчисленими векторами визначають харак-
теристичне число матриці, за допомогою чого складають перетворену матрицю, яку 
нормалізують. Суми рядків нормалізованої матриці дають інтегровані оцінки 
варіантів рішень, можливих стратегій розвитку. 

Інтерпретація отриманих результатів, прийняття управлінського 
(проектного) рішення базуються на аналізі одержаних у результаті розв’язання 
задачі інтегрованих оцінок. Застосування інтегрованих оцінок дає змогу оцінити 
альтернативні варіанти, кожний з яких має певні переваги і недоліки за різними 
чинниками і показниками. Ці показники представлені у різних одиницях виміру, 
інтегровані ж оцінки, об'єднуючи в собі кількісні та якісні властивості 
досліджуваних об’єктів (альтернативних варіантів рішень), дають відносні 
порівняльні характеристики кожній з альтернатив, забезпечуючи вибір кращої.  

Висновки. Отож, широке коло прикладних землевпорядних проектних і 
управлінських задач характеризується умовами невизначеності, поліваріантності і 
багатокритеріальності. Їх розв’язання доцільно базувати на методах нечіткого 
моделювання й виділяти запропоновані в статті етапи. При цьому доречно виявити 
всі можливі варіанти прийняття таких рішень, сформулювати критерії впливу 
(фактори, що зумовлюють оцінку варіантів), організувати експертну оцінку 
варіантів, оцінити їх, застосовуючи матрично-векторні обчислення і комп’ютерні 
програми. 
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РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 
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In the new socio-economic environment there is a need for further development 

of effective forms of land relations and land use management, correction of errors and 
solve the existing problems with due regard to the experience of land management 
functions through the land as a natural resource - the main national wealth and capital and 
assess their relationships with financial capital, which is an important component of the 
market-oriented economy. 

Key words: land relations, land reform, public land policy. 
 
Постановка проблеми. Ситуація у сфері земельних відносин, земле-

користування, землеустрою та охорони земель залишається складною і вимагає 
невідкладного поліпшення. 

Найгострішими проблемами є: 
- незавершеність економічних та правових відносин власності; 
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- неефективність державного управління земельними ресурсами та 
землекористуванням, відсутність інтегрованого підходу й підвищення його 
координованості та ефективності; 

- підвищення рівня корупційних діянь; 
- відсутність заходів щодо перспективного планування сталого розвитку 

територій та проведення комплексного державного землеустрою, оптимальних 
моделей сільськогосподарського землекористування, особливо малих і середніх, що 
призводить до безсистемного формування різноманітних господарств і господар-
ських структур, непритаманних розвитку сільської місцевості, та виникнення 
своєрідних “латифундій”; 

- відсутність необхідних заходів щодо раціонального та ефективного 
використання й охорони земель; 

- недосконалість земельного законодавства та інфраструктури ринку 
земель, особливо сільськогосподарського призначення; 

- нерозвиненість автоматизованої системи ведення державного земельного 
кадастру, державної реєстрації земельних ділянок і нерухомого майна, пов’язаного 
з ними, та прав на них, спрямованих на вирішення питань державних гарантій прав 
на землю, перерозподілу земель, землеустрою, диференційованого й повного 
оподаткування; 

- відсутність системи функціонування ринкових земельних відносин, не 
введено в економічний оборот земельний капітал; 

- неузгодженість земельного та містобудівного законодавства тощо. 
Постановка завдання. Наше завдання – визначення та реалізація основних 

напрямів державної земельної політики, спрямованих на вдосконалення земельних 
відносин, створення сприятливих умов для сталого розвитку територій через 
планування, землеустрій і землевпорядкування, формування національного 
землеволодіння та планування землекористування територій, розвиток високо-
ефективного конкурентоспроможного землеволодіння і землекористування, 
збереження природних ландшафтів, культурних та історичних цінностей, з 
орієнтацією на перспективи світового розвитку та процеси глобалізації. 

Виклад основного матеріалу. З огляду на економічні процеси, які 
характеризуються стрімким переходом до ринкових механізмів господарювання в 
Україні, гостро порушуються специфічні питання щодо формування сучасних 
земельних відносин, від яких суттєво залежать характер розвитку та ефективність 
функціонування економіки і соціальної сфери. Земельні відносини в процесі 
використання земель повинні орієнтуватися на підвищення ефективності 
виробництва й продуктивності праці та екологічне оздоровлення земельних 
ресурсів як складової соціально-економічного капіталу, що є домінуючим у 
формуванні багатства країни. 

Сучасний розвиток земельних відносин базується на таких принципах [1]: 
- комплексності, що передбачає поєднання природних, економічних, 

соціальних та інших чинників за умови інтегрованого збалансованого поєднання 
державних та демократичних інститутів; 
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- системності як основи розкриття взаємозв’язків і взаємозалежностей між 
усіма прийнятими для аналізу провідними структурними чинниками керованої 
системи "людина – земельні ресурси – виробництво"; 

- функціональності як чинника, що забезпечує взаємопов’язаність 
управлінських заходів у системі розвитку земельних відносин; 

- керованості, визначальною умовою якої є цілеспрямоване регулювання 
процесів землеволодіння та землекористування; 

- реальності, на підставі якої враховується реальний стан керованої системи 
"людина – земельні ресурси – виробництво – людина"; 

- етапності, що забезпечує реалізацію програмних засад сталого розвитку 
земельних відносин. 

Цільовими напрямами розвитку земельних відносин є [2]: 
- вдосконалення законодавчої, нормативно-правової та інституційної бази й 

інструментів подальшого регулювання земельних відносин, створення сприятливих 
умов для планового і сталого розвитку всіх територій України; 

- зміцнення системи гарантій прав власності на землю, створення умов для 
ефективного господарювання на ній; 

- формування стабільних та ефективних ринків землі; 
- розвиток повноцінної системи реєстрації прав власності на землю та 

нерухоме майно, ведення автоматизованої системи державного земельного 
кадастру; 

- запровадження інтегрованого підходу до управління земельними 
ресурсами, підвищення його координованості та ефективності; 

- підвищення ролі землеустрою та інших інструментів регулювання 
земельних відносин у процесах просторового розвитку країни; 

- удосконалення систем оцінки земель та платності землекористування, 
збільшення надходжень плати за землю до місцевих бюджетів; 

- залучення громадськості до участі в процесі планування використання 
земельних ресурсів; 

- невідкладне проведення комплексного державного землеустрою та 
землевпорядкування всіх неміських територій; 

- посилення охорони земель та забезпечення екологоорієнтованого 
використання земельних ресурсів; 

- вирішення питань планування та використання урбанізованих територій; 
- удосконалення порядку трансформації угідь та зміни цільового 

призначення землі з метою зниження рівня корупційних дій; 
- гармонізація земельного та містобудівного законодавства. 
Основними завданнями розвитку земельних відносин є [3]: 
1) зміцнення системи гарантій прав власності на землю; 
2) формування стабільних й ефективних ринків землі; 
3) розвиток повноцінної системи реєстрації прав власності на землю та 

нерухоме майно; 
4) запровадження інтегрованого підходу до управління земельними 

ресурсами, підвищення його координованості та ефективності; 
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5) удосконалення законодавчої, нормативно-правової та інституційної бази 
й інструментів подальшого регулювання земельних відносин та створення 
сприятливих умов для планового і сталого розвитку всіх територій України; 

6) удосконалення порядку трансформації угідь та зміни цільового 
призначення землі з метою зниження рівня корупційних діянь; 

7) невідкладне проведення комплексного державного землеустрою та 
землевпорядкування всіх неміських територій; 

8) удосконалення систем оцінки земель та платності землекористування, 
збільшення надходжень плати за землю до державного та місцевих бюджетів; 

9) залучення громадськості до участі в процесі планування використання 
земельних ресурсів та підвищення рівня суспільної свідомості з охорони земель; 

10) вирішення питань з планування та використання урбанізованих 
територій на підставі містобудівної документації, яка узгоджується із комплексним 
державним землеустроєм; 

11) посилення охорони земель та забезпечення екологоорієнтованого 
використання земельних ресурсів. 

Висновки. Реалізація напрямів, розвитку земельних відносин в Україні 
дасть змогу: 

- забезпечити сприятливі умови для планового і сталого розвитку всіх 
територій України та ефективного господарювання на землі; 

- знизити рівень корупційних діянь у сфері земельних відносин та створити 
дієву систему захисту прав власності на землю; 

- підвищити ефективність використання та охорони земельних ресурсів; 
- здійснити раціоналізацію землекористування та створити інвестиційно 

привабливе і стале землекористування; 
- запровадити повноцінний ринок земель; 
- збільшити надходження від платежів за землю в бюджети всіх рівнів; 
- упровадити дієву систему інформування населення та підвищити рівень 

суспільної свідомості з питань використання й охорони земель, функціонування 
ринку земель; 

- поліпшити екологічну ситуацію в країні. 
Бібліографічний список 

1. РІО + 20. Концепція Організації Об’єднаних Націй із сталого розвитку, Ріо-де-Жанейро, 
Бразилія, 20-22 черв. 2012 р. Підсумковий документ Конференції. Майбутнє, якого ми 
хочемо. – Ріо-де-Жанейро, 2012. – 66 с. 

2. Третяк А. М. Економіка землекористування та землевпорядкування : навч. посіб. / 
Третяк А. М. – К. : ТОВ ЦЗРУ, 2004. – 542 с. 

3. Другак В. М. Теоретичні та методичні основи економіки землекористування / 
В. М. Другак. – 2-ге вид., доповн. та змінене. – Тернопіль : Підручники та посібники, 
2010. – 308 с. 

 
 

226 
 



УДК 631.12 
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Normative and methodical guarantee of taxation on real estate in Ukraine has been 

analyzed. Role of different kinds  of  land assessment and real estate  in formation of tax 
payments is determined. Possible directions of improvement in the use of data on normative 
money assessment for purposes of taxation are highlighted.  

Key words: рayment for land, tax on real estate, income from sale of real estate, land 
plot, land assessment. 

 
Постановка проблеми. Формування оцінки земель як наукового напряму 

тісно пов’язане з практичними проблемами суспільства, і найперше з 
функціонуванням податкової системи. У процесі історичного розвитку 
змінювалися та вдосконалювалися як системи оподаткування, так і теорія та 
практика оцінки. Навіть у відносно нетривалому історичному періоді розвитку 
України як незалежної держави можна простежити певні тенденції, які знайшли 
своє відображення у нормативно-правових актах та методиках оцінки землі й 
нерухомості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розробку теорії та практики 
оцінки землі і застосування цих даних для цілей оподаткування значний внесок 
зробили відомі українські вчені: Д. І. Бабміндра, І. К. Бистряков, Д. С. Добряк, 
С. І. Дорогунцов, О. П. Канаш, А. Г. Мартин, С. О. Осипчук, А. І. Пантелеймонов, 
А. М. Третяк, М. А. Хвесик та ін. [3; 4]. Однак існуючі дослідження переважно 
зосереджені на питаннях удосконалення методик нормативної та експертної 
грошової оцінки земель. 

Водночас багато питань оцінки та застосування її даних залишаються 
невирішеними та дискусійними. Деякі рішення, прийняті останніми роками, які 
стосуються проведення оцінки для цілей оподаткування, спричинили негативний 
резонанс у колі як практикуючих оцінювачів, так і в  наукових колах. Вважаємо за 
необхідне висловити свої міркування з цієї проблеми. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз існуючої системи 
оподаткування землі та нерухомого майна в Україні та розроблення пропозицій 
щодо вдосконалення механізмів використання даних оцінки земель для цих цілей. 

Виклад основного матеріалу. Перехід до формування нової системи 
регулювання земельних відносин, яка базується на платності використання земель, 
зумовило виникнення грошової оцінки земель, яка стала основою для визначення 
розміру земельного податку та орендної плати. У 1992 році Законом про плату за 
землю було визначено, що використання землі в Україні є платним, а також 
визначені ставки земельного податку у відсотках від її грошової оцінки. 
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 На сьогодні в Україні чинною системою оподаткування землі та 
нерухомого майна передбачено такі види податків: 

• плата за землю; 
• податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
• оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна; 
• фіксований сільськогосподарський податок (див. табл.). 
Найскладнішим із наведених є визначення податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, та оподаткування операцій з продажу нерухомого 
майна. 

У першому випадку житлова площа не враховує ні місце розташування, ні 
якісні характеристики нерухомості, що не відповідає принципам соціальної 
справедливості, а в іншому – базою оподаткування є експертна оцінка. 

Таблиця 
Система оподаткування землі та нерухомості в Україні 

Вид податку Плата за 
землю 

Податок на 
нерухоме 
майно, 
відмінне від 
земельної 
ділянки 

Оподаткування 
операцій з 
продажу 
нерухомого 
майна 

Фіксований 
сільсько-
господарський 
податок 

Об’єкт 
оподаткування 

Земельна 
ділянка (пай) 

Об’єкт 
житлової 
забудови 

Дохід від 
продажу 

Площа сільсько-
господарських 
угідь і водного 
фонду 

База 
оподаткування 

Нормативна 
грошова 
оцінка, 
площа 

Житлова 
площа 

Ціна, оцінна 
вартість 

Нормативна 
грошова оцінка 

 
Зокрема, Податковий кодекс України [1] (Стаття 172 «Порядок оподат-

кування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна») визначає, що 
дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в 
договорі купівлі-продажу, але не нижче оцінної вартості такого об'єкта, розра-
хованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону. 

Експерта оцінка не може мати обов’язкового характеру і використовується 
сторонами відповідних угод як орієнтир. Сторони угоди залишаються само-
стійними щодо встановлення ціни. Оцінювач не встановлює ціну, а визначає її 
вірогідне значення. 

Крім того, експертна оцінка залишається суб’єктивною і залежить не тільки 
від інформації, яку оцінювач зумів отримати та захотів використати, а й від рівня 
кваліфікації оцінювача, законослухняності та інших чинників. Крім того, 
неодноразово наголошувалось, що поняття оцінної вартості не регламентуються 
Національними стандартами України [5; 6] (немає такого поняття і у світовій 
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практиці), а перехід до масової оцінки нерухомості для цілей оподаткування, яка 
базується на міжнародних стандартах оцінки ринкової вартості, потребує не тільки 
вдосконалення нормативно-методичної бази, а й фінансового забезпечення, яке 
ляже на плечі платників податку. 

Для створення законодавчого підґрунтя застосування оцінної вартості був 
прийнятий комплекс підзаконних нормативно-правових актів, який монополізував 
та централізував ринок оцінювальних послуг та стимулював виникнення коруп-
ційних схем під час надання послуги щодо оцінки об’єктів нерухомого та рухомого 
майна з метою оподаткування суб’єктами оцінної діяльності. 

Ще один проблемний момент – процедура визначення оцінної вартості, яку  
з 1 листопада 2013 року згідно   КМ України №231 [2] можуть здійснювати тільки 
сертифіковані при Фонді державного майна оцінювачі за фахом 3.0. До 1 лютого 
2014 р. діяв перехідний період, коли приймалися оцінки, виконані й іншими 
оцінювачами. 

Такий підхід призвів фактично до запровадження і монополізації надання 
послуги щодо оцінки об’єктів нерухомого та рухомого майна з метою 
оподаткування суб’єктами оцінної діяльності. Внаслідок такої монополізації 
відбулось суттєве ускладнення доступу громадян до послуги щодо оцінки об’єктів 
нерухомого та рухомого майна з метою оподаткування, а також подорожчання 
надання цієї послуги. 

Висновки. З урахування викладеного пропонуємо перейти до використання 
як бази оподаткування операцій з продажу нерухомого майна даних нормативної 
грошової оцінки земель, а вартість нерухомого майна розраховувати затратним 
методичним підходом на основі затверджених нормативів та зносу об’єкта. Такий 
підхід слід розглядати як тимчасовий захід до формування прозорих та зрозумілих 
правил гри на ринку нерухомості. 
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In the article the authors give diagnostics and classification of urban soils, which 

needs to take into account when mapping and ecological maps creation. This kind of 
approach can be used in urban territories and can serve as qualitative estimation of soil 
cover condition for ecological problems analysis. In modern conditions there is a 
necessity for systematic and inventory of urban soils, and also their ecological functions 
particularities study. 

Key words: diagnostic, classification, urban soil, ecology. 
 
Постановка проблемы. В городской черте антропогенное воздействие 

становится преобладающим над естественными факторами почвообразования, 
формируя в новых экологических условиях специфические типы почв. В нашем 
понимании городская почва – это почва или почвоподобное тело, функци-
онирующее в окружающей среде города. В узком смысле этот термин обозначает 
почву, пребывающую под «прессом» города и (или) сформированную 
деятельностью человека в городе, которая одновременно является и пусковым 
механизмом и постоянным регулятором городского почвообразования. Клас-
сификацию почв в нашей республике рассматривали известные учёные- почвоведы 
(И. А. Крупеников, Б. П. Подымов, 1978, V. V. Сеbari, 2001, А. F. Ursu, 2001), но их 
изучение было сосредоточено на исследовании почвенного покрова естественных и 
сельскохозяйственных ландшафтов. Городские почвы в этих классификациях не 
нашли отражения, что затрудняет их картографирование для составления 
экологических карт. Между тем почвы, функционирующие в городской среде, 
отличаются по свойствам и качеству от естественных и сельскохозяйственных 
земель. Это обуславливает необходимость систематики и инвентаризации 
городских почв, а также изучения особенностей их экологических функций. В 
Республике Молдова мы предприняли попытку диагностировать и класси-
фицировать почвы городской черты. 

Материалы и методы. Теория обследования почвенного покрова 
муниципия Кишинэу (2009 – 2011), отбор почвенных образцов, лабораторный 
анализ осуществляется по общепринятой в Европе методике [Rowell David L., 
1998]. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Городские почвы 
значительно отличаются от почв внегородских территорий по морфогенетическим 
признакам и физико-химическим свойствам. Для них характерно нарушение 
природно обусловленного расположения горизонтов, отсутствие важного 
биогеоценотического экранного слоя лесной подстилки, сдвиг рН в щёлочную 
сторону, обогащённость основными элементами питания растений, переуплот-
нённость и т. д. Изменены водный и температурный режимы почв. Вместе с тем в 
городских почвах диагностируются процессы гумусообразования, лессивирования, 
выноса и перераспределения минеральных компонентов. При условии достаточной 
обеспеченности городских почв основными питательными элементами к 
лимитирующим факторам почвенного плодородия следует отнести: высокие 
значения рН, переуплотнённость, загрязнение тяжёлыми металлами и другими 
токсичными веществами. Переуплотнённость и загрязнение поверхностного слоя 
обуславливает специфическое нетипичное развитие корневой системы растений. 
Они начинают ветвиться не в верхней части профиля, как в естественных условиях, 
а на глубине 5 – 10 см. 

Основными функциями городской почвы являются продуктивность, 
природность для произрастания зелёных насаждений, способность сорбировать в 
толще загрязняющие вещества и удерживать их от проникновения в почвенно-
грунтовые воды. 

В последнее время в легенде ФАО обособляются почвы свалок, земляных 
отвалов, насыпей – Antrosols urbic. Это почвы, для которых диагностическим 
признаком является присутствие горизонта urbic с включениями отходов произ-
водства и засыпки от строительства до глубины более 50 см [3]. 

Считается, что Antrosols urbic по формальным признакам диагностического 
горизонта urbic включает две разнородные группы нарушенных почв: почвы 
свалок, отвалов и т. д., и почвы городов, формирующиеся как результат связи почв 
с жизнедеятельностью человека в городской среде [3]. В научной литературе 
имеется большое число данных о химическом и агрохимическом состоянии 
городских почв, но лишь единичные исследования касаются морфологического 
строения почвенных растений. Вопросы выделения, обозначения и классификации 
нарушенных и вновь образованных слоёв и горизонтов почв городской черты в 
литературных источниках Республики Молдова отсутствуют. Опыт решения 
вопросов классификации и картографии почв урбанизированных территорий 
апробирован в почвенных картах Варшавы, Берлина, Вашингтона и др. [4; 5; 8; 10]. 

Постановка задачи. Целью нашей работы являлась оценка специфических 
свойств почв, формирующихся в условиях городских экосистем, их морфолого-
генетических особенностей и экологического состояния и использование аспектов 
кадастрового картографирования. 

Изложение основного материала. Работа по изучению изменений 
почвенного покрова муниципия Кишинэу проводилась в 2009 – 2013 гг. Наши 
исследования обнаружили значительное изменение состава почвенного покрова, 
специфичность морфологического профиля. На основании 48 почвенных разрезов в 
разных секторах муниципия Кишинэу, мы сделали выводы, что почвенный покров 
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в условиях города имеет различный генезис. Городские искусственно созданные 
почвы и почвоподобные тела – урбанозёмы, подразделили на: 

собственно урбанозёмы, которые характеризуются отсутствием генети-
ческих горизонтов до глубины 0,5 м. Обычно представлены культурными 
отложениями, состоящими из собственного пылеватогумусного субстрата разной 
мощности и качества с примесью городского мусора. Могут подстилаться 
непроницаемым материалом; 

культурозёмы – городские почвы фруктовых и ботанических садов, старых 
парков или бывших хорошо окультуренных пашен. Характеризуются большой 
мощностью гумусного горизонта, наличием перегнойных слоёв разной мощности. 
Формируются на нижней иллювиальной части профиля исходной природной 
почвы; 

индустриозёмы – почвы промышленно-комунальных зон. Сильно техно-
генно загрязнённые и уплотнённые, бесструктурные, с включением непочвенного 
материала более 20 %; 

некрозёмы – почвы, входящие в комплекс почв городских кладбищ. 
Урбанозёмы характеризуются отсутствием генетических почвенных 

горизонтов А+В. 
В профиле сочетаются различные по окраске и мощности слои искус-

ственного происхождения. Скелетный материал представлен строительным и быто-
вым мусором в сочетании с промышленными отходами или включениями фраг-
ментов естественных почвенных горизонтов. Наряду с урбанозёмами в городе вы-
деляются естественные почвы разной степени нарушенности. Они сочетают в себе 
ненарушенную нижнюю часть профиля и антропогенно изменённые верхние слои. 

Качественные и количественные показатели городских почв позволили 
объективно оценить экологическое состояние почвенного покрова городской 
черты, степень его деградации. Из большого количества почвенных показателей 
выбраны наиболее простые и обработанные, а также наиболее информативные и 
диагностические: морфологические показатели; каменистость в слое 0,5 м; 
захламлённость поверхности почвы, %; физические показатели (плотность 
сложения, переуплотнение, гранулометрический состав); химические и физико-
химические показатели (содержание гумуса, величина рН жидкой фазы почвы); 
содержание токсичных веществ и тяжёлых металлов. 

Наши исследовании прироста эродированных почв отражены в таблице, где 
использованы материалы земельного кадастра. 

Земельный кадастр образует основу системы кадастрового учёта ресурсов. 
В земельном кадастре регистрируются объекты недвижимости, земельные участки 
и их границы (в том числе на плане, с указанием координат крайних точек), 
имеющиеся постройки и коммуникации, сведения о владельцах и юридических 
основаниях собственности [2]. 
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Таблица 
Динамика прироста эродированных земель сельскохозяйственного назначения в 

муниципии кишинэу (1996 – 2008 гг.) 

№ 
Наименование 
администра-

тивных единиц 

Всего 
земель 

с.-х. 
назн., 

га 

Средне-
взвешен-
ный балл 
бонитета 

Эродированных почв, 
га, 1996 г. 

Эродированных почв, 
га, 2008 г. 

всего 
в том числе 

всего 
в том числе 

сла-
бо 

сред
не 

силь
но 

сла-
бо 

сред
не 

силь
но 

 мун. 
Кишинэу 

732.49 46         

 сектор 
Ботаника 

 60         

1 с. Сынжера 3897.52 53 2043 1243 575 225 2007 1080 693 234 
2 с. Бачой 4974.68 66 1611 845 511 255 1744 954 529 261 
 сектор 

Буюкань 
 49         

3 с. Дурлешть 2111.62 55 1240 623 508 109 1083 574 430 79 
4 с. Ватра 45.25 30 17 - - 17 17   17 
5 с. Кондрица 83.43 46 34 6 28 -     
6 с. Гидигичь 1701.20 69 411 175 123 113 416 157 160 99 
7 с. Трушень 2733.46 47 1650 641 938 71 903 445 371 87 
 сектор 

Сентру 
          

8 с. Кодру 1919.04 70 498 262 198 38 208 176 90 14 
 сектор 

Чокана 
 67         

9 с. Вадул-
луй-Водэ 

434.13 45 51 16 35 - 51 16 35  

10 с. Бубуечь 2156.95 71 458 175 206 77 1065 869 121 75 
11 с. Будешть 2051.19 71 809 440 283 86 834 452 296 86 
            

12 с. Колоница 1907.40 64 432 242 68 122 1004 590 258 156 
13 с. Крузешть 1104.36 75 295 225 53 17 295 225 53 17 
14 с. Тогатин 1054.74 77 269 138 92 39 269 138 92 39 
 сектор 

Рышкань 
 64         

15 с. Крикова 211.40 54 11 7 - 4 11 7  4 
16 с. Чореску 121.00 65 13 6 7 - 13 6 7  
17 с. Гратиешть 1852.52 65 969 377 395 137 950 443 349 167 
18 с. Стэучень 2047.51 73 979 643 193 143 985 648 194 143 
 Всего 31139.89 64 11790 6064 4213 1513 11936 6780 3678 1478 
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Кадастровый учёт земель неотделим от их оценки и используется в 
следующих целях: 
 в фискальных целях налогообложения недвижимости, установления ставок 

земельного налога и величины арендной платы; 
 для информационной поддержки рынка земли, фондового рынка местных 

земельных бумаг и ипотеки; 
 для оценки эффективности существующего функционального использования 

территории, расчётной поддержки проектных разработок генерального плана 
города и в планировании  крупномасштабных мероприятий общегородского 
характера; 

 для информирования заинтересованных лиц о стоимости земель в целях 
осуществления их прав и обязанностей в отношении принадлежащей их 
недвижимости и планируемых сделок с недвижимостью. 

Стоимость есть свойство, объективно присущее городским (и иным) 
землям. Она характеризует меру удобства или выгоды от занятия данного 
земельного участка. Понятие стоимости земель неотделимо от тех функций, под 
которые они используются в данный момент или могут использоваться. 

Экологическая обстановка – один из факторов, влияющих на стоимость 
недвижимости, наряду с локализационными факторами (рельеф, несущая 
способность грунтов, гидрогеологические условия, карстовые явления, сей-
смичность), а также факторами стоимости отчуждения из-под существующего 
использования (наличие объектов, не отвечающих современным требованиям и 
подлежащих сносу, перемещению или переоборудованию), коммуникационными 
факторами (обеспеченность транспортными коммуникациями, объектами связи), 
инфраструктурными факторами (обеспеченность тепло-, водо- и энерго-
снабжением, социально-культурными объектами), факторами престижа и репу-
тации районов с точки зрения различных функций. Для лесных и сельско-
хозяйственных земель важнейший фактор их стоимости – бонитет, т. е. 
потенциальное плодородие (продуктивность). Экологическую обстановку 
необходимо оценить по возможным ущербам, вследствие загрязнённости воздуха, 
почв, шума, электромагнитных излучений. Степень значимости экологической для 
кадастровой оценки земель зависит от характера их использования. Экологическая 
обстановка наиболее значима при оценке земель под такие функции, как жилье, 
здравоохранение, спорт, рекреации и т. д. Однако значимость экологического 
состояния территорий велика и при иных функциях. Так, строительство или 
реконструкция промышленных объектов на экологически неблагополучных 
территориях существенно удорожается, поскольку допускается только при условии 
опережающего осуществления природоохранных мероприятий, обеспечивающих 
соблюдение гигиенических нормативов. Состояние сельскохозяйственных земель 
непосредственно влияет на качество получаемой продукции. Для лесных земель и 
луговых их экологическое состояние непосредственно определяет в том числе и их 
хозяйственную ценность. В настоящее время механизм учёта экологической 
обстановки при кадастровой оценке земель нормативными документами не 
регламентируется. 
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Выводы. Своеобразие свойств урбанозёмов и условий их формирования 
под воздействием главного фактора – городской среды и продуктов жизне-
деятельности человека – приводит к возможному обособлению нового направления 
в почвоведении, изучающего генезис, свойства, классификацию и экологию 
урбанозёмов, выявляющего специфические закономерности пространственной 
организации почвенного покрова урбанизированной территории. В городской черте 
необходимо использовать экологические аспекты кадастрового картографирования. 

Представленный нами материал публикуется впервые и имеет перспективу 
дальнейших изысканий в области картографирования городских почв для 
составления серии экологических карт с применением методов ГИС. 
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The article highlights the efficiency of land resources under current conditions. It 

oletermines the system of rational use of land resources. The giver problem should be 
studied in various aspects: economic, social, technological and environmental. The author 
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suggests the system of effective use land resources  considering the economic criteria of 
productiviti.  

Key words: land resources, economic efficiency, environmental effectiveness, 
technological effectiveness, organizational efficiency. 

 
Постановка проблеми.  На сьогодні рівень використання земель в Україні 

настільки критичний, що подальша деградація потенціалу земельних ресурсів у 
сільському господарстві може мати катастрофічні наслідки. Виникає необхідність 
ефективного використання земельних ресурсів, що має важливе значення для 
сталого розвитку аграрного сектору України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі ефективного 
використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення присвячені 
наукові праці таких відомих учених, як В. Андрійчук, В. Ганганов, Г. Гуцуляк, 
Д. Гнаткович, В. Горлачук, О. Корчинська, П. Саблук, А. Сохнич, В. Трегобчук, 
А. Третяк, І. Розумний, М. Федоров та ін. Результати їхніх досліджень охоплюють 
широке коло питань із зазначеної проблеми, проте авторами не систематизовано в 
єдине ціле види ефективності використання земельних ресурсів, вплив на них 
різних чинників. 

Постановка завдання. Завдання дослідження – обґрунтувати економічну 
ефективність використання земельних ресурсів та напрями її підвищення в 
сучасних умовах.  

Виклад основного матеріалу. Рівень використання земель сягає такого 
критичного рівня, що деградація земельних ресурсів може мати негативні наслідки 
для України, які позначаться на загальному рівні продовольчої безпеки країни, 
здоров’ї нації тощо [6, с. 583]. 

Проблема ефективного використання земель в Україні дедалі більше 
ускладнюється. Сьогодні це має різні аспекти, головними з яких є економічний, 
організаційний, технологічний та екологічний (див. табл.).  

Таблиця 
Види ефективного використання земельних угідь  [5] 

Напрям 
використання 

ресурсу 

Аспект розгляду земельних 
угідь 

Вид ефективного 
використання земельних 

угідь 

економічний ресурс, що використовується в 
діяльності економічного об’єкта економічна ефективність 

технологічний об’єкт впливу щодо технології 
використання 

технологічна 
ефективність 

соціальний об’єкт впливу соціальних та 
політичних процесів соціальна ефективність 

екологічний складова екосистеми екологічна ефективність 
 
Кожен із наведених видів ефективності може бути виражений через свої 

критерії (сукупність задач, цілей, вимог щодо отримання найкращих кінцевих 
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результатів, що використовується для оцінки ефективності) та показники (чинники 
кількісного виміру). 

Економічна ефективність використання земельних ресурсів має перед-
бачати можливість не лише зменшення та ліквідації негативних екологічних 
наслідків, а й створення умов для розширеного відтворення земельних ресурсів. 
Для цього належить передбачити: розширене відтворення родючості ґрунту; захист 
земель від ерозії та деградації; підтримку балансу у ґрунті поживних речовин; 
забезпечення оптимального рівня інтенсивності використання земель та вибір 
оптимальних напрямів такого використання, а також застосування екологічно 
безпечних землеробських технологій, методів і прийомів. У цьому сенсі 
найважливішим елементом організаційно-господарських заходів є правильна 
організація території і, передусім, сільськогосподарських угідь [4]. 

Нині використання землі вважається ефективним, раціональним, якщо не 
тільки збільшується вихід продукції з одиниці площі, підвищується її якість, 
знижуються витрати на виробництво одиниці продукції, а й при цьому зберігається 
або підвищується родючість ґрунту, забезпечується охорона навколишнього 
середовища [7, с. 87]. 

Підвищення ефективності використання земель можна досягти послідовним 
виконанням заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунту та покращання 
екологічного стану земель, зростання позитивних результатів господарювання, 
поліпшення існуючих технологій землеробства [4, с. 68].  

У підвищенні економічної родючості ґрунту велике значення мають 
прогресивні системи обробітку ґрунту, системи насінництва, полезахисні смуги. 
Підвищення продуктивності природних кормових угідь, частка яких становить 
17,8 % усієї площі сільськогосподарських угідь України, є значним резервом 
поліпшення використання земельних ресурсів. Однак значні площі природних 
сінокосів і пасовищ використовуються малоефективно, хоч виробництво кормів на 
них є значно дешевшим, ніж на орних землях. Підвищення продуктивності 
природних кормових угідь можна досягти завдяки докорінному і поверхневому 
поліпшенню їх [1]. 

Для аналізу ефективності використання земельних ресурсів викорис-
товують натуральні та вартісні показники. До натуральних показників належать: 
урожайність сільськогосподарських культур; виробництво окремих видів 
тваринницької продукції на 100 га відповідних земельних угідь (продукцію 
скотарства і вівчарства розраховують на 100 га с.-г. угідь, свинарства – на ріллю, 
птахівництва – на площу зернових). До вартісних показників відносять: 
виробництво валової продукції в порівнянних цінах, товарної продукції в поточних 
цінах реалізації, чистої продукції і прибутку в розрахунку на гектар сільсько-
господарських угідь. Натуральні показники характеризують продуктивність лише 
певної частини с.-г. угідь, а вартісні – усієї їх площі. Ці дві групи показників 
доцільно розраховувати як на гектар фізичної площі, так і з урахуванням грошової 
оцінки гектара с.-г. угідь, в якій відображена їх економічна родючість [1].   

На думку О. А. Бугуцького, ефективність використання земельних ресурсів 
доцільно визначати системою таких показників: виробництво валової продукції на 
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одиницю земельної площі; виробництво валової продукції рослинництва на 
одиницю земельної площі; виробництво валової продукції тваринництва на 
одиницю земельної площі; урожайність сільськогосподарських культур з одиниці 
посівної площі; вихід продукції тваринництва на одиницю земельної площі; розмір 
валового доходу і чистого доходу з одиниці земельної площі [2, с. 43]. 

Ефективне використання й охорона земельних ресурсів – два взаємо-
пов’язані процеси, спрямовані на підвищення продуктивності землі, які 
передбачають: 

— раціональний розподіл та ефективне використання земельних ресурсів 
між галузями національного господарства; 

— практичне впровадження раціональної системи землеробства, яка 
передбачає ґрунтозахисний обробіток та удобрення; 

— осушення заболочених і перезволожених земель та зрошення і 
обводнення посушливих; 

— структуризацію окремих видів земельних угідь (лісів, ріллі, пасовищ, 
багаторічних насаджень, сіножатей тощо) відповідно до природно-економічних зон 
і районів. 

Ефективне використання земельних ресурсів пропонується досліджувати з 
урахуванням економічних критеріїв ефективності за такою формулою: 

)...2,1(
1

njcxа
п

і
jiіj =〈∑

=

,                                           (1) 

де аіj – використання j-их складових (елементів) в  і-му застосуванні землі; 
     cj – сума j-их складових у землі, яка забезпечує (гарантує) існування 

(збереження) її біологічного потенціалу; 
     хі – інтенсивність і-го застосування землі. 
Отже, механізм економічного регулювання земельних відносин 

характеризується системою заходів, спрямованих на реалізацію земельної політики 
держави, забезпечення прав землевласників і землекористувачів, встановлення 
соціально справедливих платежів за землю, впровадження економічного 
стимулювання раціонального й ефективного землекористування, введення 
економічних санкцій за нераціональне використання і погіршення екологічного 
стану земельних ділянок, самозайняття і розбазарювання [3, с. 242].  

Висновки. Аналіз проведених теоретичних досліджень може слугувати 
основою для виділення системи ефективного використання земельних угідь: 
екологічної, технологічної, соціальної та екологічної. Економічна ефективність 
характеризується обсягом виробництва продукції тваринництва та рослинництва з 
1 га та формує вартість земельної ділянки. 
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Н. Здобицька, аспірант, О. Біда, асистент 

Львівський національний аграрний університет 
 

Modern topographic and geodetic production needs to implement the most 
effective i highly productive methods which would replace cumbersome field processes 
in the preparation of topographic maps i plans and in dealing with other economic 
problems. One of the areas of automation geodetic work is to implement improvements of 
photogrammetric methods. 

Key words: photogrammetry, geographic information system (GIS), digital 
photogrammetric station "Delta", digital elevation model, remote sensing. 

 
Постановка проблеми. З поширенням ГІС виникає проблема даних як 

важливої складової частини функціонуючої системи. Основним та найбільш 
перспективним джерелом інформації є дані дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). 
Під цим розуміють в основному дані космічних і аерофотозйомок, які необхідно 
належно опрацювати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питання розробки 
технології створення ортофотознімків на базі цифрової фотограмметричної станції 
"Дельта" присвячені праці таких відомих вчених, як О. Л. Дорожинський, 
А. Н. Лобанов, І. В. Литвиненко, В. Ф. Чекалин, М. М. Пєтухов, А. М. Динкін.  

Постановка завдання. Ортофотознімки можуть використовуватися з 
різною метою, зокрема для розв’язання конкретних прикладних задач, наприклад, 
створення планів міських та сільських населених пунктів, проведення 
інвентаризації земель тощо. Крім того, передбачена обробка космічних знімків з 
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подальшим виконанням трансформування та вирішенням необхідних завдань. Нам 
потрібно проаналізувати роботу цифрової фотограмметричної станції "Дельта", 
щоб створити основу для подальшої роботи – ортофотоплан. 

Виклад основного матеріалу. Цифрова фотограмметрична станція 
"Дельта" (ЦФС "Дельта") з комплексом програм призначена для обробки 
аерокосмічних знімків. ЦФС виконує ортофототрансформування знімків для 
подальшого отримання з ортофотознімків ортофотопланів та фотокарт.  

На рисунку показана технологія створення цифрових ортофотознімків на 
основі даних аерознімання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Схема створення ортофотознімків для подальшого отримання 

ортофотопланів та ортофотокарт. 
 
Отримані в кінцевому результаті ортофознімки можуть бути використані 

для дешифрування та побудови цифрової векторної карти. Дані ортофотознімків та 
векторної карти можуть бути суміщені у цифровому представленні з метою 
отримання ортофотопланів та ортофотокарт.  

Підготовка вихідних даних. Вихідними даними для обробки аерознімків є 
дані калібрування аерознімальної апаратури (фокус АФА, базис у масштабі знімка, 
еталонні відстані між координатними мітками АФА, елементи внутрішнього 

- Створення регулярної сітки. 
- Виконання ортофототрансформування. 
 

Підготовка 
вихідних 
матеріалів для 
обробки 

Створення 
цифрової 
моделі рельєфу 

- Сканування аеронегативів / позитивів (для отримання 
растрового зображення). 
- Підготовка вихідних даних для обробки аерознімків 
(дані калібрування аерофотознімальної апаратури, 
створення каталогу координат опорних та контрольних 
точок) 

Ортотрансформу
вання 

Створення 
ортофотокарт та 
ортофотопланів 

- Орієнтування стереопари (внутрішнє, взаємне, 
зовнішнє) та побудова стереомоделі. 
- Створення цифрової моделі рельєфу (стерео  збір 
пікетів, горизонталей, контурів). 
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орієнтування АФА), каталог координат опорних та контрольних точок та власне 
аерознімки. 

Сканування аерознімків. Сканування, або переведення в цифрову форму, 
вихідних аерознімків необхідно виконувати з граничною геометричною точністю 
для того, щоб максимально зберегти геометричні характеристики та детальність 
вихідних зображень. Сканування знімків виконують за допомогою фотограм-
метричного сканера ЦФС "Дельта". Він сканує негативні (позитивні) знімки на 
просвіт; при цьому формат робочого поля зчитування сканера ЦФС "Дельта" 
складає 250x250 мм з роздільною здатністю не менше ніж 30 ліній/мм. 
Відскановані знімки стереопари, що обробляються, передаються до робочого місця 
фотограмметриста для подальшої обробки. 

Побудова стереомоделі. Після введення всієї необхідної інформації 
(відскановані аерознімки, дані калібрування аерофотознімальної апаратури, 
каталогу координат опорних та контрольних точок тощо) починається етап 
побудови стереомоделі, що включає орієнтування стереопари (виконання 
внутрішнього, взаємного, зовнішнього орієнтування). 

Мінімальна кількість опорних точок для проведення зовнішнього 
орієнтування - 3, рекомендована кількість - не менше 6. 

Якщо є не менше 6 опорних точок у стандартних зонах на чітких контурах, 
тоді програмою передбачено виконання взаємного та зовнішнього орієнтування 
разом. У разі, коли ці умови не виконані, взаємне та зовнішнє орієнтування 
виконується окремо. 

Після виконання всіх процесів орієнтування є можливою побудова 
стереомоделі. Стереомодель формується у вигляді двох епіполярних зображень, що 
дають змогу створювати стереоскопічне зображення на екрані монітора, проводити 
3-мірні вимірювання та дигіталізацію елементів рельєфу, меж землеволодінь, 
гідрографії, рослинності, населених пунктів, промислових об’єктів тощо (всього 11 
класів об'єктів). 

Створення цифрової моделі рельєфу. Після отримання стереомоделі 
створюється цифрова модель рельєфу у вигляді пікетів, горизонталей та контурів. 
Збір цих об'єктів виконується в режимі стереоскопічного збору. Стереомодель у 
режимі збору підтримується автоматично у всій зоні перекриття знімків, якщо 
орієнтування виконано правильно. Процес збору топографічного об’єкта 
складається з послідовної реєстрації всіх його поворотних точок. Поточні 
геодезичні координати маркера висвітлюються знизу, на відповідно іменованих 
вікнах. 

Створення регулярної сітки. Вихідними даними для створення регулярної 
сітки є цифрова модель рельєфу, яка складається з пікетів, горизонталей та 
контурів. 

Створення регулярної сітки відбувається в пакетному режимі та не потребує 
втручання оператора. Після створення регулярної сітки виконують 
ортофототрансформування. 

Ортофототрансформування. Під час ортофототрансформування викорис-
товують дані вихідних зображень стереопари, елементи зовнішнього та вну-
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трішнього орієнтування, що розраховані в процесі орієнтування, та цифрову модель 
рельєфу. 

Результат ортофототрансформування – DPI-файл, що знаходиться у 
директорії з растровими файлами та може бути проглянутий. Цей файл є 
тимчасовим, який перезаписується під час кожної наступної операції 
трансформування, тому його необхідно конвертувати у формат Windows ВМР. Така 
операція передбачена в програмному пакеті. 

Висновки. Особливо цінними як матеріал для відновлення даних у ГІС є 
знімки, що "відкоректовані за рельєф", тобто із внесеними геометричними 
корекціями, які усувають спотворення, що виникають за рахунок рельєфу 
місцевості (цифрові ортофото). У світі зараз на них підвищується попит та виникає 
ринок такої інформації, одночасно з'являються апаратне та програмне 
забезпечення, потужні цифрові фотограмметричні станції (ЦФС). 
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In the articles resulted arguments are in relation to the necessity of revision of 
approaches in relation to realization of organization of the use of land of territories of 
settlements. 

Key words: locality, planning, land reform, stead, cadaster number, scope. 
 

Постановка проблеми. Землі населених пунктів, як одна з найскладніших і 
найменш структурованих із погляду землевпорядкування складових земельного 
фонду України, є специфічним ресурсом економічного та соціального розвитку і 
мають високу народногосподарську цінність. Займаючи лише 2,5% території 
країни, вони концентрують понад 58% населення і мають могутній багато-
функціональний виробничий, науковий та культурний потенціал [6]. 

242 
 



У сучасних умовах розвитку суспільного буття дедалі більше проявляється 
вплив регіональних особливостей економічного характеру на рівень, структуру й 
ефективність землевпорядкування території і землеустрою, вимірювання площ та 
визначення меж для господарського використання земельних угідь. Земельна 
власність у населених пунктах тісно пов’язана з інтересами територіальної грома-
ди, держави, інших землевласників, які поєднуються з відповідними напрямами 
соціально-економічного розвитку міста, що зумовлює багатофункціональність у 
використанні кожного об’єкта. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання особливостей 
землеустрою у межах населених пунктів досліджують такі вчені, як І.К. Бистряков, 
П.П. Борщевський, Б.М. Данилишин, Д.С. Добряк, П.Ф. Козьмук, А.С. Лисецький, 
С.О. Малахова, Л.Я. Новаковський, В.І.Нудельман, А.Я. Сохнич, М.Г. Ступень, 
М.Ф.Тимчук, А.Г. Тихонов, В.М. Тригобчук, А.М. Третяк, М.А. Хвесик, 
В.С. Хорев, Н.Р. Шпік та ін. 

Населений пункт – це первинна одиниця розселення людей у межах певної 
забудованої ділянки, яка постійно або сезонно використовується як місце 
проживання людей [3]. 

Законодавчою основою регулювання використання земель населених 
пунктів є чинний Земельний кодекс України [1]. Згідно зі статтею 38 зазначеного 
кодексу до земель житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в 
межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової 
забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування. 

Процеси прискорення впливу земельної власності на розвиток населених 
пунктів з формуванням нової ефективної системи управління земельним фондом 
перебувають лише на початковому етапі. 

Постановка завдання. Аналіз наслідків реалізації сучасної земельної 
реформи на урбанізованих територіях, особливо в межах міст, наочно демонструє 
потребу запровадження в повному обсязі основних принципів землеустрою під час 
вирішення всіх питань регулювання земельних відносин у містах. Саме тому 
землеустрій населених пунктів, особливо міст, заслуговує на належну увагу як у 
частині науково-методологічного дослідження, так і в частині нормативно-
методичного регулювання і, що не менш важливо, – належного контролю на стадії 
практичної реалізації заходів із землеустрою. Наше завдання – розкрити окремі 
особливості землеустрою в регулюванні використання земель населених пунктів у 
сучасних умовах.  

Виклад основного матеріалу. У межах населених пунктів регулювання 
земельних відносин здійснюється відповідно до: генерального плану населеного 
пункту, плану зонування території, детального плану території, проекту 
землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів. 

Основними цілями землеустрою є організація раціонального використання 
та перерозподілу земель в усіх галузях економіки, реорганізація систем 
землеволодіння і землекористування, створення сприятливого навколишнього 
середовища, підтримка екологічно сталих ландшафтів і охорона земель. 
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Чинне земельне законодавство лише останніми роками починає приділяти 
належну увагу нормативному врегулюванню питань землеустрою населених 
пунктів, оскільки “багатоукладність землекористування в населених пунктах 
вимагає належного правового, технічного, соціально-економічного і природо-
охоронного, зокрема рекреаційного, обґрунтування способів використання земель 
та узгодженості розв’язку багатьох питань з вимогами містобудування для 
створення належних умов проживання населення. Ці питання найбільш повно 
можуть бути розв’язані в процесі землеустрою”[4]. 

Відповідно до закону рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, що 
входять до складу території району, приймають районні ради за поданням 
відповідних сільських, селищних рад. Проекти землеустрою щодо зміни меж 
населених пунктів розробляють з урахуванням генеральних планів населених 
пунктів. 

Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не входять до складу 
території району, приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські ради за поданням відповідних сільських, 
селищних рад. 

Крім того, межі адміністративно-територіальних одиниць встановлюють і 
змінюють за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
адміністративно-територіальних одиниць. 

Підставою розробки проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
адміністративно-територіальних одиниць є рішення сільської, селищної, міської 
ради – у разі встановлення або зміни меж населеного пункту, району в місті, 
районної ради – у разі встановлення або зміни меж району. 

Межі населених пунктів, не встановлені на момент вступу в силу цього 
закону за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-
територіальних утворень, можуть бути встановлені без розробки (зміни) 
генеральних планів населених пунктів. Площа і межі населених пунктів у такому 
разі повинні відповідати тим, які вказані в проектах формування територій 
сільських, селищних рад. 

Сучасний адміністративно-територіальний устрій України не створює 
передумови здійснення ефективної регіональної політики та суттєво впливає на 
становлення місцевого самоврядування [5]. Межі адміністративно-територіальних 
утворень не є постійними. Вони можуть змінюватися залежно від економічних, 
географічних, демографічних, екологічних та інших чинників. Водночас включення 
земельних ділянок у межі відповідних утворень не спричинює припинення права 
власності чи права користування цими ділянками. Це надзвичайно важливе 
правило, яке є однією з гарантій захисту прав власників земельних ділянок і 
землекористувачів. 

Землеустрій населених пунктів, зберігаючи загальні принципи його 
проведення, вирізняється особливостями внаслідок розв'язання багатьох 
специфічних задач організації території, характерних лише для населених пунктів. 
Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів визначаються 
наявністю містобудівних вимог як до організації всієї території, так і до окремих її 
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частин [5]. Чинне земельне законодавство не приділяє належної уваги земельним 
відносинам на території населених пунктів, хоча тут зосереджено найбільше 
протиріч в організації землекористувань. 

Аналіз наслідків реалізації сучасної земельної реформи на урбанізованих 
територіях, особливо у межах міст, наочно демонструє потребу запровадження в 
повному обсязі основних принципів землеустрою під час вирішення всіх питань 
регулювання земельних відносин у містах. Саме тому землеустрій населених 
пунктів, особливо міст, заслуговує на належну увагу як у частині науково-
методологічного дослідження, так і в частині нормативно-методичного 
регулювання і, що не менш важливо, – належного контролю на стадії практичної 
реалізації заходів із землеустрою. 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про землеустрій» [1] визначено, 
що проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-
територіальних одиниць включає: пояснювальну записку; завдання на виконання 
робіт; рішення про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення або зміни 
меж адміністративно-територіальних одиниць; посвідчені в установленому порядку 
копії генерального плану населеного пункту, рішень про його затвердження (у разі 
зміни меж населеного пункту); викопіювання із схеми землеустрою і техніко-
економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-
територіальної одиниці (утворення), а у разі її відсутності – викопіювання із 
проекту формування територій сільських, селищних рад; викопіювання із 
кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих (за їх наявності) та проектних 
меж адміністративно-територіальної одиниці; експлікацію земель в існуючих (за їх 
наявності) та проектних межах адміністративно-територіальної одиниці; опис меж 
адміністративно-територіальних одиниць; матеріали погодження проекту; 
матеріали виносу меж адміністративно-територіальних одиниць в натуру (на 
місцевість) з каталогом координат їх поворотних точок. 

Відомості про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних 
одиниць вносять до Державного земельного кадастру. 

Згідно зі статтею 173 Земельного кодексу України [1] включення земельних 
ділянок у межі району, села, селища, міста, району в місті не зумовлює припинення 
права власності і права користування цими ділянками, крім земельних ділянок, 
визначених частиною четвертою цієї статті. 

Землі та земельні ділянки державної власності, включені в межі населеного 
пункту (крім земель, які не можуть передаватися в комунальну власність), 
переходять у власність територіальної громади. Формування земельних ділянок 
здійснюється: у порядку відведення земельних ділянок із земель державної та 
комунальної власності; шляхом поділу чи об'єднання раніше сформованих 
земельних ділянок; шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи 
комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій 
населених пунктів. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту 
присвоєння їй кадастрового номера. 

Згідно зі статтею 46 Закону України «Про землеустрій» [1] складовою 
частиною проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж населеного пункту 
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є перелік земельних ділянок державної власності (із зазначенням їх кадастрових 
номерів, місцезнаходження, площі та цільового призначення), які переходять у 
комунальну власність відповідної територіальної громади. 

Висновки. Стан сучасного розвитку населених пунктів, зокрема в частині 
існуючого порядку та умов використання територіальних ресурсів, значною мірою 
зумовлений неналежним рівнем землеустрою населених пунктів. Маємо на увазі 
здійснення землеустрою не лише в сучасному урізаному вигляді, на рівні 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, а у 
визначених законодавством видах і обсягах. 

Вирішення проблем із встановлення меж населених пунктів повинно 
здійснюватися через реалізацію цілеспрямованої та виваженої державної політики у 
сфері земельних відносин, яка повинна спрямовуватися насамперед на комплексне 
розв'язання завдань фінансування землевпорядних робіт та законодавчого 
врегулювання проблемних питань. 
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The component structure of recreation earths and principles of forming of recreation 

rent is described. Certainly influence of quantitative and high-quality parameters of naturally 
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Постановка проблеми. Питання забезпечення рекреаційних потреб 

населення слід розглядати як проблему визначення відповідних територій та 
обґрунтування площ відведення земель для цього напряму людської діяльності, 

246 
 



освоєння та раціонального використання рекреаційних ресурсів, збереження 
рівноваги в природних комплексах, що використовуються у процесі рекреаційного 
природокористування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку рекреації, 
формування кадастрів природних ресурсів, проблемам територіальної організації 
рекреаційної діяльності, особливостям розвитку територіально-рекреаційних 
систем, оцінці рекреаційної місткості присвячені роботи В.І. Азара, Н.В. Багрова, 
Ю.А. Веденіна, С.А. Генсірука, Л.С. Гриніва, М.І. Долішнього, О.Л. Доро-
жинського, Ю.О. Карпінського, В.С. Кравціва, А.А. Лященка, М.С. Нудельмана, 
Л.М. Перовича, В.П. Руденка, П.Г. Черняги, Л.М. Черчик та інших вчених. Однак 
питання визначення кадастрової оцінки рекреаційних територій потребують 
подальших наукових досліджень і розвитку. 

Постановка завдання. Сучасне реформування земельних відносин 
пов’язане з проведенням глибоких трансформацій у всіх сферах господарського 
комплексу України, у тому числі рекреаційного. На сьогодні актуальним є питання 
землевпорядного обґрунтування рекреаційного будівництва та створення ринку 
рекреаційних ресурсів, яке охоплює економічні, екологічні та соціальні складові. 
Тому в статті ставиться завдання з погляду землевпорядкування дати 
характеристику компонентній структурі рекреаційних земель, визначити вплив 
кількісних і якісних параметрів природно-ресурсного потенціалу рекреаційних 
територій на їх розвиток. 

Виклад основного матеріалу. Ринок земельних рекреаційних ресурсів – це 
середовище, в якому формуються і реалізуються економіко-правові відносини між 
продавцями і покупцями рекреаційних ресурсів щодо їх розподілу, використання, 
передачі прав володіння, розпорядження, користування для забезпечення 
рекреаційних потреб людей, встановлення ціни, отримання доходу від експлуатації 
та реалізації права власності. За видом об’єктів ринку рекреаційних ресурсів можна 
виділити ринки природних, культурно-історичних, соціально-економічних 
рекреаційних ресурсів. 

Природні рекреаційні ресурси – це компоненти природного середовища та 
їх територіальні поєднання, які володіють сприятливими для рекреаційної 
діяльності властивостями і слугують чи можуть слугувати основою для організації 
відпочинку, туризму, лікування, оздоровлення. У межах природних рекреаційних 
ресурсів виділяють спеціальні і загальні рекреаційні ресурси. На ринку спеціальних 
рекреаційних ресурсів функціонує ринок мінеральних вод, лікувальних грязей, 
озокериту, сапропелів. Ринок загальних рекреаційних ресурсів формують ринки 
земельних ділянок з придатними для рекреаційного використання умовами. 

Черчик Л.М. [5, с. 29] пропонує виділити всі землі, що використовуються чи 
можуть використовуватися з рекреаційною метою, у Фонд рекреаційних земель 
(далі ФРЗ). Ми підтримуємо таку ідею з огляду на її перспективи. Об’єкт ФРЗ 
повинен мати на правовій основі з нормативною точністю геодезичним способом 
встановлені межі, які повинні безперешкодно визначатися в натурі, їх зміни мають 
підлягати контролю. 
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У структурі ФРЗ виділяють такі групи земель [1]: 
1) землі винятково рекреаційного призначення – курортно-санаторні, 

оздоровчі землі, землі для організованого та неорганізованого відпочинку; 
2) землі лісового фонду, які мають рекреаційну цінність і для яких 

рекреаційна функція є домінуючою; 
3) землі водного фонду, які функціонально призначені для спеціального чи 

загального рекреаційного використання; 
4) землі населених пунктів, призначені для спеціального чи загального 

рекреаційного використання, – парки культури і відпочинку, лісопарки, гідропарки, 
сквери, сади тощо; 

5) історико-культурні землі, які можуть використовуватися для задоволення 
рекреаційних потреб людей; 

6) землі природоохоронного призначення, які, згідно із зонуванням 
природно-заповідних територій, віднесені до зон стаціонарної (екстенсивної, 
інтенсивної) та регульованої рекреації; 

7) землі рекреаційного резерву, які мають цінні рекреаційні властивості, але 
в сучасних умовах господарювання з різних причин не використовуються. 

Усі ці землі можуть мати національну, регіональну та місцеву цінність і 
таке ж підпорядкування, що відображається у відповідному Реєстрі об'єктів ФРЗ. 
Роль реєстрів значно зростає в умовах становлення ринкових відносин у сфері 
рекреаційного природокористування, збільшення частки приватної власності та 
кількості земельно-правових угод. 

У період реформування земельних відносин актуальним є питання 
встановлення ринкової ціни рекреаційних територій, яка б відповідала їх реальній 
вартості. Виникнення відносин власності на землю зумовлює економічний характер 
земельних відносин, в основі яких лежить земельна рента. Наявність власності на 
землю передбачає отримання землевласником додаткового доходу, який виступає 
як земельна рента, яка визначає вартість землі, що є не що інше, як капіталізований 
рентний дохід від надання землі в оренду. Хоча особливості прояву земельної 
ренти на землях, віднесених до різних категорій земель, суто індивідуальні, закони 
рентоутворення єдині для всіх земель. Виділяють такі основні форми земельної 
ренти: абсолютну, диференційовану, монопольну [2, с. 46]. 

Утворення диференціальної ренти І у рекреаційному природокористуванні 
зумовлено відмінностями в природній цінності рекреаційних територій, джерел 
мінеральних вод і родовищ лікувальних грязей, обмеженістю кращих із них, різним 
місцезнаходженням відносно районів попиту. Розмір диференціальної ренти І 
визначається як різниця між цінністю продукції, яка отримується під час 
експлуатації природного ресурсу, і нормативним рівнем індивідуальних при-
ведених витрат на її виробництво з використанням цього ресурсу. Нормативний 
рівень індивідуальних приведених витрат повинен встановлюватись цен-
тралізовано. Це гранично допустимі витрати на приріст виробництва даної 
продукції у певному районі для певного періоду, так звані замикаючі витрати або 
кадастрові ціни. Схематичну залежність між рентною економічною оцінкою і 
параметрами, які її визначають, запропонував К. Гофман: 
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R = max(α ⋅ q(Z − S)) , 
де R – економічна оцінка природного ресурсу; 
Z – замикаючі витрати (кадастрові ціни) на продукцію, отриману за 

експлуатації природного ресурсу; 
S – індивідуальні витрати на продукцію, отриману за експлуатації 

природного ресурсу; 
q – коефіцієнт продуктивності природного ресурсу; 
α – коефіцієнт, що враховує динаміку в часі показників Z, S, q [5, с. 89]. 
Показники замикаючих витрат мають першочергове значення для оцінки 

рекреаційних ресурсів. Цей підхід можливо реалізувати через систему кадастрів 
рекреаційних ресурсів. У кадастрі рекреаційні ресурси ранжуються за цінністю, 
унікальністю, якістю, місцезнаходженням, доступністю через бальну, вартісну, 
споживчу оцінку. Недоліком оцінки рекреаційних ресурсів є те, що гірші 
рекреаційні території отримують нульову оцінку, хоча їх використання необхідне 
та економічно доцільне. Цю проблему можна вирішити, якщо показником 
експлуатаційної цінності природних ресурсів вважати диференціальну ренту II, 
утворення якої пов’язане з додатковими капіталовкладеннями за використання 
рекреаційних ресурсів з метою підвищення їх цінності і, таким чином, підвищення 
прибутку від рекреаційної діяльності. 

Кадастрова оцінка рекреаційних ресурсів необхідна, і ця проблема повинна 
бути вирішена. Але практична діяльність вимагає негайного вирішення питання 
впровадження плати за використання рекреаційних ресурсів. Розповсюдженою є 
пропозиція оцінювати продуктивність природних ресурсів за виходом продукції на 
одиницю витрат або використовувати вартість валової продукції. Цей показник 
покладено в основу абсолютної економічної оцінки природних ресурсів. До того ж 
дослідження низки науковців свідчать про те, що показники оцінки за валовою 
продукцією і диференціальною рентою збігаються. 

Монопольна рекреаційна рента утворюється за використання унікальних, 
екзотичних, виняткової якості ресурсів, на які виникає посилений попит, що 
призводить до отримання надприбутків. 

Має місце в рекреації й абсолютна рекреаційна рента: якщо певну 
територію, об’єкт чи ресурс є можливість використовувати в рекреаційних цілях, то 
вони вже володіють додатковою корисністю і можуть приносити додатковий 
прибуток. Ця обставина підкреслює особливе соціальне значення навіть гірших 
рекреаційних ресурсів. 

Якісні чинники мають важливе значення для оцінки територій, що 
використовуються або можуть використовуватися в рекреаційній сфері, оскільки до 
якісних чинників належать корисні властивості земельної ділянки, які пов’язані з її 
майбутнім використанням. Під час оцінки рекреаційних територій якісні чинники 
характеризують їх природно-рекреаційний потенціал. Провідне місце серед 
природних рекреаційних ресурсів займають ліси. З погляду рекреаційного 
використання найважливішими їх характеристиками є лісистість, породний склад, 
бонітет, різноманітність ландшафтів, рослинного покриву, його ярусність, 
фітонцидність, естетичність пейзажів, частота їх змінюваності, заболоченість 
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територій, рельєф, наявність водойм, транспортна та пішохідна доступність, 
наявність елементів рекреаційного благоустрою, медико-географічні особливості 
району. Традиційно для відпочинку використовують такі природні об’єкти, як 
озера та річки. Їх береги і пляжі – центри рекреаційних систем, що несуть 
рекреаційне навантаження. Під рекреаційним водокористуванням розуміють 
діяльність, пов’язану з різними рекреаційними заняттями на акваторіях і берегах 
водних об’єктів. Під час організації водних видів відпочинку висувають високі 
вимоги до якості дна, води, пляжної смуги та естетичних властивостей 
навколишнього середовища. Якість води нормується. Обмеження деяких видів 
рекреаційного водовикористання викликається природними чинниками – 
підвищеною кольоровістю чи мутністю води, що перешкоджає масовому купанню, 
обмежує можливість підводного плавання і мисливства. 

До спеціальних лікувальних рекреаційних ресурсів належать мінеральні 
води та лікувальні грязі, до мінеральних – природні води, які мають лікувальні 
властивості, зумовлені основним іонно-сольовим складом або підвищеним вмістом 
біологічно активних елементів і газів, радіоактивних елементів, температурою. Від 
прісних вод вони відрізняються рівнем мінералізації, який перевищує 1 г/л. У 
певній місцевості формуються цілком визначені за хімічним складом і генезисом 
типи мінеральних вод. Згідно з практикою лікувального використання природні 
мінеральні води поділяються на 9 основних бальнеологічних груп: мінеральні води, 
дія яких визначається іонним складом і мінералізацією, вуглекислі, сірководневі, 
залізисті, йодобромні, йодні, бромні, кременисті, термальні, миш’якові, радонові, 
бористі. У рекреаційній практиці склались три основних типи оцінки природних 
рекреаційних ресурсів: медико-біологічний, психолого-естетичний, технологічний 
[6, с. 73]. 

Медико-біологічна оцінка відображає вплив природних чинників на 
організм людини. Існує низка методик, що дають змогу оцінити комплекс 
кліматичних чинників з урахуванням їх впливу на стан організму людини. 
Загальними показниками є еквівалентно-ефективні та радіаційно-еквівалентно-
ефективні температури, що відображають комплексний вплив температури, вітру, 
вологості повітря, сонячної радіації на стан людини. 

Якщо на певній території планується організація спортивно-оздоровчої, 
туристичної, екскурсійної діяльності, то необхідно провести її психолого-естетичну 
оцінку. Тому під час психолого-естетичної оцінки розглядається емоційна дія 
природного ландшафту і його компонентів на людину. Основними критеріями такої 
оцінки вважають міру екзотичності та унікальності культурно-історичних та 
природних об’єктів, естетичність, пейзажну різноманітність, частоту змінюваності 
цих пейзажів, багатство зорових перспектив. 

В основу технологічної оцінки покладено природні рекреаційні ресурси, 
можливість інженерно-будівельного освоєння території з урахуванням 
транспортних комунікацій і бази виробничої інфраструктури. 

Важливими оцінними показниками для природних комплексів є стійкість, 
ступінь рекреаційної дигресії, рекреаційне навантаження, місткість території. 
Стійкість природних комплексів до рекреаційних навантажень – це здатність їх 
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залишатись відносно незмінними протягом певного періоду як природної 
рекреаційної системи, незважаючи на зовнішні та внутрішні подразники [5, с. 58]. 

Рекреаційна дигресія – це порушення природного середовища в результаті 
впливу на нього рекреантів. Ступінь дигресії природного середовища перебуває в 
прямій залежності від рекреаційного навантаження і стійкості до нього природних 
комплексів. В основу визначення рекреаційного навантаження покладено 
тривалість перебування відпочивальників на рекреаційних територіях протягом 
усього комфортного періоду. Рекреаційні навантаження, що визначають межі 
переходу природного комплексу з однієї стадії дигресії в іншу, використовують для 
встановлення рекреаційної місткості території. 

Рекреаційна діяльність обмежується господарськими, адміністративними та 
іншими причинами. Такими обмежувальними чинниками є: 

• наявність природоохоронних об'єктів, що визначає значення знижувального 
природоохоронного коефіцієнта (Коп); 

• наявність лісогосподарських об’єктів цільового призначення (розсадники, 
плантації, лісонасіннєві ділянки, відтворювальні ділянки для мисливської фауни), 
що визначають значення знижувального лісогосподарського коефіцієнта (Клг); 

• наявність ділянок, використання яких для рекреації практично неможливе 
(непрохідні або важкопрохідні болота, велика віддаль до доріг), що визначає 
значення знижувального коефіцієнта доступності (Кд); 

• наявність кар’єрів з вибуховим способом добування сировини, підприємств 
зі шкідливими викидами, відстійників, міських звалищ, яка визначає значення 
знижувального санітарного коефіцієнта (КС). 

Таким чином, технологічна рекреаційна місткість визначається за 
формулою 

Em = Ее (Koп Клг Кд Кс), 
де Em – технологічна рекреаційна місткість, люд./дн.; 
Ее – екологічна рекреаційна місткість, люд./дн.; 
Koп, Клг, Кд, Кс – знижувальні коефіцієнти. 
Технологічна місткість фактично визначає рекреаційний потенціал. 

Порівнянням її з існуючими або очікуваними навантаженнями можна визначити 
ступінь використання ресурсів території чи її частини, що дає змогу спланувати 
комплекс заходів щодо оптимізації рекреаційного використання території та 
регулювання рекреаційних потоків для збереження й відтворення екологічних 
взаємозв’язків природних комплексів. Цей підхід лежить в основі запропонованої 
М. Нудельманом методики оцінки природно-рекреаційного потенціалу регіону, яка 
забезпечує визначення сукупної можливості природних рекреаційних ресурсів 
задовольняти рекреаційні потреби. Критеріями цієї оцінки є продуктивність 
рекреаційних ресурсів та загальнодержавний ефект від їх використання [4, с. 35]. 
Показником продуктивності природного потенціалу є кількість людей, яким можна 
надати лікування й відпочинок, а також туристичні послуги, виходячи із запасів 
природних рекреаційних ресурсів регіону за рік. Обмеженість рекреаційних 
ресурсів призводить до необхідності вибору варіантів їх раціонального 
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використання. Для оцінки природних ресурсів рекреації необхідно розробити 
оцінювальні показники їх економічної, соціальної та екологічної цінності, які 
відображали б можливості ресурсів задовольняти потреби населення в санаторно-
курортному лікуванні, відпочинку і туризмі, соціально-економічний ефект 
рекреаційного користування, ефективність освоєння рекреаційних ресурсів. 

Висновки. Кадастровий облік та оцінка рекреаційних територій потребують 
подальшого теоретичного обґрунтування, розвитку системи показників, визначення 
способів використання та обґрунтування плати за рекреаційні ресурси. 
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The article reviews the current state of land resources potential of agricultural 

enterprises in the Vinnytsia region, taking into account the economic point of view. 
According to the result of which was estimated using the current state land use and 
agricultural development in the region. 

Key words: land resources, land tenure, land use, agricultural production. 
 
Постановка проблеми. Традиційно земля вважається основним засобом 

виробництва й найціннішим багатством нашої держави. Земельний фонд складає 
понад 5% території всієї Європи, що становить 60354,8 тис. га. За станом 
розораності сільськогосподарських земель Україна посідає перше місце в Європі та 
четверте місце у світі за запасами чорноземів, за допомогою яких можна 
прогодувати до 300 млн людей. Саме тому першочерговим завданням є раціональне 
використання сільськогосподарських земель, яке потребує належного наукового 
обґрунтування. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспекти окресленої тематики 
розглядаються в працях таких учених, як Д.С. Добряк, О.А. Бугуцький, О.Ю. Єрма-
ков, В.Я. Месель-Веселяк, М.Я. Дем’яненко, А.М. Третяков, А. Я. Сохнич, 
П.Т. Саблук, М.М. Федорова та ін. 

Постановка завдання. Основною метою нашого дослідження є розробка 
оцінки ефективності використання земельних ресурсів з урахуванням освоєння 
території. Об’єктом дослідження є землі сільськогосподарського призначення 
Вінницької області, які використовуються в сучасних ринкових умовах. 

Виклад основного матеріалу. Питання ефективності використання 
земельних ресурсів розглядається з екологічного погляду, причому важливо 
оцінити такі аспекти: 

 структуру земельного фонду; 
 рівень розораності території, від якої залежить продуктивність ґрунтів; 
 розподіл сільськогосподарських угідь за формами власності; 
 рівень інтенсивності використання земель землевласниками та землеко-

ристувачами; 
 ґрунтовий покрив досліджуваного регіону. 

Тому показники рівня інтенсивності використання земельних ресурсів 
сільськогосподарського призначення повинні бути науково обґрунтованими. 
Нехтування ними зумовлює зниження родючості ґрунтів, поширення ерозійних 
процесів та збільшення площ деградованих і малопродуктивних земель. Для 
прикладу розглянемо ефективність використання земель на території Вінницької 
області. 

Традиційно Вінниччина характеризується як аграрна область з розвиненим 
сільськогосподарським виробництвом. Загальний земельний фонд області на кінець 
2012 – початок 2013 років становив 2649,2 тис. га, або 4,4% площі земельних угідь 
України.  

Більшу частину в структурі земельного фонду (див. рис.) займають 
сільськогосподарські угіддя – 2016,6 тис. га (або 76,1% від загальної площі земель), 
з них рілля становить 1728,1 тис. га (85,2%), багаторічні насадження – 50,3 тис. га 
(1,9%), природні кормові угіддя – 237,3 тис. га (9,0%) [5]. 

 

 
Рис. Структура сільськогосподарських угідь Вінницької області, %. 

 
Досить високим залишається ступінь сільськогосподарського освоєння 

земель в області, розораність її території та сільськогосподарських угідь, що 
перевищують значення аналогічних показників в Україні. Як наслідок, близько 40% 
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території області характеризується проявом ерозійних процесів, що призводить до 
їх деградації та зниження родючості [4, c.74]. 

Дані сільськогосподарського використання земель (табл. 1) розраховано 
відносно загальних даних території України. 

Таблиця 1 
Залучення земельного фонду Вінницької області до сільськогосподарського 

обороту 

Регіон 
Ступінь с.-г. 

освоєння земель, % 
Рівень розораності 

території, % 
Рівень розораності   

с.-г. угідь, % 

2008 р. 2013 р. 2008 р. 2013 р. 2008 р. 2013 р. 
Вінницька 
область 70,1 76,1 60,6 65,2 86,5 85,7 

Україна 69,6 68,9 55,6 53,8 79,8 78,1 
 
Як бачимо (див. табл. 1), за останні 5 років ступінь сільськогосподарського 

освоєння та розораності в області зріс на 6,1% та 4,6% відповідно, при тому, що в 
країні загальна освоєність земель має тенденцію до зниження. 

За цих умов важливим завданням у сфері оптимізації структури земельного 
фонду України в цілому й Вінницької області зокрема мають стати заходи щодо 
вилучення з інтенсивного обробітку деградованих малопродуктивних земель, до 
яких належать сільськогосподарські угіддя, що характеризуються негативними 
природними властивостями, низькою родючістю, та переведення значної їх частини 
в природні кормові угіддя [5]. 

Одним з основних критеріїв оцінки екологічного стану сільсько-
господарських угідь є рівень родючості ґрунтів, як основа функціонування цієї 
категорії земель. Важливим показником рівня родючості ґрунтів є вміст гумусу. 
Середній вміст гумусу в ґрунтах області станом на 01.01.2012 року становить 2,7%,  
порівняно з аналогічними показниками обстеження площ у 1995 році він 
зменшився на 0,06%. 

Використання ґрунтів протягом тривалого часу під сільськогосподарськими 
культурами за незбалансованого внесення добрив призводить до гострої нестачі тієї 
чи іншої поживної речовини, тобто зниження родючості. Важливим показником 
рівня родючості ґрунтів є вміст гумусу. Вміст гумусу в ґрунтах Вінниччини 
підпорядкований певній зональності і зумовлений особливостями генезису ґрунтів: 
типу ґрунтоутворення, гранулометричного складу ґрунтів, типу рослинності тощо. 

Найпоширенішими ґрунтами в області є опідзолені – 1214,3 тис. га, з яких 
приблизно 90% – орні землі. Середній вміст гумусу в ясно-сірих опідзолених 
ґрунтах – 1,85%, темно-сірих опідзолених – 2,77% і чорноземах опідзолених – 
3,39%. 

Упродовж останніх років в області 105,9 тис. га сільськогосподарських 
угідь зазнають перезволоження, з них ріллі 96,2 тис. га, 75,9 тис. га – заболочених, з 
них ріллі 38,9 тис. га. Протягом 2012 року з обробітку вилучено 741,7 тис. га (табл. 
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2), які були визнані як порушені землі та непридатні в сільськогосподарському 
використанні. 

Таблиця 2 
Консервація деградованих і малопродуктивних земель за 2012 рік 

Вид земель 

Усього на початок 
року 

Проведено 
консервацію 

Потребують 
консервації 

тис. 
га 

до загальної 
площі 

території, % 

тис 
га 

до загальної 
площі 

території, % 

тис. 
га 

до загальної 
площі 

території, % 
Сільсько-
господарські 
землі 

741,4 27,96 4,1 0,15 737,3 27,80 

 
Якщо не вживати відповідних організаційних заходів, то досліджуваний 

регіон і Україна в цілому за короткий термін втратить значну частку родючих 
земель, що є національним багатством держави. 

Вирішення проблеми підвищення ефективності використання сільсько-
господарських угідь насамперед повинна взяти на себе держава, впроваджуючи та 
реалізовуючи ефективну земельну політику. Без фінансової, технічної та правової 
допомоги держави забезпечити ефективне використання земельних ресурсів 
неможливо. Відповідно, фінансова підтримка держави, інвестиції у сільське 
господарство, а також розробка державних і регіональних програм щодо 
економічно ефективного та екологічно безпечного використання земель 
сільськогосподарського призначення мають стати основою у розв’язанні проблеми 
впровадження сталого землекористування відповідно до потреб суспільства [2].  

Висновки. Розглянувши вищенаведені дані щодо використання земельних 
ресурсів, можна зробити висновок, що Вінниччина розвивається екстенсивним 
шляхом, тобто низка чинників, таких як зростання освоєності території з 70,1% до 
76,1%; зростання розораності території з 60,6% до 65,2%; зменшення вмісту гумусу 
в ґрунті на 0,06%; зростання частки земель, що підлягають консервації, має 
негативний вплив на екологічний стан, відбувається навантаження на ґрунти, що 
вимагає їх консервації та переведення в несільськогосподарські землі. Вирішення 
цих питань насамперед повинні взяти на себе державні служби, впроваджуючи 
ефективну земельну політику. 
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The essence of lease of land relations in the transformation of agriculture is 

considered. The main problems of leased land in Ukraine is defined. The guidelines for 
the improvement of lease relations and the establishing of the agricultural land market are 
suggested. 

Key words: agrarian transformation, land reform, leases relations, land market. 
 

Постановка проблеми. Оренда землі як прогресивна форма 
землевикористання сформувалась в Україні у процесі проведення аграрної та 
земельної реформ. На сучасному етапі орендні земельні відносини сприяють 
адаптації сільських товаровиробників до умов ринкової економіки та вирішенню 
соціально-економічних питань. Однак затяжний характер перехідного періоду й 
відсутність аналогічних перетворень у світовій практиці ускладнюють їх розвиток і 
породжують низку проблем у формуванні добробуту сільського населення та 
продовольчого забезпечення країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За роки реформування 
земельних відносин у напрямі адаптації до ринкових умов теоретичні й 
методологічні положення орендних відносин знайшли своє відображення в 
дослідженнях А.Є. Данкевича, І.Р. Михасюка, Є.Й. Майовця, П.І. Саблука, 
Л.В. Паламарчук, А.Г. Тихонова, В.М. Трегобчука, А.М. Третяка, М.М. Федорова, 
О.В. Шебаніної, П.І. Юхименка, Ю. Е. Губені, М.Г. Ступеня, Р.П. Возняка, 
Г.В. Черевка. Водночас ґрунтовного аналізу потребують питання результативності 
функціонування створеної в Україні орендної моделі сільськогосподарського 
землекористування та можливості впровадження ринку земель сільсько-
господарського призначення. 

Постановка завдання. Метою і завданням дослідження є теоретичне 
обґрунтування та розробка положень щодо вдосконалення земельних орендних 
відносин у контексті трансформації аграрного виробництва.  

Виклад основного матеріалу. Результатом ринкових трансформацій 
вітчизняної економіки стали значні якісні зміни в діяльності аграрного сектору 
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України, які диверсифікували форми господарських структур, законодавчо 
закріпили приватну власність на землю, сприяли розвитку нових укладів 
виробництва.  

Узагальнення поглядів інших авторів на сутність і місце оренди землі в 
сучасних аграрних перетвореннях та аграрній політиці загалом, а також власні 
дослідження з цього питання дають підстави сформулювати бачення земельно-
орендних відносин такими, що являють собою суспільно і стратегічно орієнтовану 
соціально-економічну й науково-виробничу систему, цільовим призначенням якої є 
забезпечення ефективного розв’язання проблем сучасної земельної реформи в 
частині оренди землі [1, с. 12]. 

Увесь процес проведення земельної реформи умовно можна поділити на три 
етапи: 

перший етап – роздержавлення та приватизація землі (у процесі 
перерозподілу земля мала передаватися у приватну власність громадянам, 
колективним сільськогосподарським підприємствам, установам і організаціям; у 
тимчасове користування фізичним і юридичним особам); 

другий етап – паювання сільськогосподарських угідь, переданих у 
колективну власність аграрних підприємств (передача землі у приватну власність 
громадянам України та у колективну власність колективним сільсько-
господарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільсько-
господарським акціонерним товариствам, садівницьким товариствам); 

третій етап – реструктуризація сільськогосподарських підприємств у нові 
організаційно-правові структури, засновані на приватній власності на землю [3]. 

Проте приватна власність на землю в Україні ще не дала бажаного 
економічного ефекту, незважаючи на те, що більшість сільськогосподарських 
земель є приватизованими. На жаль, спочатку процедура паювання, а потім видача 
державних актів без надання повного права власникам, особливо в питаннях 
розпорядження землею, без запровадження ринку земель сільськогосподарського 
призначення не пробудили у селян відчуття власника великих земельних капіталів, 
які були безоплатно надані державою в їхнє володіння [4, с. 6]. 

В останні кілька років прискорився процес консолідації сільсько-
господарських підприємств – за рахунок злиття і поглинання дрібних компаній так 
званими агрохолдингами. Розвиток сільського господарства призвів до майже 
повної залежності значної частини номінальних власників землі від орендарів. 
Багато сільських жителів, в основному літні люди, без досвіду, фінансових ресурсів 
та сільськогосподарської техніки є недієздатними або не мають жодного інтересу 
до управління власним бізнесом, тому змушені здавати земельні наділи в 
користування сільськогосподарським підприємствам та агрохолдингам. За даними 
деяких досліджень, до 80 % власників паїв здають свої землі в оренду, а значна 
частина (32,3 %) ніколи не бачили власної землі. 

Діяльність агрохолдингів часто зводиться до максимізації використання 
земельних ресурсів протягом терміну дії договорів оренди. Це призводить до 
деградації землі і спустошення використовуваних ресурсів [3]. Сучасне правове 
поле щодо орендних відносин у сфері агровиробництва, довільне його трактування 
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як органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, так і судовою 
системою країни зумовлює залежність орендодавців від орендарів, даючи змогу 
останнім під низкою приводів ухилятися від своєчасної й повної сплати орендної 
плати, тому в Україні зростає заборгованість орендарів перед орендодавцями [6,    
с. 20]. 

Як бачимо, досвід орендних земельних відносин висвітлив багато проблем, 
перш за все економічних, які вимагають невідкладного правового врегулювання. 
На разі є необхідність зняти штучні перепони доступу до права підприємницької 
діяльності з використанням землі на умовах оренди. Необхідно посилити 
економічну відповідальність за стан об'єктів оренди, чітко диференціювати її між 
орендарем і орендодавцем, забезпечити надійний захист прав суб'єктів орендних 
відносин. 

Водночас виважене продовження реформування аграрного сектору, зокрема 
запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, на даному етапі 
є надзвичайно відповідальним державним завданням [4, с. 7]. Проте становлення 
ринку земель повинно бути логічно узгодженим із практикою орендних відносин в 
Україні. Ефективний, конструктивний для економіки ринок землі в Україні буде 
можливим тільки тоді, коли аграрій стане його активним учасником. У зв’язку з 
цим потрібно зосередитись на підвищенні культури земельних відносин через 
стимулювання кооперування, регулювання орендних відносин та поширення 
заставних операцій [5, с. 18]. Тому пріоритетним завданням реформування 
земельних відносин є насамперед удосконалення існуючих відносин оренди 
сільськогосподарських угідь з урахуванням зарубіжної практики господарювання. 

Висновки. Внаслідок проведення в Україні земельної реформи земельні 
орендні відносини набули як позитивних, так і негативних рис. Тому існує нагальна 
потреба запровадження нових підходів до формування та реалізації державної 
земельної політики, започаткування нового, завершального етапу земельної 
реформи, вдосконалення  організаційного та правового механізму регулювання 
земельних орендних земельних відносин і забезпечення ефективного земле-
користування. 
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Постановка проблеми. Відомо, що кожна ділянка української землі є по-

своєму унікальна, родючі землі змінюються неродючими, змитими і 
перетворюються у виснажені території. Тому, розробляючи проекти землеустрою, 
слід розглядати і вирішувати екологічні та економічні проблеми використання й 
охорони кожного клаптика землі окремо, оскільки вони характеризуються 
сукупністю природних умов, що можуть бути як предметами споживання, так і 
засобами виробництва. Тому всебічний аналіз території сільськогосподарських 
підприємств під час здійснення землеустрою є одним з основних аспектів для 
прийняття проектних рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання еколого-економічної 
оптимізації сільськогосподарського землекористування з допомогою землеустрою 
висвітлені в наукових працях таких провідних вчених і практиків, як Д.С. Добряк, 
Й.М. Дорош, П.Г. Казьмір, А.Г. Мартин, Л.Я. Новаковський, Р.В. Тихенко, 
А.М. Третяк та ін.  

Постановка завдання. Нам потрібно з’ясувати коло питань, які під час 
розроблення проекту землеустрою належить ґрунтовно вивчити з еколого-
економічної сторони кожного територіального утворення (сільськогосподарського 
підприємства) та ознайомитися з достовірною інформацією про еколого-
економічний стан земель. 

Виклад основного матеріалу. За період проведення земельної реформи 
сільське господарство зазнало значних змін. Збільшилася кількість землевласників і 
землекористувачів, що призвело до трансформаційних процесів у структурі зе-
мельних угідь. У кожному з існуючих та новостворених сільськогосподарських 
підприємств необхідно було б здійснювати диференціацію використання земель з 
урахуванням екологічних вимог – виділення землі різної інтенсивності вико-
ристання: без обмежень; з обмеженнями, які зумовлюються агроекологічними 
властивостями ґрунтів; з обмеженнями, зумовленими ландшафтними особли-
востями. У сучасному сільськогосподарському підприємстві, коли масштаби 
антропогенного навантаження на довкілля суттєво зросли, а недостатнє врахування 
екологічного чинника призвело до порушення природної рівноваги, існує нагальна 
необхідність у розробці концепції екологічно збалансованого сільськогос-
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подарського підприємства, яке б на основі комплексного моніторингу й аналізу 
процесів господарської діяльності регламентувало шляхи зростання виробництва 
високоякісної сільськогосподарської продукції при збереженні природних ресурсів 
і забезпеченні оптимальних умов для проживання людини. Стратегічним напрямом 
використання земель сільськогосподарського призначення є їх екологічна 
оптимізація – встановлення екологічно доцільних і економічно вигідних спів-
відношень між різними видами сільськогосподарських угідь [5]. Одними з 
основних недоліків у використанні сільськогосподарських угідь є розбалансована 
їх структура, порушена система агроландшафтів, неврахування придатності ґрунтів 
для вирощування певних сільськогосподарських культур. Зміни в результаті 
реформування системи сільськогосподарського землекористування та природо-
охоронні проблеми землеустрою змушують активізувати роботи, пов’язані з 
організацією території сільськогосподарських підприємств [1]. 

Особливо актуальним питанням для територій сільськогосподарських 
підприємств є складна еколого-економічна ситуація. На початку проектних робіт із 
землеустрою надзвичайно важливо правильно оцінити слабкі і сильні сторони 
кожної територіальної одиниці, залученої у сільськогосподарський обробіток. При 
організації та зміні просторового устрою сільськогосподарських підприємств 
потрібно враховувати значну кількість показників. Відсутність схем землеустрою і 
техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністра-
тивно-територіальних утворень при реорганізації сільськогосподарських підпри-
ємств стала основною причиною хаотичного перерозподілу земельних ресурсів, 
недотримання узгодженості екологічних, економічних і соціальних інтересів су-
спільства, порушення екологічної збалансованості й стабільності довкілля й агро-
ландшафтів [2]. Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрун-
тування сівозмін та впорядкування угідь сільськогосподарських підприємств, є ос-
новоположним документом науково обґрунтованої стратегії і тактики використання 
й охорони земель [4]. Тому сьогодні пріоритетними мають стати роботи з земле-
устрою, які забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впоряд-
кування угідь. Однак можна констатувати, що в товарному сільськогосподарському 
виробництві не всі сільськогосподарські підприємства мають розроблені проекти 
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та 
впорядкування угідь. Це спричинено певним чином тим, що сучасна аграрна сфера 
функціонує в ринковому середовищі, коли вибір управлінських дій повністю 
належить власникам господарств. Встановлення еколого-правових обмежень 
землекористування та визначення й застосування економічних стимулів і санкцій, 
насамперед з метою охорони земель, є функціями держави [3]. 

Висновки. Для подолання негативних наслідків у використанні та охороні 
земель слід зазначити, що землеустрій сільськогосподарських підприємств повинен 
враховувати сучасні реалії ринкових економічних відносин сільськогосподарських 
підприємств та охоплювати такі аспекти:  

– забезпечення екологічних пріоритетів землекористування;  
– раціональне використання сільськогосподарських угідь для стабільного 

виробництва сільськогосподарської продукції;  
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– максимальне врахування місцевих агрокліматичних умов, фізико-хімічних 
властивостей ґрунтового покриву під час визначення структури посівних площ, 
дотримання правил сівозміни;  

– забезпечення заходів попередження водної і вітрової ерозії ґрунтів та 
інших чинників їх деградації;  

– встановлення науково обґрунтованого режиму господарської діяльності на 
орних землях, які регулюють розміщення сільськогосподарських культур у системі 
сівозмін.  
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Постановка проблеми. Активізація подальших ринкових перетворень в 
аграрній сфері потребує насамперед розроблення нової моделі господарювання. 
Особливої гостроти проблема формування сучасного інституціонального 
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забезпечення набула в економічній діяльності, пов’язаній із землекористуванням. 
Земельне багатство, що задіяне в аграрній сфері економіки, характеризується 
значними якісними ґрунтовими характеристиками. Однак через складну диферен-
ціацію території держави за  їх комбінаціями, об’єктивними обмеженнями викорис-
тання земельних ресурсів формується досить різнохарактерне середовище земель-
но-ресурсних відносин. Таким чином, задля вирішення екологічних проблем, що 
виникають у результаті недосконалого господарського використання земельно-ре-
сурсного потенціалу, необхідний передусім диференційований підхід до впоряд-
кування відносин між суб’єктами – користувачами земельних  ресурсів [2, с. 215].  
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковими орієнтирами в 
дослідженні проблеми інституціоналізації природоохоронної діяльності під час 
організації використання земель виступають такі провідні вчені, як Д. Бабміндра, 
І. Бистряков, В. Голян, Б. Данилишин, Д. Добряк, М. Ступень, В. Трегобчук, 
А. Третяк, Ю. Туниця, М. Хвесик та ін. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з найвищим законодавчим доку-
ментом – Конституцією України, земля є неоціненним багатством  нашого 
суспільства та держави, що потребує особливої уваги та збереження. Судячи з 
цього, охорона земель, як окремий інститут, виконує загальносуспільну справу і є 
обов’язковою умовою державного управління в галузі використання земель. У про-
цесі здійснення своїх функцій і завдань традиційні інститути використовують різ-
номанітні засоби та інструменти впливу на процес природоохоронної діяльності, у 
тому числі й землеохоронної. У науковій літературі засоби та інструменти часто 
називають регуляторами.  

Інституціональне забезпечення – це сукупність методів, засобів та заходів, 
спрямованих на трансформацію інститутів командно-адміністративної системи, 
вдосконалення інституціональних форм, що виникли в перехідний період, фор-
мування нових економічних інститутів, що мають забезпечити ефективну організа-
цію природоохоронної діяльності при організації використання земель [3, с. 165]. 

Сьогодні Україна, чимало територій якої є екологічно занедбаними та 
економічно збитковими, потребує розробки такої державної політики, за  якої 
економічно вигідним буде витрачати кошти на природоохоронні заходи під час 
організації використання земель, оскільки поліпшення стану землі відкриває значні 
резерви збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і 
забезпечує суттєве оздоровлення екологічних умов життя людини. 

На переконання В. М. Другака, у контексті сталого розвитку найважли-
вішим є комплексне дослідження збалансованого землекористування,  під яким,  
здебільшого, розуміють здатність протидіяти негативним впливам та деграда-
ційним процесам, здатність попередити чи послабити спади у господарському 
землекористуванні. Але тільки цим сталість землекористування не вичерпується. 
Вона є еколого-економічною складовою сталого розвитку суспільства, і дуже 
важливо мати чіткі екологічні показники оцінки збалансованого землекорис-
тування, як одного із інструментів оцінки ефективності екологічної політики. 

Зокрема, О. І. Гуторов у своїх працях розкрив поняття «збалансований 
розвиток землекористування», під яким розуміють модель соціально-економічного 
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розвитку суспільства, коли забезпечується задоволення зростаючих матеріальних 
потреб населення та високоефективне використання земельно-ресурсного потен-
ціалу, а сукупне антропогенне навантаження на земельні ресурси не перевищує 
самовідновлюваний потенціал ґрунтів [1, с. 132].  

Сьогодні досягти збалансованого розвитку землекористування можливо 
завдяки вдосконаленню або повній трансформації інститутів, що могли б 
забезпечити ефективну організацію природоохоронної діяльності.  

Теоретичні засади становлення сучасного інституціонального середовища 
природоохоронної діяльності необхідно розглядати з позицій системного підходу, з 
урахуванням базових поглядів інституціональної економічної теорії [4, с. 73].  

У зв’язку з цим для активізації інновацій центральною ланкою інсти-
туціональних перетворень у сфері природоохоронної діяльності визначено рефор-
мування економічних відносин. Для конкретизації напрямів запропоновано 
загальну схему формування інституціонального середовища природоохоронної 
діяльності під час організації використання земель (див. рис.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Схема інституціонального забезпечення землеохоронної діяльності. 
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Серед пріоритетних завдань подальшого розвитку інституціонального 
середовища природоохоронної діяльності задля досягнення збалансованого 
землекористування варто зосередити увагу на:  

1) вдосконаленні природо- та землеохоронного законодавства;  
2) послідовному переході на міжнародні стандарти ведення 

природоохоронної політики при організації використання земель;  
3) посиленні екологічного лімітування залучення в сільськогосподарський 

оборот земельних ресурсів;  
4) удосконаленні економічного механізму землеохоронної діяльності з 

орієнтацією на збільшення частки екологічних платежів;  
5) державній підтримці сільськогосподарської діяльності із  застосуванням 

землеохоронних технологій. 
 Висновки. Нова інституціональна структура природоохоронної діяльності, 

у разі вирішення вищепоставлених завдань, повною мірою відповідатиме новим 
викликам економічних перетворень через зняття значної кількості системних 
суперечностей, що виникли через низьку адаптованість до сучасних ринкових 
реалій інститутів, які залишились від командно-адміністративної системи 
централізованого управління.  
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Постановка проблеми. Від успішного функціонування ринку землі і 
подальшого розвитку ринкових перетворень залежать продовольча безпека 
держави та раціональне й екологобезпечне використання її найціннішого багатства 
– земельних ресурсів. Водночас специфіка землі як важливого економічного 
ресурсу вимагає жорсткішого контролю за процесом становлення і функціонування  
цього ринку з боку держави, а також деяких обмежень прав суб’єктів ринку. 
Особливо актуальним це є для земель рекреаційного призначення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем розвитку 
туристично-рекреаційної галузі та пошуки шляхів їх вирішення найчастіше 
здійснювалися у контексті пошуку шляхів регіонального та міжрегіонального 
напряму підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу 
територій, дослідження впливу на неї різних чинників формування еколого-
економічного стану території та перспектив їх розвитку. 

Питаннями розвитку земельних ресурсів туристично-рекреаційних зон 
займалися зарубіжні та вітчизняні вчені. Зокрема, йдеться про праці таких вчених, 
як М. Борущак, Л. Гринів, Б. Данилишин, М. Долішній, В. Кравців, В. Мацола. 

Постановка завдання. Мета нашого дослідження полягає у вивченні 
проблем, пов’язаних із розвитком ринку земельних ресурсів туристично-
рекреаційних зон на сучасному етапі реформування земельних відносин. 

Виклад основного матеріалу. До земель рекреаційного призначення 
належать земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших 
населених пунктів, навчально-туристичних та екологічних стежок, маркованих 
трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, 
об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, 
стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і 
мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших 
аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і 
спорудження інших стаціонарних об’єктів рекреаційного призначення [4]. 

Нагадаємо, що ринок – це сукупність відносин (активів) купівлі-продажу 
товарів і послуг; спосіб взаємодії виробників і споживачів, заснований на 
децентралізованому, безособовому механізмі цінових сигналів. Він є механізмом 
розподілу товарів і послуг між членами суспільства шляхом добровільного обміну. 

До основних компонентів організованого земельного ринку можна 
зарахувати: 

- його об’єкти (сформовані в результаті землевпорядних процедур 
земельні ділянки, земельні частки і т.д.); 

- зацікавлених суб’єктів земельних відносин (продавців і покупців, 
орендарів та орендодавців, заставоутримувачів та заставників тощо); 

- правову базу, що регламентує земельні відносини;  
- інфраструктуру земельного ринку, найважливішим елементом якої 

стало оперативне інформаційне забезпечення та надання послуг у процесі обороту 
земельних ділянок [2]. 

Ціну землі у грошовому вираженні визначають за формулою  
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нE

RS = ,                                                           (1) 

          де S – ціна землі, грн; 
R – диференціальна рента, грн; 
Ен – норматив ефективності. 
У межах населених пунктів нормативна грошова оцінка проводиться згідно 

з “Методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та 
населених пунктів”. 

Заходи державного впливу на процес ціноутворення є однією з 
найважливіших складових системи державного регулювання економіки у всіх 
розвинених країнах світу. Це забезпечить створення конкурентного середовища на 
ринку землі, стимулювання раціонального використання та охорони земель, 
задоволення суспільних інтересів, об’єктивність та законність здійснення оцінки, 
впровадження у практику оціночної діяльності міжнародних норм і правил, 
збільшення надходження коштів до державного бюджету, законність проведення 
ринкових операцій із землею [3]. 

Пропозиція землі залежить від багатьох чинників, які сумарно можна звести 
до двох: якість або родючість землі та місцезнаходження ділянки. Визначення рівня 
якості землі необхідне в разі, якщо оцінюється земельна ділянка як товар, яка 
відображає його якості за цільовим або функціональним призначенням. 

Важливе значення має також місцезнаходження земельної ділянки, тобто в 
межах населеного пункту чи поза ним, район, її адреса тощо. 

Дослідження кон’юнктури ринку повинно здійснюватися в такій 
послідовності: 

1. Дослідження основних рис і особливостей ринку. 
2. Вибір (розроблення) методів вивчення кон’юнктури. 
3. Збір і накопичення інформації, пошук якої проводиться методами 

ринкових маркетингових досліджень. 
4. Аналіз кон’юнктури виконується за такими напрямами: аналіз динаміки 

і циклічності економічних процесів, аналіз рівня й динаміки цін, а також цінових 
показників кон’юнктури, дослідження попиту і пропозиції, дослідження особ-
ливостей поведінки суб’єктів ринку, оцінка потенціалу та основних пропозицій 
ринку, оцінка підприємницького ризику. 

5. Прогноз кон’юнктури здійснюється за допомогою загальноприйнятих 
методів маркетингового прогнозування. 

У формуванні ринку земельних ресурсів туристично-рекреаційних зон 
важливо враховувати: 

- частку іноземного капіталу в придбанні земель; 
- необхідність встановлення жорсткого регулювання державою земель-

них відносин, що повинно звести правопорушення до мінімуму; 
- систему інформування населення щодо зміни земельного законо-

давства; 
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- потребу населення в іпотечному кредитуванні та покращанні інфра-
структури земель. 

За умов чіткого нормативно-правового регулювання виникнення ринку 
земельних ресурсів в розрізі туристично-рекреаційних зон сприятиме: 

- формуванню та підтримці рівня конкурентоспроможного середовища в 
розрізі туристичних об’єктів; 

- зменшенню рівня ризиків під час формування інвестиційного клімату в 
туристично-рекреаційних зонах; 

- стимулюванню підприємницької активності; 
- підвищенню ефективності використання земель, різних за якістю; 
- прозорості угод щодо купівлі-продажу землі; 
- виведенню з тіньового сектору економіки продажу земельних ділянок 

та підвищенню наповненості, за рахунок цього, держбюджетів. 
Загалом поліпшення функціонування земельного ринку в Україні 

безпосередньо залежить від: удосконалення економічних та правових відносин 
власності, удосконалення державного управління земельними ресурсами та 
землекористуванням, земельного законодавства та створення інфраструктури ринку 
земель, створення і впровадження автоматизованої інформаційної системи 
земельного кадастру, ведення Єдиного державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно у складі державного земельного кадастру [1]. 

Щодо державного регулювання регіонального рівня ринку земельних 
ресурсів, то тут варто враховувати пропозиції Т.М. Прядки, яка стверджує, що 
місцеві державні адміністрації повинні мати такі повноваження: 

- участь у розробленні та забезпечення виконання державних і 
регіональних програм приватизації земель державної власності та розвитку ринку 
земель; 

- реалізація регіональної політики держави у сфері ринку земель; 
- прийняття рішень про продаж земельних ділянок державної власності 

відповідно до повноважень, визначених законом; 
- надання посадовим особам органів виконавчої влади повноважень на 

підписання, від імені продавця, договору купівлі-продажу земельних ділянок; 
- визначення форми проведення земельних торгів, на які виставляються 

земельні ділянки державної власності; 
- координація діяльності територіальних органів земельних ресурсів з 

питань організації та забезпечення функціонування інфраструктури ринку земель; 
- вирішення інших земельних питань відповідно до закону [5]. 
Висновки. Необхідно впроваджувати ринок земельних ресурсів, які 

виконуватимуть роль товару, що зумовлено підвищенням ділової та інвестиційної 
активності, рівнем використання земельних ресурсів. 

Також слід зазначити, що ціна земельних ресурсів формується під впливом 
негативних чинників: нестійкості пропозиції, зниження попиту, недосконалості 
конкуренції, а тому потрібно вартість земельної ділянки в розрізі туристично-
рекреаційних зон визначати з урахуванням унікальності територіального розміщення, 
екзотичності, естетичності та інших важливих чинників. 
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