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Дисертацію присвячено обґрунтуванню та удосконаленню теоретико -методичних 

засад і розробленню практичних рекомендацій щодо розвитку землекористування оборони  

в контексті екологічної безпеки та його ефективності в умовах нових земельних відносин. 

З’ясовано поняття та сутність землекористування оборони в контексті екологічної 

безпеки, узагальнено та визначено методологічні основи формування землекористування 

оборони, запропоновано напрями удосконалення інституціонального забезпечення його 

розвитку. 

Розроблено логічно-смислову модель формування землекористування оборони,  

яка є сукупністю видів використання земельних ресурсів на певній території і включає  

чотири основні компоненти сутності багатофункціональності: екологічний, соціальний, 

економічний і правовий, які формуються на оборонно-безпекових засадах. В роботі надано 

авторське визначення землекористування оборони, під яким слід розуміти земельний масив, 

який має відповідні межі на місцевості і систематично використовується військовими 

формуваннями та має особливий відповідний режим і складається з однієї або кількох 

земельних ділянок, що дозволяють функціонувати відповідним майновим об’єктам оборони 

та забезпечують збереження військової техніки, озброєння та іншого військового майна. 

Землекористування оборони може бути як однофункціональне так і багатофункціональне,  

що є його особливістю у контексті сутності. 

Обґрунтовано, що під екологічним забезпеченням землекористування оборони 

розуміється комплекс правових, економічних, соціальних, науково -теоретичних  

і організаційно-технічних заходів, що здійснюються збройними силами в мирний і воєнний 

час, спрямованих на збереження і відновлення земель та навколишнього середовища в ході 

діяльності Збройних Сил і забезпечення вирішення завдань військами в умовах впливу 

екологічно несприятливих антропогенних і природних чинників. Основними принципами 

екологічного забезпечення землекористування оборони є: збереження життя і здоров’я 

людини та навколишнього середовища при вирішенні завдань Збройними Силами в мирний 

час; виконання бойових завдань Збройними Силами в воєнний час з урахуванням,  

за можливості, екологічних аспектів і дотримання міжнародних актів з екології; дотримання 

вимог національного екологічного законодавства; науково обґрунтоване поєднання потреб 

підвищення бойового потенціалу Збройних Сил України і необхідності забезпечення  

їх екологічної безпеки. 



Даний концептуальний підхід представлено у вигляді логічно-змістовної схеми 

сутності розподілу земель для оборонно-безпекових цілей, де визначено, що протиріччя між 

суспільними потребами (які необмежені, постійно зростають кількісно і розвиваються якісно) 

та земельними ресурсами (які кількісно і якісно обмежені, вичерпні, рідкісні) лежать в основі 

розподілу земель. Також вони визначають мету розподілу земель, породжують проблему 

вибору найбільш ефективного землекористування оборони на основі завдань щодо 

підвищення обороноздатності держави, а також, у випадку збройного конфлікту чи збройної 

агресії, на здатність до захисту держави України. 

Також, зважаючи на особливий режим землекористування оборони, запропоновано 

класифікувати землекористування оборони за рівнем ризику на відповідні підтипи: 

1) землекористування із катастрофічним ступенем еколого-економічного ризику; 2) земле-

користування із підвищеним ступенем еколого-економічного ризику; 3) землекористування  

із значним ступенем еколого-економічного ризику; 4) землекористування із незначним 

ступенем еколого-економічного ризику. 

Формування землекористування оборони – це складний процес щодо визначення 

багатоаспектності земельних відносин та багатофункціональності використання і охорони 

земельних та інших природних ресурсів. Йому притаманні просторове поєднання окремих 

земельних ділянок з різними функціями, об’єднання різних функцій щодо однієї земельної 

ділянки, але розділених в часі та інтеграція усіх функцій, що властиві земельній ділянці  

в часовому проміжку. Це обумовлює необхідність ранжування землекористування оборони  

в межах типів (підтипів), зокрема, дотримуватися такого порядку: 1) землекористування 

особливої охорони (земельні ділянки, де розміщені будинки, споруди, передавальні пристрої, 

всі види озброєння, бойова та інша техніка, боєприпаси, пально-мастильні матеріали, 

продовольство, технічне, аеродромне тощо); 2) природоохоронне землекористування 

(земельні ділянки природно-заповідного фонду та які використовуються для історико-

культурних і оздоровчих цілей); 3) земельні ділянки, які є складовими природоохоронного 

землекористування (лісові угіддя, водні та водно-болотні угіддя тощо); 4) сільсько-

господарські угіддя; 5) земельні ділянки, які використовуються для рекреаційних цілей; 

6) інші землі, що перебувають в категорії земель оборони (земельні ділянки житлової  

та громадської забудови, несільськогосподарські угіддя тощо).  

Під час дослідження інституціонального середовища, що сформувалося у сфері 

землекористування оборони країни у ході трансформаційних процесів в економіці та соціумі, 

запропоновано напрями його удосконалення, зокрема: 

– у сфері трансформації політики держави щодо землекористування: реформування 

(удосконалення) законодавства; активізація управлінських важелів; посилення державного 

планування та землеустрою; 



– у сфері створення відповідних інституцій та інститутів: системи зонування земель  

за типами (підтипами) землекористування; системи обмежень у використанні земель  

та інших природних ресурсів; системи моніторингу землекористування; системи державного 

земельного кадастру, в т. ч. обліку земельних ділянок; організаційної структури управління 

землекористуванням; 

– у сфері інформаційного забезпечення формування та функціонування системи 

землекористування оборони: автоматизована система земельного кадастру, в т.  ч. обліку 

земельних ділянок; система землеустрою та землевпорядкування; спеціальні навчальні 

заклади. 

Досліджено тенденції змін землекористування оборони в умовах становлення нових 

земельних відносин. Здійснено оцінку стану кадастру земель оборони, ефективності 

організації та функціонування землекористування та окреслено особливості трансформації 

землекористування оборони й формування його режиму та особливо охоронних зон.  

Встановлено, що в складі категорії земель оборони: землекористування Міністерства 

оборони України в складі категорії земель оборони складають – 339,8 тис. га або 84,9 %  

від загальної площі; землекористування Міністерства внутрішніх справ України – 11,8 тис. га 

або 2,9 %; землекористування Національної гвардії України – 10,0 тис. га або 2,5 %; 

землекористування Державного комітету у справах охорони державного кордону – 6,8 тис. га 

або 1,7 %; землекористування Товариства сприяння обороні України – 3,1 тис. га або 0,8 %; 

землекористування інших військових формувань – 10,7 тис. га або 2,7 %. 

В землекористуванні оборони пройшли відчутні зміни після окупації Автономної 

Республіки Крим Росією. Зокрема, площа земель оборони зменшилася до 362,2 тис. га  

або на 9,5 %. За період із 2001 р. по 2016* р. (Офіційна інформація з 2016 року в Україні 

відсутня, у зв’язку з ліквідацію з 01.01.2016 року такої звітності і не запровадженням  

нової: згідно наказу Державної служби статистики України від 19.08.2015  р. № 190, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.09.2015 р. за № 1084/27529 (набрав 

чинності з 01.01.2016 р.), наказ Державного комітету статистики України від 05.11.1998 р. 

№ 377, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.1998 р. за № 788/3228 

«Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів  

та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель 

(форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)» було визнано таким, що втратив чинність.  

Отже, останні дані про кількісний склад земель, які сформовані відповідно до форм 

державної статистичної звітності з кількісного обліку земель, затверджених зазначеним 

наказом, є дані станом на 01.01.2016 р. (згідно листа Держгеокадастру від 06.04.2017 р. 

№ 31-28-0.21-5085/2-17) у розподілі земельних ресурсів за функціональним їх використанням 

відбулося суттєве зменшення площі сільськогосподарських земель (на 87,6 %) в результаті 



передачі підсобних сільськогосподарських підприємств Міністерству аграрної політики  

та продовольства України і забудованих земель (на 22,1 %), особливо житлової забудови, 

територіальним громадам. Водночас, є тривожним той факт, що із земель лісового фонду  

та громадського використання не виділені землі військових полігонів та військових частин, 

адже це землекористування особливого режиму, яке, як режимоутворюючі об’єкти, потребує 

встановлення охоронних зон особливого режиму. Вказане має суттєвий вплив на екологічну, 

економічну та соціальну безпеку життєдіяльності населення країни.  

Сьогодні в системі категорії земель оборони відсутній облік земель за кількістю  

та якістю земель і земельних угідь, зокрема, щодо відображення у відомостях і документах 

даних, які характеризують кожну земельну ділянку, а також землі за площею угіддя  

за природними і набутими властивостями, що впливають на їх продуктивність та економічну 

цінність, а також за ступенем техногенного забруднення ґрунтів, і який повинен вестися  

щодо власників і користувачів земельних ділянок, які передбачені Законом України  

«Про державний земельний кадастр». Цим обумовлені порушення земельного законодавства 

України, зокрема, незаконне вилучення із земель оборони ділянок загальною площею понад 

13 тис. га на суму 136 млн грн. Вказані порушення обумовлено також тим, що в процесі 

трансформації землекористування оборони не відбулося змін щодо його режиму  

та формування охоронних зон особливого режиму використання земель. Законодавчо 

залишається не врегульовані питання функціонального зонування земель оборони  

та охоронних зон навколо військових об’єктів. 

У рекомендаційний частині дослідження сформовано основні напрями удосконалення 

інституціонального середовища планування землекористування оборони, запропоновані 

інструменти інформаційного забезпечення формування землекористування, удосконалено 

методичні еколого-економічної оцінки ефективності землекористування оборони в контексті 

екологічної безпеки. 

Обґрунтовано, що визначення типів і видів використання земель оборони відбувається 

в процесі землевпорядного встановлення їх правового режиму. Особливість даного процесу 

полягає в тому, що застосування найбільш поширених способів встановлення правового 

режиму земель оборони за прикладом земель в населених пунктах (зонування, закріплення 

дозволеного використання земельної ділянки при його наданні), по відношенню до земель 

оборони сьогодні істотно обмежена. Це пов’язано не тільки з нерозповсюдженням на них 

містобудівного регламенту, а й з порівняно рідкісним наданням в користування конкретним 

особам земельних ділянок у складі таких земель, що значно знижує можливості визначення  

їх правового режиму в рамках процедури надання. У зв’язку з цим, пропонується  

використати спеціальний спосіб встановлення аналізованого правового режиму земель,  

що передбачений в законодавстві – затвердження землевпорядної документації. 



В ході дослідження класифікації землекористування, як наукової структуризації 

землекористування, в межах спеціального типу землекористування (оборони) для підвищення 

ефективності управління землекористуванням та диференційованого встановлення обмежень 

у використанні земель та інших природних ресурсів, запропоновано виділити сім  

підтипів землекористування. А саме, – у спеціальному (оборони) типі землекористування,  

який представлений великими полігонами, космодромами, базами, що займають площі  

в десятки та сотні гектарів, виділено такі підтипи землекористування: 1) землекористування 

військових частин казарменого та житлового фонду військових містечок з малоповерховою 

забудовою; 2) землекористування військових частин казарменого та житлового фонду 

військових містечок з багатоповерховою забудовою; 3) землекористування технічної 

інфраструктури військових містечок; 4) землекористування командних пунктів та сховищ  

для особового складу; 5) землекористування шахтних установок, довгострокових 

фортифікаційних споруд для ведення бойовий дій, зберігання бойової техніки; 

6) землекористування об’єктів зберігання зброї, боєприпасів, ракет та пально-мастильних 

матеріалів; 7) землекористування технічної інфраструктури військових об’єктів.  

Особливе місце у дисертації присвячено інституції зонування земель, в процесі якого 

виділення типів (підтипів) землекористування оборони є відображенням об’єктивного 

еколого-економічного процесу дослідження властивостей і характеристик землекористування 

як соціоекосистеми, які знаходять своє нормативне втілення в земельному законодавстві  

за допомогою розподілу земельного фонду. Також обґрунтовано, що сутність зонування 

земель полягає ще і в тому, що встановлені землевпорядні регламенти функціонального  

і дозволеного їх використання включають саме ті види діяльності, які не конфліктують  

між собою, не порушують інтересів держави, територіальних громад і сусідства,  

не призводять до зниження вартості землекористування або до ускладнення діяльності 

(проживання) на сусідній території чи ділянці. 

Удосконалено методичний підхід еколого-економічної оцінки ефективності 

землекористування в контексті екологічної безпеки життєдіяльності населення в межах 

територій, де розмішені об’єкти оборони. Зокрема, розширено значення коефіцієнта 

екологічної стабільності та бала антропогенного навантаження земельних угідь й земель  

за функціональним використанням в контексті екологічної безпеки залежно від рівня загроз 

військових об’єктів. Індикація екологічної безпеки землекористування оборони представлена 

системою показників, до яких відносяться екологічна стабільність землекористування, 

антропогенне навантаження та рівень екологічної небезпеки землекористування. Так, аналіз 

даних розрахунків свідчить, що екологічна стабільність землекористування в межах  

території Деснянської об’єднаної територіальної громади, де розмішені об’єкти оборони, 

змінюється при землекористуванні оборони. Наприклад, розрахунок коефіцієнт екологічної 



стабільності із врахуванням диференціації земель, пов’язаного із обороною країни, змінився 

із 0,71 до 0,66, що, у свою чергу, характеризує зменшення стабільності території 

землекористування до стабільно нестійкого. Відповідно, коефіцієнт екологічної небезпеки  

без урахування пропозицій складатиме 0,29 та характеризуватиметься низьким рівнем 

екологічної небезпеки, при врахуванні пропозицій, відповідно він буде становити 0,34,  

що характеризуватиметься середнім рівнем небезпеки. Аналогічно, бал антропогенного 

навантаження землекористування при врахуванні диференціації пов’язаного із обороною 

країни змінився із 2,52 до 2,72, що характеризує збільшення рівня антропогенного 

навантаження землекористування відповідної території. Таким чином, підтверджується  

той факт, що на екологічну стабільність землекористування впливає, як антропогенне 

навантаження використання угідь, пов’язане із обороною країни, так і антропогенні загрози, 

пов’язані із військовими об’єктами. 

При цьому, економічну ефективність змін в структурі та режимі землекористування 

достатньо характеризує вартість землекористування, що визначається за методикою  

нормативної грошової оцінки земель. Здійснений аналіз даних оцінки економічної 

ефективності землекористування в межах території Деснянської об’єднаної територіальної 

громади, де розмішені об’єкти оборони, із урахуванням диференціації за режимом 

землекористуванням, пов’язаного із загрозою життєдіяльності населення, показує зменшення 

вартості землекористування оборони на 300981 тис. грн. Даним змінам вартості передувало 

врахування антропогенного навантаження на використання угідь та земель за функціональним 

використанням, режим землекористування й удосконалення підходів до оцінки земель 

оборони. 

Ключові слова: землекористування оборони, режим землекористування, екологічна 

безпека, економічна ефективність, рівень загроз. 
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