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охорони
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природокористування України. Київ, 2021.
У сучасних соціально-економічних і ринкових умовах в Україні значну
увагу стала приділяти раціональному використанню та охороні земельних
ресурсів сільськогосподарського призначення. Найбільш відповідним і дієвим
механізмом управління такого процесу є сучасний землеустрій. При вирішенні
загального завдання організації використання землі в межах землекористування
(землеволодіння) необхідно не просто визначити розташування компонентів і
елементів (складових частин) проєкту організації використання земель, а й
реально створити ці компоненти й елементи. Такі завдання землевпорядкування
не можливо до кінця вирішити без інноваційних рішень. Необхідно не тільки
піти на розширення змісту поняття землеустрою з урахуванням більш
поглибленого і детального обґрунтування соціально-економічних, екологічних
чи інженерних заходів, але і разом із землевпорядними процедурами проводити
процедури реалізації наукових розробок у галузі використання та охорони
земель. Саме в цьому полягає головна ідея вдосконалення інноваційного
землеустрою в сучасних умовах.
У сучасних умовах децентралізації влади ще більше актуалізувалася
необхідність обґрунтування теоретико-методологічних та методичних засад
інноваційно-інвестиційного розвитку землеустрою на місцевому рівні.
У роботі досліджено теоретичні основи інноваційно-інвестиційного
розвитку землеустрою, зокрема констатовано, що сутність інноваційної
діяльності в розвитку землеустрою полягає в створенні і формуванні науковотехнічних досягнень нового покоління, що забезпечують проєктні рішення
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формування та регулювання раціонального і ефективного використання
земельних та інших природних ресурсів з урахуванням вимог комплексного
підходу щодо їх охорони і забезпечення найвищого кінцевого продукту, що
володіє високою споживчою вартістю, технологічністю і затребуваністю.
Встановлено,

що

інноваційні

процеси

в

сфері

землеустрою

і

землевпорядкування поділяються не лише на технічні, організаційні та
соціально-економічні,

як

загальноприйнято,

а

й

на

екологічні

й

інституціональні.
Виходячи з можливих напрямків впливу, розроблена логічно-змістовна
модель складових, ролі та взаємозв’язку інноваційної підсистеми діяльності в
системі

землеустрою,

а

також

логічно-змістовна

схема

формування

інноваційного середовища у сфері землеустрою та землевпорядкування. В
основі

формування

підсистеми

лежить

взаємопов’язана

сукупність

її

компонентів, зміст яких визначає особливості інноваційної діяльності у сфері
землеустрою.
Узагальнено та опрацьовано статистичні дані Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру, Державної служби статистики
України і проаналізовано тенденції змін у розвитку землеустрою та
землекористування на місцевому рівні.
Науково обґрунтовано напрями інноваційного розвитку землеустрою та
землевпорядкування в умовах ринкової економіки, структуру і зміст
інвестиційних

землевпорядних

проєктів

як

інновації

екологізації

та

капіталізації сільськогосподарського землекористування та методичні підходи
до оцінки ефективності землевпорядних інновацій у сільськогосподарському
землекористуванні.
Експериментальні

дослідження

оцінки

ефективності

інноваційних

інвестицій в організацію угідь та впорядкування сівозмін на прикладі
землекористування СВК «Батьківщина» Полтавської області в розрізі варіантів
проєктних рішень показують, що за рахунок зміни структури посівних площ
культур, із врахуванням придатності земель та оптимізації структури еколого3

стабілізуючих угідь та антропогенно змінених, землевпорядні інновації
дозволяють забезпечити дотримання екологічних вимог землекористування та
одержати чистий дохід 16 949 тис. грн або на 1 га 4101 грн.
В інвестиційному проєкті землеустрою обов’язковим є соціальноекономічне обґрунтування ефективності проєктних рішень, яке містить оцінку з
точки

зору

тенденцій

збільшення

вартості

землекористування

для

господарюючих суб’єктів як земельного капіталу, а для територіальних громад
і держави в цілому – як зростання бюджетних надходжень. Зокрема, організація
угідь та впорядкування сівозмін СВК «Батьківщина» дозволить збільшити
вартість по інвестиційному проєкту на 104 943 грн/га або в 3,5 раза проти
існуючої нормативної грошової оцінки орних земель згідно з даними
Держгеокадастру України, яка складає 30 390 грн/га. Відповідно, і бюджетні
надходження від земельного податку зростуть в 3,5 раза.
Сутність землевпорядних інновацій полягає у комплексній організації
процесу впровадження і використання результатів науково-дослідних і
дослідно-технологічних землевпорядних робіт, спрямованих на капіталізацію і
екологізацію землекористування, а також задоволення інших суспільних потреб
у процесі розподілу і перерозподілу земель з метою отримання певного ефекту
(економічного, екологічного, соціального, науково-технічного, технологічного
чи

інтегрального),

який

потребує

значної

концентрації

інноваційно-

інвестиційних та управлінських ресурсів для свого здійснення в розвитку
земельних відносин та землекористування, і особливо сільськогосподарського.
Розвинуто класифікацію інноваційних процесів в сфері землеустрою, яка
повинна

здійснюватися

за

розробленою

схемою.

Інноваційні

процеси

(нововведення), за своїм характером, поділені на технічні, організаційні та
соціально-економічні та доповнені нами – екологічні й інституціональні.
Найслабшою

ланкою

в

системі

інституціонального

забезпечення

інноваційного розвитку землеустрою є нормування та стандартизація.
Основоположним документом для систематизації комплексу необхідних норм,
правил, вимог із розробки та реалізації документації із землеустрою,
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нормативного забезпечення сталого землекористування та екологічної безпеки
в країні має бути єдина система нормативно-правових актів у сфері
землеустрою і землевпорядкування, яка повинна: відповідати законодавству;
враховувати основні завдання органів центральної виконавчої влади з питань
земельних ресурсів, аграрної політики, охорони навколишнього природного
середовища у забезпеченні реалізації інноваційної політики у цій сфері;
узагальнювати та творчо застосовувати основні досягнення міжнародних,
міждержавних, регіональних та національних систем стандартизації та
нормування розвинутих зарубіжних країн.
Обґрунтовано такі напрями інноваційного розвитку землеустрою та
землевпорядкування в умовах ринкової економіки, як: реалізація результатів
теоретико-методологічних досліджень в сфері землеустрою; удосконалення
інституційного середовища проведення землеустрою та землевпорядкування;
удосконалення процесу збору інформації про земельні та інші природні
ресурси, земельні ділянки та права на них і т.п. та землевпорядного
проєктування, в тому числі автоматизованого; запровадження розроблення
інвестиційних проєктів землеустрою щодо організації землеволодінь і
землекористувань, здійснення земельних поліпшень та заходів з охорони
земель; удосконалення методик оцінки ефективності проєктних рішень щодо
організації

земельних

угідь,

сівозмін

у

сільському

господарстві,

функціонального зонування земель у містобудуванні, природоохоронній та
рекреаційній сферах, оцінки ефективності екологізації та капіталізації
землекористування і соціальних наслідків тощо; удосконалення моделі та
процесу управління землевпорядною діяльністю, в тому числі науковою,
інноваційною та освітянською; запровадження багатофункціональної системи
землеустрою та землевпорядкування на засадах новітньої інституціональноповедінкової

економічної

теорії,

реалізація

багатофункціонального

землекористування.
Інвестиційний проєкт землеустрою сільськогосподарських підприємств в
контексті інновацій повинен вирішувати такі питання, як:

еколого5

господарська

оцінка

земель

та

інших

природних

ресурсів

сільськогосподарського підприємства на підставі проведення комплексного
обстеження землекористування і маркетингових досліджень; розміщення (при
потребі) виробничих підрозділів, господарських центрів і визначення вартості
намічених

об’єктів;

розміщення

і

визначення

вартості

внутрішньогосподарських доріг, ферм, інженерних споруд та інших об’єктів
загальногосподарського

призначення;

організація

угідь

і

сівозмін;

впорядкування території сівозмін і багаторічних насаджень та визначення
витрат, пов’язаних з їх організацією (розміщенням та будівництвом польових
доріг, закладкою лісосмуг, внесенням органічних і мінеральних добрив);
впорядкування території пасовищ, проведення заходів щодо підсіву трав,
внесення добрив, облаштування скотопрогонів, літніх таборів, визначення їх
вартості; впорядкування територій сінокосів (витрати на заміну угідь у
водоохоронній зоні, підсіви трав і ін.); визначення обсягу та вартості продукції
рослинництва і тваринництва з урахуванням поділу на товарну і призначену для
внутрішнього споживання; розрахунок капіталовкладень, необхідних для всіх
заходів (робіт) з внутрішньогосподарського землеустрою з поділом їх за часом,
складання плану організацій робіт і мережевого графіка; складання бізнесплану.
Розроблено

логічно-змістовну

модель

критеріїв

та

показників

ефективності інноваційної діяльності в сфері землеустрою, яка включає:
економічну, науково-технічну, екологічну, соціальну, бюджетну ефективність
інноваційної діяльності у сфері землеустрою. Враховуючи, що в процесі
здійснення землеустрою має місце: землевпорядний процес ініціювання
землеустрою, розроблення, погодження та затвердження документації із
землеустрою; документація із землеустрою як продукт землевпорядного
проєктування; управління землевпорядною діяльністю або виробництвом,
кожна категорія ефективності поділяється на види: процесний, продуктовий і
управлінський.
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інновацій

у

сфері

землеустрою

та

землевпорядкування,

інституціональне забезпечення.

Kolhanova I. H. Innovation and investment directions of land management
development at the local level. – The Manuscript.
The dissertation thesis for a candidate’s degree of economic sciences in
specialty 08.00.06 «Economics of Nature Using and Environment Protection».
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021.
In the current socio-economic and market conditions in Ukraine, considerable
attention to the rational use and protection of agricultural land resources has been
paid. The most appropriate and effective mechanism for managing such a process is
modern land management. When solving the general task of organizing land use
within land use (land tenure) it is necessary not just to determine the location of
components and elements (components) of the project organization of land use, but
also to actually create these components and elements. Such land management tasks
cannot be fully solved without innovative solutions. It is necessary not only to expand
the content of the concept of land management, taking into account a more in-depth
and detailed justification of socio-economic, environmental or engineering measures,
but also together with land management procedures to carry out procedures for
scientific development in land use and protection. This is the main idea of improving
innovative land management in modern conditions.
In the current conditions of decentralization of power, the need to substantiate
the theoretical and methodological foundations and methodical principles of
innovation and investment development of land management at the local level has
become even more relevant.
In the work the theoretical bases of innovative and investment development of
land management, in particular it is stated that the essence of innovative activity in
development of land management consists in creation and formation of scientific and
technical achievements of new generation providing project decisions of formation
7

and regulation of rational and effective use of land and other natural resources taking
into account the requirements of an integrated approach to their protection and
ensuring the highest end product, which has a high consumer value,
manufacturability and demand are investigated.
The innovative processes in the field of land management are divided not only
into technical, organizational and socio-economic, as is generally accepted , but also
into environmental and institutional are established.
Based on possible areas of influence, a logical and meaningful model of
components, role and relationship of innovation subsystem of activities in the land
management system, as well as a logical and meaningful scheme of innovation
environment in the field of land management is developed. The basis for the
formation of the subsystem is an interconnected set of its components, the content of
which determines the features of innovation in the field of land management.
The statistical data of The State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography
and Cadastre, the State Statistics Service of Ukraine and the tendencies of changes in
the development of land management and land use at the local level are summarized
and processed.
The directions of innovative development of land management in a market
economy, the structure and content of investment land management projects as
innovations of greening and capitalization of agricultural land use and
methodological approaches to assessing the effectiveness of land management
innovations in agricultural land use are scientifically substantiated.
Experimental studies evaluating the effectiveness of innovative investments in
land organizing and ordering rotation for example land JMC "Fatherland" Poltava
region in terms of options project decisions show that by changing the structure
acreage crops, taking into account the suitability of land and structure optimization of
ecological and stabilizing land and anthropogenic changed, land management
innovations allow to ensure compliance with environmental requirements of land use
and to obtain a net income of 16 949 thousand UAH or per 1 ha 4,101 UAH.

8

In the investment project of land management, a socio-economic justification
of the effectiveness of project decisions is mandatory, which contains an assessment
in terms of trends in increasing the value of land use for businesses as land capital,
and for local communities and the state as a whole - as increasing budget revenues. In
particular, the organization of lands and crop rotation of JMC "Fatherland" will
increase the cost of the investment project by 104,943 UAH per ha or 3.5 times
against the existing regulatory monetary valuation of arable land according to The
State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre, which is 30,390
UAH per ha. Accordingly, budget revenues from land tax will increase 3.5 times.
The essence of land management innovations is a comprehensive organization
of the process of implementation and use of research and technological land
management works aimed at capitalization and greening of land use, as well as
meeting other social needs in the process of land distribution and redistribution to
obtain a certain effect (economic, environmental , social, scientific and technical,
technological or integrated), which requires a significant concentration of innovation,
investment and management resources for its implementation in the development of
land relations and land use, and especially agricultural .
The classification of innovative processes in the field of land management,
which

should

be

carried

out

according

to

the

developed

scheme

is

developed. Innovative processes (innovations), by their nature, are divided into
technical, organizational and socio-economic and supplemented by us –
environmental and institutional.
The weakest link in the system of institutional support for innovative land
management development is rationing and standardization. The basic document for
systematization of a set of necessary norms, rules, requirements for the development
and implementation of land management documentation, regulatory support for
sustainable land use and environmental safety in the country should be a single
system of regulations in the field of land management, which must: comply with
law; take into account the main tasks of the central executive authorities on land
resources,

agricultural

policy,

environmental

protection

in

ensuring

the
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implementation of innovation policy in this area; to generalize and creatively apply
the main achievements of international, interstate, regional and national systems of
standardization and standardization of developed foreign countries.
Such directions of innovative development of land management in the
conditions of market economy are substantiated, as: realization of results of
theoretical and methodological researches in the field of land management;
improving the institutional environment of land management; improving the process
of collecting information on land and other natural resources, land and rights to them,
etc. and land management design, including automated; introduction of development
of investment projects of land management on the organization of land tenure and
land use, implementation of land improvements and land protection measures;
improvement of methods for assessing the effectiveness of project decisions on land
management, crop rotation in agriculture, functional zoning of land in urban
planning, environmental and recreational areas, assessment of the effectiveness of
greening and capitalization of land use and social consequences, etc .; improving the
model and process of land management, including scientific, innovative and
educational; introduction of a multifunctional system of land management on the
basis of the latest institutional and behavioral economic theory, implementation of
multifunctional land use.
The investment project of land management of agricultural enterprises in the
context of innovations should address such issues as: environmental and economic
assessment of land and other natural resources of the agricultural enterprise on the
basis of a comprehensive survey of land use and marketing research; location (if
necessary) of production units, economic centers and determination of the cost of the
planned objects; placement and determination of the value of internal roads, farms,
engineering structures and other objects of general economic purpose; organization of
lands and crop rotations; landscaping of crop rotations and perennial plantations and
determining the costs associated with their organization (location and construction of
field roads, laying of forest belts, application of organic and mineral
fertilizers); landscaping of pastures, carrying out measures for sowing grass,
10

fertilizing, arranging cattle runs, summer camps, determining their value; landscaping
of hayfields (costs for replacement of lands in the water protection zone, sowing of
grasses, etc.); determination of the volume and value of crop and livestock products,
taking into account the division into commodity and intended for domestic
consumption; calculation of capital investments required for all measures (works) on
internal land management with their division by time, drawing up a plan of work
organization and network schedule; drawing up a business plan.
A logical and meaningful model of criteria and indicators of efficiency of
innovation in the field of land management, which includes: economic, scientific and
technical, environmental, social, budgetary efficiency of innovation in the field of
land management is developed. Given that in the process of land management there
is: land management process of initiating land project, development, approval of land
management documentation; land management documentation as a product of land
management design; management of land management or production, each category
of efficiency is divided into types: process, product and management.

Key words: innovations, investments, land project, land management,
efficiency of innovations in the field of land management, institutional support.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ:
ВВП – валовий внутрішній продукт
ГІС – геоінформаційна система
ДБН – Державні будівельні норми
ДСТУ – Державний стандарт України
ДП – Державне підприємство
ЗУ – Закон України
ОСГ – особисте селянське господарство
САПР – системи автоматизованого проєктування
СВК – сільськогосподарський виробничий кооператив
США – Сполучені Штати Америки
ЄС – Європейський Союз
ЄСНПАЗ – Єдина система нормативно-правових актів з питань
здійснення землеустрою
КСП – колективне сільськогосподарське підприємство
НПА – нормативно-правовий акт
НГО – нормативна грошова оцінка
НТП – науково технічний прогрес
ТЕО – техніко-економічне обґрунтування
ФГ – фермерське господарство
ФАО – продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО)
(англ. Food and Agriculture Organization)
SCI ‒ Індекс наукового цитування (англ. Science Citation Index)
SSCI ‒ соціальний індекс наукового цитування в області соціальних наук
(англ. Social Science Citation Index)
BRDO ‒ офісу ефективного регулювання (англ. Better Regulation Delivery
Office).
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ВСТУП
Актуальність теми. Сьогодні в соціально-економічних і ринкових
умовах в Україні значна увага стала приділятися раціональному використанню
та охороні земельних ресурсів сільськогосподарського призначення. Найбільш
дієвим механізмом управління таким процесом є сучасний землеустрій.
Для вирішення загального завдання організації використання землі у межах
землекористування (землеволодіння) треба не тільки намітити розташування
компонентів і елементів (складових частин) проєкту організації використання
земель, а й реально створити ці компоненти й елементи. Такі завдання
землевпорядкування не можливо вирішити повністю без інноваційних рішень.
Необхідно піти на розширення змісту поняття землеустрою з урахуванням
більш

глибокого

і

детального

обґрунтування

соціально-економічних,

екологічних чи інженерних заходів, а також разом із землевпорядними
процедурами проводити процедури реалізації наукових розробок у галузі
використання та охорони земель. Саме в цьому полягає головна ідея
вдосконалення інноваційного землеустрою в сучасних умовах.
Після прийняття нової редакції Земельного кодексу України у 2001 році
та важливих для України законів «Про землеустрій», «Про охорону
земель», «Про оцінку земель» (прийняті у 2003 р.) було створено ринкове
інституціональне середовище для землеустрою і землевпорядкування. Попри
це у період 2001–2020 рр. також відбулося зниження ролі держави у здійсненні
землеустрою і землевпорядкуванні. Це призвело до погіршання функції
планування розвитку, як основної складової в системі управління земельними
ресурсами та землекористування, а також порушило комплексність здійснення
заходів, пов’язаних із процесом проведення земельної реформи. Зокрема,
не розроблялися інноваційні програми використання і охорони земель, проєкти
землеустрою

щодо

впорядкування

сільськогосподарських

землеволодінь

і землекористувань, а також проєкти організації їх сівозмін тощо.
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У сучасних умовах децентралізації влади ще більшої актуальності набула
необхідність обґрунтування теоретико-методологічних та методичних засад
інноваційно-інвестиційного напряму розвитку землеустрою на місцевому рівні.
Над вирішенням проблем економічних, екологічних та інституційних
засад розвитку землеустрою і землевпорядкування на місцевому рівні
працювали такі вітчизняні вчені: В. М. Геєць, Л. А. Гунько, Д. С. Добряк,
О. С. Дорош, Й. М. Дороша, Н. О. Капінос, Р.М. Курильців, А. Г. Мартин,
Л. Я. Новаковського,

З. М. Пересунько,

А. М. Третяк,

М. А. Хвесик,

К. В. Худоба та інші дослідники. Однак, у дослідженнях приділялася
недостатня увага саме питанням інноваційних засад здійснення землеустрою
і землевпорядкування на місцевому рівні та питанням оцінки ефективності
інновацій в умовах децентралізації влади.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи
Національного університету біоресурсів і природокористування України, а
саме: в рамках науково-технічної програми «Розробка наукових основ
економіки землекористування та землевпорядкування» (номер державної
реєстрації – 0104U003801), в якій здобувачем сформовано поняття та сутність
інновацій у сфері землеустрою, та в межах науково-технічної програми
«Напрями

розвитку

та

механізми

формування

економіки

і

екології

землекористування в умовах нових земельних відносин» (номер державної
реєстрації 0111U006654) Державної екологічної академії післядипломної освіти
та управління Мінприроди України, в якій здобувачем обґрунтовано
методологічні та методичні основи інноваційних засад розвитку землеустрою
на місцевому рівні в Україні.
Мета та завдання дослідження. Мета дисертації – обґрунтування
теоретико-методичних
здійснення

підходів

та

інноваційно-інвестиційних

практичних
напрямів

рекомендацій
розвитку

щодо

землеустрою

і землевпорядкування на місцевому рівні та оцінки їх ефективності в умовах
децентралізації влади.
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Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:
– дослідити
та

сутність

землевпорядної

і

діяльності

значення
в

землевпорядних

розвитку

системи

інновацій
землеустрою

та землекористування;
– розробити концептуальні засади розвитку сфери інноваційної діяльності
в системі землеустрою;
– здійснити аналіз заходів із землеустрою у період проведення земельної
реформи в Україні та оцінку видів землеустрою;
– здійснити аналіз інституційного забезпечення інноваційного розвитку
землеустрою;
– обґрунтувати основні напрями інноваційного розвитку землеустрою
та землевпорядкування в умовах ринкової економіки;
– удосконалити

методичні підходи до розроблення

інвестиційних

землевпорядних проєктів, як інновації екологізації та капіталізації сільськогосподарського землекористування;
– удосконалити методичні підходи оцінки ефективності землевпорядних
інновацій у сільськогосподарське землекористування.
Об’єкт дослідження – процес інноваційно-інвестиційного розвитку
землеустрою

та

землевпорядкування

на

місцевому

рівні

в

умовах

децентралізації влади.
Предмет дослідження – теоретичні та методичні аспекти інноваційноінвестиційного розвитку землеустрою та землевпорядкування на місцевому
рівні в умовах децентралізації влади.
Методи дослідження. Теоретичну та методичну основу дисертації
становлять наукові положення і принципи економічної теорії та економіки
землекористування, а також прикладні дослідження щодо вдосконалення
інвестиційно-інноваційних

засад

розвитку

та

здійснення

землеустрою

і землевпорядкування на місцевому рівні в умовах децентралізації влади.
Інформаційну

базу

дослідження

становлять

вітчизняні

законодавчі

та нормативно-правові акти, статистичні й аналітичні матеріали Державної
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служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, а також Державної
служби статистики України, наукові праці провідних українських і зарубіжних
вчених, матеріали науково-практичних конференцій, спеціальні наукові
видання.
У

процесі

дослідження:

написання

дисертації

абстрактно-логічний

–

використовувалися

для

обґрунтування

такі

методи

мети,

завдань

і висновків дисертації; монографічний – у процесі аналізу наукових поглядів,
законодавчих

нормативних

документів,

статистичних

збірників

та

енциклопедій; економічний аналіз – для визначення ефективності інвестиційноінноваційних напрямів у сфері землеустрою і землевпорядкування місцевого
рівня; статистичний – у процесі узагальнення даних, оцінки тенденцій тощо.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у подальшому
розвитку теоретичних, методичних та практичних положень, які визначають
інноваційно-інвестиційні засади розвитку землевпорядкування на місцевому
рівні в умовах децентралізації влади.
До основних результатів дисертаційного дослідження належать такі:
вперше:
– розроблено

логічно-змістовну

модель

критеріїв

та

показників

ефективності інноваційної діяльності у галузі землеустрою, яка містить
економічну, науково-технічну, екологічну, соціальну, бюджетну ефективність
інноваційної діяльності у сфері землеустрою;
– розроблено

концептуальні

засади

розвитку

сфери

інноваційної

діяльності в системі землеустрою, що передбачають напрями розв’язання
та здійснення програмних заходів щодо визначених проблем;
удосконалено:
– сутність землевпорядних інновацій, яка полягає у комплексній
організації процесу впровадження та використання результатів науководослідних і дослідно-технологічних землевпорядних робіт, спрямованих
на капіталізацію та екологізацію землекористування;
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– напрями інноваційного розвитку землеустрою та землевпорядкування
в умовах ринкової економіки, зокрема до основних віднесено: реалізацію
результатів теоретико-методологічних досліджень у сфері землеустрою;
удосконалення

інституційного

середовища

проведення

землеустрою

та землевпорядкування; удосконалення процесу збору інформації про земельні
ділянки та права на них тощо; запровадження розроблення інвестиційних
проєктів

землеустрою;

удосконалення

методичних

підходів

оцінки

ефективності інноваційних проєктних рішень;
– структуру і зміст інвестиційного проєкту землеустрою сільськогосподарських підприємств у контексті інновацій: зменшення розораності
території,

впорядкування

території

сівозмін,

зменшення

деградаційних

процесів, зокрема ерозії земель та оцінки ефективності інноваційних проєктних
рішень;
– методичні засади визначення економічної та екологічної ефективності
інновацій у сфері землеустрою і землевпорядкування, що полягають
в удосконаленні їх показників;
набула подальшого розвитку класифікація інноваційних процесів у сфері
землеустрою, що мають здійснюватися за розробленою схемою і за своїм
характером поділяються не тільки на технічні, організаційні та соціальноекономічні, як загально прийнято, а й на екологічні й інституціональні.
Практичне значення одержаних результатів. Одержані наукові
результати мають важливе практичне значення для реалізації інновацій у сфері
землеустрою та землевпорядкування в умовах нових земельних відносин.
Запропоновано

основні

напрями

інноваційного

розвитку

землеустрою

та землевпорядкування.
Пропозиції

щодо

підвищення

ефективності

інновацій

у

сфері

землеустрою та землевпорядкування в умовах нових земельних відносин
знайшли застосування в діяльності Державного підприємства «Науководослідний та проектний інститут землеустрою» (акт впровадження від
11.01.2021 р.), зокрема щодо оцінки екологічної ефективності інноваційних
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проєктних рішень у процесі розроблення проєктів землеустрою, Державної
установи «Інститут землекористування НААН» (акт впровадження від
13.01.2021 р.), стосовно інституціональних пропозицій щодо стандартизації у
сфері землеустрою, організації «Асоціація фахівців землеустрою України» (акт
впровадження від 13.01.2021 р.), щодо удосконалення землевпорядного процесу
розроблення проєктів землеустрою, а також були впроваджені у навчальний
процес у Національному університеті біоресурсів і природокористування
України (акт впровадження від 05.01.2021 р.), у процесі підготовки навчальних
методичних матеріалів.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим
дослідженням, яке має важливе теоретичне, методичне і практичне значення.
У процесі роботи здобувачем розроблено наукові положення, методичні
підходи та практичні рекомендації щодо інвестиційно-інноваційних засад
розвитку та здійснення землеустрою і землевпорядкування на місцевому рівні
в умовах децентралізації влади. Одержані результати дають змогу вирішити
важливе

практичне

завдання

інноваційно-інвестиційної

ефективності

здійснення землеустрою і землевпорядкування для місцевого рівня. З наукових
праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї
та положення, які є результатом особистої роботи здобувача.
Апробація результатів дисертації. Результати наукових досліджень
здобувача пройшли апробацію й одержали позитивну оцінку на: Міжнародній
науково-практичній конференції, присвяченій 5-річчю створення юридичного
факультету Національного аграрного університету України (м. Київ, 2006 р.);
Всеукраїнській науковій конференції молодих учених (м. Умань, 2011 р.);
Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів
та студентів, яка присвячена Дню землевпорядника та 15‒річчю створення
кафедри управління земельними ресурсами «Управління земельними ресурсами
в умовах децентралізації влади: стан, проблеми та перспективи їх вирішення»
(м. Київ, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
молодих вчених «Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні
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питання науки та практики» (м. Львів, 2016 р.); Міжнародній конференції,
присвяченій 20-річчю створення факультету землевпорядкування «Землеустрій,
кадастр та охорона земель в Україні: сучасний стан, європейські перспективи»
(м. Київ, 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції аспірантів,
магістрів і студентів, присвяченій Дню землевпорядника в Україні «Земельні
ресурси України і землевпорядна наука: минуле, сьогодення, майбутнє»
(м. Київ, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції для студентів,
аспірантів та молодих учених «Реформування фінансово-економічної системи
в контексті міжнародного співробітництва» (м. Київ, 2019 р.); Міжнародній
науковій конференції «Nieruchomość w przestrzeni 5» (м. Калуш, Республіка
Польща, 2019 р.).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження повною мірою
опубліковано у 35 наукових працях, з яких 2 монографії, 20 статей у наукових
фахових виданнях України, у тому числі включених до міжнародних
наукометричних баз даних, стаття у науковому виданні іншої держави,
свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір, 11 тез наукових
доповідей.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій,
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.
Загальний обсяг дисертації становить 302 сторінки. Робота містить 41 таблицю
та 37 рисунків. Список використаних джерел налічує 207 найменувань.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙ В
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
1.1.

Сутність і значення землевпорядних інновацій в розвитку

сільськогосподарського землекористування
У процесі децентралізації влади в Україні набуває особливого значення
проблема

забезпечення

ефективного

функціонування

національної

економіки,ке на етапі проходження періоду стабілізації ринкових відносин
особливо потребує активізації інвестиційно-інноваційної діяльності. Ще в 1957
році у праці «Технологічні зміни та функція сукупного виробництва» Роберт
Солоу, зауважив, що саме активна інноваційна діяльність підприємств різних
форм власності дедалі більше визначає темпи їхнього економічного зростання.
За його підрахунками, валовий національний продукт США в період з 1909 по
1949 рр. збільшився на 87,5 % за рахунок «технологічних змін», тобто
інновацій [1, с. 17] С. А. Володін [2, с. 13] зазначає, що без активізації
інноваційно-інвестиційних процесів, прискорення впровадження у виробничий
сектор провідних технологій і новітніх розробок світового рівня неможливий
науково-технологічний прогрес, рівень розвитку якого визначає подальший
економічний розвиток держави. Тому й розвиток сільськогосподарського
землекористування

тісно

пов’язаний

з

відповідними

землевпорядними

інноваціями. А вирішення проблеми соціально-економічного розвиткуяк
держави в цілому, так і сфери землеустрою, стає можливим лише на основі
економічно обґрунтованих знань. Отже, потрібна нова формула розуміння і
втілення у планування і організацію розвитку землекористування результатів
науково-технічного прогресу [3, с. 48].
Необхідною

умовою

досягнення

цих

довгострокових

цілей

є

цілеспрямована інноваційна і інвестиційна діяльність [3, с. 47; 4]. При цьому, на
наш погляд,

до

сьогодні

мало

опрацьованими

залишаються

питання
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економічної оцінки інноваційних процесів, що у свою чергу може призвести до
впровадження у практику неефективних інноваційних проєктів. Формування
інноваційно-інвестиційних напрямів розвитку землеустрою, зокрема на
місцевому рівні, починається з розуміння глибинної сутності інновацій.
У науковій спільноті, незважаючи на чималу кількість досліджень,
присвячених саме теорії інновацій, таки єдиного та загальноприйнятого
визначення «інновація» немає, оскільки поняття вважається досить складним і
багатогранним.
Для визначення сутності інновацій необхідно розглянути наявні в
науковій літературі думки щодо визначення даного поняття. Розробкою різних
аспектів

теорії

інновацій

займалися

М. І.

Туган-Барановский

[5],

М. Д. Кондратьєв [6], Й. Шумпетер [7], Саймон (Семен) Кузнець, Б. Твісс [8], Г.
Менш [9], К. Фрімен, Ф. Санто [10], Б. Валента, Е. Роджерс.
Серед вчених, які досліджують проблематику інновацій в Україні та
пострадянських країнах, слід відзначити П. Александрова, Ю. М. Бажала [11],
С. В. Валдайцев [12], В. М. Гейця [13], [14], І. І. Лукінова, С. А. Володіна [2],
Г М. Соловйова, А. Пригожина [15], Ю. В. Яковця [16], Е. А. Уткіна [17], В. Г.
Герасимчука, Г. М. Доброва, Б. Кваснюка, П. Н. Завліна, Р. А. Фатхутдінова
[18], С. Ю. Глазьєва [19], Д. М. Черваньова, Л. І. Нейкову [20] та інших.
На наш погляд, цікавою є систематизація найбільш вагомих інноваційних
теорій та їх представників на основі відповідних джерел, виконана
З. М. Пересуньком [21] та наведена в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Інноваційні теорії та їх представники [21]
Дослідник

Роки
життя

Країна

Адам Сміт

1723-1790

Англія

Жан
Кондорсе

1743-1794

Франція

Праця
«Дослідження про природу й
причини багатства народів»
«Ескіз історичної картини
прогресу людського розуму»

Роки видання
1776
1795

28

Продовження таблиці 1.1
Давид
Рікардо

1772-1823

Англія

Карл Маркс

1818-1883

Німеччина

Михайло
ТуганБарановський
Микола
Кондратьєв
Крістофер
Фрімен
Вернер
Зомбарт
Йозеф
Шумпетер
Еверет
Мітчел
Роджерс
Герхард
Менш
Браян
Чарльз Твісс
Браян
Чарльз Твісс

Саймон
(Семен)
Кузнець

Едвард
Денісон
Крістофер
Фрімен

М. Портер

1865-1919

Росія

1921-2010

Англія

1863-1941

Німеччина

1931-2004

«Капітал»

Теорія циклів («довгих хвиль»)
«Промислові кризи у сучасній
Україна
Англії, їх причини і вплив на
народне життя»

1892-1938

1883-1950

«Початок політичної економії і
оподаткування»

«Великі цикли кон’юнктури»

«Економічна теорія промислових
інновацій»
Класична теорія інновації

1867, 1885,
1895

1894
1926 (1928
видано)
1974

«Капіталістичний підприємець»

1909

Австрія,
«Теорія економічного розвитку»
США
«Цикли бізнесу»
Неокласична теорія інновацій

1912
1939

США

«Дифузія інновацій»

«Технологічний пат: інновації
долають депресію»
«Управління науково-технічними
1926
США
нововведеннями»
«Індустріальні дослідження та
технологічні інновації»
«Дослідження та інновації в
1930
США
сучасній корпорації»
«Інновації, технологія і
економіка»
«Вікові рухи у виробництві та
цінах»
1901-1985
США
Нобелівська лекція «Сучасний економічний ріст:
результати та роздуми»
Соціально-психологічна теорія інновацій
«Аналіз економічного зростання
США з 1929 по 1969»
1915-1992
США
«Аналіз сповільненого
економічного зростання США в
70-і рр..»
«Економічна теорія промислових
1921-2010
США
інновацій»
Теорія конкурентних переваг
Конкурентна перевага: Як
1947
США
досягти високого результату і
забезпечити його стійкість
1937

1817

Німеччина

1962
1975
1974
1968
1971
1995
1930
1971

1974
1979
1974

1985
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Теорія великих циклів («довгих хвиль»). У зародженні інноваційної теорії
значне місце належить видатному українському вченому М. І. ТуганБарановському (1856‒1919 рр.) – засновнику теорії циклів «довгих хвиль».
Вона

є

складовою

частиною

теорії

періодичних

криз

–

концепції

кон’юнктурних циклів та його дуалістичної теорії вартості. Концепція
базується на критиці трудових теорій Д. Рікардо та К. Маркса й теорії
граничної корисності австрійської економічної школи. На початку 19 століття у
Франції на основі його концепції кон’юнктурних циклів діяв комітет для
передбачення промислових криз. Концепції М. І. Туган-Барановського стали
підґрунтям теорії прогнозування ринкової кон’юнктури та в подальшому
проведенні ефективної економічної політики Дж. М. Кейнсом.
Уперше теорія великих циклів («довгих хвиль») була викладена 1894
року в книзі М. І. Туган-Барановського «Промислові кризи в сучасній Англії, їх
причини і близький вплив на народне життя» [5] й була позитивно сприйнята
науковими колами у всій Європі.
Основний закон інвестиційної теорії циклів: фази промислового циклу
визначаються законами інвестування – вперше сформулював М. І. ТуганБарановський. Порушення ж ритму економічної активності, що призводить до
кризи, відбувається через відсутність паралелізму на ринках різних сфер у
період економічного підйому, розбіжності між заощадженнями й інвестиціями,
через диспропорційності в русі цін на капітальні блага і споживчі товари [22].
Досліджуючи природу криз в англійській промисловості, виявлено, що
економічному розвитку притаманна циклічність й ця циклічність визначається
обмеженістю позичкового капіталу та особливостями його інвестування в
капітальні товари [23, с. 86]. Цікавим твердженням М. І. Туган-Барановськиого
є те, що «не споживання керує виробництвом, а виробництво визначає
споживання. Це відбувається в результаті накопичення капіталу та його
інвестування в нові технології та виробництво» [22].
Російський економіст М. Кондратьєв взяв за основу концепцію
кон’юнктурних циклів М. І. Туган-Барановського, що є основою теорії
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циклічності інноваційного розвитку, і всебічно її розвинув та сформував як
теорію довгих хвиль. При цьому, М. Д. Кондратьєв встановив взаємозв’язок
великих циклів із технічним розвитком виробництва, використавши в ході
аналізу дані про науково-технічні відкриття, показав хвилеподібний характер їх
динаміки. Вивчаючи динаміку відкриттів і винаходів, він відрізняв її від
динаміки нововведень, досліджував останню в розрізі фаз великого циклу і
показав, що нововведення розподіляються в часі нерівномірно, з’являються
групами та ініціюють підвищувальну фазу [24]. Він, аналізуючи характер
економічного розвитку Франції, Англії, США та Німеччини, на основі
статистичних даних виявив хвилеподібність (циклічність) розвитку в даних
країнах, коли фази піднесення економіки чергуються з фазами відносного
спаду, й період даних коливань відбувається в межах 40–60 років, виділив
чотири емпіричні закономірності в розвитку даних циклів:
1) перед початком підвищувальної фази кожного великого циклу
кон’юнктури чи на її початку спостерігаються значні зміни в умовах життя
суспільства;
2) періоди підвищувальних фаз більш тісно пов’язані з політичними та
соціальними потрясіннями – війнами, революціями, державними переворотами;
3) знижувальні фази супроводжуються довготерміновою депресією в
сільському господарстві;
4) на знижувальних фазах середньо тривалий цикл відрізняється більшою
гостротою криз й глибиною й тривалістю депресій [24; 25, с. 88].
Дослідження М. Д. Кондратьєва зробили серйозний вплив на розвиток
класичної теорії інновацій, а також на дослідження сьогодення.
Класична теорія інновацій. У 1911 році у роботі «Теорія економічного
розвитку» Й. А. Шумпетер розглянув питання інновацій [26]. Він вперше ввів в
економічний обіг поняття інновацій або, якщо використовувати початкову
термінологію автора, – «нових комбінацій змін у розвитку», включивши до
п’яти нових комбінацій [26, с.159]:
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–

використання нової техніки, нових технологічних процесів або

нового ринкового забезпечення виробництва;
–

виготовлення нового продукту або відомого продукту з новими

властивостями;
–

використання нових видів сировини або напівфабрикатів;

–

зміни в організації виробництва і його матеріально-технічного

забезпечення;
–

проникнення на новий ринок [26, с. 159].

Також Й. А. Шумпетер дав визначення інновації як «будь-якої можливої
зміни, що відбувається внаслідок використання нових або вдосконалених
рішень технічного, технологічного, організаційного характеру в процесах
виробництва, постачання, збуту продукції, після продажного обслуговування».
Отже, інновація трактується ним, як «нова науково-організаційна комбінація
виробничих факторів, що мотивована підприємницьким духом особливого типу
підприємця – «новатора» [26].
Ключова ознака інновації – новизна, але інновації – не просто
нововведення, а фактор виробництва, тобто виробнича функція, яка визначає.
Найбільш важливими інноваціями є впровадження нових продуктів і нових
методів виробництва (товарні і технологічні). Масова поява «нових комбінацій»
свідчить про підйом економіки. Базові інновації (великі винаходи) створюють
передумови для формування нових поколінь техніки і технології, ініціюють
вторинні (дрібні) інновації.
За Й. А. Шумпетером, інноваційна діяльність базується на схильності
підприємця-новатора до ризику. При вдалому впровадженні підприємствопершопроходець отримує монопольний прибуток, а нововведення поступово
поширюється і використовується в ході господарської діяльності іншими
підприємствами. Подальше падіння норми прибутку стимулює підприємства до
нових інновацій [26].
У своїй пізнішій роботі «Економічні цикли» (1939 р.) він детально
розглянув інноваційні процеси в їх взаємозв’язку з циклічним розвитком
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ринкової економіки. Й. Шумпетером виділено три хвилі, які обумовлені такими
базовими інноваціями, як: використання і поширення парової машини (1790‒
1842 рр.); поширення залізниці (1843‒1897 рр.); поява електроенергії та
автомобіля (1898‒1949 рр.) [7].
Проте, як зазначають П. П. Микитюк та Ж. Л. Крисько [27, с. 18], відомий
вчений С. Кузнєць вказав на низку проблем, що залишилися непоясненими в
теорії вченого Й. Шумпетера. По-перше, для утворення довгої хвилі необхідно,
щоб нововведення були або дуже значними, або досить велика їхня кількість
концентрувалася в обмеженому проміжку часу. Нововведень, здатних надати
потужний дестабілізуючий вплив на всю економічну систему, дуже мало, хоч
систематично відбувається багато малозначних нововведень. По-друге, в теорії
Й. Шумпетера залишилося нез’ясованим, чому ефект значних і важливих
нововведень триває протягом декількох десятиліть, а не, наприклад, років. Потретє, Й. Шумпетер не дав переконливого пояснення періодично повторюваним
депресіям і нерівномірності появи значущих нововведень. Тому дати відповіді
на нерозв’язані Й. Шумпетером проблеми та подолати недоліки свого
попередника взялися неошумпетеріанці – Г. Менш, М. Фрідмен, Д. Ван Дейн.
На їхню думку, технологічний процес є стрибкоподібним, переважно
ендогенним, і його особливості повинні братися до уваги при вивченні
довгострокових перепадів у темпах економічного розвитку.
До послідовників інноваційного спрямування «теорії довгих хвиль»
також зараховують: С. Кузнеця, Г. Менша, А. Клайнкнехта, Д. Ван Дейна.
Отже,

природа

дослідженнями

М. І.

довгострокових

економічних

Туган-Барановського,

М. Д.

коливань,

згідно

Кондратьєва

з
та

Й. А. Шумпетера, має взаємозв’язок з технічним розвитком виробництва. При
цьому періодизацію основних хвиль інноваційного розвитку, як пропонує
С. А. Володін [2], можна представити графічно (рис. 1.1).
Великий цикл складається з підвищувальної і знижувальної фази. Перед
настанням підвищувальної фази або на її початку відбувається пожвавлення в
сфері технічних винаходів, нововведень, з’являються нові галузі промисловості
33

або проходять якісне оновлення старі. У підвищувальній фазі першого циклу
роль «каталізатора» відіграв розвиток текстильної промисловості, виробництво
чавуну, другого циклу – будівництво залізниць, третього циклу ‒ впровадження
електрики, поява радіо та телефону, поява галузі важкого машинобудування.

Рис. 1.1. Прискорення інноваційних хвиль
Туган-Барановського-Кондратьєва-Шумпетера [2]
На знижувальній фазі відбувається повсюдне поширення нововведень,
завершується ж фаза депресією і новим технологічним «стрибком», що дає
життя новій «довгій хвилі». Нововведення за такою схемою виступають однією
з важливих причин початку нового циклу, а також закономірним підсумком
розвитку економіки в попередньому циклі.
Тому інновації, з одного боку, є каталізатором підвищувальної тенденції, а з
іншого

‒

закономірним

підсумком

завершення

хвилі

попередньої,

підкоряючись законам великого циклу.
Темпи інновацій показано кривою лінією (рис. 1.1). Зазначимо, що
прискорення хвилі Туган-Барановського-Шумпетера-Кондратьєва, а саме з
середини ХХ ст., відбувається у зв’язку з високим темпом розвитку різних
винаходів в різноманітних галузях (у сфері електроніки, нафтохімії, з
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розвитком авіації тощо). П’ята інноваційна хвиля, яка, як видно із рисунку,
почалася в 90-хрр. ХХ ст., спричинена появою цифрових мереж, програмних
продуктів, нових медичних засобів. При цьому, як вказує В. В.Зянько у своїй
монографічній роботі, особливий інтерес викликає четверта і п’ята інноваційні
хвилі в економіці наприкінці другого і початку третього тисячоліть, для яких
характерна така особливість, як суттєве (майже вдвічі) зменшення тривалості
циклу [28].
Проте, як вважають В. М. Геєць, В. П. Семиноженко [29], що уже з
середини 90-х років ХХ ст. починає формуватися шоста інноваційна хвиля (6–й
уклад).

На

їхню

думку,

він

спричинений

«розвитком

біотехнологій,

нанотехнологій, фотоніки, оптоелектроніки, аерокосмічної промисловості,
нетрадиційних джерел енергії та ін.». Що підтверджує те, що більшість
інновацій нової інноваційної хвилі формуються у фазі попередньої.
Отже, з досліджень М. І. Туган-Барановського, М. Д. Кондратьєва та
Й. А. Шумпетера виходить, що роль інновацій полягає в утворенні хвиль
(коливань), зокрема з понижувальної на підвищувальну тенденцію. Крім того,
слід зазначити той факт, що інновації розподіляються за часом нерівномірно та
з’являються

групами

(кластерами).

І

взагалі

ці

рекомендації

часто

використовують при розробці інноваційної стратегії держави.
Неокласична

теорія

інновацій.

Еверетт

Мітчел

Роджерс

«Дифузія

інновацій» (1962 р.), Герхард Менш «Технологічний пат: інновації долають
депресію»(1975 р.), Браян Чарльз Твісс «Управління науково-технічними
нововведеннями» (1974 р.), Браян Чарльз Твісс «Індустріальні дослідження та
технологічні інновації» (1968 р.), «Дослідження та інновації в сучасній
корпорації» (1971 р.), «Інновації, технологія і економіка» (1995 р.), Саймон
(Семен) Кузнець «Столітня динаміка виробництва та цін» ‒ Нобелівська
лекція , «Сучасний економічний ріст: результати та роздуми» (1971 р.).
Німецький вчений Г. Менш (Mensch G. Stalemate in Technology: Innovation
Overcome the Depression. Cambridge, New York: Ballinger. Mass.,), базуючись на
ідеях Й. Шумпетера та В. Кондратьєва, запропонував свою класифікацію
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інновацій. Зокрема, виділивши за ступенем значущості такі основні види
інновацій, а саме: базисні, поліпшуючі і псевдонововведення. Де базисні
інновації утворюють нові галузі та ринки, або ведуть до значних змін у сферах
управління, культури, громадських послуг. Г. Менш розглядав циклічність і
темпи економічного зростання у взаємозв’язку з процесом відтворення
базисних інновацій. У міру поширення базисного нововведення відбувається
вичерпання його потенціалу і створюється ситуація «технологічного пата» і
стагнації в економіці. Внаслідок старіння нововведення і насичення ринку
норма прибутку падає, інвестиційна активність підприємств зменшується,
відбувається відтік грошових коштів з реального сектора в фінансову сферу.
Поява нових базисних інновацій тягне за собою новий економічний підйом, і
цикл починається спочатку. Поліпшуючі нововведення пов’язані з різними
«модифікаціями» базисних інновацій, їх максимальним пристосуванням до
змінних умов ринку. Псевдонововведення або псевдоінновації визначають
мінімальні зміни, які носять скоріше «декоративний» характер, ніж дійсно
стимулюють інноваційний розвиток. Вони зазвичай поширені на завершальній
фазі життєвого циклу системи, коли вона вже в основному вичерпала свій
потенціал, але чинить опір заміні більш прогресивною системою, прагне за
допомогою видимості оновлення зберегти свою нішу в новому світі [9].
На думку Г. Менша, погіршення фінансового становища чи зменшення
норми прибутку стимулює до впровадження інновацій та інвестування в нові
товари і технології. Також він зазначає, що економічна криза пояснюється
застоєм науки та нестачею базових інновацій.
Як стверджують О. Ф. Андронова та А. В. Череп «погіршення стану фірми
породжує стимул до інновацій. І навпаки, коли справи фірми процвітають, у неї
немає необхідності що-небудь серйозно змінювати у вже налагодженому
виробництві» [30, с. 31]. Як зауважив З. М. Пересулько [18], на думку
Г. Менша, депресія відіграє роль генератора умов для появи інновацій, що
становлять технологічний базис нової довгої хвилі.
У своїй праці С. О. Заїка та О. В. Гридін [31, с. 25] доводять, що вчений
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М. Д. Кондратьєввважав, що найбільша частка базисних нововведень має
припадати на фазу депресії великого циклу. При цьому на підвищувальній фазі
нового циклу в основному відбувається поява інноваційних поліпшень, а на
початку

знижувальної

фази

все

більшу

роль

починають

відігравати

псевдонововведення. Щодо Х. Фрімена, то він у своїй праці [32] критикував
подібний підхід у зв’язку з високими ризиками для фірм інвестування в
інновації на етапі економічного спаду. На його думку, «шторм нововведень»
повинен починатися на фазі пожвавлення економіки, а попит на базисні
інновації формується з боку швидкозростаючих галузей економіки, що
складають основу великого економічного циклу. На думку дослідників,
найбільш зваженою видається позиція А. Кляйнкнехта [29], відповідно до якої в
період тривалих економічних криз відбувається перехід від стратегії
максимізації прибутку до стратегії мінімального відносного ризику. В цьому
випадку стратегія інвестицій в радикальні нововведення може виявитися
оптимальною – її відносний ризик буде нижче, ніж робота на «старих» ринках.
Тобто, А. Кляйнкнехт відзначав, що інновації-продукти в основному
з’являються на фазі депресії довгої хвилі, а інновації-процеси ‒ на фазі підйому.
Крім розуміння інновації як зміни, в науковій літературі існує також підхід,
який розглядає інновацію як процес. Американський економіст Б. Твісс
розумів інновації як процес, а саме [8]: «Це єдиний в своєму роді процес, який
поєднує науку, техніку, економіку і управління. Його суть в отриманні новизни,
і триває він – від зародження ідеї до її комерційної реалізації, охоплюючи весь
комплекс відносини, виробництво, обмін та споживання». Тобто, в якому
винахід або ідея набувають саме економічного змісту.
Як стверджує З. М. Пересулько [18], С. Кузнець – лауреат Нобелівської
премії за досягнення у розвитку теорії економічного розвитку – також
дотримувався заданого Шумпетером курсу в інноваційній теорії та ввів поняття
«епохальних» інновацій як таких, що докорінно змінюють життя людини.
Соціально-психологічна теорія інновацій. Представниками соціальнопсихологічної теорії інновацій були Е. Денісон із працями «Аналіз
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економічного зростання США з 1929 по 1969» (1974 р.), «Аналіз сповільненого
економічного зростання США в семидесятих роках» (1979 р.) та К. Фрімен
«Економічна теорія промислових інновацій» (1974 р.). Також одна з ідей
Шумпетера щодо визначальної ролі новатора як носія інноваційного розвитку
закладена в основу соціально-психологічної теорії інновацій, де велика увага
зосереджується на проблемах місця особистості, рівня освіти, мотивації та
аналізу соціально-психологічних чинників та їх впливу на розвиток інновацій.
Теорія конкурентних переваг. Представником цієї теорії є М. Портер із
працею

«Конкурентна

перевага:

Як

досягти

високого

результату

і

забезпечити його стійкість» (1985 р.).
Як доводить З. М. Пересулько [18], то М. Портером було засновано теорію
конкурентних переваг. У своїй праці «Конкуренція», яка практично повністю
присвячена

питанню

взаємозв’язку

впроваджень

інновацій

та

конкурентоспроможності підприємств, М. Портер наголошує на тому, що
компанії домагаються конкурентних переваг за допомогою інновацій. Вони
підходять до розуміння нововведень в найширшому сенсі, використовуючи як
нові технології, так і нові методи роботи. Вони освоюють нові принципи
конкуренції

або

знаходять

кращі

засоби

конкурентної

боротьби

при

використанні старих способів [33, с. 215]. Також він зазначав, що виграють
лише ті компанії, які вміло впроваджують потрібні інновації, і по-справжньому
конкурентоспроможна компанія найчастіше з готовністю відгукується на появу
нового стандарту впровадженням відповідної інновації [33, с. 469].
Окрім вказаного, на думку низки вчених Н. Ю. Журавльової [34],
інновацію як економічну категорію у перерахованих вище трактуваннях.
Також ми вважаємо доцільним означення інших відомих підходів до
розуміння інновації для виявлення її істотних рис, ознак та властивостей.
Так, Н. В. Чайковська, А. Є. Панягіна пропонують наступні підходи щодо
розуміння інновацій, згідно з принципами їх формування, об’єднати в такі
основні групи [36]:
1) «еволюційний принцип» – підходи розкриваються відповідно до етапів
38

розвитку сучасної теорії інновацій, а саме від класичної до соціальної
концепції (Шумпетер Й. [7]);
2) «двополярний принцип» – розмежовує «об’єктні» і «процесні»
(«відтворювальні») підходи, які трактують інновацію як результат або процес
інноваційної діяльності (Пригожин А. [15]);
3) «багатомірний принцип» – в межах різних підходів інновації
розглядалися і як результат, і як система, і як зміна та процес (Санто Б. [10],
Твісс Б. [8]).
Еволюційний принцип розкриття сутності інновацій. М. Хучек у своїй праці
[37] виділяє низку етапів розвитку інновацій: класична теорія; теорія великих
циклів (довгих хвиль); неокласична теорія; теорія прискорення; теорія
технологічних укладів; соціальна теорія. При цьому в межах кожної із вказаних
теорій уточнюється сучасне розуміння сутності інновації.
Двополярний принцип. Його послідовники виділяють об’єктні і процесні
підходи до розуміння інновації. Згідно з двополярним принципом визначення
сутності інновації, запропонованим М. С. Очаківською [38], слід виділяти два
базові підходи: об’єктний, в рамках якого інновація розуміється як кінцевий
результат, запроваджене нововведення, та процесний, який трактує інновацію
як процес реалізації ідеї і її перетворення в готовий результат.
Об’єктний підхід до розуміння інновації переважає. Більшість економістів
погоджуються

з

розумінням

інновації

як

впровадженого

об’єкта.

Представниками об’єктного підходу є, зокрема, О. М. Фоломьєв, Е. А. Гейгер,
В. А. Рубе, С. Менделл, Д. Енніс, Ф. Янсен [39]. При цьому слід виділяти два
різновиди об’єктного підходу: власне-об’єктний і об’єктно-утилітарний.
У визначенні М. І. Яндієва, поняття «інновація» відображає кінцевий
результат інноваційної діяльності. Зокрема, який здобув втілення у вигляді
нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку; нового або
вдосконаленого

технологічного

процесу,

використаного

в

практичній

діяльності або в новому підході до соціальних послуг [40].
Багатовимірний принцип не обмежує можливе трактування інновації двома
полюсами: об’єкта або процесу. Згідно з цим принципом, як зазначають В. Г.
Мединський [41], Н. Ю. Журавльова [34], інновація може розумітися і як
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результат, і як система, і як зміна та процес.
При розкритті змісту інновації як результату використовуються поняття
«нові технології», «наукомістка продукція», «високотехнологічна продукція».
Таке розуміння відображено в роботах М. М. Молчанова [42], Е. А. Уткіна,
А. С. Кулагіна, С. Д. Бешелева, С. В. Валдайцева [12].
Під

наукомісткою

продукцією

розуміється

продукція

галузей,

де

співвідношення середньорічного обсягу витрат на дослідження і розробки до
середньорічного обсягу продажів є підвищеним, понад 5‒10 % [12]. Високотехнологічна продукція – це така, для виробництва якої використовуються
складні технологічні процеси (тобто такі, які ґрунтуються на результатах не
тільки прикладних, а й фундаментальних досліджень). Наукомістка продукція
одночасно

є

високотехнологічною.

Високотехнологічна

продукція

наукомісткою буває не обов’язково. Якщо в галузі масово виробляють та
реалізують технічно складну продукцію, співвідношення в ній річного обсягу
наукомісткої

продукції

до

загального

обсягу

продажів

буде

нижче

нормативного.
Під «новими технологіями» розуміються нові науково-технічні результати у
високотехнологічних галузях. По суті це науково-технічна продукція цих
галузей, яка за допомогою ліцензійних угод може передаватися як нові
технології. Таким чином, наукомістка і високотехнологічна продукція, нові
технології є різновидами інновації, що розглядається як результат.
Розуміння інновації як системи (Н. Лапін, Л. Водачек) передбачає її
трактування як цільових змін у функціонуванні підприємства як системи,
зокрема, і кількісного, і якісного. Така зміна може відбуватися в будь-якій сфері
діяльності підприємства і завжди носить комплексний характер.
Розуміння інновації як зміни (досить близько співвідноситься з її
розумінням як системи), пов’язані в першу чергу, з факторами виробництва,
обумовлюють кількісне і якісне вдосконалення виробничих, соціальноекономічних систем, переводячи їх на новий, більш високий рівень розвитку
(це, зокрема, вчені Ю. В. Яковець [16], Л. С. Бляхман, Ф. Валента).
Нарешті, розуміння інновації як процесу (вже показане в рамках
двовимірного

підходу)

відображає

інновацію

як

процес

перетворень,
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включаючи стадії науково-дослідної розробки та дослідження, проєктування,
поширення нововведення й інші.
Отже, розглянуті нами аспекти визначення інновації, як зазначав Шавель
А. В., також можна згрупувати за такими основними підходами [43]:
1) зміна (Й. Шумпетер [7], Ю. В. Яковець [16], Л. С. Бляхман, Ф.
Валента);
2) процес (Б. Твісс [8], С. Ю. Глазьєв);
3) результат (Р. А. Фатхудінов [18], І. М. Молчанов [42], Е. А. Уткін [17].
Досить цікаве узагальнення сутності визначення інновацій, при розгляді
теоретичних аспектів розвитку інноваційної теорії, зробив З. М. Пересунько
щодо поглядів науковців другої половини 19 століття [21] (таблиця 1.2.).
Таблиця 1.2
Множинність сутності визначення інновацій [21]
№
1

Автор
2

Джерело
3

Визначення інновацій
4
Процес

1

Санто Б.

2

Твісс Б.

3

Мочерний
С.В.

4

Авсянніков
Н.М.

Санто Б. Инновации как
средство экономического
развития / Санто Б. – М. :
Прогресс, 1990. – 296 с.

Суспільний, технічний та економічний
процес, який через практичне
використання ідей та винаходів
приводить до створення кращих за
своїми властивостями виробів і
технологій

Твисс Б. Управление
научно-техническими
нововведениями / Б.Твисс ;
Інновація – це процес, в якому винахід
[сокр. пер. с англ.] ; Авт.
чи ідея набуває економічного змісту
Предисл. И науч. Ред.
К.Ф.Пузыня. – М. :
Экономика, 1989. – 271 с.
Економічний
Інновація – впровадження нової техніки,
енциклопедичний словник
технології, організації виробництва і
/[Мочерний С.В., Ларіна
збуту товарів тощо, що дає змогу
Я.С., Устенко О.А., Юрій
здобувати переваги над конкурентами.
С.І.]: у двох томах / За ред.
Інновація підтверджується передусім
С.В. Мочерного. – Львів:
патентами.
Світ, 2008. – Т. 1. – 616 с.
Результат
Авсянников Н.М. Инновационный менеджмент /
Інновація (нововведення) – результат
Н.М.Авсянников. – М. :
практичного або технічного освоєння
ИНФРА-М, 2002. – 295 с.
новації

41

Продовження таблиці 1.2
1

5

6

2

3

«Керівництво Фраскарті» (нова редакція
документу, прийнятого ОЕСР в 1993 р. в
італійському місті Фраскарті)

Фатхутдінов
Р.

Фатхутдинов Р. А.
Инновационный
менеджмент : справ. пос. /
Фатхутдинов Р. А. – С.Пб. :
Питер, 2002. – 400 с.

7

Бажал Ю.

8

Водачек Л.,
Водачкова О.

Зміна
Бажал Ю. М. Економічна
теорія технологічних змін:
навч. посіб. / Бажал Ю. М. –
К. : Заповіт, 1996. – 238 с.
Водачек Л. Стратегия
управления инновациями
на предприятии /
Л.Водачек, О.Водачкова;
[Сокр.пер.со словац. /
Авт.предисл.
В.С.Рапопорт]. – М. :
экономика, 1989. – 167 с.

9

Мюллер Р.

Muller R. Das Management
der Innovation / R. Muller/ Frankfurt am Mein, 1973.

10

Яковець Ю.

11

Дубічинський
В.В.

12

Князєва О.М.

Яковець Ю. В. Ускорение
научно-технического
прогресса: теория и
экономический механизм. –
М. : Экономика, 1988. – 342
с.
Система
Сучасний тлумачний
словник української мови:
5000 слів / За заг. ред.. д-ра
філол.. наук, проф.. В.В.
Дубічинського. – Х. :
Школа, 2006. – 832 с.
Князева Е.Н.
Синергетический вызов
культуре / Е.Н.Князева //
Синергетическая парадигма
. – М.,200. – С.243 – 261.

4
Інновація – кінцевий результат
інноваційної діяльності, що одержав
втілення у вигляді нового або
удосконаленого продукту, який
впроваджується на ринку, нового або
удосконаленого технологічного
процесу, який використовується в
практичній діяльності, або новому
підході до соціальних послуг
Інновація – кінцевий результат
впровадження новації з метою зміни
об’єкта управління і отримання
економічного, соціального,
екологічного, науково-технічного або
іншого виду ефекту

Зміна технології виробництва, яка
становить стрибок від старої виробничої
функції до нової
Інновація – цільова зміна у
функціонуванні підприємства як
системи

Інновація – зміна (активна чи пасивна)
конкретної системи щодо зовнішнього
середовища
Якісні зміни у виробництві, які можуть
належати як до техніки та технології,
так і до форм організації виробництва.

Інновація – комплекс заходів для
впровадження в економіку нової
техніки, технологій та ін.
Інновація – це система, сукупність
суб’єктів і об’єктів, що взаємодіють в
процесі створення і реалізації
інноваційної продукції, яка має головну
змістовну характеристику – новизну і
частини – старе, сучасне і нове
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Інновацію, як суспільно економічний процес, що шляхом практичного
використання ідей і винаходів призводить до створення кращих за
властивостями технологій, виробів, визначав угорський економіст Б. Санто
[44]. Якщо інновація орієнтована на отримання економічного ефекту, то
важливим критерієм її ефективності виступає прибуток. Однак, крім
економічного значення інновацій, вчений також підкреслював важливу роль
інновацій як чинника розвитку суспільства в цілому: «У Європейському Союзі
інновація поки ще розглядається лише як економічно важливий фактор, який
має першочергове значення в підвищенні продуктивності праці і збільшення
кількості робочих місць. Всупереч такому явно економічному, споживчому і
бухгалтерському підходу до явища інновації, та важливість, яка надається
сьогодні інновації як фактору розвитку, безсумнівно свідчить про прямий
зв’язок між все більш значущою суспільною функцією інновації та ступенем
інтелектуалізації суспільства». Отже, тут інновація виступає не тільки як
фактор підвищення економічної ефективності, але й стосується інтелектуальної
та духовної сфери життя суспільства [31, с. 26].
Ряд дослідників розглядає інновацію як результат. Так, Р. А. Фатхутдінов
розуміє інновацію як «кінцевий результат впровадження нововведення з метою
зміни об’єкта управління й одержання економічного, соціального, екологічного,
науково-технічного та іншого ефекту» [18]. З цього визначення очевидно, що
автор розмежовує два поняття – «нововведення» та «інновація». Як зазначає у
своїй праці М. П. Чайковська, під нововведенням, за Р. А. Фатхутдіновим,
розуміється «оформлений результат фундаментальних, прикладних досліджень,
розробок або експериментальних робіт у якій-небудь сфері діяльності щодо
підвищення ефективності. Нововведення можуть оформлятися у вигляді
відкриттів;

винаходів;

патентів;

товарних

знаків;

раціоналізаторських

пропозицій; документації на новий чи удосконалений продукт, технологію,
управлінський або виробничий процес; організаційної виробничої або іншої
структури; ноу-хау; понять; наукових підходів або принципів; документу
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(стандарту,

рекомендацій,

методики,

інструкції

і

т.п.);

результатів

маркетингових досліджень і т. д. [45, с. 29-30].
І. М. Молчанов визначає інновацію як «результат наукової праці,
спрямований на вдосконалення суспільної практики і призначений для
безпосередньої реалізації в суспільному виробництві» [42].
У Федеральному законі РФ № 127 від 23.08.1996 р. (в редакції від
21.07.2011 р.) «Про науку і державну науково-технічну політику» інновація
визначається наступним чином: «Введений у вжиток новий або значно
покращений продукт (товар, послуга) або процес, новий метод продажів або
новий організаційний метод в діловій практиці, організації робочих місць або в
зовнішніх зв’язках» [46].
В Україні вперше законодавчо у Законі України «Про інвестиційну
діяльність» від 18.09.1991 року було сформульовано визначення інновацій і
інноваційної діяльності. На початку 1990 р. в Україні пріоритетними факторами
економічного зростання вважались інвестиції та інвестиційна діяльність, а тому
не було окремого законодавчого акту, який би регламентував засади здійснення
інноваційної діяльності і передбачав важелі її стимулювання. Проте закон
України «Про інноваційну діяльність» [47] був прийнятий тільки в 2002 р., він
визначив, що інноваційна діяльність ‒ це діяльність,

спрямована на

використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і
зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.
У даний час інноваційна складова економічної системи є головним
елементом, що забезпечує її конкурентоспроможність в економічному просторі.
У зв’язку з переходом на ринкову економіку Україна зіштовхнулася з
неминучістю

освоєння

інновацій

в

управлінні

державою,

регіонами,

економікою, землевпорядним сектором, сільським господарством, в тому числі
і землекористуванням. Сучасна глобалізація ринків, торгових інститутів,
економічна інтеграція, конкуренція і прискорення науково-технічного прогресу
сприяють

необхідності

розвитку

інноваційної

економіки

як

джерела

економічного зростання. Сьогодні економічний розвиток можливий більшою
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мірою не за рахунок кількісних показників, скільки за рахунок якісних змін.
Кожен продукт і послуга вимагають більшого компоненту знань і зростання
частки доданої вартості на нематеріальній стадії виробництва.
Разом з тим, на нашу думку, реальний внесок знань у конкретну
економіку, як загалом, так і економіку природокористування, визначити за
статистичними даними практично неможливо і він, на наш погляд, мізерний.
Застарілий ланцюг відносин «держава-наука-виробництво-споживання» за
відсутності інноваційно-інвестиційної підприємницької складової в умовах
дефіциту державного фінансування науково-технічного розвитку працює в
умовах розвитку ринкової економіки в Україні неефективно [3, с. 48-49].
Для вирішення проблеми соціально-економічного розвитку, як держави в
цілому, так і сфери землеустрою, на основі економічно обґрунтованих знань,
потрібна нова формула розуміння і втілення у планування і організацію розвитку
землекористування

результатів

науково-технічного

прогресу.

Наукова

діяльність при цьому визначається як інтелектуальна творча діяльність, яка
спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є
фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Відповідно до Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» формами інтелектуальної
творчої діяльності є також науково-технічна (в галузі техніки і технологій),
науково-педагогічна

(в

навчальних

закладах)

і

науково-організаційна

(методичне, організаційне забезпечення та координація всіх форм наукової
діяльності) [3, с. 48-49].
Як пише О. Оберван [48], робота Белла про постіндустріальну економіку
[49] описує таку трансформацію, в якій надприбуток створюється не за рахунок
виробництва, а за рахунок організації нових ринків. Інноваційна економіка є
наступною економічною формацією, яка приходить на зміну індустріальній
економіці.
Інноваційна економіка вперше з’явилася в США. Відомий американський
футуролог Е. Тоффлер вказує її початок ‒ 1956 р. «перший символічний
показник зникнення економіки димлячих труб Другої Хвилі і народження нової
45

економіки Третьої Хвилі: «білі комірці» і службовці чисельно перевершили
заводських робітників з «синіми комірцями» [50].
Інноваційна економіка характеризується такими базовими принципами,
ознаками і індикаторами [51]:
1)

високий індекс економічної свободи;

2)

високий рівень розвитку освіти і науки;

3)

4-6-й технологічні уклади економіки;

4)

висока і конкурентоспроможна якість життя;

5)

високі вартість і якість людського капіталу в його широкому

визначенні;
6)

висока конкурентоспроможність економіки;

7)

висока частка інноваційних підприємств (понад 60–80 %) і

інноваційної продукції заміщення капіталів;
8)

конкуренція і високий попит на інновації;

9)

надмірність інновацій і, як наслідок, забезпечення ефективності

частини з них за рахунок конкуренції;
10)

ініціація нових ринків;

11)

принцип різноманітності ринків;

12)

розвинена індустрія знань і їх високий експорт [51].

Заміщення капіталів відбувається на кожному етапі інноваційного
процесу. Держава фінансує фундаментальну науку через наукові гранти,
вкладання в інноваційну інфраструктуру. Це привертає різного роду наукові
колективи, які конкурують між собою за отримання фінансування всіляких
досліджень і розробок. Завдання цього етапу ‒ отримати надлишок
інноваційних ідей, розуміючи, що більшість з них не увінчаються успіхом, але
це дозволяє створити умови для заміщення капіталу. Патенти і винаходи
купуються приватними фірмами, чиї акції купують інвестори в надії на
отримання надприбутку. Таким чином, інноваційна економіка отримує
наступний приплив фінансування вже не за рахунок держави, а за рахунок
приватних інвесторів [52, с. 252-253].
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В інноваційній економіці ‒ основний процес заміщення капіталів ‒
заміщення фізичного і природного капіталів в національному багатстві
людським капіталом [53].
Національний людський капітал України відстає в зростанні своєї
вартості і якості від провідних країн світу і конкурентів. Так, чисельність
дослідників в країнах, що розвиваються, зростає випереджаючими темпами (за
даними Доповіді ЮНЕСКО за 2010 рік), особливо, в Китаї [51]. Кількість
вчених в Китаї в 2007 році досягла в 2007 році 423 тис. осіб (частка в світі 20 %
в 2007 р.). За 2003–2007 роки кількість дослідників в світі значно зросла ‒ з 5,8
до 7,1 млн осіб. У 2007 році число вчених у країнах, що розвиваються, досягло
2,7 млн осіб, у порівнянні з 1,8 млн в 2002 р (в 2007 р. – 38,4 % від усіх вчених в
світі, в 2002 р ‒ було 30,3 %). Частка Азії в числі вчених в світі в 2007 р. склала
41,4 % (була в 2002 р. – 35,7 %). Частка всієї Європи ‒ 28,4 % (в 2001 р. ‒ 31,9
%), Америки ‒ 25,8 % (28,1 %), з них США ‒ 20 %, Японії ‒ 10 %, Росії ‒
близько 7 %. Найвища концентрація вчених на 1 млн. жителів ‒ в Японії,
США, Росії, Австралії, Канаді, Великобританії, Німеччині і Франції. Найбільше
в світі виділяється коштів на науку в частках ВВП в Ізраїлі ‒ 4,8 % ВВП. В
Україні 2000‒2014 роках наука фінансувалася за даними Держстату України в
межах 0,7‒1,0 % ВВП [54] ‒ значно нижче за середньосвітовий показник.
Олександр Дикусаров провів порівняльні дослідження наукометричних
показників різних країн (табл.1.3). Базою наукометричного аналізу служать
публікації в журналах, що входять до міжнародного списку SCI і SSCI. SCI
(Science Citation Index, Індекс наукового цитування) ‒ список журналів в галузі
природничих, інженерних наук та математики, SSCI ‒ в області соціальних
наук (Social Science Citation Index ‒ соціальний індекс наукового цитування).
Таблиця 1.3
Розподіл вкладень в науку за даними SCI та SSCI
1996
№ п.п.
1
2
3
4

Країна
США
Великобританія
Японія
Німеччина

SCI, %

30,0
8,0
8,0
7,4

SCI+
SSCI, %
28,4
7,1
7,3
6,2

№ п.п.
1
2
3
4

2009
Країна
США
Великобританія
Японія
Німеччина

SCI+
SSCI, %
20,4
6,2
5,2
5,7
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Продовження таблиці 1.3
№ п.п.
5
6
7
8
9
10
-

Країна
Франція
Канада
Італія
Росія
Китай
Австралія
-

SCI, %

5,4
4,0
3,5
3,1
2,5
2,4
-

SCI+
SSCI, %
4,7
3,6
3,3
2,7
2,4
1,9
-

№ п.п.
5
6
7
8
9
10
11
12

Країна
Франція
Канада
Італія
Росія
Китай
Австралія
Іспанія
Індія

SCI+
SSCI, %
4,3
3,6
3,4
1,65
13,8
2,0
2,9
2,9

Інноваційна економіка передбачає надмірну кількість своєї продукції,
послуг і агентів на кожній стадії інноваційного процесу: надлишок знань, ідей,
розробок, патентів, високих технологій, компаній, підприємців, науковців,
інфраструктур і т.д. Ця надмірність ініціює і підтримує конкуренцію, яка
призводить до підвищення різноманітності і якості товарів і послуг. І до
зростання продуктивності праці за рахунок надмірності інновацій і конкуренції
між ними. Інноваційні системи в розвинених країнах з інноваційними
економіками ‒ ефективні через самопідтримуючу конкуренцію у всіх своїх
елементах. Це головна відмінність ринкової економіки з конкурентними
ринками у всіх галузях і сферах від неринкової економіки з низьким індексом
економічної свободи. Саме конкуренція і є двигуном розвитку особистості,
економіки, суспільства і людського капіталу, як головного інтенсивного
фактора розвитку [55]. Інноваційна ринкова економіка передбачає одночасне
зростання різного роду ринків, яке забезпечується, якщо є різноманітна
надмірність, яку можна отримати тільки при дуже високій продуктивності
праці і високих технологіях. Надмірність наукових відкриттів, винаходів, ідей,
професіоналів і т.д. ініціюється науковою та інноваційною системами в
залежності від потреб і попиту споживачів. У той же час креативність вчених та
інноваторів, конкуренція між ними посувають їх на випередження зростання
пропозиції інновацій над їх попитом з боку економіки та суспільства. В цьому і
проявляється випереджальний розвиток людського капіталу та його провідна
роль у сучасній економіці. В рамках інноваційної системи спільно з наукою та
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системою освіти відбувається стимулювання створення різних компаній –
розробників

інновацій.

Це

робиться

за

рахунок

будівництва

центрів

колективного користування науковим обладнанням, технопарків, спеціальних
податкових зон, пільг і дотацій. Одночасно з цим повинен створюватися
надлишок фінансових інститутів, задіяних в інноваційній економіці, щоб
інвестори конкурували між собою за покупку акцій стартапів [56, с. 9-10].
У першу чергу інноваційна діяльність спрямована на використання і
впровадження результатів наукових досліджень чи розробок, цим самим
спричиняє випуск на ринок нових інноваційних та конкурентоспроможних
товарів і послуг [2]. З цих тверджень стає зрозумілим, що за важливими
ринковими категоріями «пропозиція», «попит» наукова діяльність формує
пропозиції для інноваційної діяльності, яка, в свою чергу, формує пропозиції
для виробничо-споживчої сфери, що визначає попит на ресурс для інноваційної
діяльності ‒ науково-технічні досягнення. Але наукову (науково-технічну)
діяльність фінансує в основному держава. Тому потрібна ринкова система
державного замовлення, яка формує попит і пропозиції на результати науковотехнічної, а також інноваційної діяльності за встановленими державними
пріоритетами.
Інноваційна економіка будується через утворення нових ринків. На нових
ринках ідей, розробок, інтелектуальної власності, інноваційних продуктів
замінюються старі структури економіки і переводяться в нову якість. Як
окремий ринок створюється ринок усіляких розробок нових організаційних
форм для компаній і структур інноваційної економіки. Використовуються такі
організаційні форми, як: технопарки при університетах, корпоративні навчальні
центри, кластери малого бізнесу, бізнес-інкубатори для інноваційних компаній,
центри трансферу технологій при дослідницьких інститутах, спеціальні торгові
майданчики для інноваційної сфери. Принцип різноманітності ринків може
бути таким: ринок інноваційних продукції і послуг, їх пропозиції, попиту і
очікувань; ринок інтелектуальної власності; ринок інтелектуальної праці і
конкурентоспроможних фахівців високої кваліфікації; ринок інвестицій; ринок
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знань та ідей; ринок інновацій; ринок нових організаційних форм інноваційних
та наукових організацій; ринок інноваційних менеджерів та бізнес-агентів;
ринок послуг; експлуатація, лізинг і оренда складного наукового та
високотехнологічного обладнання [3, с. 49].
Для

розвитку

інноваційної

економіки

і

стимулювання

процесу

формування нових ринків необхідно створювати особливу інноваційну
інфраструктуру та інститути підтримки інноваційного процесу [57]:
1.

розвиток конкуренції з метою формування попиту і пропозиції

інновацій та їх надмірності;
2.

створення ефективних наукомістких виробництв, секторів і галузей;

3.

формування процесів дифузії технологій до їх споживачів;

4.

модернізація економіки та інфраструктури;

5.

модернізація і підвищення ефективності людського капіталу в

напрямку підвищення його креативності та інноваційності;
6.

незалежна експертиза дослідних проєктів, напрямків досліджень, а

також наукових і інженерних колективів;
7.

законодавство, що регулює відносини в сфері інноваційної

економіки.
Перші спроби визначити нормативно-правові засади наукоємного ринку
зроблено у Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій» (2006 р.). Діяльність у сфері трансферу технологій
можна вважати одним із видів інноваційної діяльності по передачі технологій.
Наукова робота здійснюється в формі досліджень (фундаментальних,
прикладних) з метою одержання наукового результату ‒ знань, зафіксованих на
носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді,
повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження,
наукового відкриття тощо. Науково-технічна робота має на меті науковоприкладний результат ‒ нове конструктивне чи технологічне рішення,
експериментальний зразок чи проєкт, закінчене випробування чи реалізація
експериментального проєкту, розробка у формі звіту, яка впроваджена в
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суспільну практику, конструкторська або технологічна документація на
науково-технічну продукцію, натурний зразок [3, с. 49-50].
Комерціалізувати, тобто продати на ринку, розробку можна тільки після
трансформування її результатів та їх капіталізації в інноваційний товар
(продукт, послугу). Тому завдання переходу до економіки знань багато хто
усвідомлює як перевтілення науковців в інноваційних продуцентів, які за
рахунок реалізації науково-інноваційної продукції повинні заробляти собі на
існування та розвиток. Це неможливо, адже інноваційна діяльність ‒ це більше
підприємницька діяльність, ніж наукова. Відповідно до законодавства поняття
інновації – це новостворені (застосовані) і вдосконалені конкурентоспроможні
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, які
істотно поліпшують структуру та якість виробництва або соціальної чи
екологічної сфери.
Інновація створюється як інноваційний продукт на основі новації ‒
економічно-привабливого результату науково-дослідної і дослідно-конструкторської розробки. Отже, у сфері землеустрою інноваційний продукт (документація із землеустрою як інтелектуальна продукція) створюється і
реалізується в формі інноваційних проєктів інноваційними землевпорядними
підприємствами (підприємцями ‒ землевпорядниками), що розробляють і
реалізують інноваційні продукти (документація із землеустрою), а також
здійснюють

супроводжувальні

послуги

на

професійній

основі

(обсяг

інноваційної діяльності повинен перевищувати 70 % загального обсягу
продукції або послуг). Тому у визначенні державної політики в науковій та
інноваційній сферах галузі використання і охорони земель пріоритетним є
розвиток науково-технічної сфери, яка продукує економічно привабливі новації
та

розвиток

підприємницької

сфери,

яка

спроможна

освоювати

та

розповсюджувати наукомістку продукцію за умов підвищеного ризику та
складності інноваційної діяльності. Поєднує ці умови система наукоємного
ринку, яка забезпечує інтерактивний процес трансформації науково-технічної
51

та інноваційно-технологічної продукції і створює конкурентний механізм руху
попиту,

пропозиції

і

ціноутворення

в

сфері

науково-інноваційного

товарообміну [3, с. 49-50].
На думку С. А. Володіна [2], інноваційна діяльність є одночасно і
економічним явищем, і процесом. Як економічне явище інноваційна діяльність
є формою економічних відносин при створенні та реалізації конкретних
новинок. Інноваційна діяльність як процес ‒ це послідовність дій від пошуку
нової ідеї і до її втілення у конкретний інноваційний проєкт та отримання
прибутку.

Отже,

інноваційна

діяльність

повинна

розвиватися

на

підприємницьких засадах і ставити за мету отримання прибутку.
Найважливішими характеристиками інновацій є їхня новизна (науковотехнічний аспект) та комерційний успіх (економічний аспект). Комерційний
аспект визначає інновацію як економічну необхідність, усвідомлену через
потреби ринку. Науково-технічний аспект стає економічним фактором за умов,
коли новація втілюється в економічний продукт, який має попит на ринку [2].
На наш погляд, інновація має мати кінцевий результат саме прикладного
характеру [58; 59; 60; 61].
На переконання С. А. Володіна [2], всі існуючі визначення, що
запропоновані російськими вченими і які дають змогу всебічно розкрити
комплексну категорію «інновація», можна зарахувати до п’яти основних
підходів формувань, зокрема [2]:
1)

об’єктний ‒ в якості інновації виступає об’єкт ‒ результат НТП:

нова техніка, технологія, метод тощо. Розрізняють базисні (радикальні,
проривні), поліпшуючі інновації та псевдоінновації;
2)

процесний ‒ під яким розуміють комплексний процес, який

включає розробку і впровадження у виробництво і комерційну реалізацію
нових споживчих цінностей (товарів, техніки, технології, організаційних форм
тощо);
3)

об’єктно-утилітарний ‒ під інновацією розуміють нову споживчу

вартість, яка базується на досягненнях науки і техніки та здатна задовольняти
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суспільні потреби з більшим ефектом;
4)

процесно-утилітарний ‒ інновація виглядає як комплексний процес

створення, розповсюдження і використання нового практичного засобу;
5)

процесно-фінансовий ‒ під яким розуміють процес інвестування у

новації, тобто вкладення коштів у розробку нової техніки, технології, наукових
досліджень.
Найбільш поширеними і узагальнюючими, які можуть бути прийнятними
для наших досліджень, на наш погляд, є перші два підходи. Подальші
дослідження мають довести, що специфічні особливості інновацій, пов’язані з
великими витратами, значною тривалістю розробок, підвищеним ризиком,
зумовлюють необхідність ретельної розробки інституційного та фінансового
механізмів інновацій, які б враховували специфіку інноваційної діяльності у
сфері землеустрою. Підсумовуючи та узагальнюючи наведені в літературі
трактування терміна «інновація», можна виділити властиві цьому поняттю риси
для нашої сфери діяльності:
1.

практично у всіх визначеннях присутні такі характеристики цього

поняття як «нововведення», «удосконалення», «нова техніка», «новий
продукт», «нова технологія», «новий винахід», «науково-технічне досягнення»
тощо. Це дає змогу виділити як одну з найбільш характерних рис інновації її
новизну, застосування чогось уперше;
2.

інновація завжди породжується певною конкретною потребою в

удосконаленні об’єкта інноваційної діяльності і спрямована на задоволення цієї
потреби.
Отже, важливою характеристикою інновацій є задоволення суспільних
потреб, а точніше інновація забезпечує більш повне задоволення потреби чи її
модифікації, тобто одна з основних цілей інновації ‒ більш високий рівень
задоволення потреби землевпорядкування галузі використання та охорони
земель. Саме так слід розуміти, що результатами інноваційної діяльності у
сфері землеустрою:
–

є поліпшення якості та використання земельних і інших природних
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ресурсів, що є невіддільними від земельної ділянки, а також форм і методів
землекористування, технології використання і охорони земель;
–

впровадження інновації щодо підвищення ефективності земельних

відносин та землекористування, економії витрат чи створенню умов для такої
економії.
За статтею 1 Закону України «Про землеустрій» [62] землеустрій ‒ це
сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на
регулювання земельних відносин та раціональну організацію території
адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів господарювання, що
здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку
продуктивних сил, більшість його заходів мають бути інноваційними.
Це

також

обумовлено

основними

завданнями

землеустрою,

які

зафіксовано у статті 183 Земельного кодексу України [63], зокрема:
а)

реалізація

політики

держави

щодо

науково

обґрунтованого

перерозподілу земель, формування раціональної системи землеволодінь і
землекористувань з усуненням недоліків у розташуванні земель, створення
екологічно сталих ландшафтів і агросистем;
б) інформаційне забезпечення правового, економічного, екологічного і
містобудівного механізму регулювання земельних відносин на національному,
регіональному,

локальному,

господарському

рівнях

шляхом

розробки

пропозицій зі встановлення особливого режиму і умов використання земель;
в) встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних
одиниць, територій з особливим природоохоронним, рекреаційним і заповідним
режимами, меж земельних ділянок власників і землекористувачів;
г) здійснення заходів щодо прогнозування, планування, організації
раціонального

використання

та

охорони

земель

на

національному,

регіональному, локальному і господарському рівнях;
ґ)

організація

територій

створенням

просторових

оптимізацію

використання

умов,
та

сільськогосподарських
що

забезпечують

охорони

земель

підприємств

із

еколого-економічну

сільськогосподарського
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призначення,

впровадження

прогресивних

форм

організації

управління

землекористуванням, удосконалення співвідношення і розміщення земельних
угідь, системи сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін;
д) розробка системи заходів по збереженню і поліпшенню природних
ландшафтів, відновленню і підвищенню родючості ґрунтів, рекультивації
порушених земель і землюванню малопродуктивних угідь, захисту земель від
ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного засолення і заболочення,
ущільнення, забруднення промисловими відходами і хімічними речовинами та
інших видів деградації, по консервації деградованих і малопродуктивних
земель, попередженню інших негативних явищ;
е)

організація

територій

несільськогосподарських

підприємств,

організацій і установ з метою створення умов ефективного землекористування
та обмежень і обтяжень у використанні земель [63].
Отже, заходи з землеустрою, що розробляються під час землевпорядного
проєктування, необхідно зараховувати до інноваційних інвестицій [64].
Землевпорядні

інноваційні

інвестиції

–

це

вкладення

новацій

у

землекористування, які забезпечують кількісні і якісні поліпшення організації
території землеволодінь та землекористувань, та впорядкування їх земельних
угідь завдяки впровадженню досягнень науково-технічного прогресу [3, с. 51].
Сутність інноваційної діяльності в розвитку землекористування, в тому
числі й сільськогосподарського, на нашу думку, полягає, в створенні і
формуванні науково-технічних досягнень нового покоління, що забезпечують
раціональне і ефективне використання земельних та інших природних ресурсів
з урахуванням вимог комплексного підходу щодо їх охорони і забезпечення
найвищого кінцевого продукту, що володіє високою споживчою вартістю,
технологічністю і затребуваністю [65]. Інноваційний характер економіки
сільського господарства мотивує розвиток конкретних новацій, які мають
спрямованими

діями,

прикладами

яких

можуть

бути:

вдосконалення

технологічних процесів з поліпшення використання сільськогосподарських
земель,

організації

раціонального

землекористування

з

урахуванням
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природоохоронних вимог, а також специфіки конкретних агроландшафтів;
поліпшення

використання

сільськогосподарських

земель,

впровадження

природоохоронних заходів на основі застосування високих технологій;
раціональна

організація

території

сільськогосподарських

земель

із

застосуванням дій комплексного землеустрою.
Слід зазначити, що в аграрній сфері розвиток і вдосконалення
облаштування сільськогосподарського землекористування обумовлюються
необхідністю підвищення виробничих властивостей земельних ресурсів,
залучення

в

інтенсивний

сільськогосподарський

оборот

неефективно

використовуваних земель і на цій основі активізації людського фактора, який
забезпечує капіталізацію і екологізацію землекористування за допомогою
землеустрою. Отже, інноваційна діяльність в землеустрою, на нашу думку,
повинна бути орієнтована, перш за все, на формування ефективного екологоекономічного потенціалу [66], найбільш продуктивного виконання всіх
виробничих процесів, введення інтенсивного використання агроландшафтів.
Конструктивні та технологічні рішення при впровадженні інноваційних
підходів у землевпорядному проєктуванні повинні бути спрямовані на
створення високопродуктивного використання потенціалу земель та інших
природних ресурсів, на впровадження енергозберігаючих технологій, на
охорону природного середовища агроландшафтів і забезпечувати найкращу
привабливість для потенційних інвесторів в економіку землекористування.
Поряд

із

забезпеченням

раціонального

сільськогосподарського

землекористування, заснованого на підвищенні родючості ґрунтів, поліпшення
якості сільськогосподарських угідь, повинні здійснюватись заходи щодо
впровадження високопродуктивної техніки і високих технологій, прикладами
яких можуть бути енерго- і ресурсозберігаючі системи для вирощування
сільськогосподарських культур. Такі нововведення і удосконалення не тільки
підвищують капітальні витрати, але й дають більш істотну економію щорічних
витрат при організації сільськогосподарського землекористування за рахунок
впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій. При цьому інновації в
56

управлінні процесом проєктування і облаштування сільськогосподарського
землекористування можуть бути пов’язані з розробкою і реалізацією
відповідних

моделей.

Прискорений

розвиток

геоінформаційних

(ГІС)

технологій і телекомунікацій, інтенсивне оснащення виробничих процесів
сучасною оргтехнікою, створення баз і банків даних на електронних і
паперових носіях за кількісною і якісною оцінкою вихідних матеріалів на
основі програмного забезпечення обумовлюють в проєктній діяльності перехід
на системи автоматизованого проєктування (САПР), а в управлінні процесами
облаштування сільськогосподарського землекористування ‒ переважно на
програмно-цільове моделювання.
Сутність подібних інноваційних підходів в сфері землеустрою можна
охарактеризувати наступним чином:
1) Процес управління
сільськогосподарського

землевпорядним проєктуванням організації

землекористування

можна

визначити

як

цілеспрямований вплив на об’єкт в конкретних організаційно-правових та
соціо-екологоекономічних формах із урахуванням досягнення заздалегідь
поставлених цілей і отримання намічених результатів відповідно до певної
програми розвитку земельних відносин та сільського господарства.
2).

Створення

умов

для

ефективного

обміну

інформацією

в

автоматичному режимі, що сприяють прийняттю ефективних проєктних
землевпорядних рішень, спрямованих на підвищення продуктивності праці і
ефективну роботу всіх відповідних ланок сільського господарства.
3). Реалізація основних функцій землеустрою, спрямованих на ефективне
управління землекористування в програмно-цільовій моделі за допомогою
окремих функціональних блоків (збір, систематизація, накопичення, зберігання,
облік, контроль, аналіз, обробка та передача інформації). При цьому саме
землекористування,

як

управлінський

об’єкт,

органи

управління

та

регулювання, керуючі параметри перспективного і оперативного планування,
інформаційна система з блоком даних в сукупності утворюють комплексне
завдання для землевпорядних дій технічного, організаційно-правового та
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еколого-економічного забезпечення раціонального землекористування.
4). Знання цільових функцій кожного блоку інформаційних систем,
визначених проєктом організації землекористування та іншими документами
щодо розвитку і функціонування сільськогосподарського землекористування,
дозволяє виконати опис їх моделей, які є складовими частинами всієї системи,
що моделюється при формуванні землекористування. При цьому сама модель
землеустрою сільськогосподарського землекористування виступає аналогом
його управління.
5). Використання імітаційних моделей землевпорядних проєктних рішень,
що

дозволяють

оцінити

землекористування,
виробити

варіанти

охорону

оптимальний

організації

навколишнього

сільськогосподарського

природного

управлінське рішення

з

середовища

урахуванням

і

еколого-

економічних і природоохоронних вимог.
Автоматизована
сільськогосподарського

модель

землевпорядного

землекористування

проєктування

передбачає

організації

наявність

певної

ієрархічної системи, в якій періодично повторюються процеси отримання та
переробки інформації про стан сільськогосподарських земель, здійснюється
прийняття певних рішень, спрямованих на поліпшення сільськогосподарської
діяльності. Тому одне з основних завдань в цій галузі полягає в удосконаленні
методів формування і перетворення інформаційних відомостей про стан
сільськогосподарських земель, як і кількості сільськогосподарської угідь,
інфраструктури та інших об’єктів сільськогосподарського землекористування в
рамках управління між різними послідовно підлеглими етапами проєктування
та рівнями ієрархії автоматизованої системи.
Отже, сутність землевпорядних інновацій полягає у комплексній
організації процесу впровадження і використання результатів науководослідних і дослідно-технологічних землевпорядних робіт, спрямованих на
капіталізацію і екологізацію землекористування, а також задоволення інших
суспільних потреб в процесі розподілу і перерозподілу земель з метою
отримання певного ефекту (економічного, екологічного, соціального, науково58

технічного,

технологічного

чи

інтегрального),

який

потребує

значної

концентрації інноваційно-інвестиційних та управлінських ресурсів для свого
здійснення в розвитку земельних відносин та землекористування, і особливо
сільськогосподарського.

1.2. Сутність і значення інноваційної землевпорядної діяльності в
розвитку системи землеустрою та землевпорядкування
Відповідно

до

індексу

інноваційного

розвитку,

представленого

агентством Bloomberg у 2018 році, Україна посідає 53 місце серед 60
досліджуваних держав. При цьому наша держава виявилася найгіршою за
продуктивністю

праці

(60

місце),

що

свідчить

про

низький

рівень

застосовуваних технологій та виробництво товарів з низькою доданою
вартістю, вона також потрапила до трійки аутсайдерів за технологічними
можливостями (58 місце) та посідає 54 місце за рівнем витрат на дослідження
та розробки у валовому внутрішньому продукті. Водночас Україна зберігає
високе 28 місце за ефективністю вищої освіти та 35 місце за патентною
активністю, тобто має потенціал до розвитку [67].
Інноваційне табло ЄС, яке включає дані щодо держав європейського
співтовариства, держав-кандидатів на вступ в ЄС та деяких інших держав,
зарахувало Україну до групи «Інноватор, що формується» разом з Болгарією,
Македонією та Румунією. Проведений покомпонентний аналіз свідчить, що
Україна має значні нереалізовані можливості в інноваційному розвитку,
особливо щодо комерціалізації нововведень і у сфері захисту прав на
інтелектуальну власність. Головними перевагами України є вигідне географічне
розташування, ємний ринок, наявність поглибленої та всебічної зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС та відносно високий рівень розвитку людського
потенціалу [67].
Серед основних бар’єрів для розвитку інновацій в Україні є [67]:
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– недосконалість інституцій, зокрема політичного, регуляторного та
бізнес-середовища;
– слабко розвинута інфраструктура, у тому числі інноваційна,
оскільки залишаються на низькому рівні показники валового нагромадження
капіталу у відсотках до валового внутрішнього продукту, показники
екологічної стійкості, доступності та якісної роботи електронного Уряду
(використання інформаційних та комунікаційних технологій у поєднанні з
організаційними змінами та застосуванням нових навичок у державному
управлінні для впровадження державних послуг та демократичних процесів).
Інноваційна економіка (економіка знань, інтелектуальна економіка) ‒ це
тип економіки, заснованої на потоці інновацій, на постійному технологічному
вдосконаленні, на виробництві та експорті високотехнологічної продукції з
дуже високою додатковою вартістю і самих технологій. Передбачається, що
при цьому в основному прибуток створює інтелект новаторів і вчених,
інформаційна сфера, а не матеріальне виробництво (індустріальна економіка) і
не концентрація фінансів (капіталу). Як вже зазначалося, теорію інноваційної
економіки створив австрійський економіст Йозеф Шумпетер на початку ХХ
століття [49; 64]. Його монографія «Теорія економічного розвитку» [26] видана
в 1911 році і перевидана в 1926 і 1934 роках. Зазначимо, що Й. Шумпетер ввів
відмінності між зростанням і розвитком економіки. Також ним було дано
визначення інновації й наступним чином їх класифіковано:
1) створення нового товару, з яким споживачі ще не знайомі, або нової
якості товару;
2) створення нового методу виробництва, ще не випробуваного в даній
галузі промисловості, який зовсім не обов’язково заснований на новому
науковому відкритті і може складатися в новій формі комерційного обігу
товару;
3) відкриття нового ринку, тобто ринку, на якому дана галузь
промисловості в цій країні ще не торгувала, незалежно від того, чи існував цей
ринок раніше;
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4) відкриття нового джерела факторів виробництва, знову-таки незалежно
від того, чи існувало цей джерело раніше або його довелося створити заново;
5) створення нової організації галузі, наприклад, досягнення монополії
або ліквідація монопольної позиції [45, с. 36].
Окрім цього, активно використовується сучасними економістами для
відпрацювання перспектив технологічного розвитку країн і теорія «довгих
хвиль» М. Д. Кондратьєва. За цією теорією, процес розвитку техніки та
технологій виробництва, починаючи з промислової революції другої половини
XVIII ст., як зазначає М. А. Овчиннікова [68], налічує шість хвиль, в результаті
яких сформувалося шість технологічних укладів (табл. 1.4).
Таблиця 1.4
Зміна технологічних укладів [6, 68]
Технологічний
уклад (ТУ)

Роки

Визначальні фактори

I

1780-1830

Текстильні машини

II

1830-1880

Паровий двигун

III

1880-1930

Електродвигун

IV

1930-1970

Двигун внутрішнього
згорання, нафтохімія

V

1970-2010

Мікроелектронні
компоненти

VI

2010-2040

Нанотехнології, геліота ядерна енергетика

Технологічне ядро
Текстиль, виплавка чавуну;
обробка заліза, будівництво
каналів, водяний двигун
Залізничний та пароплавний
транспорт;
вугільна
промисловість,
чорна
металургія
Електротехнічне
машинобудування,
виробництво та прокат сталі,
неорганічна
хімія,
лінії
електропередач
Автомобілебудування,
літакобудування,
ракетобудування, кольорова
металургія,
синтетичні
матеріали, органічна хімія,
виробництво та переробка
нафти
Електронна
промисловість,
обчислювальна
техніка,
оптичне волокно, програмне
забезпечення,
інформаційні
технології, лазерні технології
Наноелектроніка,
молекулярна та нанофотоніка,
наноматеріали,
нанобіотехнологія,
наносистемна техніка
61

Таким чином, розглядаючи циклічний характер розвитку суспільного
виробництва, М. Д. Кондратьєв виявив важливу роль інновацій в економічній
системі [6].
З виникненням капіталізму утворився і сектор інноваційної економіки, що
включає спеціальну освіту, науку, креативних підприємців і зацікавлену в
інноваціях державу. У другій половині ХХ століття провідні в науковотехнічному плані країни світу створили постіндустріальне суспільство, в якому
сектор інноваційної економіки став домінуючим. І цю економіку прийнято
називати інноваційною, оскільки інновації створювалися і використовувалися у
всіх галузях і сферах економіки і життєдіяльності [53]. Головним драйвером
масової генерації інновацій і створення інноваційної економіки став
накопичений високоякісний і креативний людський капітал. В інноваційній
економіці ‒ основний процес заміщення капіталів ‒ заміщення фізичного і
природного (в тому числі земельного) капіталів в національному багатстві
людським [53].
Інноваційна економіка включає шість основних [64, с. 55]:
1) освіту;
2) науку;
3) людський капітал, включаючи високу якість життя і фахівців вищої
кваліфікації;
4) інноваційну систему, що включає законодавчу базу і матеріальні
складові

інноваційної

системи

(центри

трансферу

технологій,

бізнес-

інкубатори, технопарки, технополіси, інноваційні центри, кластери, території
освоєння високих технологій, венчурний бізнес та ін.);
5) інноваційну промисловість, що реалізує нововведення;
6) сприятливе середовище функціонування науково-освітньої системи,
праці і життя інноваторів.
Число основних складових ефективної інноваційної економіки у сфері
землеустрою можна скоротити до чотирьох [64, с. 55]:
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1) високоякісна науково-освітня система в широкому визначенні;
2) ефективна інноваційна система;
3) ефективна система діяльності у сфері землеустрою, здатна виробляти
інноваційну продукцію;
4) сприятливе середовище для науково-освітньої системи.
«Рекомендації по збору та аналізу даних з інновацій» («Керівництво
Осло») визначає інновації як введення в вживання будь-якого нового або
значно поліпшеного продукту (товару або послуги) або процесу, нового методу
маркетингу або нового організаційного методу в діловій практиці, організації
робочих місць або зовнішніх зв’язках [69].
Відповідно до статті 1 закону України «Про інноваційну діяльність»
інновація – це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери
[47]. Отже, інновація ‒ це також результат інвестування інтелектуального
рішення в розробку і отримання нового знання, раніше не застосовувалася ідеї
щодо оновлення сфер життя людей (технології; вироби; організаційні форми
існування

соціуму,

такі

як

освіта,

управління,

обслуговування, наука, інформатизація і

організація

праці,

т. д.) і подальший

процес

впровадження (виробництва) цього, з фіксованим отриманням додаткової
цінності (прибуток, випередження, лідерство, пріоритет, докорінне поліпшення,
якісна перевага, креативність, прогрес) [64].
Таким чином, необхідний процес: інвестиції ‒ розробка ‒ процес
впровадження ‒ отримання якісного поліпшення. Поняття інновація належить
як до радикальних, так і поступових (інкрементальних) змін у продуктах,
процесах і стратегії організації (інноваційна діяльність). Виходячи з того, що
метою нововведень є підвищення ефективності, економічності, якості життя,
задоволеності

клієнтів

організації,

поняття

інноваційності

можна

ототожнювати з поняттям підприємливості ‒ пильності до нових можливостей
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поліпшення роботи організації (комерційної, державної, благодійної, моральноетичної) [64, с. 56].
Актуальність вивчення питань інноваційного розвитку обумовлена
необхідністю формування конкурентоспроможної національної економіки, що
ґрунтується на просуванні до більш високих укладів і забезпечує збільшення її
внеску у вирішення проблем соціально-економічного розвитку, зокрема,
землевпорядних інновацій в розвитку землеустрою [3]. Тому в сучасній
економіці наука та інновації тісно взаємопов’язані між собою [64, с. 56]. При
цьому, наукова діяльність є базовою основою для розвитку інноваційного
процесу.
У науковій та навчальній літературі існують близькі за значенням поняття
«інновація», «інноваційна діяльність», «науково-технічна діяльність. Однак,
поняття «науково-інноваційна діяльність» немає ні в законах про науку і освіту,
ні в інших нормативних документах. Без чіткого поняття науково-інноваційної
діяльності неможлива її ефективна організація і планування, а також виявлення
необхідного потенціалу для її здійснення. Передумовою формування потреб в
оцінці ресурсного потенціалу є визначення сутності та змісту цього поняття, що
об’єднує наукову та інноваційну діяльність. У проаналізованих літературних
джерелах існує понад 100 понять «інновація» та «інноваційна діяльність».
У нашій праці [64, с. 56] відзначено, що поняття «інновація» (англ.
Innovation) утворене з двох слів – латинського «innovatio» (новизна,
нововведення) і англійського префікса «ін» – «в», «введення» – в перекладі з
англійської означає введення нового, нововведення. Якщо звернутися до
Великого тлумачного словника сучасної української мови, то термін
«інновація» трактується у двох значеннях:
1. нововведення;
2. комплекс заходів, спрямованих на впровадження в економіку нової
техніки, технологій, винаходів [70].
Потрібно відзначити, що в науковій літературі немає однозначного
визначення поняття «інновація». Так, наприклад, Д. Рикардо визначає інновації
64

як нововведення, які скорочують витрати капіталу і праці, що потрібні для
виробництва даного об’єму випуску на даній площі землі [71, с. 17]. Б. Твіст у
праці «Управління науково-технічними нововведеннями» трактує інновацію як
процес, у якому винахід, або ідея набувають економічного змісту [8, с. 45].
Як зауважує С. Є. Мокрецов [72], відомий угорський вчений Б. Санто
вважає, що інновація – це такий суспільний техніко-економічний процес, який
через практичне використання ідеї і винаходів призводить до створення кращих
за своїми властивостями виробів та технологій; і якщо інновація орієнтована на
економічну корисність, то поява її на ринку може принести додатковий дохід. І
відповідно інноваційний розвиток він визначає як процес збільшення
економічного та науково-технічного потенціалу підприємства на основі
інновацій [10, с. 86].
Такий вчений, як М. Портер, дає визначення інновації як можливості
досягти конкурентної переваги. Він характеризує нововведення як нові методи
роботи і технології. Інновація розглядається ним як результат впровадження
новацій у вимірі конкурентної стратегії фірми на ринку [33, с. 173].
Л. Водачек і О. Водачкова інновацію розглядають як «цільову зміну у
функціонуванні підприємства як системи» [73, с. 23]. П. Ф. Друкер у своїй
праці зазначає. що інновація – це особливий засіб підприємців, за допомогою
якого вони досліджують зміни, що мають місце в економіці та суспільстві, з
метою використання їх у бізнесі і різних сферах обслуговування [74, с. 173].
А. Томпсона та А. Дж. Стрикленд у своєму досліджені [75, с. 19] під інновацією
розуміють генерування, прийняття і впровадження нових ідей, процесів,
продуктів і послуг. Тобто в одному випадку, інновація – це результат творчого
процесу у вигляді нової продукції (техніки), технології, методу тощо, в іншому
– процес уведення нових виробів, елементів, підходів, принципів замість
існуючих.
Г. Д. Ковальов визначає інновацію як «кінцевий результат інноваційної
діяльності, у процесі якої створюються (купуються) і використовуються
нововведення» [76, с. 33]. Ф. Валента розглядає поняття «інновації як зміни в
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первісній структурі виробничого організму, тобто як перехід його внутрішньої
структури до нового стану» [77, с. 21]. Інша група дослідників вважає, що під
інновацією варто розглядати процес зміни стану того чи іншого об’єкта
(системи).
Що стосується вітчизняних вчених, то Д. Черваньов і Л. Нейкова
вважають, що «Нововведення – це процес доведення наукової ідеї чи
технічного винаходу до стадії практичного використання, що приносить дохід,
а також пов’язані з цим процесом техніко-економічні та інші зміни в
соціальному середовищі» [20, с. 34]. У свою чергу, С. Покропивний розглядає
інновацію як «упровадження в господарську практику результатів інноваційних
процесів» [78, с. 24], зосереджуючи увагу фактично лише на моменті
комерціалізації новаторського пошуку. О. Дацій, акцентує на тому факті, що
інновації не залежать від сфери застосування, а отже, охоплюють «зміни у
техніці, технології, організації, екології, економіці, а також у соціальній сфері»
[79, с. 28]. Також інновацію розглядають як кінцевий результат впровадження
результату наукової діяльності з отриманням комплексу ефектів [80].
Дослідження й аналіз сутності інновації, інвестиційного процесу та
інвестиційної діяльності дозволили виділити такі підходи до класифікації
інновацій, а саме:
за ознаками, запропонованими А. Пригожиним [15]:
1) За типом нововведення: матеріально-технічні (техніка, технологія,
матеріали); соціальні; економічні; організаційно-управлінські; правові.
2) За інноваційним потенціалом: радикальні (базові); комбінаторні
(використання різноманітних сполучень); модифіковані (що покращують,
доповнюють).
3) По відношенню до свого попередника: що заміщають (замість
застарілого); що скасовують (виключають виконання операцій); поворотні (до
попередника); нові (аналогів немає).
4) За обсягом застосування: точкові; системні (технологічні, організаційні
і т. п.); стратегічні (принципи управління, виробництва і т. п.).
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5) За ефективністю (цілями): ефективність виробництва; ефективність
управління; поліпшення умов праці.
6) За соціальними наслідками: соціальні витрати, що зумовлені новими
видами монотонної праці, шкідливими умовами тощо.
7) За особливостями механізму здійснення: одиничні (на один об’єкт);
дифузійні (на багато об’єктів); завершені і незавершені; успішні і неуспішні.
8)

За

особливостями

інноваційного

процесу:

внутріорганізаційні;

міжорганізаційні.
9) За джерелом ініціативи: пряме соціальне замовлення; у результаті
винаходу.
за критеріями М. Хучека [81; 37]:
1) Оригінальність характеру змін: оригінальні (творчі); неоригінальні (що
наслідують).
2) Ступінь складності: непов’язані (менш удосконалені); пов’язані
(колективний результат).
3) Галузь господарства: матеріалізовані (тверді); нематеріалізовані (м’які,
управлінські).
4) Ступінь новизни: новинки світового масштабу; новинки в країні або
галузі; новинки на підприємстві.
5) Радіус дії: упроваджені на підприємстві; упроваджені за межами
підприємства.
6) Соціально-психологічні умови впровадження: рефлекторно, що
усвідомляться; упроваджені без тривалого обмірковування.
7) Запланована сфера застосування: технічні і технологічні; організаційні
та економічні; суспільні (позавиробничі).
за особливостями С. Д. Ільєнкової [82]:
1) Залежно від технологічних параметрів: продуктові; процесні.
2) За новизною: нові для галузі у світі; нові для галузі в країні; нові для
підприємства.
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3) За місцем на підприємстві: новації на вході; новації на виході; новації
системної структури.
4) Від глибини внесених змін: радикальні (базові); поліпшуючі;
модифікаційні за сферою діяльності; технологічні; виробничі; економічні;
торгові; соціальні; у галузі управління.
за типологією П. Н. Завліна [83]:
1) За сферою застосування: управлінські; організаційні; соціальні;
промислові.
2)

За

етапами

науково-технічного

прогресу:

наукові;

технічні;

технологічні; конструкторські; виробничі; інформаційні.
3) За ступенем інтенсивності: «бум»; рівномірна; слабка; масова.
4) за темпами здійснення: швидкі; уповільнені; наростаючі; рівномірні;
стрибкоподібні.
5) За масштабами інновацій: трансконтинентальні; транснаціональні;
регіональні; значні, середні, дрібні.
6) За результативністю: висока; низька; стабільна.
7) За ефективністю: економічна; соціальна; екологічна; інтегральна.
І. А. Павленко, Н. П. Гончарова та Г. О. Швиданенко відзначають, що
основними критеріями класифікації інновацій мають бути ті, що враховують
[84]:
а) комплексність набору класифікаційних ознак для аналізу і кодування;
б) можливість кількісного (якісного) визначення критерію;
в) наукову новизну і практичну цінність запропонованої ознаки
класифікації.
Як стверджує у своїй монографії П. С. Харів [85, с. 14-15], що
найповнішою є класифікація інноваційних процесів українських вчених є
А М. Власової та Н. В. Краснокутської [86, с. 26], котрі типологізують їх за
такими ознаками (див. рис. 1.2):
1. змістом і сферами застосування,
2. масштабом перебігу,
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3. сферами розробки і поширення,
4. ступенем новизни та глибини змін,
5. ступенем впливу на зміни,
6. рівнем розробки та поширення,
7. етапами життєвого циклу нововведень і спрямованістю дій.
Наведену класифікацію можна використовувати при розв’язанні різних
загальних завдань економічного дослідження інноваційної діяльності. Зокрема
вона дає змогу пов’язати з типом інновацій той чи інший тип стратегії [85, с.
15].
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Рис. 1.2. Класифікація інноваційних процесів [85; 86]
Класифікація інноваційних процесів, на наш погляд, саме у сфері
землеустрою повинна здійснюватися за запропонованою схемою (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Класифікація і взаємозв’язки інноваційних процесів
формування та функціонування землекористування
Удосконалено автором із використанням джерела [85].

За своїм характером інноваційні процеси (нововведення) у сфері
землекористування мають поділяються не тільки на технічні, організаційні та
соціально-економічні,

як

загально

прийнято,

а

й

на

екологічні

й

інституціональні.
Необхідно зазначити, що технічні новинки мають безпосередній вплив на
організаційні

нововведення, а ті, в свою чергу, вимагають змін

у

господарському механізмі (рис. 1.3). Тісний взаємозв’язок між технічними,
організаційними та соціально-економічними інноваційними процесами є
двостороннім, тобто економічні нововведення можуть викликати зміни в
організації виробництва, а часто приводять і до технічних інновацій [85, с. 18].
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Проте

в

умовах

розвитку

інституціональної

економічної

теорії

започаткувалися інституціональні інноваційні процеси.
Технічні нововведення охоплюють процеси освоєння випуску нових видів
продукції (наприклад, знарядь чи предметів праці), а також процеси впровадження нових чи вдосконалення діючих технологічних процесів [85, с. 17].
Організаційні інновації охоплюють процеси запровадження нових форм і
методів організації наукової і виробничої діяльності трудових колективів, таких
як: нові методи і форми організації виробництва у всіх виробничих підрозділах
підприємства; нові організаційні структури управління науковою і виробничою
діяльністю підприємства; нові форми і методи організації праці на підприємстві
[85, с. 17].
Соціально-економічні

нововведення

охоплюють

процеси

активізації

людського фактора, а також процеси з удосконалення економічних методів
управління наукою і виробництвом шляхом: підготовки й підвищення
кваліфікації кадрів; морального стимулювання їх творчого ставлення до праці;
вдосконалення

виховної

роботи

в

колективі

через

запровадження

і

вдосконалення внутрівиробничого госпрозрахунку; повної реалізації функцій
прогнозування, фінансування, ціноутворення, аналізу результатів діяльності; а
також шляхом вдосконалення системи оплати праці та матеріального
стимулювання [85, с. 17].
Екологічні

нововведення

охоплюють

процеси

екологізації

земле-

користування і виробництва, сталого (збалансованого) розвитку територій,
землекористування тощо. Сучасна парадигма сталого розвитку в Україні
розглядається у контексті радикального оновлення національної соціальноекономічної системи у цілому. На думку М. А. Хвесика та інших українських
вчених [87], метою цього оновлення є приєднання до загальноцивілізаційних
процесів суспільного розвитку. Втім передбачається, що забезпечення сталого
розвитку повинно формуватися на базі якісно нової динамічної соціальноорієнтованої господарської системи. Підвалинами такої системи, в умовах
глобалізації, повинні стати у першу чергу гуманістичні, людино-розмірні
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екологічно орієнтовані територіально-просторові відтворювальні процеси. А
також важливим, на нашу думку, є дотримання обов’язкових для виконання
відповідних землевпорядних та екологічних нормативів землекористування, як
нормативних документів, котрі окреслюють критерії безпеки та нешкідливі
фактори землекористування і вимоги забезпечення оптимальних чи допустимих
умов життєдіяльності людини [88; 89].
Інституціональні

нововведення

охоплюють

процеси

економічних,

екологічних, правових, в тому числі землевпорядних, відносин прав власності,
удосконалення контрактних (договірних), трансакційних відносин та поведінки
людей в процесі управління наукою і виробництвом.
Класифікуючи інновації, український вчений С. Покропивний постулює
думку,

що

крім

технічних,

організаційних

і

соціально-економічних

нововведень, варто виокремити – юридичні нововведення, які належать до
інституціонального процесу, та котрі він розуміє як «нові та трансформовані
закони й різноманітні нормативно-правові документи (акти), що визначають і
регулюють усі види діяльності» [90, с. 296].
На нашу думку, наведені класифікації охоплюють більшість аспектів
інноваційної діяльності, проте багато понять «інновація» містять низку
недоліків (табл. 1.5):
Таблиця 1.5
Основні недоліки поняття «Інновація» [64, с. 57]
Поняття

Недоліки
Ототожнювання інновації із процесом дій, сукупністю заходів,
діяльністю, вкладання засобів
Дані визначення сутності інновації до видів інновацій
(продукт, послуга, технологія і ін.)
ІННОВАЦІЯ
Ототожнювання
понять
«інновація»,
«новизна»,
«нововведення», нові думки, нові підходи
Ототожнювання понять «результат інтелектуальної власності»
і результат інноваційної діяльності»
На основі досліджуваних понять «Інновація» можна виділити кілька
основних елементів, виходячи з яких моделюється це поняття (табл. 1.6).
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Таблиця 1.6
Основні риси поняття «інновація» [64, с. 57]
Поняття

Основні риси
Є кінцевим результатом інноваційної діяльності
Приносить ряд ефектів (економічний, соціальний, екологічний,
науково-технічний) суб’єктам інноваційної діяльності у сфері
землеустрою та землекористування і суспільству в цілому
ІННОВАЦІЯ Задовольняє конкретні суспільні потреби у сфері землеустрою
та землекористування
Характеризується практичною реалізацією
Характерною особливістю інновації є зв’язок із новизною,
заміною або змінами
Розрізняють такі види інновацій.
Технологічні ‒ отримання нового або ефективного виробництва існуючого
товару, виробу, техніки. Також удосконалення або нові технологічні процеси.
Якщо розглядати в сфері організації і управління виробництвом, інновації не
належать до технологічних.
Соціальні або ще їх називають процесні ‒ це вид інновації, в якому
відбувається процес оновлення сфер добробуту життя людини в перебудові
соціуму, зокрема система управління, обслуговування, організація процесу,
педагогіка, благодійність.
Продуктові ‒ вид інновації щодо створення нових продуктів з корисними
властивостями.
Організаційні ‒ інновація, яка полягає у вдосконаленні системи
менеджменту.
Маркетингові ‒ інновація полягає в реалізація нових або удосконаленні
(поліпшені) маркетингових методів. Вони в свою чергу здійснюють істотні
зміни в дизайні та упаковці продуктів. Використання нових маркетингових
методів продажів і презентації продуктів чи послуг. Формування нових цінових
стратегій для просування на ринки збуту.
При цьому, погоджуючись з І. А.Павленко, Н. П. Гончаровою, Г. О.
Швиданенком [84], вважаємо, що інноваційний процес необхідно розглядати, з
одного боку – як процес фінансування розроблення та впровадження нового
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продукту чи послуги; а з іншого – як паралельно-послідовний процес
здійснення науково-дослідних, науково-технічних, виробничих, маркетингових
робіт. А це у своїй суті є етапами життєвого циклу інвестиційної ідеї, які
складають фази відповідного інноваційного процесу [84]:
1. Фаза «наука». На цій фазі: проводять фундаментальні дослідження;
розробляють теоретичні підходи до вирішення даної проблеми. Цим
займаються

академічні

інститути,

вищі

навчальні

заклади,

галузеві

спеціалізовані інститути та лабораторії.
2. Фаза «дослідження». На цій фазі: проводять прикладні дослідження;
здійснюють експериментальні дослідження; розробляють експериментальні
моделі. Цим займаються наукові інститути та заклади, малі венчурні
підприємства.
3. Фаза «розробка». На цій фазі: визначають технічні характеристики нової
продукції, розробляють інженерно-технічну документацію та конструюють
новий продукт; створюють дослідні зразки; розпочинають експериментальне
виробництво нового продукту. Роботи на цьому етапі виконуються в
спеціалізованих лабораторіях, дослідних виробництвах, конструкторських
бюро, науково-дослідних підрозділах великих промислових підприємств.
4. Фаза «виробництво». На цій фазі провадять: технічне й організаційне
підготування

виробництва

(МТЗ,

створення

допоміжних

матеріалів,

напівфабрикатів); масове виробництво. Цей етап здійснюється безпосередньо
на підприємстві.
5. Фаза «споживання». Ця фаза охоплює: збут продукції; задоволення
попиту споживача.
Отже, йдеться про інноваційну діяльність, яка згідно зі статтею 1 Закону
України «Про інноваційну діяльність» [47] характеризується як діяльність, що
спрямована

на

використання

і

комерціалізацію

результатів

наукових

досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних
товарів і послуг. Таким чином, інновація ‒ це кінцевий результат інноваційної
діяльності, спрямований на задоволення конкретних суспільних потреб і
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приносить

ряд

ефектів

(економічний,

соціальний,

науково-технічний,

екологічний та ін.) суб’єктам інноваційної діяльності у сфері землеустрою та
землекористування та суспільству в цілому [65, с. 110]. При цьому, з
обов’язковим дотриманням відповідних теоретичних та правових основ
управління якістю землевпорядних робіт в Україні [9; 92].
Поняття «інноваційна діяльність» також має безліч значень. Аналогічний
аналіз дослідження цього поняття показав, що існують його загальні
основоположні елементи. До таких елементів зараховують (табл. 1.7) [64, с.
57]:
Таблиця 1.7
Елементи поняття «інноваційна діяльність» [64, с. 58]
Поняття

Основні риси

Це процес
Включає наукові, технологічні, організаційні, екологічні,
ІННОВАЦІЙНА економічні, соціальні перетворення
ДІЯЛЬНІСТЬ Направлена на реалізацію результатів закінчених наукових
досліджень і розробок або інших науково-технічних
досягнень
На підставі цих елементів можна змоделювати поняття «інноваційна
діяльність», яке визначається як процес наукових, технологічних, організаційних, екологічних, економічних і соціальних перетворень, спрямований на
реалізацію кінцевих результатів закінчених наукових знань і розробок або
науково-технічних досягнень. Виявлені риси терміна «інноваційна діяльність»,
безумовно, становлять основу поняття «науково-інноваційна діяльність».
Поняття «наукова діяльність» є усталеним і відображеним

у нормативній

документації [64, с. 57].
Наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на
одержання

і

використання

нових

знань.

Основними

її

формами

є

фундаментальні та прикладні наукові дослідження [93]. Основними ознаками
наукової діяльності є елементи творчості, спрямованість на отримання нових
суб’єктивних наукових знань, теоретична і експериментальна обґрунтованість
результатів та ін. (табл. 1.8).
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Таблиця 1.8
Ознаки наукової і інноваційної діяльності
Ознаки

Положення

Наукова діяльність
Елементи творчості
новизна результатів
варіантність проблем і методів
вірогідність
наукова і технічна творчість
Спрямованість на одержання - науковий метод
нових, суб’єктивних наукових - науковий результат
знань
Теоретична та експериментзнання повинно бути науковим за змістом і
тальна обґрунтованість
формою
результатів
доказовість знання
Вираження результатів
жорсткі логічні структури і схеми наукових
особливою мовою в особливій знань
формі
системність викладення
Наявність особливого суб’єкту, Суб’єкт
наукової
розробки
завжди
що здійснює наукові розробки
соціально детермінований
Інноваційна діяльність
Створення
і
використання Захист об’єкту інтелектуальної власності
інтелектуального продукту
Підготовка наукового продукту Реалізація на ринку наукового продукту,
(послуг, технологій, проєктних що провадить нові та оригінальні ідеї
рішень) до комерціалізації
Склад конкретних дій, що Управління інноваціями
здійснюються за визначеною Інноваційний менеджмент
технологією
Стратегічний
і
тактичний Стратегічний характер у довгостроковій
характер
перспективі і в реальному масштабі часу в
умовах
нестабільності
зовнішнього
середовища.
Тактичний характер у послідовності дій і їх
сучасності, що забезпечує залежно від
ситуації
динамічність
інноваційної
діяльності
Джерело: сформовано автором на основі [64. с.58].

Ознаками

інноваційної

діяльності

є

створення

і

використання

інтелектуального продукту, підготовка наукового продукту до комерціалізації і
ін. Таким чином, науково-інноваційна діяльність повинна поєднувати в собі
ознаки наукової та інноваційної діяльності [64, с. 59].
77

Відповідно до статті 1 Закону України «Про інноваційну діяльність» [47]
інноваційний продукт – це результат науково-дослідної або дослідноконструкторської розробки, що відповідає вимогам, встановленим Законом.
Цим же законом визначено, що інноваційний проєкт – це комплект документів,
що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі
інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і
інноваційної продукції. Інноваційна продукція – це нові конкурентоздатні
товари чи послуги, що відповідають вимогам, встановленим Законом.
Таким чином, нашим баченням про науково-інноваційну діяльність, є
поняття, в якому відображені ознаки науково-інноваційної діяльності, згідно з
яким інноваційна діяльність у сфері землеустрою і землекористування ‒ це
діяльність з капіталізації інтелектуального потенціалу в процесі здійснення
землеустрою територій адміністративно-територіальних утворень та суб’єктів
землеустрою, що полягає в проведенні комплексу узгоджених заходів
(управлінського,

організаційного,

екологічного,

соціально-економічного,

наукового, інформаційного, інфраструктурного плану і т.д.) з кількісного та
якісного розширення потенціалу земельних та інших природних ресурсів із
метою його реалізації в економіці природокористування та нерухомості,
соціумі та отриманні нових практично значущих результатів і ефектів в
оптимально короткі терміни [64, с. 59].
Поділяючи це поняття за деякими ознаками, нами було сформульовано
поняття

науково-інноваційної

діяльності.

Оскільки

наукова

діяльність

спрямована на застосування нових знань для вирішення різного роду проблем
(економічних, соціальних, екологічних, технологічних, інженерних та інших
проблем

шляхом

впровадження

(комерціалізації)

нових

знань,

тобто

інноваційного процесу капіталізації земле- та природокористування), то і
наукова, й інноваційна діяльність нероздільно зв’язані між собою.
Науково-інноваційна діяльність у сфері землеустрою і землекористування
– це процесна діяльність, спрямована на одержання і застосування нових знань,
нововведень, шляхом їх впровадження на ринку при випуску та збуті продукції
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(товарів, робіт, послуг у сфері землеустрою) для отримання різного роду ефекту
(економічного, соціального, екологічного та ін.) і системи управлінських та
інфраструктурних заходів [64, с. 59].
Окрім цього,

в процесі науково-інноваційної діяльності

у сфері

землеустрою необхідно враховувати відповідні види землеустрою та тенденції
його здійснення [94], а також стан і проблеми інноваційного розвитку
землеустрою на різних етапах земельної реформи в Україні та при організації
сільськогосподарського землекористування [95; 96].
Структура науково-інноваційної діяльності у сфері землеустрою включає в
себе [65, с. 110]:
1)

систематизовані фундаментальні і прикладні наукові дослідження;

2)

науково-технічний результат і продукцію;

3)

експериментальне

землевпорядне

проєктування

(підготовка

землевпорядному виробництву інноваційного продукту);
4)

оцінку якості та управління якістю проєктування;

5)

ринкове

просування

інноваційного

продукту

(проєктів

землеустрою).
У цю діяльність можуть бути включені такі види робіт [65, с. 110]:
1)

науково-дослідні;

2)

проєктні або технологічні;

3)

організаційно-виробничі;

4)

економічні;

5)

маркетингові;

6)

управлінська діяльність;

7)

менеджмент якості проєктування.

Науково-інноваційна діяльність є об’єктом економічного дослідження і
економічною категорією, що відбиває найбільш істотні і закономірні зв’язки
(рис. 1.4) [65, с. 110].
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Економічне середовище землевпорядної
діяльності

Інноваційна землевпорядна діяльність
Потенціал, ресурси

Інфраструктура

Інноваційний проєкт
землеустрою

Інтелектуальна
власність

Інновації

Системний ефект
- Економічний
- Екологічний
- Соціальний
- конкурентноздатність
Рис. 1.4. Логічно-змістовна схема формування інноваційного
середовища у сфері землеустрою
Джерело: сформовано автором на основі [64, с.60].

До основних категорій науково-інноваційної діяльності належать [64, с.
60]:
1)

науково-інтелектуальний потенціал (ресурси);

2)

інноваційна інфраструктура;

3)

інноваційний проєкт;

4)

інновація;

5)

інтелектуальна власність;

6)

наукові методи;
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7)

конкурентоспроможність.

Визначення

пріоритетів

науково-інноваційної

діяльності

у

сфері

землеустрою як частини соціально-економічного середовища країни неможливо
без вирішення двох першочергових завдань управління:
1) однозначної і повної ідентифікації об’єкта управління (інновації у сфері
землеустрою та розвитку землекористування);
2) створення системи індикаторів, оціночних показників і способів їх
визначення як основи отримання інформації для прийняття обґрунтованих
рішень в області державної інноваційної політики і розробки інноваційних
стратегій галузі земельних відносин та галузі організації використання і
охорони земель [64, с. 60-61].
Науково-інноваційна діяльність у сфері землеустрою повинна призводити
до нелінійного зростання основних показників ефективного та збалансованого
розвитку землекористування і соціально-економічного життя суспільства, а
ефективність реалізації інноваційних програм та проєктів визначається
можливістю отримання результатів, здатних спричинити системні ефекти на
різних рівнях (території громад та суб’єктів землекористування, регіональний і
національний) і в різних сферах (освіта, наука, реальний сектор економіки і
сфера послуг), причому досягнуті позитивні результати повинні бути
незворотними [64, с. 61].
У

сфері

науково-інноваційної

діяльності

модель

інноваційного

землеустрою повинна пропонувати, перш за все, капіталізацію нових знань та
землекористування [97]. Галузь меншою мірою повинна орієнтуватися на
включення безпосередньо в структуру впроваджувальних експериментальних
проєктів землеустрою, а більшою ‒ на стимулювання взаємодії з впровадження
та виведення на ринок науково-технічних розробок, генерувати в цьому
напрямку нові підходи, тобто грати роль комунікаційного центру в ланцюжку
«наука ‒ реальний ринок наукоємних технологій використання і охорони
земельних та інших природних ресурсів» [64, с. 61].
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Основою при цьому є високий рівень наукових досліджень і інтеграція
науки і освіти (включаючи інтеграцію вузівського і академічного секторів
науки, в тому числі підготовку кадрів та підвищення кваліфікації їх на цій
основі) [64, с. 62].
Особливості формування системи інноваційної діяльності є наслідком її
принципів: визначення мети ‒ як оптимального поєднання цілей і завдань
інноваційних проєктів; системності, при якому інноваційна діяльність
розглядається

як

складна

динамічна

система,

що

включає

в

себе

взаємопов’язані елементи; невизначеності, оскільки процес впровадження
інновацій зазнає впливу систематичних і випадкових чинників; адаптивності,
що передбачає здатність системи сприйняти те чи інше нововведення; і
міцності, що передбачає наявність у системи не тільки необхідних для інновації
ресурсів, але і резервів, необхідних на випадок непередбачуваних ситуацій. У
зв’язку з цим, принципи формування системи інноваційної діяльності у сфері
землеустрою повинні включати в себе [98, с. 144]:
1)

принцип ефективності ‒ як здатності найбільш продуктивно

використовувати свої ресурси для досягнення пов’язаних і взаємозалежних
цілей і завдань проєкту (наприклад, досягнення зростання інноваційності
системи при впровадженні інновацій та збереженні та / або підвищення рівня її
безпеки);
2)

принцип узгодженості ‒ зміна системи відповідно до поступальної

динаміки інноваційної діяльності;
3)

принцип стійкості ‒ здатності повертати систему діяльності до

колишньої рівноваги в ході розвитку;
4)

принцип послідовності означає таку продуману сукупність дій, яка

веде до формування необхідних у системи якостей;
5)

принцип багатоваріантності, що створює можливість вибору різних

альтернатив розвитку, які враховують невизначеність у процесі впровадження
інновацій.
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Життєдіяльність будь-якої системи ґрунтується на трьох основних законах:
розвитку, самозбереження і синергії. Перший закон формує мотивацію до
здійснення інноваційної діяльності в умовах невизначеності. У сукупності з
законом синергії він створює вимоги до системи управління про ефективність
реалізації інноваційних проєктів, однак при цьому закон самозбереження
формує у системі потребу в збереженні стійкості в ході інноваційної діяльності.
Ці обмеження визначають завдання управління системою землеустрою в
умовах інновацій, які полягають в одночасному підвищенні інноваційних
характеристик системи і збереженні рівня її безпеки. При цьому вирішення
тільки одного завдання не відповідає умовам ефективності інноваційної
діяльності системи, оскільки підвищення інноваційності системи на шкоду її
безпеці призведе до виникнення дій, які спричинять втрату керованості і
стійкості, що зумовить відволікання додаткових ресурсів і уповільнення темпів
інноваційного розвитку. Відсутність зміни в інноваційних показниках знизить
конкурентоспроможність господарської системи і призведе до скорочення
коштів

на

збереження

безпеки,

що

знизить

ефективність

розвитку

господарюючого суб’єкта [98, с. 146].
У зв’язку з цим формування системи інноваційної діяльності у сфері
землеустрою має включати в себе комплексні технології з відбору проєктів, які
будуть відстежувати інноваційні здатності системи, її готовність протистояти
збурюючим діям, а також можливий вплив інноваційного проєкту на ці
характеристики (спрямованість, ступінь інноваційності, розмір ризиків і т.д.).
Крім того, підвищення інноваційних характеристик має супроводжуватися
збереженням ефективності управління інноваційними ризиками, що дозволить
здійснювати зростання ефективності управління інноваційною діяльністю
системи. А технології моніторингу інноваційними ризиками системи дозволять
своєчасно здійснити коригування управління їх інноваційної діяльності з метою
досягнення очікуваних результатів та формування нового рівня потреб [98, с.
148-149].
Багатофакторність і різнохарактерність резервів, факторів, явищ і процесів
управління

інноваційною

діяльністю

господарських

систем

викликає

необхідність дослідження їх системних якостей, які повинні бути обов’язково
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враховані при розробці та вдосконаленні системи управління (табл. 1.9) [99; 98,
с. 146].
Таблиця 1.9
Напрямок управлінських впливів для підвищення ефективності
управління інноваційними господарськими системами, виходячи з їх
системних властивостей [99; 98, с. 147]
Системні
властивості
1
Ймовірність

Холізм (цілісність)

Специфіка прояву

Реакція керуючої системи

2
підприємство і інтегровані структури
- ймовірні системи. В умовах
інноваційної діяльності число
елементів і структура зв’язків можуть
змінюватися залежно від характеру
інновацій

3
жорстко регламентована
структура підприємства, його
частин і зв’язків
неприпустима. Головний
критерій дії менеджменту в
умовах інновацій
забезпечення гнучкості і
адаптивності системи до
нових завдань, нових
обставин без втрати
ефективності.

господарські системи є
взаємозалежною сукупністю
елементів, що дозволяє розглядати
одночасно систему як єдине ціле.
При тиску на систему різних впливів,
в тому числі адресних, необхідно
враховувати їх сукупний вплив на
систему в цілому (Вплив
інноваційного проєкту на
властивості, функціонування та
структуру окремих елементів
господарської системи відбивається
на стані й якості розвитку системи в
цілому)

Формування або коригування
системи управління повинно
спиратися на принцип
верифікації ефективності
заходів, що вживаються для
загального розвитку
господарської системи в
існуючих умовах. Це означає,
що в інноваційній економіці
при виборі управлінського
впливу на господарську
систему в процесі
інноваційної діяльності (в
тому числі і процедур відбору
інноваційних проєктів)
лежить принцип оптимізації
кінцевого результату в цілому
по системі (за всіма
параметрами інноваційним,
надійності, безпеки та ін.)
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Продовження таблиці 1.9
1
Подільність
(множинність)

Стійкість

Ієрархічність
частин системи

Динамізм

Багатокритеріальні
сть

2
Система ділена, тобто множинна,
поділяється на підсистеми, що
знаходяться між собою у певних
відносинах. У нових умовах
господарювання виникає
необхідність перегляду існуючих
підсистем, появи нових взаємин
(виділення підсистеми управління
надійністю і орієнтація системи
управління господарськими
системами на підвищення надійності
в процесі інноваційної діяльності).
В умовах безперервних впливів,
система орієнтується на досягнення
стійкості з позиції динамічної
рівноваги. Вона прагне компенсувати
обурення для збереження
стабільності механізму своєї
життєдіяльності в цілому.

У традиційних умовах частини
системи знаходяться між собою у
відносній супідрядності, це
забезпечує стійкість перед
зовнішніми впливами. В умовах
інновацій від системи потрібна
підвищена гнучкість і адаптивність,
оскільки в процесі інноваційної
діяльності може відбутися зміна
ситуації, ієрархії.
Здатність системи до безперервної
зміни свого стану, що знаходить
відображення в постійному розвитку
її елементів і системи в умовах
інновації.
Господарська система в умовах
інноваційної економіки є складною,
багатоцільовою, а, отже,
багатокритеріальною (ефектівність,
інноваційність, стійкість,
життєздатність, безпека, надійність,
живучість)

3
Управляючий не розглядає
сталу структуру елементів
системи як непорушну і
постійно шукає шляхи її
упорядкування і розвитку з
метою оптимізації з
урахуванням знову завдань,
що виникають. .

Керуючий будь-якого
ієрархічного рівня повинен
мати в своєму розпорядженні
механізм та апарат усунення і
компенсації перешкод у
роботі системи. Стежити за їх
оновленням і оперативною
готовністю введення в дію
(резервні потужності, страхові
запаси, система управління
ризиком і т.п.)
Керуючий визначає
алгоритми швидкого переходу
системи до нового
ієрархічному порядку, і
формує необхідні для цього
механізми адаптації системи в
умовах інновацій

Керуючий забезпечує оптимальний темп і ритм розвитку
системи і її елементів, який
дозволяє зберігати необхідні
параметри, ґрунтуючись на
моніторингу змін зовнішнього
і внутрішнього середовища.
Керуючий повинен ранжувати
критерії ефективності
функціонування окремих
підсистем, надаючи перевагу
тим з них, які безпосередньо
пов’язані з оцінкою
досягнення головної мети
життєдіяльності системи і є
інструментами досягнення
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Продовження таблиці 1.9
1

2

Емерджентність

Системи створюються як цілісні
утворення, що складаються з певних
елементів, об’єднання яких воєдино
призводить до появи нової якості
(здатності параметра), яка не є
простою сумою властивостей
елементів системи. Причому при
підвищенні ступеню інноваційності
системи виникає ефект синергії.

3
останньої (надійність і
живучість інноваційних
господарських систем)
Керуючий повинен мати
здатність абстрагуватися від
деталей і здійснення такого
синтезування елементів
системи, що призводить до
отримання оптимальної в
умовах, що склалися, якості
системи за рахунок їх
цілеспрямованого
розташування в просторі і
часі.

В основі методології інноваційної діяльності як вчення про організацію
управлінської діяльності в області інновацій лежить побудова логічної
структури управлінської діяльності, яка представлена на рис. 1.5 [100].
Потреба

Мотив

Ціль
Дії

Задача

Технології

Результат

Рис. 1.5. Логічна структура принципіальної схеми управлінської
діяльності
На

основі

приведеної

логічної

структури

принципіальної

схеми

управлінської діяльності відповідно до мети дослідження нами побудована
логічно-смислова

модель

структури

методології

формування

системи

інноваційної діяльності у сфері землеустрою (рис. 1.6).
Як показують дослідження, виділяють два найбільш поширених підходи у
методології формування системи інноваційної діяльності М. В. Кондратьєва
[101; 6], К. А. Багриновського, М. А. Бендикова, Є. Ю. Хрустальова [102], Л.
Гохберга [103], Л. Гохберга, І. Кузнецова [104; 105], А. А. Динкіна, Н. І. Іванова
[106]:
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1) інституційний підхід (К. Фрімен), де інноваційна система розглядається
як сукупність інститутів (від лат. Institutio ‒ образ дії, звичай), що належать як
до приватного, так і до державного секторів економіки, індивідуально і у
взаємодії один з одним обумовлюють розробку і поширення інновацій в межах
держави [107];
2) факторний підхід (М. Портер, Р. Нельсон), згідно з яким під
інноваційною системою слід розуміти поєднання різних факторів (економічних,
технологічних, соціальних, інституціональних та інших), які на рівні економіки
в цілому підтримують процеси придбання, виробництва, дифузії і адаптації
нового технологічного знання [108].
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Потреба: досягнення ефективного функціонування
землеустрою та збалансованого розвитку
землекористування
Мотив: ріст ефективності інноваційної діяльності
Ціль: ефективне впровадження інноваційної
діяльності
Завдання: підвищення
інноваційності
землеустрою
Відбір оптимальних інноваційних
пропозицій
(проєктів)

Завдання: підвищення ефективності та збалансованості системи
землекористування

Технології підвищення інноваційних
характеристик за
рахунок впровадження інновацій

Моніторинг і
управління
впровадження
м інновацій та
їх ризиками

Оцінка одержаних результатів порівняно із заданими
критеріями ефективності землеустрою та землекористування
Коректування інновацій із врахуванням змін стану землеустрою
та землекористування
Заходи щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності
Оцінка інноваційної діяльності, зародження передумов щодо
трансформаційних потреб
Рис. 1.6. Логічно-змістовна модель структури методології
формування системи інноваційної діяльності у сфері землеустрою
Джерело: Розроблено автором.

У даний час в економічній теорії і практиці найбільш поширеним є
інституційний підхід [102; 103; 104; 105; 106]. В його межах під інноваційною
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системою розуміється функціонуюча в суспільстві система взаємопов’язаних
інститутів створення, зберігання та поширення знань, інформації, технологій,
чия діяльність, що базується на постійній взаємодії між державою, науковотехнічною

(інноваційної)

сферою

і

виробництвом,

сприяє постійному

вдосконаленню і оновленню техніко-технологічного базису суспільного
розвитку. З позицій інституційного підходу, модель, що описує взаємодію
різних елементів інноваційної системи, показує місце кожного суб’єкта
інноваційного процесу в її структурі, яке є досить специфічним і по-своєму
значущим. Так, наприклад, роль приватного сектора полягає в розробці нових
технологій на основі власних досліджень (або в освоєнні «чужих» інновацій),
роль держави полягає у сприянні процесу науково-технічних розробок і їх
практичному впровадженні, в створенні умов для їх комерціалізації [109, с. 29].
Процес

становлення

інноваційної

системи

визначається

двома

векторами: рухом зверху (через реалізацію програмно-цільових установок,
законотворчість, побудову окремих підсистем інфраструктури і т.п.) і рухом
знизу (за допомогою організаційно-структурних і функціональних перетворень
наукових організацій або їх окремих підрозділів в структуру підприємств,
освіти регіональних і міжрегіональних адміністративних, громадських і
змішаних органів управління інноваційною діяльністю і т.п.) [110]. Центральне
місце аналізу інноваційної системи займають визначення основних елементів
системи та аналіз форм циркуляції знань всередині неї, адже набір елементів,
що входять в інноваційну систему, не є жорстко фіксованими. Незважаючи на
те, що всі інноваційні системи в багатьох деталях досить сильно відрізняються
одна від одної, тим не менш, можна виділити загальні компоненти, необхідні
для функціонування системи [109, с. 29], а саме інноваційної діяльності у сфері
землеустрою:
1)

підсистема генерації знань, що включає освіту, професійну

підготовку та дослідницьку сферу, визначальну специфіку інноваційної
системи;
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2)

підсистема,

що

включає

інноваційну

інфраструктуру

і

підприємницьке середовище, безпосередньо бере участь у процесі виробництва
і використання нових знань;
3)

механізм взаємодії цих двох підсистем, що організує дифузію і

комерціалізацію інновацій, а також орієнтацію дослідників на задоволення
інноваційних потреб розвитку виробництва.
Центральною ланкою інноваційної системи є підсистема генерації знань,
яка становить собою сукупність організацій, що виконують фундаментальні та
прикладні дослідження і розробки. Практично у всіх роботах, присвячених
формуванню інноваційної системи, відзначається, що найскладнішою ланкою є
механізми передачі знань з метою їх комерціалізації, а потоки технологій та
інформації між людьми, підприємствами та інститутами відіграють ключову
роль в інноваційному процесі [109, с. 30].
У цьому зв’язку можна виділити три типи таких потоків у сфері
землеустрою:
‒ взаємодія між науковими установами, органами управління земельними
ресурсами

та

землевпорядними

підприємствами

(спільна

дослідницька

діяльність, публічно-приватне партнерство, технічне співробітництво);
‒ взаємодія між землевпорядними підприємствами, університетами, де є
землевпорядні факультети, та державними науковими установами, які ведуть
дослідження у галузі земельних відносин і галузі використання та охорони
земель (спільна дослідницька діяльність, практичні розробки);
‒ поширення технологій у сфері землеустрою та землекористування
(дифузія інновацій).
Виходячи з можливих напрямків впливу, інноваційна підсистема в системі
землеустрою може бути представлена наступними складовими (рис. 1.7) [64, с.
61].
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Система землеустрою

Підсистема наукової діяльності
Мотиваційне
середовище

Інституційне
середовище

Управління
системою
землеустрою
та землевпорядкуванням

Підсистема
інноваційної
діяльності у
сфері
землеустрою

Інформаційне
середовище

Управління
порядком функціонування інноваційної підсистеми

Управління
земельними
ресурсами та
землекористуванням

Підсистема виробничої діяльності
Рис. 1.7. Логічно-змістовна модель складових, ролі та взаємозв’язку
інноваційної підсистеми діяльності в системі землеустрою
Джерело: Розроблено автором.

В основі формування підсистеми лежить взаємопов’язана сукупність її
компонентів, зміст яких визначає особливості інноваційної діяльності у сфері
землеустрою [64, с. 61]. Відповідно до статті 3 Закону України «Про
землеустрій» [62] система землеустрою включає:
а) законодавчо визначену діяльність у сфері землеустрою;
б) органи, що здійснюють державне регулювання у сфері землеустрою;
в) організацію, регулювання та управління у сфері землеустрою;
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г) здійснення землеустрою на національному, регіональному, локальному і
господарському рівнях (далі ‒ загальнодержавному, регіональному і місцевому
рівнях);
ґ) державний і самоврядний контроль за здійсненням землеустрою;
д) наукове, кадрове та фінансове забезпечення землеустрою;
е) суб’єкти та об’єкти землеустрою.
А. М. Третяк [111, с. 319] характеризує систему землеустрою як
«сукупність взаємопов’язаних наукових, освітніх, технічних, технологічних,
організаційно-правових,

виробничих

та

управлінських

дій

і

заходів,

спрямованих на регулювання земельних відносин, адміністрування режиму
землекористування,

облік

та

оцінку

земельних

ресурсів,

організацію

прогнозування, планування та проєктування раціонального використання і
охорони земель, розроблення та реалізацію документації із землеустрою,
організацію та здійснення землеустрою на національному, регіональному,
локальному і господарському рівнях». Зокрема, він зазначає, що система
землеустрою містить сукупність таких взаємопов’язаних складових: 1) об’єкти
землеустрою; 2) суб’єкти землеустрою; 3) землевпорядна діяльність і
землевпорядний процес. До цих складових нами пропонується додати
інноваційну діяльність у сфері землеустрою.
Відповідно,

запропонована

А. М.

Третяком

[11,

с. 327]

система

землеустрою, набуде вигляду (рис. 1.8) і розширить свою сутність.
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землеустрою

Інноваційна діяльність*
Землевпорядний процес
Землевпорядні заходи та дії
Види землеустрою

Територіальний
землеустрій

Форми землеустрою:
 державний
землеустрій
 землеустрій
муніципальних
утворень
 ініціативний
землеустрій
 експериментальни
й землеустрій

Внутрішньогосподарський
землеустрій
Форми землеустрою:
 державний
землеустрій
 землеустрій
об’єднаних територіальних громад
 ініціативний
землеустрій:
недержавних та
державних
підприємств;
фермерських або
селянських
господарств;
 експериментальний
землеустрій

Зокремлений
землеустрій

Форми землеустрою:
 державний
землеустрій
 землеустрій
муніципальних
утворень
 ініціативний
землеустрій
 експериментальн
ий землеустрій

Види документації із
землеустрою
залежно від видів та форм
землеустрою

Рис. 1.8. Логічно-смислова модель сутності сучасної системи
землеустрою в Україні
Джерело: Доповнено автором.
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1.3. Концептуальні засади розвитку сфери інноваційної діяльності в
системі землеустрою
Земля в сучасній економіці відіграє значну роль. Особливо важливе
значення вона має в тих галузях, де земельні ресурси виступають

як

незамінний чинник виробництва. Якщо роль землі в промисловому виробництві
не настільки значна, то в сільськогосподарському виробництві вона виступає
як головний засіб виробництва, без якого неможливий сам виробничий процес.
У цій галузі отримання продукції пов’язано з якісним станом землі, характером
і умовами її використання. Якісний стан землі в свою чергу визначається
родючістю. Вона є найбільш специфічною властивістю, тому що при
правильному використанні земельні ресурси не зношуються, як інші засоби
виробництва, а поліпшуються, тобто родючість підвищується. Ще однією
важливою властивістю землі є її обмеженість. Жоден господарюючий суб’єкт
не зможе в короткостроковому періоді збільшити наявні земельні ресурси
внаслідок їх обмеженої пропозиції. Ці властивості обумовлюють необхідність
раціонального підходу до організації використання землі в господарської
діяльності. Однак, як показує практика, в області організації і раціонального
використання земельних ресурсів існує безліч проблем, які мають місце
протягом значного періоду часу. Проведені в останні роки дослідження
показали, що якісний стан земель в Україні знаходиться на низькому рівні. На
стан земель впливає їх еродованість, заболоченість і забрудненість тощо.
Отже, на сьогодні існує нагальна потреба у визначенні ефективного
механізму планування та організації ефективного використання і охорони
земель

сільськогосподарського

призначення,

запобігання

зловживанням,

недопущення соціальної напруги у цій сфері.
Україна має значний земельно-ресурсний потенціал. Станом на 1 січня
2017 р. земельний фонд України становить 60,3 млн гектарів, або близько 6 %
території Європи. Сільськогосподарські угіддя складають близько 19 відсотків
загальноєвропейських, у тому числі рілля ‒ близько 27 відсотків. Показник
94

площі сільськогосподарських угідь у розрахунку на одну особу є найвищим
серед європейських країн і становить 0,9 гектара, у тому числі 0,7 гектара ріллі
(середній показник європейських країн ‒ 0,44 і 0,25 гектара відповідно) [112].
У цілому площа сільськогосподарських земель становить 42,7 млн
гектарів, або 70 відсотків площі усієї території країни, а площа ріллі ‒ 32,5 млн
гектарів, або 78,4 відсотка усіх сільськогосподарських угідь (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Структура сільськогосподарських угідь
станом на 1 січня 2017 р.
Територія України поділяється на три великі агроекологічні зони і дві
гірські області: зону змішаних лісів (Полісся) ‒ на півночі країни (19 % всієї
території), лісостепову зону (35 %) ‒ на півдні, степову зону ‒ на півдні і
південному сході (40 %), а також Карпатську і Кримську гірські області, які
займають західну і саму південну частини країни (рис. 1.10).
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Рис. 1.10. Агроекологічні зони України [113]
У степовій зоні площа земель сільськогосподарського призначення
становить 19 млн га, в лісостеповій зоні ‒ 16, 9 млн га, а в зоні мішаних лісів ‒
5,6 млн га.
Ґрунти України (рис. 1.11) ‒ одні з найбільш родючих ґрунтів у світі,
включаючи всім відомий чорнозем ‒ тип ґрунту, багатий гумусом.
Чорноземний тип ґрунту покриває приблизно половину території країни
(близько 68 % від загальної площі сільськогосподарських земель).
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Рис. 1.11. Ґрунти України
Враховуючи структуру ґрунтового покриву, в табл. 1.10 наведено
аграрний потенціал чорноземних ґрунтів для вирощування озимої пшениці в
Україні.
Таблиця 1.10
Аграрний потенціал чорноземних ґрунтів для вирощування озимої
пшениці в Україні
Зона

Ґрунт

Лісостеп

Степ

Чорноземи
опідзолені
Чорноземи
типові
Чорноземи
типові та лучні
Чорноземи
звичайні
Чорноземи
південні

Урожайність
Нормативна,
Оптимальна,
ц/га
ц/га

Частка орної
землі, %

30-38

40-48

8,6

32-36

38-45

14,5

30-36

54-64

1,0

23-34

31-40

26,3

18-25

22-31

9,1

Джерело: підготовлено групою фахівців на основі даних Балюк, 2013 р.

За

часів

Радянського

Союзу

в

Україні

інтенсивність

сільсько-

господарського виробництва та землеробства була дуже висока, що також стало
причиною сильної ерозії. Згідно з ФАО (Bogovin, 2006), щорічні втрати ґрунтів
за радянських часів становили 600 млн т, з яких 20‒30 млн т гумусу. Не менше
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40 % території країни є зараз еродованими в різному ступені, і ще 40 % схильні
до подальшої вітрової та водяної ерозії. За даними Стратегії удосконалення
механізму

управління

в

сфері

використання

та

охорони

земель

сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження
ними від 7 червня 2017 р. № 413, вітровій ерозії систематично піддається понад
6 млн гектарів земель, а пиловим бурям – до 20 млн гектарів [112].
У дослідженні Державного комітету із земельних ресурсів 1996 року
повідомлялося, що 13,2 млн га піддавалися впливу водної ерозії і 1,7 млн га ‒
впливу вітрової ерозії [114]. За прогнозами, в 2013 році ерозія охопить майже
14‒14,5 млн га. Цей прогноз також підтверджує (науково-дослідний) Інститут
ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського. Вплив ерозії посилило
значне

скорочення

застосування

мінеральних

і

органічних

добрив

в

пострадянську епоху, яке викликало різке зменшення вмісту гумусу в ґрунті
[115].
Згідно з оцінками, в Україні щорічно ерозії піддається понад 500 мільйонів
тонн ґрунтів орних земель [116, с.4], що вже призвело до зниження родючості
ґрунтів на площі понад 32,5 млн га і втрати поживних речовин, в грошовому
еквіваленті становить приблизно 5 млрд доларів США [116, с. 4]. Ця оцінка
заснована на двох польових обстеженнях, проведених в 1961 і 1985 рр. на
українських землях, що перебували у державній власності (в той час це була
Радянська Республіка). У 2006 році доктор Булигін провів оцінку на основі
гідромеханічної моделі, згідно з якою масштаб втрати ґрунтів з орних земель
склав 760 млн тонн на рік. З метою передбачливості була обрана більш
занижена величина ‒ 500 мільйонів тонн [116, с. 4].
Ці

дані

відображають

значну

втрату

найціннішого

ресурсу

сільськогосподарського виробництва країни ‒ її ґрунту. Вартість еродованих
ґрунтів щорічно складає приблизно одну третину від питомої ваги сільського
господарства у ВВП. Це означає, що одна третина кожного заробленого долара
доданої вартості в сільському господарстві втрачена через ерозію. Оцінки,
проведені групою фахівців, засновані на щорічній ерозії 500 млн тонн щодо
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середнього обсягу виробництва зернових і олійних культур 49,8 млн тонн
(середнє за 2006–12, джерело ‒ Євростат) [116, с. 4].
Ця кількість еродованих ґрунтів відповідає втраті 23,9 млн тонн гумусу,
964 тис. тонн азоту, 676 тис. тонн фосфору і 9,7 млн тонн калію. За ринковою
ціною ця кількість поживних речовин (азоту, фосфору, калію) відповідає
щорічному збитку у понад 5 млрд доларів США (157 доларів США на один
гектар) [116, с. 22]. Щорічний збиток коливається приблизно від 3 до 30 тонн
ґрунту/гектар залежно від регіону. За оцінками, збиток складає приблизно 5
млрд доларів США в рік (2013). Втрата 10 тонн ґрунту відповідає втраті 0,5
тонн вуглецю на гектар: вагома кількість, враховуючи поточну швидкість
зв’язування вуглецю. Є підстави вважати, що інтенсивність ерозії збільшується
[117].
Такий стан земельних ресурсів призводить до низької ефективності їх
використання і економічних збитків. За рахунок ерозії щорічно країна
недобирає велику кількість продукції рослинництва ‒ від 25 % на слабозмитих
до 50‒60 % на сильнозмитих ґрунтах.
Важливими факторами у боротьбі з вітровою ерозією залишаються
землевпорядні та лісозахисні роботи із створення системи полезахисних
лісових смуг та інших захисних насаджень. На даний час площі захисних
лісових насаджень становлять 1,5 млн гектарів, у тому числі полезахисних
лісосмуг – 446,7 тис. гектарів [112].
Незважаючи на те, що кліматичні умови в Україні в цілому сприятливі,
мінливість клімату, яка за прогнозами посилиться в результаті зміни клімату,
пов’язана зі значним ризиком для сільського господарства (рис. 1.12).
Продуктивність сільського господарства залежить від природних опадів і
температур, які схильні до значної міжрічної і сезонної мінливості.
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Рис. 1.12. Зміна клімату в Україні [118]
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За

прогнозами,

зміна

клімату

погіршить

сільськогосподарське

виробництво і негативно вплине на продовольчу безпеку. Дійсно, високий
ступінь змін і обсягів виробництва в Україні може мати значні наслідки для
світової торгівлі. Так, посуха, яка сталася в Україні в 2009 році, призвела до
втрати майже 30 % врожаю пшениці, що стало важливою причиною
підвищення світових цін на продовольчу продукцію.
З екологічної точки зору, деградовані ґрунти схильні до вищого ризику
негативного впливу зміни клімату через втрату поживних речовин і ґрунтового
біорізноманіття, ущільнення і посилення ерозії і зсувів.
В Україні для господарського використання залучено понад 92 %
території. Надзвичайно високим є рівень розораності території і становить
понад 54 % (у розвинутих країнах Європи ‒ не перевищує 35 %) (рис. 1.13).

Рис. 1.13. Розораність сільськогосподарських угідь у регіонах
України [112]
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Фактична лісистість території України становить лише 16

%, що

недостатньо для забезпечення екологічної рівноваги (середній показник
європейських країн – 25–30 %) [112].
Надмірна розораність земель (понад 54 % земельного фонду України), у
тому числі на схилах, призвела до порушення екологічно збалансованого
співвідношення сільськогосподарських угідь, лісів та водойм, що негативно
вплинуло на стійкість агроландшафтів і зумовило значне техногенне
навантаження на екологічну сферу [112].
Також в Україні нараховується понад 1,1 млн гектарів деградованих,
малопродуктивних
консервації,

143,4

та

техногенно

тис.

гектарів

забруднених
порушених

земель,
земель,

які
які

підлягають
потребують

рекультивації, та 315,6 тис. гектарів малопродуктивних угідь, які потребують
поліпшення [112].
Як зазначається в Стратегії [112], через невиконання положень Закону
України «Про охорону земель», яким визначені дієві механізми здійснення
землевпорядних заходів щодо збереження якості земель, що використовуються,
та заходів щодо збереження родючості ґрунтів, виникла негативна тенденція
втрати гумусу. Так, за останні 20 років у середньому по Україні вміст гумусу
зменшився на 0,22 % в абсолютних величинах, що є значним відхиленням,
оскільки для його збільшення в ґрунті на 0,1 % в природних умовах необхідно
25‒30 років. До зниження родючості ґрунтів призводить також порушення
сівозміни. Зокрема, соняшник у деяких областях займає площу понад 30
% орних земель (табл. 1.11).
При цьому в більшості випадків культура повертається на попереднє поле
через три роки, а рекомендовано через шість – сім років.
Порушення вимог щодо сівозміни, крім підвищення рівня забур’яненості
та розвитку захворювань культур, призводить до ґрунтоперевтоми [112].

102

Таблиця 1.11
Питома вага посіву соняшнику в регіонах України
Область
Закарпатська
Волинська
Рівненська
Львівська
Чернівецька
Івано-Франківська
Тернопільська
Хмельницька
Житомирська
Вінницька
Київська
Чернігівська
Черкаська
Сумська
Полтавська
Одеська
Херсонська
Харківська
Дніпропетровська
Донецька
Запорізька
Кіровоградська
Миколаївська
Луганська

Посівні площі культур
сільськогосподарських
за регіонами
188
566
567
680
310
383
826
1173
984
1638
1184
1241
1189
1135
1724
1877
1438
1782
1957
999
1674
1697
1560
813

Площа, з якої
зібрано
соняшник
2,7
23,6
24,2
34,1
19,6
24,8
70,8
157,5
142,7
259,9
191,7
203,0
201,9
213,4
329,8
413,6
341,7
529,0
592,7
311,1
568,8
588,8
559,9
361,2

%
1,4
4,2
4,3
5,0
6,3
6,5
8,6
13,4
14,5
15,9
16,2
16,4
17,0
18,8
19,1
22,0
23,8
29,7
30,3
31,1
34,0
34,7
35,9
44,4

Джерело: Держстатистики України, 2018.

Відсутність еколого-економічного обґрунтування перерозподілу земельних
ресурсів призвела до подрібнення сільськогосподарських полів, у результаті
чого 6,9 млн громадян (46,4 % сільського населення) набули право на земельну
частку (пай), а 27 млн гектарів сільськогосподарських земель передано у
приватну власність, і, як наслідок, неефективного використання значної
кількості розпайованих земельних ділянок (рис. 1.14) [119].
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Рис. 1.14. Середній розмір земельної частки (паю) в розрізі
Регіонів [112]
На сьогодні не здійснюються заходи з консолідації земель, а процеси
урбанізації призводять до подальшого подрібнення земельних ділянок та
необґрунтованої зміни їх цільового призначення. Майже 1,4 млн гектарів
розпайованих земельних ділянок не використовуються. Близько 1 млн осіб не
обробляють і не здають земельні ділянки в оренду. Як наслідок, не
використовуються земельні частки (паї) загальною площею 4,8 млн гектарів,
або близько 12 % загальної площі сільськогосподарських угідь [112]. Результати аналізу реальної ситуації щодо організації використання та охорони земель
в Україні дають змогу стверджувати, що на сьогодні землевпорядні заходи не
здійснюються в необхідному обсязі. Державну земельну політику можна
вважати відсутньою або такою, що перебуває у стадії стагнації та не повною
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мірою відповідає європейським і світовим критеріям і вимогам щодо належного
управління земельними ресурсами [112].
Порівняльна характеристика стану землекористування в європейських
країнах та Україні приведена в табл. 1.12 [112].
Таблиця 1.12
Порівняльна характеристика стану землекористування в європейських
країнах та Україні [112]
Україна

Країни
Європи

Країни
Європейського
Союзу

60,4

1015,6

437,4

28

84

18

Площа сільськогосподарських
земель, млн гектарів

42,7

474,8

177,7

Площа орних земель, млн. гектарів

32,5

277,8

115,7

Частка орендованих сільськогосподарських угідь, відсотків

97

62

53

Площа сільськогосподарських
земель, сертифікованих як
органічні, млн гектарів

0,3

11,6

5,3

Площа зрошуваних земель, млн
гектарів

0,5

20,8

11,1

1

4

5,5

Експорт зернових, млн тонн

34,8

130

38,5

Площа сільськогосподарських
земель на одного жителя, гектарів
на одну особу

0,7

0,6

0,4

Ціна за 1 гектар земель
сільськогосподарського
призначення, тис. доларів США

1,0

3,7

7,2

Найменування показника
Площа земель, млн гектарів
Площа чорноземів, млн гектарів

Ціна інвестицій, тис. доларів США
за 1 гектар

Як показують дані табл. 1.12., інноваційний потенціал в Україні є досить
значним, адже капіталізація сільськогосподарського землекористування в 4–7
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разів є нижчою, ніж в європейських країнах, при значно вищому потенціалі
земельних ресурсів.
Тому

враховуючи

стратегічну

мету

з

формування

в

Україні

високорозвинутої соціально орієнтованої економіки, що базується на знаннях
та інноваціях, яка передбачена Стратегією сталого розвитку «Україна-2020»
[120], планом заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одного
боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої боку [121].
Відповідно до Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період
до 2030 року від 10 липня 2019 р. № 526-р, серед основних бар’єрів для
розвитку інновацій в Україні є [122]:
1)

недосконалість інституцій, зокрема політичного, регуляторного та

бізнес-середовища;
2)

слабко розвинута інфраструктура, у тому числі інноваційна,

оскільки залишаються на низькому рівні показники валового нагромадження
капіталу у відсотках до валового внутрішнього продукту, показники
екологічної стійкості, доступності та якісної роботи електронного Уряду
(використання інформаційних та комунікаційних технологій у поєднанні з
організаційними змінами та застосуванням нових навичок у державному
управлінні для впровадження державних послуг та демократичних процесів).
Для виправлення ситуації необхідно сприяти розвитку видів діяльності з
високою наукоємністю, тобто перейти від низькотехнологічної ресурсної до
високотехнологічної інноваційної економіки, а державна політика має
створювати

сприятливі

умови

насамперед

для

розвитку

виробництва

інтелектуальних продуктів, включаючи можливість їх комерціалізації як в
Україні в цілому, так на окремих територіях [122].
Незважаючи на спроби активізації інноваційної діяльності в окремих
галузях економіки, вона не набула реалізації у сфері землеустрою [123]. Так,
Державна цільова економічна програма «Створення в Україні інноваційної
інфраструктури» на 2009‒2013 роки [124] не фінансувалася з державного
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бюджету, внаслідок чого заходи, передбачені Програмою, не було виконано, а
завдання і заходи, передбачені Державною цільовою програмою розвитку
системи

інформаційно-аналітичного

забезпечення

реалізації

державної

інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки
[124], профінансовано частково. Заходи, передбачені планом заходів з
реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на
2015‒2019 роки [125], не були реалізовані внаслідок їх несистемності та
неврахування необхідності залучення широкого кола зацікавлених сторін ‒
бізнесу, громадянського суспільства, наукової спільноти [122].
З метою покращення умов землевпорядної діяльності структурними
елементами інноваційної підсистеми у сфері землеустрою відповідно до
Стратегії є [122]:
1)

наукові працівники і юридичні особи, в яких вони працюють

(землевпорядні факультети закладів вищої освіти та наукові установи, що
здійснюють дослідження у сфері землеустрою) [126;127];
2)

фізичні та юридичні особи, які створюють нові технологічні

рішення, продукти, методи або засоби виробництва, види товарів і послуг,
структури управління без проведення наукової (науково-технічної) роботи у
сфері землеустрою;
3)

фізичні та юридичні особи, які надають різні види землевпорядних

та земельно-кадастрових послуг під час впровадження новацій, зокрема
виконують

проєктні

землевпорядні

роботи

із

розроблення

проєктів

землеустрою, надають маркетингові, навчально-тренінгові, юридичні, патентні
послуги (організації інноваційної інфраструктури);
4)
створені

юридичні особи, які займаються впровадженням новацій, що
самим

господарювання,

підприємством
‒

стартапи,

або

малі,

передані

середні

та

іншими
великі

суб’єктами

землевпорядні

підприємства;
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інвестори, які не беруть безпосередньої участі в операційній

5)

діяльності, але фінансують її за рахунок власних коштів чи здійснюють
управління фондами;
галузеві спілки та асоціації, громадські організації, міжнародні

6)

організації та установи, які надають експертну допомогу з питань інноваційної
діяльності або інформаційно-консультаційну підтримку іншим елементам
інноваційної підсистеми у сфері землеустрою;
Мінагрополітики та Держгеокадастр України як органи, що

7)

забезпечують

формування

та

реалізують

державну

політику

у

сфері

інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, Мінекономрозвитку
як орган, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
інтелектуальної

власності, державно-приватного партнерства, забезпечує

управління у сфері інноваційної діяльності у промисловому секторі економіки,
інші

органи

державної

влади

та

органи

місцевого

самоврядування,

консультативно-дорадчі органи Кабінету Міністрів України, зокрема Рада з
розвитку інновацій, Національна рада України з питань розвитку науки і
технологій;

інституції

(будь-якої

форми

власності)

з

прогнозування

економічного, науково-технічного та інноваційного розвитку та установи
системи науково-технічної інформації у сфері землеустрою [122].
На основі аналізу проблем функціонування національної інноваційної
екосистеми нами сформульовані у сфері землеустрою такі проблеми
інноваційного процесу, які повинні бути розв’язані за допомогою інструментів
державної політики [122]:
1) на етапі створення новацій:
‒ відсутність наукових установ, які займаються дослідженнями у сфері
землеустрою,

а

відповідно

і

пропонують

інновації

землевпорядному

виробництву;
‒ недостатність фінансування, зокрема державного;
‒

відсутність

необхідної

інформації

про

ринкові

перспективи

запропонованої ідеї та знань і консультативного супроводу проходження
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проєкту від ідеї до етапу комерціалізації;
‒ недостатнє використання науковцями та малим і середнім бізнесом
землевпорядної діяльності можливостей реалізації, хоча і незначної кількості,
інновацій у сфері землеустрою;
‒

відсутність

налагоджених

комунікацій

між

науковцями

і

представниками бізнесу, які зацікавлені в розвитку інновацій, як до потреб
бізнесу в інноваціях, так і даних про нові та вдосконалені інноваційні рішення,
які можуть бути використані у землевпорядному виробництві;
‒ недостатнє пропагування та поширення інформації про позитивні
приклади перетворення ідеї на інноваційний продукт;
‒ відсутність достовірного прогнозування тенденцій та досліджень
впливу

інструментів

державного

регулювання

інноваційного

розвитку

економіки;
2) на етапі трансферу новацій:
‒

відсутність

державного

та

приватного

фінансування

через

непередбачуваність комерційних результатів новацій;
‒ обмеженість фінансових та матеріальних ресурсів для створення
інноваційної інфраструктури у сфері землеустрою;
‒ нестача фахівців у сфері менеджменту інноваційної діяльності,
управління

інтелектуальною

власністю,

маркетингу,

правової

охорони,

фінансових консультантів, експертів з трансферу технологій і бізнеспланування у сфері землеустрою;
‒ недостатня обізнаність науковців і працівників підрозділів, які
відповідають за комерціалізацію у закладах вищої освіти та наукових
установах,

щодо

оцінки

рівня

готовності

науково-технічної

(експериментальної) розробки, подальшого ринкового ефекту від переданих
(комерціалізованих) технологій, розроблення стратегії комерційного розвитку,
сценаріїв трансферу технологій, що перебувають на різних стадіях готовності;
‒ відсутність інформації про інформаційних партнерів;
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‒ низький рівень зацікавленості закладів вищої освіти, що займаються
дослідженнями у сфері землеустрою, у провадженні інноваційної діяльності;
‒ обмеження на внески у вигляді нематеріальних активів для закладів
вищої освіти та наукових установ під час формування статутного капіталу,
створення юридичних осіб для впровадження науково-технічних результатів;
‒ складність проведення оцінки вартості об’єктів права інтелектуальної
власності та нестача фахівців для її здійснення;
3) на етапі впровадження новації шляхом створення спеціалізованого
малого інноваційного підприємства ‒ стартапу:
‒ обтяжливе регулювання, зокрема ускладнений доступ до ринку праці
іноземців та надмірно ускладнений процес ліквідації підприємства, що є вкрай
актуальним

для

стартапів,

оскільки

інноваційна

діяльність

є

високоризикованим видом бізнесу і частина стартапів виявляється неуспішною;
‒ високий рівень податків (насамперед на оплату праці та прибуток
підприємств);
‒ недостатність необхідних знань і навичок для ведення підприємницької
діяльності;
‒ великі за обсягом витрати для новоутвореного підприємства на оренду
приміщень

та

обладнання,

оплату

сторонніх

послуг

(насамперед

бухгалтерських);
‒ недостатній розвиток венчурного фінансування в Україні та проблеми
правового захисту власності іноземних інвесторів;
‒ відсутність інноваційної інфраструктури у сфері землеустрою, особливо
бази

даних

про

інновації,

яка

має

сприяти

розвитку

інноваційного

підприємництва;
4) на етапі впровадження новацій на вже існуючих землевпорядних
підприємствах, виходу на серійну реалізацію інновацій:
‒ недостатній рівень зацікавленості

суб’єктів господарювання у

впровадженні результатів вітчизняних наукових досліджень і науково110

технічних (експериментальних) розробок, які потребують додаткового часового
та фінансового ресурсу для їх повноцінного застосування;
‒

недостатня

поінформованість

про

можливості

землевпорядних

підприємств і підприємців у сфері використання новацій, високі транзакційні
витрати на їх пошук;
‒

недостатність

в

інноваторів

(осіб,

які

створюють

нові

або

удосконалюють існуючі конкурентоздатні технології, продукти (продукцію)
та/або послуги) презентаційних навичок, вмінь оцінки обсягів коштів, які вони
можуть отримати від підприємства, що несе основні ризики під час
впровадження новації;
‒ відсутність «спільної мови» представників землевпорядного бізнесу та
науки;
‒ низький рівень обізнаності інноваторів у сфері правової охорони та
захисту інтелектуальної власності [122].
Для побудови інноваційної економіки земле- та природокористування з
розвинутим землевпорядним підприємництвом, інноваціями та високою
продуктивністю землевпорядної діяльності в Україні як державі, що має
великий інтелектуальний потенціал, необхідно розв’язати зазначені проблеми.
Державна землевпорядна наука та інноваційна політика мають фокусуватися на
напрямах, які відповідають інноваційному процесу створення економічно
ефективного,

екологічно

безпечного

та

соціально

затребуваного

землекористування і землевпорядкування в Україні, враховуючи інтереси всіх
зацікавлених сторін. Саме тому особливо важливою є співпраця між усіма
учасниками інноваційного процесу, які сприяють інноваціям на всіх етапах
створення і виведення інноваційного землевпорядного продукту на ринок [122].
Розв’язати зазначені проблеми можна шляхом здійснення програмних
заходів за такими напрямками [122]:
–

створення сприятливого нормативно-правового поля для суб’єктів

господарювання у сфері землевпорядної діяльності, які будуть провадити
інноваційну діяльність;
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–
діяльності,

розвиток інноваційної інфраструктури у сфері землевпорядної
методично-консалтингове

забезпечення,

розширення

зв’язків

науковців і винахідників з землевпорядними підприємствами та підприємцями;
–

підвищення рівня спроможності, що реалізується як шляхом

культурно-просвітницької діяльності, підвищення інноваційної культури, так і
через освітню діяльність, спрямовану на забезпечення успішної кар’єри молоді
після завершення навчання у закладах вищої освіти за одним з обраних
напрямів: започаткування власної справи, робота на підприємстві, що
відповідає сучасному технологічному рівню, або наукова (викладацька) робота.
На етапі створення новацій у сфері землеустрою відповідно до зазначених
напрямів необхідним є [122]:
–

збільшення фінансування наукових досліджень з акцентуванням

уваги на переході результатів, здобутих у рамках фундаментальних наукових
досліджень, у тематику прикладних наукових досліджень і науково-технічних
розробок, до фінансування яких залучається бізнес;
–

визначення пріоритетних напрямів розвитку землевпорядної науки і

техніки з метою їх наближення до напрямів, визначених у розвинутих державах
світу, на основі сучасних світових технологічних трендів;
–

створення відповідної інфраструктури для наукової і інноваційної

діяльності у сфері землеустрою, інформаційно-аналітичного та методичного
забезпечення для розвитку інноваційної культури;
–

покращення якості освіти шляхом наближення її до потреб у

фахівцях, здатних створювати, адаптувати та використовувати технологічні
інновації, підтримки запровадження навчальних дисциплін з землевпорядного
підприємництва, фінансової грамотності та охорони інтелектуальної власності.
З метою активізації створення новацій у сфері землеустрою необхідно
також [122; 128]:
–

опрацювати питання можливості стимулювання землевпорядних

підприємств та підприємців до наукових досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок та інноваційної діяльності;
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–

розробити механізм стимулювання науковців до формування

актуальної

та

затребуваної

національним

ринком

тематики

наукових

досліджень, спрямованої на створення інноваційних рішень, що забезпечать
інноваційний розвиток землеустрою, землевпорядкування та економіки земле- і
природокористування;
–

забезпечити створення навчальних матеріалів із землевпорядного

підприємництва та інновацій, які б підвищували рівень обізнаності, починаючи
із бакалаврів, навчали азів створення власного бізнесу, фінансової грамотності
та охорони інтелектуальної власності;
–
спільних

розробити методичні матеріали щодо залучення до виконання
інноваційних

проєктів

у

сфері

землеустрою

та

організації

використання і охорони земель студентів різних спеціальностей та закладів
вищої освіти.
На етапі трансферу новацій у сфері землеустрою необхідно [122]:
–

врегулювати прогалини, які існують у законодавстві щодо

створення та функціонування елементів інноваційної інфраструктури у сфері
землеустрою,

та

розробити

методичні

документи

із

створення

та

функціонування такої інфраструктури;
–

забезпечити

державну підтримку створення

та ефективного

функціонування елементів інноваційної інфраструктури у закладах вищої
освіти, наукових установах та інших суб’єктах інноваційної діяльності у сфері
землеустрою;
–
участю

запровадити регулярні всеукраїнські та міжнародні заходи за
представників

землевпорядної

науки,

освіти

та

бізнесу

для

налагодження взаємозв’язку між ними;
–

забезпечити методично-консультаційну допомогу з різних аспектів

провадження інноваційної діяльності у сфері землеустрою;
–

розробити методичні матеріали для закладів вищої освіти та

наукових установ щодо діяльності фахівців з організації інноваційної діяльності
у сфері землеустрою;
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–

розширити підготовку фахівців із землевпорядної діяльності в

межах соціально-поведінкових та природничих наук для забезпечення
діяльності інноваційної інфраструктури у сфері землеустрою та галузі
використання і охорони земель і інших природних ресурсів.
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Висновки до розділу 1
1. З’ясовано, що важливою характеристикою інновацій є задоволення
суспільних потреб, а точніше інновація забезпечує більш повне задоволення
потреби чи її модифікації. Тобто одна з основних цілей інновації ‒ більш
високий рівень задоволення потреби землевпорядкування в галузі використання
та охорони земель. Тому результатами інноваційної діяльності у сфері
землеустрою є поліпшення якості та ефективності використання земельних і
інших природних ресурсів, що є невіддільними від земельної ділянки, а також
форм і методів землекористування, технології використання і охорони земель;
впровадження інновації щодо підвищення ефективності земельних відносин та
землекористування, економії витрат чи створення умов для такої економії.
2. Обґрунтовано, що заходи з землеустрою, які розробляються під час
землевпорядного проєктування, необхідно зараховувати до інноваційних
інвестицій. Землевпорядні інноваційні інвестиції – це вкладення новацій у
землекористування, які забезпечують кількісні та якісні поліпшення організації
території землеволодінь та землекористувань, та впорядкування їх земельних
угідь завдяки впровадженню досягнень науково-технічного прогресу.
3. Сутність інноваційної діяльності в розвитку землекористування, в тому
числі і сільськогосподарського, полягає в створенні і формуванні науковотехнічних досягнень нового покоління, що забезпечують раціональне і
ефективне використання земельних та інших природних ресурсів з урахуванням
вимог комплексного підходу щодо їх охорони і забезпечення найвищого
кінцевого продукту, що володіє високою споживчою вартістю, технологічністю
і затребуваністю. Інноваційний характер економіки сільського господарства
мотивує розвиток конкретних новацій, які мають спрямовані дії, прикладами
яких можуть бути: вдосконалення технологічних процесів з поліпшення
використання

сільськогосподарських

земель,

організації

раціонального

землекористування з урахуванням природоохоронних вимог, а також специфіки
конкретних агроландшафтів; поліпшення використання сільськогосподарських
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земель, впровадження природоохоронних заходів на основі застосування
високих технологій; раціональна організація території сільськогосподарських
земель із застосуванням дій комплексного землеустрою.
4.Сутність землевпорядних інновацій полягає у комплексній організації
процесу впровадження і використання результатів науково-дослідних і
дослідно-технологічних землевпорядних робіт, спрямованих на капіталізацію і
екологізацію землекористування, а також задоволення інших суспільних потреб
в процесі розподілу і перерозподілу земель з метою отримання певного ефекту
(економічного, екологічного, соціального, науково-технічного, технологічного
чи

інтегрального),

який

потребує

значної

концентрації

інноваційно-

інвестиційних та управлінських ресурсів для свого здійснення в розвитку
земельних відносин та землекористування, і особливо сільськогосподарського.
5. Розвинуто класифікацію інноваційних процесів в сфері землеустрою, яка
повинна здійснюватись за розробленою схемою. Вони за своїм характером
поділяються не тільки на технічні, організаційні та соціально-економічні, як
загальноприйнято вважати, а й на екологічні й інституціональні. Екологічні
нововведення

охоплюють

процеси

екологізації

землекористування

і

виробництва, сталого (збалансованого) розвитку територій, землекористування
тощо. Інституціональні нововведення охоплюють процеси економічних,
екологічних, правових, в тому числі землевпорядних, відносин прав власності,
удосконалення контрактних (договірних), трансакційних відносин та поведінки
людей в процесі управління наукою і виробництвом.
6.

Розроблена

логічно-змістовна

схема

формування

інноваційного

середовища у сфері землеустрою. Обґрунтовано, що до основних категорій
науково-інноваційної діяльності належать: науково-інтелектуальний потенціал
(ресурси); інноваційна інфраструктура; інноваційний проєкт; інновація;
інтелектуальна

власність;

наукові

методи;

конкурентоспроможність.

Пріоритети науково-інноваційної діяльності у сфері землеустрою як частини
соціально-економічного середовища країни неможливі без вирішення двох
першочергових завдань управління: 1) однозначної і повної ідентифікації
116

об’єкта

управління

(інновації

у

сфері

землеустрою

та

розвитку

землекористування); 2) створення системи індикаторів, оціночних показників і
способів їх визначення як основи отримання інформації для ухвалення
обґрунтованих рішень в області державної інноваційної політики і розробки
інноваційних стратегій галузі земельних відносин та галузі організації
використання і охорони земель.
7.

Розроблена

логічно-змістовна

модель

структури

методології

формування системи інноваційної діяльності у сфері землеустрою, яка включає
елементи: 1) визначення потреби: досягнення ефективного функціонування
землеустрою та збалансованого розвитку землекористування; 2) визначення
мотиву: ріст ефективності інноваційної діяльності; 3) визначення цілі:
ефективне впровадження інноваційної діяльності у сфері землеустрою; 4)
визначення завдань підвищення інноваційності землеустрою та підвищення
ефективності і збалансованості системи землекористування, які включають:
відбір оптимальних інноваційних пропозицій (проєктів), технології підвищення
інноваційних характеристик за рахунок впровадження інновацій, моніторинг і
управління впровадженням інновацій та їх ризиками; 5) оцінка одержаних
результатів у порівнянні із заданими критеріями ефективності землеустрою та
землекористування.
8. Розроблена логічно-змістовна модель складових, ролі та взаємозв’язку
інноваційної підсистеми діяльності в системі землеустрою, яка включає
інституційне середовище, мотиваційне середовище, інформаційне середовище,
управління

системою

землеустрою

та

землевпорядкування,

управління

порядком функціонування інноваційної підсистеми та управління земельними
ресурсами та землекористуванням. В цьому зв’язку обґрунтовано три типи
потоків передачі знань з метою їх комерціалізації у сфері землеустрою:
взаємодія між науковими установами, органами управління земельними
ресурсами

та

діяльність,

технічне

підприємствами,

землевпорядними

підприємствами

співробітництво);

університетами,

де

взаємодія
є

(спільна
між

землевпорядні

дослідницька

землевпорядними
факультети,

та
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державними науковими установами, які здійснюють дослідження у галузі
земельних відносин і галузі використання та охорони земель (спільна
дослідницька діяльність, практичні розробки); поширення технологій у сфері
землеустрою та землекористування (дифузія інновацій).
8. Розроблено концептуальні засади розвитку сфери інноваційної
діяльності в системі землеустрою, що передбачають напрями розв’язання та
здійснення програмних заходів щодо визначених проблем, зокрема, створення
відповідного

нормативно-правового

забезпечення

для

суб’єктів

господарювання у сфері землевпорядної діяльності, які будуть провадити
інноваційну діяльність; розвиток інноваційної інфраструктури у сфері
землевпорядної
розширення

діяльності,

зв’язків

науковців

методично-консалтингове
і

винахідників

з

забезпечення,
землевпорядними

підприємствами та підприємцями; підвищення рівня спроможності, що
реалізується шляхом культурно-просвітницької діяльності.
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РОЗДІЛ 2
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ У ПЕРІОД
ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
2.1. Аналіз заходів із землеустрою у період проведення земельної
реформи в Україні
У 2001 році Верховна Рада України прийняла новий Земельний кодекс
України [63], а в 2003 – Закон України «Про землеустрій» [62]. Цими
основоположними документами було визначено фундаментальні правові та
організаційні

основи

діяльності

у

сфері

землеустрою,

спрямовані

на

регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами в процесі
забезпечення сталого розвитку землекористування [129].
Землеустрій, за статтею 1 Закону України «Про землеустрій» – це
сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на
регулювання земельних відносин та раціональну організацію території
адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів господарювання, що
здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку
продуктивних сил [62].
Основними завданнями землеустрою є [62]:
а) реалізація державної політики щодо використання та охорони земель,
здійснення земельної реформи, вдосконалення земельних відносин, наукове
обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням з урахуванням
державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної
системи землеволодіння і землекористування, створення екологічно сталих
агроландшафтів тощо;
б) надання інформації для правового, економічного, екологічного і
містобудівного механізмів регулювання земельних відносин на національному,
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регіональному, локальному і господарському рівнях шляхом встановлення
особливого режиму та умов використання й охорони земель;
в) встановлення і закріплення на місцевості меж адміністративнотериторіальних утворень, територій природно-заповідного фонду та іншого
природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історикокультурного

призначення,

меж

земельних

ділянок

власників

і

землекористувачів;
г) прогнозування, планування і організація раціонального використання та
охорони

земель

на

національному,

регіональному,

локальному

і

господарському рівнях;
ґ) організація території сільськогосподарських підприємств, установ і
організацій з метою створення просторових умов для еколого-економічної
оптимізації

використання

призначення,

впровадження

та

охорони

прогресивних

земель
форм

сільськогосподарського
організації

управління

землекористуванням, удосконалення структури і розміщення земельних угідь,
посівних площ, системи сівозміни, сінокосо- і пасовищезміни;
д) розробка і здійснення системи заходів із землеустрою для збереження
природних ландшафтів, відновлення та підвищення родючості ґрунтів,
рекультивації порушених земель і землювання малопродуктивних угідь,
захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного
засолення, закислення, заболочення, ущільнення, забруднення промисловими
відходами та хімічними речовинами тощо, консервації деградованих і
малопродуктивних земель, запобігання іншим негативним явищам;
е) організація території підприємств, установ і організацій з метою
створення умов сталого землекористування та встановлення обмежень і
обтяжень

(земельних

сервітутів)

у

використанні

та

охороні

земель

несільськогосподарського призначення;
є) отримання інформації щодо кількості та якості земель, їхнього стану та
інших даних, необхідних для ведення державного земельного кадастру,
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моніторингу земель, здійснення державного контролю за використанням та
охороною земель [62].
Землеустрій, як зазначає А. Г. Мартин, є однією із найважливіших
складових системи регулювання земельних відносин в Україні, адже саме від
нього залежить формування структури землекористування та адміністративнотериторіального устрою, збереження та охорона земель, а також їх
екосистемних функцій, забезпечення галузей економіки земельними ресурсами
тощо. Саме землеустрій у сучасних умовах стає технічною та юридичною
основою

для

формування

прав

і

обов’язків

власників

землі

та

землекористувачів, забезпечення охорони земель як основного національного
багатства, планування розвитку територій тощо [130].
Разом з тим, реформування раніше існуючої системи землекористування,
перерозподіл земель призвели до появи негативних явищ у землекористуванні
[129].
У результаті часто поспішного і невпорядкованого виділення значних
площ земельних угідь із складу колишніх колективних господарств практично
зруйнована раніше існуюча система організації території і використання
земель, а переважаючим запровадженням із 2002 по 2012 рік (більше 80 %)
короткострокової оренди (до 5 років) земельних часток (паїв) – стабільність і
компактність землекористування. Виникли черезсмужжя, викривлення і
неправильне розміщення меж, знизилась ефективність використання земель. На
території сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств
з’явилось багато інших землеволодінь і землекористувань. Залишились
несформованими обмеження у використанні земель та земельні сервітути, не
виділені землі з особливим режимом використання [131].
Ми погоджуємось з А. Г. Мартином, що землеустрій у останні десятиріччя
поступово звівся до розроблення найбільш примітивних видів землевпорядної
документації, якими супроводжуються процедури надання та вилучення
земельних ділянок, оформлення правовстановлюючих документів на них.
Першопричиною цього слід вважати, перш за все, недостатність державної
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уваги до проблем сталого розвитку територій та обмеженість бюджетного
фінансування заходів із землеустрою. На жаль, багато керівників органів
місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій ще не до кінця
усвідомлюють роль та значення землеустрою у питаннях сталого розвитку
територій, створенні сприятливих умов для проживання населення, охорони
довкілля, підвищення інвестиційної привабливості земельних ресурсів [130].
Перелік основних видів документації із землеустрою визначено статтею 25
Закону України «Про землеустрій» [130; 62]:
а) схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та
охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
б) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративнотериторіальних одиниць;
в) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій
природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення,
оздоровчого,

рекреаційного,

історико-культурного,

лісогосподарського

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у
використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;
г)

проекти

землеустрою

щодо

приватизації

земель

державних

і

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
ґ) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
д) проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних
потреб;
е)

проекти

землеустрою,

що

забезпечують

еколого-економічне

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
є) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
ж) проекти землеустрою щодо організації території земельних часток
(паїв);
з) робочі проекти землеустрою;
и) технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення
в натурі (на місцевості) державного кордону України;
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і) технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
ї) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини
земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
й) технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельних ділянок;
к) технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель [62,
130].
Після Указу Президента України «Про заходи щодо прискореного
реформування аграрного сектора економіки» від 3 грудня 1999 року практично
не

складаються

проєкти

землевпорядкування

для

новостворених

чи

реструктуризованих сільськогосподарських підприємств, не розробляються
схеми організації території сільської ради, хоча всі розуміють, що для
економічного обґрунтування ефективності формування землекористування
сільськогосподарських підприємств методом капіталізації доходу існує гостра
потреба розробки системи сівозмін та складання схем чергування культур,
упорядкування території угідь сівозмін [132].
В Україні за останні десять років значною мірою знизилась розробка
науково-містких, екологічно безпечних та науково обґрунтованих проєктів
землеустрою, зокрема за період з 1991 по 2001 рік частка розроблених проєктів
землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь
і землекористувань сільськогосподарських підприємств, фермерських та
селянських господарств становила – 5,3 % (85 177 шт.), а проєктів землеустрою,
що

забезпечують

еколого-економічне

обгрунтування

сівозміни

та

впорядкування угідь – 0,05 % (130 шт.) від загальної кількості розробленої
документації із землеустрою по Україні, Схем землеустою і технікоекономічного обгрунтування використання та охорони земель адміністративнотериторіальних утворень було розроблено 0,05 % (851 шт.) [129].
На першому етапі реалізації земельної реформи основна увага була
приділена створенню фонду перерозподілу земель, наданню земель в натурі
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селянським (фермерським) господарствам, передачі земель у відання сільських
(селищних) рад, землевпорядному забезпеченню реорганізації колгоспів і
радгоспів і приватизації їх земель. У 1992‒1996 роках було складено близько
20,6 тис. проєктів перерозподілу земель реформованих сільськогосподарських
організацій (колгоспів і радгоспів), встановлено в натурі межі земельних
ділянок 145,7 тис. селянських (фермерських) господарств, проведено роботи з
передачі земель у відання сільських (селищних) рад.
Крім цього, проведено інвентаризацію земель закритих територій на площі
852,4 тис. га, ґрунтові обстеження на площі 45 млн га, геоботанічні обстеження
на площі 13 млн га.
Тільки в 1992–1994 роках було виготовлено та видано близько 6 млн
документів, що засвідчують право на землю. Короткий перелік виконаних робіт
показує, що основну увагу в структурі землевпорядних робіт посіли роботи з
перерозподілу земель, задоволення потреб громадян і юридичних осіб у
земельних ділянках для садівництва, городництва, ведення особистого
підсобного господарства, індивідуального житлового будівництва, а також для
створення селянських (фермерських) господарств.
Разом з тим, на цьому етапі здійснення земельної реформи виконані обсяги
землевпорядних робіт не дозволили повною мірою вирішити поставлені
завдання і отримати бажані результати.
Не в кращий бік змінилася ситуація з розробкою цих проєктів у період з
2002 по 2008 рік, частка розроблених проєктів землеустрою щодо створення
нових

та

впорядкування

існуючих

землеволодінь

і

землекористувань

сільськогосподарських підприємств, фермерських та селянських господарств
становила – 0,64 % (17702 шт.), а проєктів землеустрою, що забезпечують
еколого-економічне обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь, було
розроблено менше 0,01 % (116 шт.). Схем землеустою і техніко-економічного
обгрунтування

використання

та

охорони

земель

адміністративно-

територіальних утворень – менше 0,01 % (201 шт.). При цьому відсутність схем
землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони
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земель адміністративно-територіальних утворень стала основною причиною
хаотичного перерозподілу земельних ресурсів, недотримання узгодженості
екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства, порушення
екологічної збалансованості й стабільності довкілля та агроландшафтів [129].
Фактично

землевпорядні

роботи

звелися

до

розробки

проєктів

землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації із
землеустрою стосовно складання документів, які посвідчують право на
земельну ділянку: за період з 1991 по 2001 рік вони займали найбільшу частку
розробленої документації із землеустрою – 86,25 %, з 2002 по 2012 рік –
81,25 %, а з 2013 по 2019 рік зменшилися до 42 % (рис. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
додаток 1.1, табл. 2.1) [129, с. 161].

Рис. 2.1. Стан виконання землевпорядних робіт у розрізі видів
землевпорядної документації в 1991 р.
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Рис. 2.2. Стан виконання землевпорядних робіт у розрізі видів
землевпорядної документації в 2002 р.

Рис. 2.3. Стан виконання землевпорядних робіт у розрізі видів
землевпорядної документації в 2012 р.
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Рис. 2.4. Стан виконання землевпорядних робіт у розрізі видів
землевпорядної документації в 2019 р.
Таблиця 2.1
Стан виконання землевпорядних робіт у розрізі видів землевпорядної
документації станом на 30.12.2019 р.
№ п.п.
1

2

3
4

5

6

Види документації із землеустрою

Кількість, штук

%

Проєкти землеустрою щодо організації і
встановлення меж територій природнозаповідного
фонду
та
іншого
природоохоронного
призначення,
оздоровчого, рекреаційного, історикокультурного,
лісогосподарського
призначення, земель водного фонду та
водоохоронних зон, обмежень у
використанні
земель
та
їх
режимоутворюючих об’єктів
Проєкти
землеустрою
щодо
приватизації земель державних і
комунальних
сільськогосподарських
підприємств, установ та організацій
Проєкти землеустрою щодо відведення
земельних ділянок
Проєкти
землеустрою
щодо
впорядкування
території
для
містобудівних потреб
Проєкти землеустрою, що забезпечують
еколого-економічне
обґрунтування
сівозміни та впорядкування угідь
Проєкти землеустрою щодо організації
території земельних часток (паїв)

25

0,01

385

0,02

968863

57,66

117

0,01

123

0,01

1569

0,09
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Продовження Таблиці 2.1
1
7
8

9

10

11
Разом

2
Робочі проєкти землеустрою
Технічна документація із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості)
Технічна документація із землеустрою
щодо встановлення меж частини
земельної ділянки, на яку поширюються
права суборенди, сервітуту
Технічна документація із землеустрою
щодо поділу та об’єднання земельних
ділянок
Технічна документація із землеустрою
щодо інвентаризації земель

3
1032
637790

4
0,06
37,95

3628

0,22

53908

3,21

12908

0,76

1680348

100

Джерело:
складено
автором
за
інформацією
Держгеокадастру
https://land.gov.ua/fond_dokumentatsiyi/ (https://land.gov.ua/fond_dokumentatsiyi/)

України:

Наочне бачення тенденцій виконання землевпорядних робіт у розрізі груп
видів землевпорядної документації за 2001, 2008, 2012 та 2019 роки наведено на
рис.2.5.
Зокрема: 1) схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання
та охорони земель адміністративно-територіальних утворень; 2) проєкти землеустрою
(проєкти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адмін-терит. утворень; проєкти
землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і
проєкти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів;
проєкти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів; проєкти
землеустрою щодо відведення земельних ділянок); 3) проєкти землеустрою (інноваційного
характеру): проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєкти
землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і
землекористувань, проєкти землеустрою щодо організації встановлення меж територій
ПЗФ та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історикокультурного призначення, проєкти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, робочі проєкти землеустрою; 4) технічна
документація із землеустрою (технічна документація із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічна документація із землеустрою
щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, технічна
документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку
поширюються права суборенди, сервітуту, технічна документація із землеустрою щодо
поділу та об’єднання земельних ділянок, технічна документація із землеустрою щодо
інвентаризації земель).
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Рис. 2.5. Тенденції виконання землевпорядних робіт у розрізі груп видів землевпорядної документації
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Отже, можна констатувати, що визначені законом України «Про
землеустрій» [62] його основні завдання: «реалізація політики держави щодо
науково обґрунтованого перерозподілу земель, формування раціональної
системи землеволодінь і землекористувань з усуненням недоліків у розташуванні земель, створення екологічно сталих ландшафтів і агросистем;
організація територій сільськогосподарських підприємств із створенням
просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, впровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням, удосконалення співвідношення і розміщення земельних угідь, системи сівозмін,
сінокосо- і пасовищезмін; розробка системи заходів зі збереження і поліпшення
природних

ландшафтів,

відновлення

і

підвищення

родючості

ґрунтів,

рекультивації порушених земель і землювання малопродуктивних угідь,
захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного
засолення і заболочення, ущільнення, забруднення промисловими відходами і
хімічними речовинами та інших видів деградації, по консервації деградованих і
малопродуктивних земель, попередження інших негативних явищ», які мають
інноваційний характер, не виконуються. Але ж саме інновації й інноваційний
розвиток є тією рушійною силою, яка спроможна забезпечити капіталізацію
земельних ресурсів в Україні і підвищити їх роль в економіці країни [129].
Змінити ситуацію, що склалася в країні, стало можливим з моменту
прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів» від 4
червня 2009 року, який набрав чинності 31 липня 2010 року. Зазначеним
Законом

передбачено,

що

земельні

ділянки

сільськогосподарського

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
використовуються відповідно до розроблених та затверджених в установленому
порядку

проєктів

землеустрою,

що

забезпечують

еколого-економічне

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з
охорони земель [134].
130

Використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у
випадках, визначених законом, проєктів землеустрою, що забезпечують
еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь тягне за
собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподаткованих
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від трьохсот до п’ятисот
неоподаткованих мінімумів доходів громадян [129].
На період до 1 січня 2015 року вимоги щодо використання земельних
ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва згідно з розроблених та затверджених в установленому порядку проєктів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, поширюються лише на тих
землевласників та землекористувачів, які використовують земельні ділянки
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею понад 100 га, а після 01.01.2015 – на всіх
власників і землекористувачів, які ведуть товарне сільгоспвиробництво [129].
У зв’язку з цим, в Україні на 2012 рік значно збільшилась кількість
розроблених проєктів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, та схем землеустрою і
техніко-економічних

обґрунтувань

використання

та

охорони

земель

адміністративно-територіальних утворень (додаток 1.3) [129]. Інформація про
наявність матеріалів у Державному фонді документації із землеустрою в
Україні станом на 30.12.2019 р. за даними Держгеокадастру України [133]
наведена в додатку 1.4.
Розроблення проєктів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, дозволяє здійснювати
організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни,
виходячи з екологічних, економічних умов, та формування необхідної
інженерної та соціальної інфраструктури, а також визначати типи і види
сівозмін з урахуванням спеціалізації сільгоспвиробництва, складати схеми
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чергування сільгоспкультур у сівозміні та здійснювати проєктування полів
сівозмін [129].
У процесі розв’язання всіх цих питань одночасно вирішуються проблеми із
забезпечення раціонального використання та охорони земель. До того ж
правильна науково-обґрунтована організація виробництва надає можливість
підприємствам отримувати максимальний прибуток при мінімізації затрат.
Науковцями підраховано, що за умов повного освоєння зональних науковообґрунтованих сівозмін у комплексі з іншими технологічними заходами можна
підвищити продуктивність земель на 40–50 %, забезпечивши при цьому
відтворення родючості ґрунтів і збереження навколишнього середовища [135;
129; 136].
Запровадивши

новий

інноваційний

розвиток

землеустрою

щодо

перерозподілу земель та впорядкування землекористування, базовою основою
якого повинно стати зонування земель із урахуванням розвитку продуктивних
сил, ми можемо повністю вирішити ці проблеми.
За допомогою виконання цих робіт здійснюватиметься розподіл земель у
межах конкретних територій за їх категоріями та типами землекористування на
підставі еколого-економічної придатності цих земель та суспільних потреб.
Виконавши ці роботи, ми отримаємо змогу визначати перспективи
можливого використання конкретних земельних ділянок за тим чи іншим
цільовим призначенням, встановлювати їх дійсну ринкову цінність та
інвестиційну привабливість із точки зору попиту і пропозиції, і далі на цій
основі визначати перспективи подальшого розвитку відповідних територій [95].
Маючи таку документацію, можна грамотно, відповідно до екологоекономічних чинників, вирішувати, де краще розмістити бази відпочинку, а де
будувати промислові підприємства, бізнес-структури, житлову та громадську
забудову і т.д., щоб одночасно і зберегти родючі ґрунти, і землю
використовувати

ефективно,

з

найбільшою

віддачею

для

суспільства.

Фактично, за допомогою виконання цих робіт, буде сформовано базову основу
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для грамотного перерозподілу земель шляхом їх відведення, продажу, оренди
чи інших трансакцій [137].
Одночасно слід врахувати, що в сучасних умовах фінансування
землевпорядних проєктів змінилося. Тому проєкти землеустрою стають
інвестиційними,
економічного

які

визначають

обґрунтування.

найкращі

Отже,

шляхи

назріла

нового

необхідність

підходу

до

підвищення

економічної та інвестиційної значимості землеустрою, підвищення його
агроекологічної, ландшафтно-екологічної і природоохоронної ролі [95].
Початком проведення земельної реформи в Україні вважається 15 березня
1991 року. Бо у цей час набули чинності прийняті Верховною Радою України
18 грудня 1990 року Земельний кодекс та постанова «Про земельну реформу».
Саме з цієї дати всі землі України було оголошено об’єктом земельної реформи.
Згідно з постановою, основним завданням земельної реформи було визначення
дійсного господаря землі, що досягалося перерозподілом земель з одночасним
наданням їх у довічне успадковуване володіння громадянам, постійне
володіння

колгоспам,

радгоспам,

іншим

підприємствам,

установам

і

організаціям, а також у користування з метою створення умов для
рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, формування
багатоукладної економіки, раціонального використання й охорони земель [138].
Головну роль у проведенні земельної реформи мали відігравати місцеві
ради, які на той час були органами державної влади та Рада Міністрів. Їм було
доручено [138]:
а) провести інвентаризацію земель усіх категорій, визначивши ділянки, що
використовуються не за цільовим призначенням, нераціонально або способами,
які призводять до зниження родючості ґрунтів, їх хімічного та радіоактивного
забруднення, погіршення екологічної обстановки;
б) здійснити реєстрацію громадян, які бажають організувати селянське
(фермерське) господарство, розширити особисте підсобне господарство,
займатися індивідуальним садівництвом, одержати в користування земельні
ділянки для городництва, сінокосіння і випасання худоби;
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в) провести облік і аналіз клопотань підприємств, установ, організацій про
надання

їм

земель

для

ведення

підсобного

сільського

господарства,

колективного садівництва і городництва;
г) розглянути обґрунтування потреб у земельних ділянках підприємств,
установ і організацій, які за станом на 1 листопада 1990 року мали у
користуванні ділянки для сільськогосподарських і несільськогосподарських
цілей;
ґ) на підставі матеріалів інвентаризації вирішити питання про припинення
користування ділянками, що використовувалися не за цільовим призначенням, з
порушенням встановлених вимог, а також нераціонально, і передачу їх до
складу земель запасу для наступного надання у першу чергу громадянам для
організації

селянських

(фермерських)

господарств,

ведення

особистого

підсобного господарства, садівництва, городництва;
д) розробити пропозиції про перерозподіл земель у встановленому законом
порядку та розглянути їх на засіданнях постійних депутатських комісій і сесіях
рад.
Крім цього, передбачалася підготовка та реалізація інструктивнометодичних документів, які забезпечують проведення перерахованих вище
землевпорядних робіт. До них належать: рекомендації з приватизації земель,
визначення розмірів земельних наділів; розробка форм державних актів, що
посвідчують право на землю; порядок систематичного виявлення

не

використовуваних і нераціонально використовуваних земель з метою створення
земельного запасу; основні положення землеустрою; механізм компенсації
шкоди, заподіяної внаслідок деградації ґрунтів, погіршення екологічного стану
земель, їх псування і знищення; порядок виявлення і консервації деградованих і
забруднених земель.
Таким чином, передбачалося здійснити значний обсяг землевпорядних
робіт, а також їх нормативно-методичне забезпечення. Однак, на жаль, не всі
перераховані нормативно-методичні документи були розроблені і затверджені.
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Так, до теперішнього часу не розроблені і не прийняті основні положення
землеустрою, порядок систематичного виявлення невикористовуваних і
нераціонально використовуваних земель, механізм відшкодування збитку,
порядок розробки програм захисту земель від деградації та ряд інших.
Земельна реформа була розпочата без належної наукової і організаційної
підготовки. Основний акцент спрямовувався не на підвищення ефективності
використання та охорони земель, збереження і підвищення родючості ґрунтів, і
на

цій

основі

–

збільшення

бюджетних

доходів

і

продукції

сільськогосподарського виробництва, а на формування широкого прошарку
приватних

власників

підприємств,

що

і

реорганізацію

значною

мірою

великих

визначило

сільськогосподарських

склад

і

спрямованість

землевпорядних робіт.
Земельна реформа та її землевпорядне забезпечення зачепили в основному
землі сільськогосподарського призначення. На територіях міст та інших
поселень проводилася в основному тільки інвентаризація їх земель.
Сучасний землеустрій, вирішуючи, в основному, поточні завдання,
пов’язані з обігом земельних ділянок громадян, не має перспективи свого
розвитку через відсутність чіткої державної політики у подальшому розвитку
земельних відносин, використання та охорони земель, а також відсутність
законодавчої та нормативної бази про землеустрій та основних положень його
розвитку (науково-обґрунтованої

концепції

землеустрою).

Практично

в

минулий період земельної реформи не велися роботи з планування
використання

земель,

різко

скоротилися

обсяги

робіт

з

внутрішньогосподарського землеустрою, не проводиться розробка робочих
проєктів.
Відсутність науково-обґрунтованої концепції

розвитку землеустрою,

підвищені обсяги і темпи земельних перетворень, правовий нігілізм призвели
до того, що земельні перетворення проводилися непослідовно і безсистемно,
без належного землевпорядного забезпечення та необхідного правового,
економічного та екологічного обґрунтування, дотримання вимог раціонального
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використання земель, а в багатьох випадках і без залучення землевпорядних
проєктно-вишукувальних організацій і без урахування норм землевпорядного
проєктування.
Всі ці фактори сприяли виникненню великої кількості негативних
наслідків в якісному стані земель, їх використанні, організації селянських
(фермерських) господарств, реорганізації сільськогосподарських підприємств і
приватизації їх земель, у проведенні землевпорядних робіт та формуванні
земельних відносин. Одне з головних завдань земельної реформи –
перерозподіл земель з метою їх більш раціонального використання та
екологізація землекористування не отримали підтвердження в реальній
практиці земельних перетворень.
Здійснення

земельної

реформи

не

супроводжувалося

дбайливим

ставленням до землі, підвищенням родючості ґрунтів і зростанням виробництва
сільськогосподарської продукції. Посилилися процеси деградації продуктивних
земель і скорочення їх площ, спостерігається тенденція збільшення вилучення
сільськогосподарських угідь для потреб промисловості, транспорту, зв’язку і
т.п. Відбувається заняття для несільськогосподарських цілей цінних земель, у
тому числі меліорованих. Меліоровані землі вилучаються для садівництва,
городництва, індивідуального житлового та дачного будівництва та ін.
Значні площі земельних угідь, в тому числі і меліорованих земель,
передані у відання сільських рад для розширення особистих підсобних
господарств і випасу худоби сільських жителів, у багатьох випадках зайняті під
колективні сади, індивідуальне житлове будівництво жителів міст і селищ.
Цьому значною мірою сприяла відсутність належного контролю з боку
державних органів та землевпорядної служби.
Повсюдно

порушена

сільськогосподарських

стійкість

організацій

і
та

компактність
існуюча

землекористуванні

організація

території,

деформована їх спеціалізація і економіка.
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Виділення земель новим структурним формуванням відбувалося без
належного урахування перспектив їх подальшого розвитку та оптимізації
розмірів їх землеволодінь і землекористувань.
У процесі реформування колгоспів і радгоспів руйнувалася виробнича і
соціальна інфраструктура. Знову створювані підприємства, особливо селянські
(фермерські) господарства, фактично не мають не тільки необхідних умов для
ведення

сільськогосподарського

виробництва

через

відсутність

водопостачання, енергопостачання, теплопостачання, нормальних під’їзних
шляхів і зв’язку, а й відповідних оптимальних розмірів території для одержання
товарної продукції.
Приблизно третина селянських (фермерських) господарств організована на
землях запасу, сформованого спочатку з нераціонально або неефективно
використовуваних земель, що мають, як правило, низьку родючість і
незадовільний культуртехнічний стан.
Для колективного садівництва та індивідуального житлового будівництва
відводилися земельні ділянки на землях особливо охоронних природних
територій, в охоронних і санітарно-захисних зонах і в місцях, що ускладнюють
до них доступ.
У переважній більшості документів, що засвідчують права громадян і
юридичних осіб на землю, не відбивалися обмеження та обтяження.
В останнє десятиліття роль землеустрою практично була зведена до
оформлення рішень, прийнятих органами місцевого самоврядування, з
перерозподілу земель та угод громадян щодо земельних ділянок.
Не приділялося належної уваги науково-методичному забезпеченню
землеустрою.
В умовах планової економіки сформовані методи розробки проєктів
землеустрою в цілому відповідали державним вимогам раціонального
використання та охорони земель. Однак ефективність багатьох проєктів,
пов’язаних з їх здійсненням, повним освоєнням і досягненням намічених
техніко-економічних показників, з цілого ряду причин залишалася низькою.
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В умовах ринкової економіки, крім коштів державного і місцевого
бюджетів, на землеустрій стали направлятися власні позабюджетні фінансові
ресурси інших замовників (підприємств і громадян).
Замовники проєктів землеустрою, вкладаючи свої грошові кошти,
зацікавлені в тому, щоб отримати такі проєктні рішення, які забезпечать
максимальну віддачу вкладеного капіталу і знизять до мінімуму ризик втратити
свої гроші за рахунок зміни ринкової ситуації.
Таким чином, в умовах ринку всю інвестиційну діяльність землевласників і
землекористувачів щодо поліпшення використання та охорони земель почали
визначати проєкти землеустрою. Ринкова економіка зумовлює інші принципи і
критерії оцінки ефективності проєктів. Методика оцінки ефективності
інвестиційних проєктів в землеустрій відсутня.
Існуючі методики оцінки ефективності проєктів землеустрою вкрай слабо
враховують комерційні інтереси суб’єктів, що беруть участь у розробці та
реалізації проєктів, а також фактор часу, результати повернення інвестиційного
капіталу, можливий ризик інвестиційних вкладень, інфляцію і невизначеність.
За своїм змістом, складом і обсягами робіт землеустрій значно відстає від
назрілих проблем організації використання та охорони земель. Успішне
вирішення поставлених перед землеустроєм завдань може бути забезпечено
розвитком земельного законодавства, відповідним рівнем науково-методичного
забезпечення, наявністю кваліфікованих фахівців, забезпеченістю сучасними
засобами виробництва і фінансуванням.
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2.2. Характеристика видів землеустрою та тенденції його здійснення
Перетворення, які відбуваються в даний час в економіці України, і зокрема
в сільському господарстві, суттєво загострили проблеми організаційно-правових і
організаційно-територіальних форм сільськогосподарських підприємств, захисту
прав власності на землю. Трансформація земельних відносин порушила
традиційні форми організації сільськогосподарського виробництва, знизила
ефективність капіталовкладень у поліпшення, використання та охорону земель.
Тому

з

метою

підвищення

ефективності

сільськогосподарського

землекористування в умовах формування ринкової економіки нагальною
вимогою часу є проведення глибокого аналізу видів та форм землеустрою, які б
знайшли своє закріплення на законодавчому рівні [139, с. 26].
Землеустрій здійснюється на всій території країни. Ним охоплені землі
незалежно від цільового призначення, форми власності і характеру використання [94, с. 112]. Однак цілі і завдання землеустрою, його зміст можуть
бути різними. Важливою рисою землеустрою є і його види. Чинний Земельний
кодекс України, як і Закон України «Про землеустрій» не містять правових
положень щодо поділу землеустрою на окремі види. Між тим, слід зауважити,
що діють нормативно-правові акти з питань землеустрою ще радянського
періоду (Основи земельного законодавства СРСР та союзних республік 1968
р.). Земельні кодекси 1978 р., 1990 р., 1992 р. вирізняли два окремих його види
– міжгосподарський (сучасна термінологія А. М. Третяка – територіальний
[140]) і внутрішньогосподарський. Сучасна практика здійснення дій у сфері
землеустрою також свідчить про існування ще і третього виду землеустрою –
зоокремленого. Кожен з них характеризується певною метою, здійснюється на
різних рівнях. Тому було б доцільно, щоб самостійні види землеустрою
знайшли своє закріплення й на законодавчому рівні.
За допомогою територіального землеустрою держава регулює земельні
відносини, здійснює розподіл і перерозподіл земельного фонду між окремими
галузями, власниками і конкретними підприємствами та громадянами,
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здійснюється утворення нових, а також упорядкування існуючих землеволодінь
та землекористувань. Відповідно, територіальний землеустрій охоплює різні
галузі економіки, різного характеру організації, підприємства, установи.
Характерною рисою територіального землеустрою є те, що він одночасно
проводиться на території ради або групи землеволодінь і землекористувань, а
іноді і на території цілих адміністративних районів [141; 142, с. 247].
Територіальний землеустрій включає такі види робіт: схеми землеустрою
щодо обґрунтування земель адміністративно-територіальних одиниць, проєкти
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних
утворень, проєкти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій
природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення,
оздоровчого,

рекреаційного,

історико-культурного,

лісогосподарського

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у
використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів; проєкти землеустрою
щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських
підприємств, установ та організацій; проєкти землеустрою щодо відведення
земельних ділянок; проєкти землеустрою щодо впорядкування території
населених пунктів та інші [140].
Враховуючи, що в процесі здійснення землеустрою за об’єкт земельних
відносин та кадастровий облік взято земельну ділянку, здійснено паювання
сільськогосподарських угідь, де власникам земельних часток (паїв) виділені
земельні

ділянки

у

власність,

система

землекористування,

особливо

сільськогосподарських підприємств, суттєво змінилася. Все це обумовлює
пошук нових підходів до землеустрою при організації землекористування.
Відповідно і виник новий вид землеустрою – територіальний, який
спрямований,

особливо

у

сільському

господарстві,

на

організацію

землекористування юридичних осіб та громадян, на засадах об’єднання
земельних ділянок, що перебувають на різних правах власності. На таких же
засадах формується землекористування територій природно-заповідного фонду,
рекреаційних територій тощо [139; 142].
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Що стосується внутрішньої організації території землекористування
сільськогосподарських підприємств, то вона після його створення потребує
внутрішнього впорядкування, в частині організації сівозмін, польових доріг,
захисних лісових насаджень тощо [142].
У більшості випадків внутрішньогосподарський землеустрій, або за
терміном, сформованим А. М. Третяком [143], «землеустрій щодо внутрішньої
організації території», є обов’язковим заходом,необхідність проведення якого
можна визначити наступними обставинами [94, с. 112-113]:
По-перше,

сільськогосподарські

підприємства

часто

мають

велику

територію і складну організаційно-виробничу структуру. Самостійно, без
професійної допомоги з боку землевпорядних організацій, вони не в змозі
вирішити питання раціонального розміщення виробничих підрозділів і
господарських центрів, угідь і сівозмін, обґрунтувати систему меліоративних,
водогосподарських, протиерозійних та інших заходів щодо поліпшення земель.
Допомога кваліфікованих фахівців необхідна господарствам не тільки при
проєктуванні, але і при здійсненні заходів у процесі виробничої діяльності.
По-друге, внутрішньогосподарський землеустрій є засобом державного
регулювання земельних відносин між власниками земельних часток (паїв) та
юридичною особою, адміністрування раціонального використання та охорони
землі. Тому в його проведенні зацікавлене як саме сільськогосподарське
підприємство, так і державні органи, які контролюють використання та охорону
земель.
До внутрішньогосподарського землеустрою зараховують такі види робіт
як, проєкти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування
сівозміни та впорядкування угідь; проєкти землеустрою щодо організації
території

земельних

часток

(паїв)

та

інші.

Таким

чином

внутрішньогосподарський землеустрій досить уніфікований за складом та
змістом. Особливості проявляються в зв’язку з конкретними умовами
виробництва

або

територіального

розміщення

сільськогосподарського
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підприємства, а також можуть залежати від господарського устрою і форм
власності на землю [94, с. 113].
Хоча при всіх землевпорядних заходах об’єктом виступає земля, певна
територія,

при

цьому є

істотна відмінність.

При

міжгосподарському

землеустрої об’єктами можуть бути нові господарства, утворені на місці
існуючих, групи взаємодіючих землекористувань, адміністративні та інші
великі території, тобто частини земельного фонду, неоднорідні за формам
власності або господарювання.
Внутрішньогосподарський
сільськогосподарських

землеустрій

підприємствах

здійснюється

після

того,

виключно

як

в

сформовано

землекористування. Його об’єктом є конкретна територія. Ця територія не
завжди однорідна, вона може складатися з земельних ділянок різних форм
власності, однак становить єдиний об’єкт господарювання [144].
У новому земельному законодавстві широко застосовується термін
територіальне землевпорядкування, що за складом та змістом робіт почасти
відповідає міжгосподарському землеустрою. До територіального землеустрою
законодавство

зараховує

землекористувань,

а

створення

також

нових

встановлення

і

впорядкування

меж

існуючих

(межування)

об’єктів

землеустрою. Під межуванням з давніх часів мається на увазі відмежування
земель, тобто встановлення меж землеволодінь і землекористувань, їх правове
та технічне оформлення.
Основу

міжгосподарського

землеустрою

становить

проєкт.

Землевпорядний проєкт – це сукупність документів та нових форм організації
території і їх всебічне обґрунтування. У проєктах міжгосподарського
землеустрою

обґрунтовуються

вирішуються

наступні

нові

питання:

землекористування.

визначення

площі

При

цьому

землеволодіння,

землекористування або земельної ділянки; його розміщення по території;
обґрунтування складу угідь; встановлення його конфігурації і проєктування
кордонів.

Проєкт

раціональність

обґрунтовується

землекористування

розрахунками,
та

його

що

підтримують

виробничу

ефективність.
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Міжгосподарське землевпорядкування поділяється на такі різновиди , що
відображають істотні відмінності методики проєктування і здійснення
землевпорядних заходів [144]: створення, впорядкування та вдосконалення
землекористувань сільськогосподарських підприємств; відведення земель;
формування та організація земельних фондів і територій спеціального
призначення.
Ці різновиди далеко не однорідні за складом і змістом робіт, оскільки
процес обґрунтування та погодження землевпорядного рішення залежить від
мети,

завдання

і

конкретних

Внутрішньогосподарський

умов

землеустрій

відведення
за

складом

земельної
та

змістом

ділянки.
більш

однорідний. Його методика відпрацьована досить повно, регламентовано зміст
проєкту, розроблена нормативна база, прийоми і методи обґрунтування
проєктних рішень. Внутрішньогосподарський землеустрій – це комплекс
заходів

щодо

територіальної

організації

виробництва,

поліпшення

використання і охорони землі в межах сільськогосподарського підприємства.
На

практиці

склався

певний

порядок

вирішення

питань

внутрішньогосподарського землеустрою. Він виражається в послідовній
розробці наступних складових частин і елементів проекту [144]:
1. Розміщення виробничих підрозділів та господарських центрів. Завдання
полягає в обґрунтуванні організаційно-виробничої структури підприємства,
встановленні кількості виробничих підрозділів, розміщенні їх земельних
масивів, визначенні опорних населених пунктів, розміщенні тваринницьких
комплексів і ферм.
2.

Розміщення

водогосподарських

внутрішньогосподарських
та

інших

інженерних

магістральних
споруд

та

доріг,
об’єктів

загальногосподарського призначення. Внутрішньогосподарські магістральні
дороги проєктуються відповідно до напрямів вантажопотоків. Це дороги, що
з’єднують господарські центри з населеними пунктами, залізничними
станціями, автомобільними дорогами загального користування, сівозмінними
масивами, а також виробничі підрозділи між собою. Інженерні споруди – це
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загальногосподарські
меліоративні

системи

об’єкти

інженерного

(осушувальні

і

устаткування

зрошувальні),

території:

протиерозійні,

агромеліоративних та інші комплекси.
3. Організація угідь, що включає рішення трьох взаємопов’язаних питань:
обґрунтування складу і співвідношення угідь; проєктування та обґрунтування
ефективності трансформації земель (тобто переведення угідь з одного виду в
інший); виробничо доцільне розміщення угідь по території. У результаті
організації угідь визначаються масиви ріллі, багаторічних насаджень (садів,
виноградників, ягідників), розміщуються сінокісні і пасовищні масиви, а також
розробляються системи меліоративних, культуртехнічних та інших заходів
щодо освоєння та поліпшення земель.
4. Організація системи сівозмін. При цьому встановлюється кількість,
типи,

види

сівозмін,

проводиться

розміщення

сівозмінних

масивів

і

позасівозмінних ділянок.
У

перерахованих

вище

складових

частинах

проєкту

внутріш-

ньогосподарського землеустрою розробляються загальногосподарські питання
організації території. подальша задача полягає в пристрої території окремих
видів угідь, поділі їх на відокремлені господарські ділянки, забезпеченні
транспортної доступності протиерозійного захисту.
5. Організація території сівозмін включає розміщення полів і робочих
ділянок, захисних лісосмуг, польової дорожньої мережі, польових станів та
джерел польового водопостачання.
6. Організація території багаторічних насаджень включає розміщення
порід і сортів, кварталів та бригадних ділянок, захисних лісосмуг, дорожньої
мережі та підсобних господарських центрів.
7. Організація території пасовищ полягає в проєктуванні гуртових і
отарних ділянок, організації пасовищезмін, розміщення загонів чергового
випасання, скотопрогонів та літніх таборів.
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8. Організація території сінокосів включає організацію сіножатезмін,
розміщення бригадних ділянок, а при необхідності – проєктування доріг і
польових станів [144].
Таким чином, проєкт внутрішньогосподарського землеустрою досить
уніфікований за складом та змістом. Особливості проявляються в зв’язку з
конкретними

умовами

сільськогосподарського

виробництва
підприємства,

або
а

територіального
також

можуть

розміщення

залежати

від

господарського устрою і форм власності на землю [94, с. 113].
Наприкінці 1980–х років Л. І. Подольський обґрунтував необхідність
виділення такого виду землеустрою, як зокремлений, який реалізовується через
робочі проєкти землевпорядних заходів на конкретних земельних ділянках. Так,
наприклад, заходи щодо поліпшення або охорони земельних угідь і ґрунтів в
сільському господарстві здійснюються на реалізацію проєктів землеустрою
щодо еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь,
по окремих ділянках або їхніх групах, на основі робочих проєктів. До
зокремленого землеустрою належать: робочі проєкти землеустрою щодо
рекультивації

порушених

малопродуктивних

угідь,

земель,

консервації

поліпшення

деградованих

та

сільськогосподарських

і

лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення,
вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення
промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами
[94, с. 113; 139; 142].
Оскільки Законом України «Про землеустрій» [62] встановлено, що
регулювання проведення землеустрою здійснюється державою, то і сам
землеустрій має державний характер. Тому в умовах різноманіття форм
власності і господарювання на землі сформувалися і різні форми землеустрою.
Це поняття увійшло в землевпорядну науку з кінця 20‒х років XX ст. Так,
професор К. М. Сазонов виділяв такі форми землеустрою [145]: Державний
землеустрій;

Територіальний

Землевпорядкування

землеустрій;

муніципальних

Зональний

утворень;

землеустрій;

Землевпорядкування
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колективних підприємств; Ініціативний землеустрій.
Система державного землеустрою вирішує наступні питання [94, с. 113]:
1)

розмежування земель за формами власності;

2)

встановлення порядку проведення землеустрою;

3)

координація діяльності органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування при проведенні землеустрою;
4)

проведення землеустрою на землях, що перебувають у державній

власності;
5)

прийняття нормативних правових актів про землеустрій;

6)

встановлення

порядку

державної

експертизи

землевпорядної

документації;
7)

організація та здійснення контролю за проведенням землеустрою;

8)

розробка, узгодження та реалізація схеми землеустрою території

всієї держави в цілому;
9)

розробка проєктів землеустрою підприємств, організацій та установ

державного характеру;
10)

управління державним фондом даних, отриманих в результаті

проведення землеустрою;
11)

інші встановлені законами повноваження держави в галузі

регулювання проведення землеустрою.
Муніципальний землеустрій вирішує такі питання [94, с. 114]:
‒ розподіл і перерозподіл земель по місцевих адміністраціях;
‒ планування та організація використання земель;
‒ розробка пропозицій про раціональне використання земель та їх
охорону;
‒ природно-сільськогосподарське районування земель;
‒ визначення земель, у межах яких громадянам та юридичним особам
можуть бути надані земельні ділянки;
‒ визначення земель, які можуть бути включені в спеціальні земельні
фонди;
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‒ визначення земель, зарахованих до категорій і видів, встановлених
законодавством.
Землевпорядкування підприємств включає вирішення наступних питань:
а) утворення нових і вдосконалення існуючих землекористувань
сільськогосподарського призначення;
б)

надання

і

вилучення

земель

для

потреб

підприємств

несільськогосподарського призначення.
Ініціативний (приватний) землеустрій здійснюється за заявками і за
рахунок підприємств і власників земельних ділянок. Об’єктами землеустрою
виступають території суб’єктів господарювання, території муніципальних
утворень та інших адміністративно-територіальних утворень, територіальні
зони, земельні ділянки, частини зазначених територій, зон і ділянок, а також
землекористування і землеволодіння підприємств, організацій та установ [94, с.
114].
Виконувані землевпорядні роботи слід розрізняти насамперед за кількістю
охоплених землекористувань – об’єктів землеустрою.
Так, при міжгосподарському землеустрої об’єктами роботи можуть бути:
невеликі групи господарств, що характерно при найпростіших обмінах
землями, виділення незначних ділянок для несільськогосподарських потреб,
укрупнення або розукрупнення окремих господарств та ін.; значні групи
господарств, що охоплюють адміністративні райони і навіть економічні зони –
при перебудові землекористувань у зонах державних зрошувальних або
осушувальних систем, великих водосховищ і ін.
При внутрішньогосподарському землеустрої за цією ознакою розрізняють
дві форми: вибіркову, коли землевпорядні роботи проводяться в окремих
господарствах; групову, коли внутрішня організація території проводиться в
ряді суміжних господарств, розташованих, наприклад, в зоні великого
водосховища і ін.
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Ряд форм проведення внутрішньогосподарського землеустрою виділяється
ще в залежності від повноти і детальності опрацювання землевпорядних
проєктів і цілей організації території:
У 1958 р. професор С. А. Удачін [146] обґрунтував дві форми
землеустрою: колгоспів та радгоспів, у зв’язку з тим, що організація їх
території сильно відрізнялась одна від одної.
Професор Г. І. Горохов в 1958 р., спираючись на ідею професора
І. Д. Шулейкіна (1930 р.) [147], виділяв такі форми внутрішньогосподарського
землеустрою (землевпорядкування): попереднє (спрощене), часткове, повне,
експериментальне. Попередній або спрощений землеустрій, що здійснюється
найпростішими прийомами, є нарізкою клітин або полів, тобто створенням
тимчасової територіальної основи для проведення польових робіт. Частковий
землеустрій, що складається в доповненні або частковій зміні проєкту. Повний
землеустрій, що полягає в повній розробці комплексного проєкту організації
території господарства, вирішенні всіх питань організації виробництва,
поліпшення земель і ін. Експериментальний, або дослідний землеустрій, метою
якого є розробка методики внутрішньої організації сільськогосподарських
підприємств у нових умовах (наприклад, на осушуваних землях), з подальшим
широким застосуванням її у землевпорядній практиці. Ці форми дійсно мають
місце на практиці [94, с. 114].
У 1995 р. професор М. А. Гендельман поділив на форми не тільки
внутрігосподарський землеустрій залежно від організаційно-правового статусу
підприємств, а й виокремив три форми міжгосподарського (сьогодні
територіального) землеустрою, орієнтуючись на різне цільове використання
земель. Якщо використовувати підхід професора С. А. Удачіна, необхідно
враховувати різні види сільськогосподарських підприємств. Зміст і обсяги
землевпорядних робіт на їх території різні, тому можна вважати, що форма
внутрішньогосподарського землеустрою відповідає організаційно-правовій та
організаційно-господарській формам сільськогосподарських підприємств та їх
виробничому типу [94, с. 114].
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Підтримуючи думку професора К. М. Сазонова, можна зауважити, що
такий поділ землеустрою за його формами, є досить актуальним і сьогодні. Так,
у систему державного землеустрою входить вирішення питань: розмежування
земель за формами власності; встановлення порядку проведення землеустрою;
координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування при проведенні землеустрою; проведення землеустрою на
землях, що перебувають у державній власності; узгодження та реалізація схеми
землеустрою території всієї держави в цілому; розробка проєктів землеустрою
підприємств, організацій та установ державного характеру тощо [94; 139; 142].
При проведенні територіального землеустрою виконуються наступні види
робіт: розподіл і перерозподіл земель у межах адміністративно-територіальних
утворень і територіальних зонах; природно-сільськогосподарське районування
земель; розподіл і перерозподіл земель за категоріями земель; утворення нових
та впорядкування існуючих об’єктів землеустрою; межування об’єктів
землеустрою [94; 139].
Муніципальний землеустрій вирішує такі питання: розподіл і перерозподіл
земель, планування та організація використання і охорони земель комунальної
власності та в межах територій територіальних громад. Така форма
землеустрою набуває особливої актуальності сьогодні у зв’язку із процесами
децентралізації та утворення об’єднаних територіальних громад [9; 139].
Планування та організація раціонального використання земель та їх
охорони в населених пунктах проводяться відповідно проєктами землеустрою
та

планами

земельно-господарського

устрою

із

врахуванням

вимог

містобудівної документації [94; 139].
Ініціативний (приватний) землеустрій здійснюється за заявками і за
рахунок підприємств і власників земельних ділянок. Об’єктами землеустрою
виступають території суб’єктів господарювання, земельні ділянки, частини
зазначених ділянок, а також землекористування і землеволодіння підприємств,
організацій та установ [94; 139].
У всіх видах землеустрою має місце така форм, як «експериментальний
149

землеустрій», в процесі якого здійснюється дослідження нових видів робіт із
землеустрою та розробляється новий вид (або удосконалюється існуюча)
документації із землеустрою, наприклад, «Структура, зміст та методичні
підходи до розробки Техніко-економічного обґрунтування використання та
охорони земель, Проекту землеустрою щодо використання і охорони земель,
створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань
та Техніко-економічне обґрунтування зміни меж населених пунктів на території
сільської ради» [148]. Особливо така форма землеустрою має місце при
розробці державних та галузевих стандартів видів документації із землеустрою,
її структури та змісту. Також в процесі експериментального землеустрою може
здійснюватися апробація нових видів робіт із землеустрою та нових видів
документації із землеустрою. Особливо ця форма землеустрою є актуальною у
період здійснення земельної реформи, та коли відсутні державні стандарти,
норми і правила щодо структури і змісту землевпорядної документації [141].
Враховуючи, що в процесі здійснення землеустрою за об’єкт земельних
відносин та кадастровий облік взято земельну ділянку, зроблено паювання
сільськогосподарських угідь, де власникам земельних часток (паїв) виділені
земельні

ділянки

у

власність,

система

землекористування,

особливо

сільськогосподарських підприємств, суттєво змінилася. Все це обумовило
виникнення нового виду територіального землеустрою, який спрямований,
особливо у сільському господарстві та природоохоронній сфері, на організацію
землекористування юридичних осіб та громадян, на засадах об’єднання
земельних ділянок, що перебувають на різних правах власності [139].
Виходячи з цього, слід виділити, як вид землеустрою, територіальне
планування землеволодінь, землекористувань, завданням якого є формування їх
території, як це має місце в розвинутих зарубіжних країнах. Стосовно
внутрішньогосподарського

землеустрою,

то

в

сучасних

умовах

його

тлумачення дещо змінюється у зв’язку з новими підходами до регулювання
земельних

відносин

землекористування.

та

Введення

введенням
понять

інституту

форм

адміністрування

землеустрою

сприятиме
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удосконаленню структури і змісту землевпорядної документації, а відповідно, і
якості інструментів удосконалення планування землекористування на різних
ієрархічних рівнях [94; 139; 142].
2.3. Інституційне забезпечення інноваційного розвитку землеустрою
Оскільки інноваційна діяльність є самостійною підсистемою системи
землеустрою та успішний розвиток інноваційної діяльності (підприємництва)
неможливий без формування належного інституціонального забезпечення, що
виступає передумовою забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності
свободою

економічного

вибору

та

водночас

визначає

ступінь

їх

відповідальності за господарську діяльність, а також сприяє інноваційноорієнтованій перебудові структури економіки землевпорядної діяльності в
цілому. Оскільки у своїй основі інноваційна діяльність є підприємницькою,
відповідно, вся законодавча та нормативна база підприємництва автоматично
регулює інноваційну діяльність [28, с. 256]. У цьому зв’язку, розглянемо
систему

інституційного

забезпечення

інноваційної

діяльності

у

сфері

землеустрою (рис. 2.6).
Основи законодавства України в інноваційній сфері закладені у цілому у
низці

законодавчих

актів,

в

яких

сформульовані

основні

напрями

вдосконалення механізму інноваційного розвитку, визначені особливості
фінансового забезпечення наукової та інноваційної діяльності [28, с. 256].
Насамперед це прийняття 4 липня 2002 року за № 40-IV Закону України
«Про інноваційну діяльність», який спрямований на підтримку розвитку
економіки України інноваційним шляхом. Цим Законом встановлені форми
державного стимулювання інноваційних процесів, визначені шляхи державного
регулювання інноваційної діяльності. Зокрема визначено статтею 6, що в
Україні регулювання державою інноваційної діяльності здійснюється шляхом
[47]:
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Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності
на період до 2030 року
Закони України «Про землеустрій», «Про інвестиційну
діяльність»,«Про пріортетні напрями інноваційної діяльності в
Україні», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про спеціальний
режим інвестиційної і інноваційної діяльності технологічних парків»,
«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»

Підзаконні акти, включаючи постанови та розпорядження Кабінету
Міністрів України, що розвивають законодавство, відомчі та галузеві
нормативно-правові документи: Указ Президента України «Про
фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають
стратегічне значення для економіки та безпеки держави», Постанова
Кабінету Міністрів України «Про утворення Ради з розвитку інновацій»,
«Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги
суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень,
технічний розвиток та інноваційну діяльність», «Про затвердження
Порядку державної реєстрації інноваційних проєктів і ведення
Державного реєстру інноваційних проектів»
Норми і стандарти в сфері землеустрою, зокрема. методики, порядки,
технічні умови та інші норми
(фактично відсутні)
Інфраструктура інноваційної діяльності у сфері землеустрою
(фактично відсутня)
Рис. 2.6. Логічно-змістовна схема інституційного забезпечення
інноваційної діяльності у сфері землеустрою
Джерело: авторська розробка.

1)

визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної

діяльності державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів;
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2)

формування і реалізації державних, галузевих, регіональних і

місцевих інноваційних програм;
3)

створення нормативно-правової бази та економічних механізмів

для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності;
4)

захисту прав та інтересів суб’єктів інноваційної діяльності;

5)

фінансової підтримки виконання інноваційних проєктів;

6)

стимулювання комерційних банків та інших фінансово кредитних

установ, що кредитують виконання інноваційних проєктів;
7)

встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інноваційної

діяльності;
8)

підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної

інфраструктури [47].
Згідно з вищезгаданим Законом, державну підтримку одержують суб’єкти
господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні інноваційні
проєкти, і підприємства всіх форм власності, які мають статус інноваційних,
тобто у структурі виробництва яких понад 70 % займають інноваційні
продукти, продукція та послуги [47].
Законодавчо-нормативна база інноваційного підприємництва покликана
вирішити загальні проблеми, пов’язані з розвитком всіх видів підприємництва,
включаючи й інноваційне. Зокрема, це стосується реєстрації суб’єктів
підприємництва, ліцензування, визначення предмета їх діяльності тощо, аж до
процедури банкрутства. Але головне, що законодавча база повинна забезпечити
створення дієвого механізму інвестування масштабних технологічних та інших
інноваційних змін, які б сприяли підвищенню якісних характеристик
вітчизняного

науково-технологічного

потенціалу

до

рівня

стандартів

розвинених країн, інтенсифікації процесу опанування знаннями, новими
технологіями та їх практичному використанню [149].
Для

цього

необхідно

організаційно-економічних
амортизаційне,

розробити
заходів,

митно-тарифне

велику

спрямованих

стимулювання

кількість
на

правових

та

цінове,

податкове,

інноваційної

діяльності
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підприємств, знайти ефективні інструменти зовнішньоекономічної політики,
боротьби з недобросовісною конкуренцією тощо (табл. 2.2.) [28, с. 256].
Таблиця 2.2
Перелік законодавчих актів, які необхідно додатково прийняти для
стимулювання інноваційної діяльності [150]
№ п.-п.
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12

Назва
Про державне регулювання у сфері трансферу технологій
Про основні засади формування та регулювання ринку венчурного
капіталу в Україні
Про страхування ризику інвестицій в інноваційні проєкти
Про стимулювання участі комерційних банків в інвестуванні
інноваційної діяльності
Про врегулювання прав на об’єкти інтелектуальної власності,
створені за рахунок коштів державного бюджету та державних
цільових фондів, і стимулювання винахідницької діяльності в
Україні
Про правовідносини між роботодавцем та працівником в питаннях
винахідництва, створення корисних моделей та промислових
зразків
Про інноваційні ринки та біржі інновацій
Про внесення змін і доповнень до бюджетного кодексу України в
частині формування спеціальних фондів фінансування науковотехнічних програм та інновацій
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів
України, що регламентують інвестиційну та інноваційну діяльність
Про індикативний план науково-технологічного та інноваційного
розвитку України
Про порядок прогнозно-аналітичної роботи для визначення
науково-технологічних та інноваційних пріоритетів
Про інноваційні фонди

Важливе значення в інституційному забезпеченні інноваційної діяльності
має інноваційна інфраструктура. Інноваційна інфраструктура – це комплекс
взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих інституцій та організацій, які
забезпечують фінансово-економічні, організаційні та інформаційні умови для
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створення, трансферту та комерціалізації інновацій, сприяють розвитку
інноваційного підприємництва. Автор поділяє точку зору економістів, які
вважають що до інноваційної інфраструктури треба зарахувати, перш за все, ті
організаційно-господарські структури, для яких «основною, а точніше
первісною місією є не виробнича функція відносно обсягів інноваційної
продукції, а створення сприятливих умов для розвитку і підвищення
ефективності інноваційної діяльності» [151, с. 28].
У

більшості

країн

роль

організатора

створення

інноваційної

інфраструктури бере на себе держава. Зокрема, на державу покладається
формування сучасної системи науково-технічної інформації, яка забезпечує
широкий доступ усіх регіонів країни до відомостей про нові досягнення науки і
технологій, патентної інформації, надає можливість користувачам задіяти
сучасні інформаційні технології в інтересах розвитку і оптимізації діяльності
своїх підприємств. Поширення у світі набула також практика створення
державою

системи

демонстраційно-консультативних

та

навчальних

інноваційних центрів у регіонах, які влаштовують демонстрацію можливостей
нових технологій, консультації та навчання працівників, що збираються їх
застосовувати, організовують контакти споживачів із розробниками. Держава
бере на себе роль організатора і при створенні центрів прокату сучасних
приладів і обладнання, регіональних мережевих інноваційних структур
(кластерів), які сприяють розвитку співробітництва серед технологічно
пов’язаних між собою підприємств, наукових установ, фінансових інституцій,
адміністративних органів. Важливими елементами інноваційної інфраструктури
є

фінансові

установи,

консалтингові

компанії,

маркетингові

фірми,

інформаційно-комунікативні підприємства, патентні відомства, юридичні та
освітні організації тощо [28, с. 203-204].
Кінцевою метою формування інноваційної інфраструктури повинно бути
не просте її розширення та збільшення кількості господарських суб’єктів для
сприяння веденню науково-технічної й інноваційної діяльності, а забезпечення
ефективного здійснення такої діяльності в інтересах суспільства, включаючи
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сприяння

сталому

економічному

зростанню,

прискоренню

структурної

перебудови і оновленню номенклатури продукції, що випускається, посиленню
її конкурентоздатності та привабливості на внутрішньому і зовнішньому
ринках, створення нових робочих місць і збереження науково-технічного
потенціалу. У зв’язку з цим на інноваційну інфраструктуру ринку покладається
виконання таких основних завдань [152]:
‒ фінансове та економічне забезпечення діяльності інноваційного
підприємництва за рахунок використання спеціальних фондів фінансових
ресурсів державного і місцевих бюджетів, а також приватних інвестицій;
‒інформаційне

забезпечення

функціонування

інноваційного

підприємництва (базами і банками даних), зокрема на комерційних умовах;
‒ виробничо-технологічна підтримка, включаючи використання лізингу,
створення нової конкурентоздатної наукомісткої продукції та високих
технологій і їх практичне освоєння інноваційними підприємствами;
‒ сприяння у просуванні науково-технічних розробок і наукомістких
товарів та послуг на регіональні, національний та світовий ринки за рахунок
проведення ефективної маркетингової (зокрема рекламної і виставкової),
патентно-ліцензійної діяльності, захисту інтелектуальної власності;
‒

проведення

високопрофесійної

наукової,

фінансово-економічної,

екологічної й інших видів експертиз інноваційних програм, проєктів,
пропозицій, заявок тощо;здійснення сертифікації наукомісткої продукції і
послуг, що надаються інноваційними підприємствами;
‒

координування

та

регулювання

розвитку

науково-технічної

й

інноваційної діяльності;
‒

забезпечення

підготовки

і

перепідготовки

кадрів,

зокрема

«менеджерських команд», для роботи у сфері інноваційного підприємництва,
зокрема міжнародного бізнесу, та ін.
Із функцією нормування у сфері землеустрою та охорони земель тісно
пов’язана функція стандартизації, яка є технічним регулюванням сталого
землекористування та природоохоронних заходів [153; 154] шляхом прийняття
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спеціальних нормативно-технічних документів. Стандартизацію у сфері
землеустрою

та

охорони

земель

ми

розглядаємо

ширше

за

власне

стандартизацію: вона не вичерпується прийняттям національних стандартів
України, але охоплює також інші засоби технічного регулювання: документації
із землеустрою [155; 156], норми відведення земель, державні будівельні норми
(ДБН), державні нормативні акти з охорони праці (ДНАОП), державні санітарні
норми і правила (ДСН), норми та правила з радіаційної безпеки (НП) тощо.
Зв’язок нормування у сфері землеустрою та охорони земель й стандартизації
виражається у тому, що нормативи можуть міститися у нормативно-технічних
документах обов’язкового характеру (нормативні акти Кабінету Міністрів
України та центральних органів виконавчої влади, національні правила). Проте
стандартизація у сфері землеустрою та охорони земель передбачає не тільки і
не стільки встановлення нормативів у нормативно-технічних документах, але й
технічне регулювання якості документації із землеустрою та земле- і
природоохоронних заходів, зокрема, шляхом встановлення рекомендаційних
норм (ДСТУ, ДБН, галузевих стандартів). Тому докорінна зміна економічних
відносин потребує створення відповідних правових основ і суттєвого перегляду
ставлення до самої стандартизації [157, с. 6].
Склад і класифікація документів єдиної системи нормативно-правових
актів з питань здійснення землеустрою потребує розроблення концепції єдиної
системи нормативно-правових актів з питань здійснення землеустрою, яка
визначає комплекс документів, що забезпечують розробку та реалізацію
документації із землеустрою [157].
Нормування у сфері землеустрою проводять задля визначення і
систематизації комплексу необхідних норм, правил, вимог з розробки та
реалізації документації із землеустрою, нормативного забезпечення сталого
землекористування та екологічної безпеки в країні [157, с. 6]. А також, на нашу
думку, інновації навчального процесу у землеустрої, зокрема навчальної
програми «стандартизація та нормування в землеустрої» [157].
Єдина система нормативно-правових актів у сфері землеустрою має [157]:
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‒ відповідати законодавству;
‒ враховувати основні завдання органів центральної виконавчої влади з
питань земельних ресурсів, аграрної політики, охорони навколишнього
природного середовища у забезпеченні реалізації єдиної науково-технічної
політики у цій сфері;
‒

узагальнювати

міжнародних,

та

міждержавних,

творчо

застосовувати

регіональних

та

основні

досягнення

національних

систем

стандартизації та нормування розвинутих зарубіжних країн [157].
Це передбачає визначення пріоритетних напрямів досліджень і створення
єдиної системи нормативно-правових актів стосовно розробки та реалізації
документації із землеустрою щодо формування сталого землекористування
[157].
Розробка та подальша реалізація концепції єдиної системи нормативноправових актів у сфері землеустрою загалом дозволяє не тільки забезпечити
внутрішню гармонізацію зазначеної системи, а й стати потужним стимулом для
включення обґрунтованих еколого-економічних та правових вимог до
комплексу стандартів і норм у сфері земельних відносин та землекористування,
до планування і проєктування екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища і раціонального використання земельних та інших
природних ресурсів. Окрім цього, ми розглядаємо і землеустрій як інноваційні
технологічні інвестиції у землекористування [158]. Успішне вирішення
поставлених завдань, постійне вдосконалення землеустрою та просторового
розвитку

територій

створять

надійний

фундамент

для

запровадження

адаптованої до ринкової економіки системи сталого землекористування [157].
Склад і класифікацію документів Єдиної системи нормативно-правових
актів з питань здійснення землеустрою (ЄСНПАЗ) наведено на рис. 2.7.
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Склад і класифікація документів Єдиної системи
нормативно-правових актів з питань здійснення
землеустрою

Класифікація нормативно-правових
актів (НПА) за призначенням
Нормативно-правові акти (НПА)
регламентації розробки і реалізації
документації із землеустрою для
всіх рівнів
Нормативно-правові акти (НПА)
регламентації розробки і реалізації
документації із землеустрою для
місцевого рівня

Нормативно-правові акти (НПА)
регламентації розробки і реалізації
документації із землеустрою для
загальнодержавного та
регіонального рівня

Класифікація нормативноправових актів за змістом
Нормативно-правові акти (НПА)
загального призначення

Нормативно-правові акти
(НПА), що регламентують склад
і зміст документації із
землеустрою
Нормативно-правові акти
(НПА), що регламентують
порядок розробки документації
із землеустрою та його заходів

Нормативно-правові акти
(НПА), що регламентують
порядок реалізації документації
із землеустрою

Рис. 2.7. Склад і класифікація документів Єдиної системи нормативноправових актів з питань здійснення землеустрою [157]
Як бачимо, за змістом нормативно-правові акти з питань здійснення
землеустрою поділяються на чотири основні класифікаційні групи [157]:
а) документи загального призначення;
б) документи, які регламентують склад та зміст документації із
землеустрою;
в) документи, які регламентують порядок розроблення документації із
землеустрою та його заходів;
г) документи, що регламентують порядок реалізації документації із
землеустрою та його заходів.
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Вказані документи поділяються на: документи обов’язкового застосування
(порядки, регламенти, стандарти, правила, інструкції) та рекомендаційного
характеру (методичні вказівки, рекомендації та ін.).
Оскільки, відповідно до рівнів здійснення землеустрою, документи за
призначенням поділяються на 3 групи, то й інституційне забезпечення
інноваційної діяльності повинно орієнтуватися [157]:
а) на документи, єдині для всіх рівнів регламентації розроблення і
реалізації документації із землеустрою;
б) документи із регламентації розроблення і реалізації документації із
землеустрою для загальнодержавного та регіонального рівнів;
в) документи із регламентації розроблення і реалізації документації із
землеустрою для місцевого рівня.
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Висновки до розділу 2
1. З’ясовано, що землевпорядні роботи в процесі здійснення земельної
реформи звелися до розробки проєктів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок та технічної документації із землеустрою стосовно
складання документів, які посвідчують право на земельну ділянку. За період з
1991 по 2001 рік вони складали найбільшу частку розробленої документації із
землеустрою – 86,25 %, а з 2002 по 2008 рік – 88,96 %, 2019 рік – 99 %. Проте
основні завдання,

визначені Законом України «Про землеустрій», а саме:

«реалізація політики держави щодо науково обґрунтованого перерозподілу
земель, формування раціональної системи землеволодінь і землекористувань з
усуненням недоліків у розташуванні земель, створення екологічно сталих
ландшафтів

і

агросистем;

організація

територій

сільськогосподарських

підприємств із створенням просторових умов, що забезпечують екологоекономічну

оптимізацію

сільськогосподарського

використання

призначення,

та

впровадження

охорони

земель

прогресивних

форм

організації управління землекористуванням, удосконалення співвідношення і
розміщення земельних угідь, системи сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін;
розробка системи заходів зі збереження і поліпшення природних ландшафтів,
відновлення і підвищення родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель і
землюванню малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення,
висушення,

зсувів,

вторинного

засолення

і

заболочення,

ущільнення,

забруднення промисловими відходами і хімічними речовинами та інших видів
деградації,

по

консервації

деградованих

і

малопродуктивних

земель,

попередженню інших негативних явищ», які мають інноваційний характер, не
реалізовуються.
2. З’ясовано, що наявні методики оцінки ефективності

проєктів

землеустрою вкрай слабо враховують комерційні інтереси суб’єктів, що беруть
участь у розробці та реалізації проєктів, а також фактор часу, результати
повернення інвестиційного капіталу, можливий ризик інвестиційних вкладень,
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інфляцію і невизначеність. За своїм змістом, складом і обсягами робіт
землеустрій значно відстає від назрілих проблем організації використання та
охорони земель. Успішне вирішення поставлених перед землеустроєм завдань
може бути забезпечено розвитком земельного законодавства, відповідним
рівнем науково-методичного забезпечення, наявністю кваліфікованих фахівців,
забезпеченістю сучасними засобами виробництва і фінансуванням.
3. Обґрунтовано, що найслабшою ланкою в системі інституціонального
забезпечення

інноваційного

розвитку

землеустрою

є

нормування

та

стандартизація. Основоположним документом для систематизації комплексу
необхідних норм, правил, вимог із розробки та реалізації документації із
землеустрою, нормативного забезпечення сталого землекористування та
екологічної безпеки в країні, має бути єдина система нормативно-правових
актів

у сфері

землеустрою,

яка

повинна:

відповідати

законодавству;

враховувати основні завдання органів центральної виконавчої влади з питань
земельних ресурсів, аграрної політики, охорони навколишнього природного
середовища у забезпеченні реалізації єдиної науково-технічної політики у цій
сфері;

узагальнювати

міжнародних,

та

творчо

міждержавних,

застосовувати

регіональних

та

основні

досягнення

національних

систем

стандартизації та нормування розвинутих зарубіжних країн.
4. З’ясовано, що за змістом нормативно-правові акти з питань здійснення
землеустрою поділяються на чотири основні класифікаційні групи, які є
базовою

основою

для

удосконалення

інституціонального

забезпечення

інноваційного процесу. Зокрема, ці групи характеризують: а) документи
загального призначення; б) документи, які регламентують склад та зміст
документації із землеустрою; в) документи, які регламентують порядок
розроблення документації із землеустрою та його заходів; г) документи, що
регламентують порядок реалізації документації із землеустрою та його заходів.
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РОЗДІЛ 3
ОСНОВНІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ НАПРЯМИ
РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
3.1.

Напрями

інноваційного

розвитку

землеустрою

та

землевпорядкування в умовах ринкової економіки
Система комплексного еколого-економічного розвитку та облаштування
сільськогосподарського землекористування повинна перебувати в тісній
взаємодії з найбільш ефективними досягненнями науки і передового досвіду в
галузі

розвитку аграрного природокористування, новітніми

технічними

засобами і технологіями, які забезпечують інноваційний підхід в організації
сільськогосподарського землекористування, напрямки щодо його екологізації і
капіталізації, а також еколого-економічної безпеки відповідної території і
країни в цілому.
Оскільки інновація володіє характерними рисами нововведень, то
інноваційна діяльність характеризується безпосереднім впровадженням цих
нововведень, із застосуванням передових технологій галузевого характеру, в
т.ч. у сфері землеустрою.
У цьому контексті досі є актуальною концепція інноваційної економіки
Й. Шумпетера [159], яка нами детальніше розглядалась у розділі 1.1. Його
концепція включає наступні п’ять базових нововведень, а саме:
1)

розробку незнайомого споживачеві товару або товару з підвищеною

якістю;
2)

впровадження нового методу виробництва, який раніше не

використовувався в даній галузі, не включає нові технічні винаходи і є новою
формою комерційного обігу товару (наприклад, життєвий цикл виробу);
3)

експансію ринку (наприклад, виробництво товарів подвійного

призначення);
4)

пошук нових джерел факторів виробництва (мобілізація внутрішніх

резервів виробника);
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5)

реорганізацію галузі ‒ монополізація (усунення конкуренції) або

демонополізація виробництва (створення конкурентного середовища) на
внутрішньому ринку.
Нині ми живемо в постіндустріальному суспільстві, в якому сектор
інноваційної економіки став домінуючим. І ця економіка вважається
інноваційною, оскільки інновації створюються і використовуються в усіх
галузях і сферах економіки і життєдіяльності.
Не є виключенням сфера землеустрою та галузь використання і охорони
земель. Адже на початкових етапах соціально-економічних формацій елементи
землеустрою зводилися до поліпшення умов проживання, а пізніше ‒ до
використання землі з метою вирощування продукції та вирощування
одомашнених тварин. Зароджені земельні відносини з часом сприяли розвитку
земельного права ‒ комплексної галузі права, що регулює відносини щодо
володіння, користування і розпорядження земельними ресурсами, а також щодо
їх охорони та раціонального використання [111].
Згодом виявилося, що землевпорядкування тісно пов’язане з організацією
виробництва, розселенням, екологією і спрямоване на створення територіальної
платформи соціально-економічного розвитку країни в цілому – формування її
земельного устрою. Або згодом – раціональні розміри сільськогосподарських
підприємств [160], зокрема через консолідацію земель в Україні [161]. Крім
того, земельні відносини в суспільстві розвивалися з урахуванням кліматичних
умов на основі факторів, представлених на рисунку 3.1.
До факторів розвитку, які обґрунтовані А. М. Третяком у праці
«Землеустрій в Україні: теорія, методологія», нами добавлено територіальні та
інноваційні, без яких на даному етапі неможливий розвиток економіки країни в
цілому, та землекористування і земельних відносин зокрема, а відповідно і
розвиток землеустрою.
У частині виникнення землеустрою деякі вчені висувають наукові теорії,
більшість із яких зводиться до наступних видів, наведених на рисунку 3.2.
[111].
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Соціальноекономічні

Історичні

Правові

Фактори
розвитку

Екологічні

Територіальні
та
інноваційні*

Рис. 3.1. Фактори розвитку земельних відносин на сучасному етапі
розвитку економіки
Джерело [111] доповнено автором.

Організаційногосподарська

Соціальнотехнічна

Адміністративноправова

Види
наукових
теорій

Соціальноекономічна

Новітня
інституціальноповедінкова*

Рис. 3.2. Види наукових теорій виникнення землеустрою
Джерело [111] доповнено автором.

Засади новітньої інституціально-поведінкової теорії розвитку економіки
землекористування

та

відповідно

і

землеустрою, як

основоположного

механізму формування і адміністрування землекористування, розвинули
А. М. Третяк та В. М. Третяк [162; 163]. Концептуальними для розвитку
землеустрою, згідно з цією теорією, є теорії прав власності, трансакційних
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витрат та поведінкової (організаційної) економіки. Адже від поведінки людини
залежить реалізація й інновацій.
Появу терміна «землевпорядкування» на території України вчені датують
до 1906 року ‒ початку столипінської реформи як спроби вирішення аграрного
питання,

основними

принципами

якого

була

заміна

общинного

землекористування індивідуальним без шкоди поміщикам [111]. Саме з цього
часу, з огляду на завдання, що стоять перед землеустроєм, виникла необхідність
у встановленні його змісту. Професор І. Д. Шулейкин розкривав поняття
землевпорядкування як: «... землевпорядкування організовує територію для
господарства в формах, що найбільш відповідають змісту і напрямку
господарства з метою створення для цього останнього сприятливих умов для
подальшого розвитку» [164].
Землеустрій як сфера діяльності спирається на законодавство України і
наукову основу (галузь знань, галузь наукової діяльності) і становить собою
соціально-економічні та екологічні заходи, які здійснюються як частина
державної політики. В Законі України «Про землеустрій» поняття землеустрій
включає

«сукупність

соціально-економічних

та

екологічних

заходів,

спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію
території адміністративно-територіальних одиниць, суб’єктів господарювання,
що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку
продуктивних сил» [62].
Начебто все ясно і добре: все систематизовано, визначено зміст, цілі та
завдання землеустрою, встановлено етапи землевпорядного процесу, визначені
категорії і показники земельного фонду, порядки надання земель і т.д., проте в
останнє десятиліття спостерігається зворотний

процес

‒

ефективність

використання землі знижується, на великих територіях країни спостерігається
деградація якісного стану продуктивних угідь. Земля перестає бути засобом
виробництва і стає звичайним об’єктом нерухомості, часто не затребуваним.
З огляду на завдання,

визначені статтею 2 Закону України «Про

Землеустрій» [62], які стоять перед землеустроєм, коло вирішуваних питань
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велике, і це визначає зміст землеустрою. А. М. Третяк на сучасному етапі
розвитку землеустрою, визначає його як: «сукупність соціально-економічних та
екологічних заходів і організаційні, правові та інженерно-технічні дії, що
спрямовані на регулювання земельних відносин та раціональної організації
території адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів господарювання,
що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку
продуктивних сил» [111]. Тому актуальним є розуміння розвитку видів та форм
землеустрою в Україні, зокрема, як інструменту планування [139; 142].
Сутність землеустрою можна виразити логічно-смисловою схемою, що
наведена на рис. 3.3.
Заходи

Економічні

Соціальні

Екологічні

Землевпорядні дії
Організаційні

Правові

Інженернотехнічні

спрямовані на процес

Формування та
регулювання
земельних
відносин

Формування,організацію
та адміністрування
раціонального
землекористування
адміністративнотериторіальних утворень
(національний,
регіональний, місцевий
рівень, в т.ч. території
рад) та суб’єктів
господарювання
(господарський рівень)

Рис. 3.3. Логічно-смислова схема сутності сучасного землеустрою
Джерело [111] доповнено автором.
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Модель багатофункціональної системи управління земельними ресурсами
включає дві підсистеми [111]:
1) управління земельними ресурсами, яке базується на принципі «від
загального до приватного»;
2) управління землекористуванням», що базується на принципі «від
приватного до загального» то відповідно сучасний землеустрій залежно від
функціональної спрямованості управління повинна повинен розвиватися за
чотирма функціональними напрямами (рис. 3.4).
Сучасний землеустрій в системі
управління земельними ресурсами

Землеустрій в підсистемі управління
земельними ресурсами

1. Соціально-економічні, екологічні та
організаційні заходи
щодо прогнозування
та планування розподілу земельних ресурсів за категоріями
земель, типами землекористування,
цільовим призначенням, дозволеним
використанням,
формами власності
та правами

2. Екологоекономічні та
організаційні
заходи щодо
формування
екологічного
каркасу системи
землекористуван
ня як об’єкту
охорони
навколишнього
природного
середовища та
екології людини

Землеустрій в підсистемі управління
землекористуванням

3. Організаційно-правові дії і
соціальноекономічні та
екологічні
заходи щодо
формування
сталого
землекористува
ння як об’єкту
господарського
використання
земель

4. Інженернотехнічні, правові і
організаційні дії
щодо формування
землекористування
(земельних ділянок
та прав на них) як
об’єкту економічного та цивільного обігу
(земельний капітал, іпотека, цивільний обіг ) в
країні

Рис. 3.4. Логічно-смислова модель розвитку сучасного землеустрою в
Україні у системі управління земельними ресурсами
Джерело [111] доповнено автором.

Отже, сучасний землеустрій носить багатофункціональний характер і
потребує формування відповідного інституціонального середовища на засадах
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інституціональної економічної теорії. Важливим методологічним прийомом у
дослідженні проблем та перспектив розвитку системи сучасного землеустрою є
інституціональний підхід. Важливість застосування цього прийому обумовлена
необхідністю створення комплексної системної моделі, що стимулювала б
процеси природоохоронної діяльності в галузі використання і охорони земель
та формування сталого землекористування. Згідно зі статтею 1 Закону України
«Про інноваційну діяльність» [47] інноваційна діяльність ‒ це діяльність, що
спрямована

на

використання

і

комерціалізацію

результатів

наукових

досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних
товарів і послуг. Відповідно зміст землеустрою можна диференціювати за
функціональним призначенням, де кожен елемент має своє призначення (рис.
3.5).
Галузь наукової діяльності

Галузь інноваційної діяльності
Складова частина господарського
механізму
Складова частина суспільного способу
виробництва
Сфера практичної діяльності
Основний механізм здійснення земельної
політики
Землевпорядні заходи і дії
Рис. 3.5. Зміст землеустрою за функціональним призначенням
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Як видно з рисунку 3.5, землевпорядкування за функціональним
призначенням поділяється на шість взаємопов’язаних між собою елементів.
Землевпорядкування як галузь знань (наука про закономірності функціонування
і організацію використання земель з урахуванням її властивостей) повинна
ґрунтуватися на наукових дослідженнях, знаннях і досвіді в галузі земельних
відносин, досвіді землевпорядних органів, що реалізують державну земельну
політику, законодавчу базу, технічну документацію.

Тому з

позицій

інноваційного процесу, вище наведений рис. 3.5 можна представити у вигляді
трьох елементів: галузь знань, галузь інновацій і сфера діяльності, яка, в свою
чергу, складається з відповідних семи елементів (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Зміст землеустрою за функціональним призначенням в межах
інноваційного процесу
Елементи інноваційного процесу

Реалізація

Галузь наукової діяльності

Галузь знань

Галузь інноваційної діяльності

Галузь реалізації результатів
наукових досліджень та технологій
(інновацій)
Сфера діяльності

Складова частина господарського
механізму
Складова частина суспільного
способу виробництва
Сфера практичної діяльності
Основний механізм здійснення
земельної політики
Землевпорядні заходи і дії

Сфера діяльності
Сфера діяльності
Сфера діяльності
Сфера діяльності

Загалом землевпорядна наука і практика формують систему землеустрою,
спрямовану на регулювання земельних відносин, як механізм організації
раціонального, повного і ефективного використання земельних ресурсів
України. На даний час система землеустрою зазнає змін: положення
землеустрою як сфери діяльності відрізняються від положень землеустрою як
галузі знань, в той час як землевпорядна наука повинна давати конкретні
рекомендації щодо вдосконалення практики землеустрою, і навпаки ‒ практики
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землеустрою повинні давати рекомендації землевпорядної науки. На практиці
цього не відбувається.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про інноваційну діяльність» [47]
інновації ‒ новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери.
Враховуючи сутність інновацій та їх особливе місце в розвитку землеустрою
щодо формування розвитку землекористування, яке визначається Земельним
кодексом України та Законом України «Про землеустрій» [63; 62], в них увагу
акцентовано на тому, що землеустрій забезпечує реалізацію державної політики
щодо використання та охорони земель, здійснення земельної реформи,
вдосконалення земельних відносин, наукове обґрунтування розподілу земель за
цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних
інтересів,

формування

раціональної

системи

землеволодіння

і

землекористування, створення екологічно сталих агроландшафтів тощо [63; 62].
У зв’язку з цим, нами розроблені такі напрями інноваційного розвитку
землеустрою та землевпорядкування в умовах ринкової економіки:
‒ реалізація результатів теоретико-методологічних досліджень в сфері
землеустрою

(удосконалення

сутності

землеустрою,

методології

його

здійснення, структури і змісту проєктів, що дає можливість підвищити
ефективність проєктних рішень та зменшити трансакційні витрати);
‒ удосконалення інституційного середовища проведення землеустрою та
землевпорядкування

(удосконалення

земельного

законодавства,

землевпорядного процесу, стандартизація структури, змісту та процесу
розроблення проєктів землеустрою тощо);
‒ удосконалення процесу збору інформації про земельні ділянки та права
на них, а також про земельні та інші природні ресурси і т.п. та землевпорядного
проєктування, в тому числі автоматизованого;
‒ запровадження розроблення інвестиційних проєктів землеустрою щодо
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організації землеволодінь і землекористувань, здійснення земельних поліпшень
та заходів з охорони земель;
‒ удосконалення методик оцінки ефективності проєктних рішень щодо
організації

земельних

угідь,

сівозмін

у

сільському

господарстві,

функціонального зонування земель у містобудуванні, природоохоронній та
рекреаційній сферах, оцінки ефективності екологізації та капіталізації
землекористування і соціальних наслідків тощо;
‒ удосконалення моделі та процесу управління землевпорядною
діяльністю, в тому числі науковою, інноваційною та освітянською;
‒

запровадження

землевпорядкування

на

багатофункціональної
засадах

новітньої

системи

землеустрою

та

інституціонально-поведінкової

економічної теорії, реалізація багатофункціонального землекористування.
Розглянемо більш конкретно окремі із них.
У контексті реалізації результатів теоретико-методологічних досліджень
у сфері землеустрою та економіки землекористування, за останні 10 років, в
процесі захисту докторських і кандидатських дисертацій, було запропоновано
біля 100 інновацій, що дозволяли довести капіталізацію сільськогосподарського
землекористування із 10 тис. грн. одного гектара в 2010 р. до майже 60 тис. грн,
або збільшити її стосовно фактичної (25 тис. грн/га), на 35 тис. грн/га. Таким
чином, економічний ефект на площу сільськогосподарських угідь 30 тис. га
становив би – 1050 млрд грн. по країні в цілому. Проте із них, за цей період
частково реалізовано тільки біля 12, або 12 % інновацій.
Наприклад, вже понад 10 років вченими землевпорядниками Третяком А.
М. [165; 111; 166], Третяк В. М., Дорош О. С. [167], Третяком А. М., Третяк В.
М. [168; 169] пропонується концептуальне наукове рішення щодо зміни
підходів до планування використання земель на місцевому рівні шляхом
здійснення зонування земель за типами (підтипами) землекористування.
Як зазначає А. М. Третяк [111, с. 521], зонування земель за їх категоріями
та типами землекористування – це землевпорядно-правові дії щодо визначення
меж (зон) земель за їх категоріями та типами (підтипами) землекористування
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(видів використання) з врахуванням еколого-економічної придатності земель та
формуванню правового режиму землекористування в зонах. Воно базується на
таких основних принципах [168; 169]:
‒ забезпечення екологічних пріоритетів землекористування;
‒ розподілу по доцільному використанню за ступенем екологоекономічної придатності, суспільної (природоохоронної, історико-культурної,
наукової, ресурсної) або містобудівної цінності земель;
‒ відкритості інформації із зонування;
‒ громадського обговорення на усіх етапах визначення правового режиму
земельних ділянок в межах кожної зони;
‒

обов’язковості

дотримання

встановленого

правового

режиму

землекористування в зонах для фізичних і юридичних та органів виконавчої
влади і місцевого самоврядування.
Тому внесення до стін ВР України в березні 2009 року проєкту Закону
України, фактично розробленого Третяком А. М. [170], було кроком,
спрямованим на формуванням в Україні цивілізованого ринку земель, що
реально забезпечуватиме капіталізацію інновацій в землекористуванні, завдяки
інноваційно-інвестиційномк напряму розвитку землеустрою, зокрема на
місцевому рівні [168; 169]. Тому при розробленні комплексних планів
просторового розвитку територіальної громади, виходячи із зарубіжної
практики [111, с.521], економічно та екологічно першочерговим повинна бути
підготовка

планів

розвитку

землекористування

територій

об’єднаних

територіальних громад шляхом зонування земель за їх категоріями та типами
(підтипами) землекористування. При цьому А. М. Третяк та В. М. Третяк
обґрунтовують,

що

для

підвищення

капіталізації

та

екологізації

землекористування слід дотримуватися таких вимог [169]:
‒ створення умов для життя і праці, які б сприяли якісному стану здоров’я
і безпеці населення;
‒

поліпшення

якості

житла

для

населення

шляхом

уникнення

незбалансованості структури і динаміки населення, збільшення ступеня
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володіння землею широких верств населення;
‒ підтримка соціальних і культурних потреб населення, особливо родин,
молоді, громадян похилого віку та інвалідів, забезпечення потреб у земельних
ділянках системи освіти, спорту, дозвілля та відпочинку;
‒ збереження, відновлення і розвиток наявних місцевих центрів охорони
цінних

природних

ресурсів

і

ландшафтів,

біорізноманіття,

історично-

культурної спадщини та формування міських і сільських архітектурно
мистецьких, естетичних і рекреаційних ландшафтів;
‒ збереження і підтримка розвитку землекористування церков і
релігійних організацій;
‒ захист довкілля шляхом використання відновлюваних джерел енергії,
захисту природи і збереження сільської місцевості, зокрема, шляхом
екологічного балансу у природі, охорони вод, ґрунту, земель з мінеральними
покладами, а також клімату;
‒ економічні: розвиток сільського, лісопромислового і водопромислового
господарства, транспорту, комунальних послуг – особливо, водопостачання,
видалення відходів і стоків, підтримання структурної ролі середнього і малого
бізнесу, захист земельних та інших природних ресурсів і їх збереження, захист
наявних і створення нових робочих місць;
‒ оборони і безпеки країни, енергетичної системи;
‒ розвитку загальнодержавної та регіональної інженерної і транспортної
інфраструктури;
‒

інших

заходів

планування

використання

земель,

прийнятих

територіальними громадами [169].
Про удосконалення землеустрою шляхом зонування земель йдеться також
у дослідженні групи експертів офісу ефективного регулювання BRDO [171].
Зонування земель за типами (підтипами) землекористування дозволить
скоротити строк землевпорядного процесу щодо оформлення надання
земельної ділянки із земель державної або комунальної власності з 8,5 місяців
до 2,5 місяців та приватної земельної ділянки до 1‒5 робочих днів та зменшити
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трансакційні витрати на 144 млрд грн, при вартості одного робочого дня 12 тис.
грн та розробленні біля 1 млн проєктів землеустрою в рік.
Напрям удосконалення інституційного середовища інноваційного розвитку
землеустрою та землевпорядкування передбачає дії щодо покращення
земельного

законодавства,

землевпорядного

процесу,

стандартизацію

структури, змісту та процесу розроблення проєктів землеустрою тощо, які
дозволяють зменшити трансакційні витрати на землевпорядні роботи,
прискорити процес екологізації та капіталізації землекористування. Наприклад,
стандартизація процесу розроблення, структури і змісту проєктів землеустрою
дозволяє зменшити трансакційні витрати за експертними даними на 10‒30 %.
Напрям удосконалення процесу збору інформації про земельні та інші
природні ресурси, земельні ділянки та права на них і т.п. та землевпорядного
проєктування, в тому числі автоматизованого, реалізовується

шляхом

виконання землевпорядних робіт та ведення державного земельного кадастру
(рис. 3.6).
Адже частина інформації вже накопичена в державному земельному
кадастрі, а частина інформації формується при проведенні землевпорядних
робіт. І від інноваційних технологій виконання землевпорядних робіт залежить
вартість і точність цієї інформації, яка в подальшому використовується для
оцінки земель та земельних ділянок.
При

землеустрої

ефективність

землекористуванням

необхідно

здійснювати, використовуючи маркетинговий підхід, який заснований на
максимальному врахуванні умов продажу сільськогосподарської продукції і її
виробництва. Адже організація еколого-безпечного та економічно ефективного
землекористування здійснюється тільки шляхом проведення землевпорядних
заходів щодо його формування, встановлення правового статусу, форми
власності, меж, нормативної оцінки земель, вирішення виробничих соціальних і
екологічних проблем.
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Мета застосування Державного земельного кадастру
Інформаційне забезпечення виконання робіт із землеустрою та оцінки земель
Вид відомостей Державного
земельного кадастру, які
використовуються

Модуль 3.1

Напрямки робіт із землеустрою
та оцінки земель

Використання даних Державного
земельного кадастру

Розроблення документації із
землеустрою

Забезпечення вихідних даних для виконання робіт
із землеустрою. Реєстрація земельних ділянок.

Картографічні матеріали

Відомості про:
• землі з особливим режимом
використання та
режимоутворюючі об’єкти;
• економіко-планувальні зони;
• правовий режим земель (права
та обмеження прав на земельну
ділянку);
• межі землевласників та
землекористувачів;
• результати ґрунтових та інших
обстежень;
• нормативно грошова оцінка.

Розроблення документації із
оцінки земель

Моніторинг ринку земель

Забезпечення вихідних даних для нормативної та
експертної грошової оцінки земель. Збільшення
надходжень до місцевих бюджетів завдяки
нормативній грошовій оцінці земель та продажу
земельних ділянок

Надання даних для моніторингу ринку земель.
Аналіз ринку земель та впливу його на економіку.

Земельно-кадастрова
інвентаризація земель

Надання вихідних даних для проведення земельнокадастрової інвентаризації, що забезпечуватиме
виявлення необлікованих землевласників та
землекористувачів та збільшення платників
земельного податку

Ґрунтові та інші обстеження

Вихідні дані для моніторингу якісного стану
земель. Скорочення термінів для виконання
ґрунтових та інших обстежень

Рис. 3.6. Інформаційне забезпечення виконання робіт із землеустрою та оцінки земель
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Зважаючи на результати наукових досліджень і розробок у суміжних
галузях, необхідний новий інноваційний підхід до вирішення землевпорядних
питань, який дозволить удосконалювати методи землеустрою, і, як наслідок,
сприятиме поліпшенню процесу використання і охорони земель.
Сучасні інформаційні технології дозволяють це зробити по-новому,
спростити весь технологічний процес збору і обробки інформації про землю та
її властивості. Стає вигідним використання цих відомостей при розробці
землевпорядної документації на інвестиційній основі. Весь технологічний
процес проведення землевпорядних заходів зі використанням інноваційних
методів можна розділити на наступні етапи.
Перший етап – збір інформації про землю та її властивості (проведення
геодезичних, кадастрових, ґрунтових, геоботанічних та інших польових
обстежень) і реєстрація зібраних відомостей у земельному кадастрі шляхом
складання електронних карт і планів землекористування. Цей процес полягає в
заповненні спеціальних картографічних баз даних, розроблених для вирішення
конкретних завдань. Його можна виконати різними способами залежно від
наявності технічних засобів. На цьому ж етапі проводиться первинна обробка
інформації та її збереження. Первинна обробка полягає в перевірці даних і
отриманні інформації нової якості, необхідної для ухвалення землевпорядних
рішень. Це здійснюється шляхом обробки введених даних, використовуючи
певні алгоритми, наприклад, отримання плану категорій ерозійно-небезпечних
земель.
До другого етапу можна зарахувати роботи із складання моделей
землеустрою,

проєктів

внутрішньогосподарського

і

територіального

землеустрою, проєктів, спрямованих на поліпшення якості земель і їх охорону
на інвестиційній основі. Ці роботи тягнуть за собою збільшення продуктивності
угідь і капіталізації сільськогосподарського землекористування. Їх значення
зростає з ростом інвестиційного змісту цих робіт, причому інвестиції слід
розуміти як капітальні вкладення у сільськогосподарське землекористування з
метою отримання прибутку (доходу) і досягнення соціального ефекту.
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Розглянемо особливості кожного етапу інноваційної технології в
землеустрої. При аналізі потенціалу земельних та інших природних ресурсів,
стану землекористування доречно застосовувати автоматизовані системи
управління земельно-кадастровою інформацією (ГІС). Автоматизована система
дозволяє аналізувати територію із земельними ділянками та природними
ресурсами, що знаходяться на ній, застосовуючи сучасні інструментальні
засоби для роботи з просторовими даними. Інформаційні технології в системі
(ГІС) засновані на роботі з просторовими, географічними даними, які містять
відомості про просторове положення, а також набір різних способів їх обробки.
У землеустрої важливо характеризувати територію землекористування та
наситити координати X, Y, Z додатковою інформацією, необхідною для
прийняття проєктних землевпорядних рішень, а не тільки просторовими
показниками.
В технології ГІС існує безліч інструментів роботи з просторовими і
атрибутивними даними. Відповідно до особливостей зберігання просторової
інформації в комп’ютерах вона організована у вигляді тематичних шарів. Таким
чином, ГІС дозволяє працювати з шарами. Можна накладати шари один на
одного в різній послідовності, відображати і ховати їх, виділяти кольором,
типом меж, штриховкою. Оскільки ця технологія заснована на роботі з базами
даних, то можливо здійснювати наступні операції: редагування записів, їх
видалення, або внесення нових записів, складання відредагованих таблиць.
У землеустрої доцільно використовувати цей метод і характеризувати
територію землекористування при спільному врахуванні всіх факторів,
представлених шарами для цієї території.
Крім організації зберігання і виведення інформації, ця система здійснює її
обробку, а за допомогою введення певних алгоритмів можна проводити аналіз
території землекористування. Для цілей землеустрою і землевпорядкування
можна виконувати поконтурний (якщо за контури прийняти земельні ділянки
власників земельних часток (паїв)) та поточковий аналіз.
Поконтурний

аналіз

застосовується

для

дослідження

інформації,
178

відображеної у вигляді певного шару поверхні землі з постійним значенням
атрибуту контура.
Поточковий
знаходиться

в

аналіз
певній

застосовується,

якщо

аналізована

функціональній

залежності

від

інформація
просторового

розташування точки на поверхні землі, наприклад, відстань від населеного
пункту.
Можливе комбінування різних видів аналізу. Поконтурний аналіз
землекористування господарства з урахуванням результатів поточкового
аналізу, згодом зведеного в підсумковому шарі (растрове зображення), є картою
(планом),

що

дозволяє

землекористування

або

землевпоряднику
земельної

ділянки

характеризувати
за

сумою

територію

факторів,

що

характеризують інтенсивність використання земель в сільському господарстві,
правовому, екологічному аспектах, а також за обмеженнями, і відобразити це
кольоровою гамою. Тобто виділити території землекористування або земельної
ділянки, обмежені в сільськогосподарському використанні, або для розміщення
об’єктів несільськогосподарського призначення та інших цілей. Такий метод
дозволяє об’єднати відомості про землю, її правовий статус, наявність
обмежень

у

використанні,

що

надзвичайно

важливо

при

проведенні

землевпорядних заходів.
Сучасна ГІС дозволяє працювати з такими типами графічних даних:
‒ векторна модель характеризується тим, що інформація про точки
зберігається у вигляді набору координат, які вказують на її місце розташування.
Цей метод характеризується стабільністю своїх показників;
‒ растрова модель характеризується зміною показників інформаційних
точок, які змінюються в процесі використання сільськогосподарських
земельних угідь (ґрунту, мікрорельєфу і ін.).
Для проведення поконтурного аналізу найбільш прийнятна векторна
модель інформації, вона зберігає координати поворотних точок меж контурів і
тому володіє малими обсягами інформації, що зберігається. Растрова модель
більш прийнятна для поточечного аналізу, в ній кожен растр несе закладену
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інформацію. Оскільки у цьому методі можливо багаторазове повторення
інформації, і він більш трудомісткий, але оскільки територія землекористування
розбита на елементарні частинки однакового розміру і форми, то просторовий
аналіз більш зрозумілий. В процесі землевпорядного проєктування доцільно
застосовувати обидва методи, адже територія господарства характеризується як
векторними показниками, так і растровими.
Для вирішення землевпорядних задач необхідно вдосконалювати ГІС, яка
характеризує місцевість тільки за топографічними ознаками і показниками.
Необхідно ввести інші відомості, які характеризують землекористування за
правовими, земельно-кадастровими, екологічними та організаційним ознаками.
Ці показники можна узагальнити в наступні групи:
‒ форми власності на землю, правовий стан земельних ділянок та часток
(паїв), природоохоронні, містобудівні, агроекологічні, ландшафтні та інші
обмеження;
‒ ґрунти, рельєф, геоботаніка, ґрунтові води;
‒ кадастрові показники (бал бонітету, нормативна і ринкова вартість
земельних ділянок, земельний податок);
‒

організаційно-господарські

(угіддя,

функціональне

використання

земель, класи придатності земель, віддаленість від населених пунктів, ринків
збуту продукції, енергетичних джерел, доріг, сівозміни, поля і культури в них,
врожайність, вироблена продукція);
‒ схильність до водної та вітрової ерозії, заболочування, вторинного
засолення і інших видів деградації;
‒ екологічні (гранично допустима концентрація важких металів,
пестицидів, радіонуклідів);
‒ антропогенний вплив (рівень розораності, захаращення, зараження,
забруднення);
‒ економічні (величина доходу, рентабельність, витрати виробництва,
прибуток).
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У кожній інформаційній точці концентрується наведена інформація, яка
при точковому методі характеризується низкою функцій. При поконтурному
аналізі території землекористування використовуються показники декількох
точок, розташованих у даному контурі.
Частота розміщення точок на території земельної ділянки визначається
інтенсивністю

використання

земель

у

сільському

господарстві,

більш

інтенсивне використання (рілля, багаторічні насадження) вимагає наявності
детальнішої інформації про землю та її використання (наявність доріг,
енергетичних джерел, робочої сили, екологічного стану).
Відображення цих показників на електронній карті (плані), узагальнення
зібраної інформації про землю, зберігання їх у банку даних у постійному
режимі здійснюється внесенням змін у міру їх надходження, що дозволяє більш
повно характеризувати землекористування або земельні ділянки. Наприклад, в
процесі земельної реформи в Україні земельно-кадастрова інформація
формувалася за різними технологіями на відповідний період. Але вона
необхідна для наповнення бази даних державного земельного кадастру в
електронному вигляді. На рис. 3.7. приведено інноваційний процес переведення
в електронний вигляд графічних матеріалів документації із землеустрою,
сформованої за іншими технологіями.
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Технологічна послідовність наповнення Державного земельного кадастру відомостями
Модуль № 4. Переведення в електронний вигляд графічних матеріалів документації із
землеустрою та іншої документації минулих років
№ з/п
етапу

Назва етапу

Опис складових етапу
Формування критеріїв для систематизації обліку існуючої документації орієнтовно наступних видів:
1. Матеріали внутрігосподарського землеустрою.
2. Матеріали формування меж сільських, селищних рад.
3. Матеріали формування меж населених пунктів.
4. Матеріали паювання.
5. Матеріали грошової оцінки.
6. Матеріали ґрунтових обстежень (картограми агровиробничих груп ґрунтів).
7. Матеріали бонітування ґрунтів.
8. Матеріали лісоустрою.

Етап 1

Складання форми (анкетних даних) для територіальних органів Держземагентства у районах (містах), інститутів землеустрою, філій Центру ДЗК для
заповнення під час обліку (інвентаризації) існуючої кількості документації.
Проведення обліку існуючої кількості документації із землеустрою територіальними органами Держземагентства, інститутами землеустрою, філіями
Центру ДЗК. Контроль за якістю, повнотою та строками отримання інформації про існуючу кількість документації із землеустрою.

Аналіз наявної
документації

Етап 2

Перетворення в
електронний вид
(сканування)
паперових матеріалів

Аналіз обсягу матеріалів, які потребують перетворення із паперового в електронний вид:
1. Із матеріалів внутрігосподарського землеустрою потребують перетворення із паперового в електронний вигляд планові матеріали (створення
растрових зображень) (далі - растри).
2. Із матеріалів формування меж сільських, селищних рад у паперовому вигляді - потрібно отримати растри та координати в електронному вигляді.
3. Із матеріалів формування меж населених пунктів у паперовому вигляді - потрібно отримати растри та координати в електронному вигляді.
4. Із матеріалів паювання у паперовому вигляді - потрібно отримати растри.
5. Із матеріали грошової оцінки у паперовому вигляді - потрібно отримати растри, матеріали, що містять визначення зон впливу локальних факторів.
6. Із матеріалів ґрунтових обстежень (картограм агровиробничих груп ґрунтів) у паперовому вигляді - потрібно отримати растри та матеріали, що
містять відомості про шифри агровиробничих груп ґрунтів та ґрунтові відмінності в електронному вигляді.
7. Із матеріалів бонітування ґрунтів - потрібно отримати растри та матеріали, що містять відомості про шифри агровиробничих груп ґрунтів, ґрунтові
відмінності та бали бонітету в електронному вигляді.
8. Із матеріалів лісоустрою у паперовому вигляді потрібно отримати растри.

Визначення правил (критеріїв) перетворення паперових матеріалів у електронний вигляд.
З урахуванням обсягів матеріалів проводиться аналіз трудових, технічних та матеріальних ресурсів на проведення перетворення матеріалів із паперового
вигляду в електронний вид, в тому числі сканування матеріалів. В залежності від отриманих розрахунків можливо проводити уточнення чи зміну строків
виконання наступних етапів робіт, правил (критерії) перетворення паперових матеріалів у електронний вигляд.

Рис. 3.7. Інноваційний процес переведення в електронний вигляд графічних матеріалів документації із
землеустрою, сформованої за іншими технологіями
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Продовження
Модуля
№ 4 3.7
Закінчення
рисунку

№ з/п
етапу

Назва етапу

Опис складових етапу
Перетворення матеріалів із паперового вигляду в електронний вигляд. Контроль за термінами та якістю перетворення паперових
матеріалів в електронний вигляд.

Етап 3

Прив’язка до системи
координат електронних
(відсканованих)
матеріалів

Визначення вимог (правил, критеріїв) для прив’язки, отриманих в електронному вигляді, матеріалів до системи координат.
Проведення прив’язки, отриманих в електронному вигляді, матеріалів до системи координат. Контроль за проведенням
прив’язки (повноти та строків).

Визначення вимог (правил) для створення єдиного простору територій (зон)

Етап 4
Створення єдиного
простору відображення
територій (зон)

Етап 5
Створення системи
використання матеріалів
в електронному вигляді

Об’єднання окремих даних про просторі об’єкти (території, зони) у єдиний масив. Контроль за реалізацією зазначеного процесу.

Визначення елементів в електронному вигляді, які застосовуватимуться у роботі територіальних органів Держземагентства, інститутів
землеустрою та філій Центру ДЗК (елементи для роботи із даними в електронному вигляді - наприклад елементи для вимірювання,
пошуку, внесення інформації про об’єкти, корегування, креслення, взяємозв’язку із іншими відомостями Державного земельного
кадастру, тощо). Створення технічних вимог для програмного забезпечення щодо використання матеріалів в електронному вигляді.
Програмне забезпечення має передбачати функцію заміни (оновлення) планового та атрибутивного матеріалу.
Створення програмного забезпечення із використанням отриманих матеріалів в електронному вигляді та визначених функцій
програмного забезпечення.
Тестування та доопрацювання програмного забезпечення із використання матеріалів в електронному вигляді.

Етап 6
Впровадження системи
використання матеріалів
в електронному вигляді

Підготовка методичних документів (інструкцій) щодо використання матеріалів в електроному вигляді за допомогою програмного
забезпечення.
Передача програмного забезпечення та/або надання доступу до програмного забезпечення операторів спеціалістів територіальних
органів Держземагентства та/або, інститутів землеустрою, філій Центру ДЗК, ліцензіатів, інших осіб для роботи із матеріалами в
електронному вигляді.
Навчання спеціалістів територіальних органів Держземагентства та/або, інститутів землеустрою, філій Центру ДЗК, ліцензіатів щодо
використання матеріалів в електронному вигляді.
Моніторинг використання програмного забезпечення, доопрацювання системи із урахуванням виявлених помилок, зауважень,
пропозицій, тощо.
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Інноваційний процес переведення в електронний вигляд графічних
матеріалів документації із землеустрою, сформованої за іншими технологіями,
включає 6 етапів:
І-й етап – аналіз наявної землевпорядної та іншої документації;
2-й етап – перетворення наявної землевпорядної та іншої документації в
електронний вид (сканування паперових матеріалів);
3-й етап – точкова прив’язка інформації до системи координат;
4-й етап – створення єдиного простору відображення територій
землекористування або зон обмежень;
5-й етап – створення системи використання картографічних матеріалів та
іншої інформації в електронному вигляді;
6-й

етап

–

інноваційне

впровадження

системи

використання

картографічних матеріалів та іншої інформації в електронному вигляді. Кожен
із етапів має свої інноваційні технологічні складові.
Електронна

карта

(план)

є

найзручнішим

на

сьогоднішній

день

інструментом роботи з просторовими даними (картографічними або іншими
базами даних), які представляють модель місцевості, записану за допомогою
цифрових кодувань. Електронні карти (плани) зберігаються в пам’яті
комп’ютера в цифровому вигляді. Нас більше цікавить їх відображення на
екрані, де вказані просторові дані про землю і її використання, наприклад, в
сільському господарстві.
Землевпорядники, використовуючи ці дані і застосовуючи спеціальні
електронні програми, можуть обґрунтованіше ухвалювати рішення щодо
організації території господарства, організації сівозмін, розміщення доріг,
лісосмуг, протиерозійних і будівельних об’єктів.
При вирішенні питань розміщення об’єктів внутрішньогосподарської
сільськогосподарської інженерної інфраструктури або доріг на електронній
карті

(плані)

господарства

може

бути

зроблений

аналіз

території

землекористування із виділенням у кольорі земель, що мають високий бал
придатності для такого розміщення за такими показниками:
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‒ правовий стан земельних ділянок власників земельних часток (паїв),
територіальні природоохоронні обмеження у використанні земель;
‒ наявність доріг з твердим покриттям;
‒ енергетичні джерела;
‒ відсутність правових і природоохоронних обмежень;
‒ невисока нормативна і ринкова вартість земель.
Ці показники характеризують територію землекористування господарства
як «активи» в разі сприятливого впливу на ухвалення землевпорядником
рішення щодо формування економічних чи екологічних відносин прав
власності на землю або земель, які не потребують значних витрат при їх
використанні в сільському господарстві. Наприклад, на рис. 3.8 приведено
характеристику землекористування території Великокрупільської сільської
ради Згурівського району Київської області станом на 2013 р. за окремими
показниками правового режиму використання земельних ділянок.
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Рис. 3.8. Фрагмент плану землекористування території Великокрупільської сільської ради Згурівського району Київської
області станом на 2013 р.
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3.2. Інвестиційні землевпорядні проєкти як інновації екологізації та
капіталізації сільськогосподарського землекористування
Напрям

розроблення

інвестиційних

проєктів

землеустрою

щодо

організації землеволодінь і землекористувань, здійснення земельних поліпшень
та заходів з охорони земель є одним із найбільш наукоємних у контексті
екологізації та капіталізації сільськогосподарського землекористування. В
даний час спостерігається зростання інвестицій в сільське господарство,
розвиток якого неможливий без вкладення коштів в охорону і використання
земель.
Інвестиції в сільське господарство слід розглядати як вкладення грошових
коштів в поліпшення якості землі, поліпшення структури оброблюваних
сільськогосподарських культур, розвиток тваринництва, організацію території
землекористування. Інвестиції мають форму довгострокових кредитів, що
пов’язано, як правило, з внесенням капіталовкладень, які не принесуть швидкої
віддачі. Це вкладення в родючість ґрунтів, будівництво доріг, закладки
лісосмуг, будівництво виробничих об’єктів, а також реконструкції, розширення
і технічне переозброєння тваринницьких ферм і об’єктів невиробничої
інфраструктури.
Потреба в капітальних вкладеннях покривається інвестиціями в сільське
господарство, включаючи заходи із землеустрою з метою отримання більшого
прибутку від сільськогосподарської діяльності [172]. Ці вкладення можна
зарахувати

до

венчурного

бізнесу,

який

став

основною

формулою

технологічних нововведень в сільському господарстві.
У ринкових умовах зростає роль інвестиційного підходу до питань
використання та охорони земель, створення сприятливого навколишнього
середовища і поліпшення ландшафтів. До землевпорядної документації, яку ми
зараховуємо

до

інвестиційних

проєктів,

належать

проєкти

внутрішньогосподарського землеустрою сільськогосподарських підприємств,
проєкти поліпшення сільськогосподарських угідь, рекультивації, землювання
малопродуктивних угідь, захисту земель від водної та повітряної ерозії,
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вторинного засолення, а також проєкти по боротьбі із забрудненням і
зараженням земель і інших негативних впливів, причому інвестиції слід
розуміти як капітальні вкладення в сільське господарство з метою отримання
прибутку (доходу) і досягнення соціального ефекту.
В табл. 3.2 наведено дані потенційної щорічної вигоди впровадження
ґрунтозахисного і ресурсозберігаючого землеробства в Україні.
Таблиця 3.2
Потенційна щорічна вигода впровадження ґрунтозахисного і
ресурсозберігаючого землеробства в Україні [116]

Рівень
Щорічний
прибуток на
рівні фермерського господарства
Щорічний
прибуток на
національном
у рівні

Вид
Приріст чистого
прибутку

Додатковий прибуток, крім рівня фермерського господарства, і додаткове
збільшення
родючості ґрунту
Загальний національний прибуток
Питома вага в частці сільського
господарства ВВП
Щорічний
Покращення
прибуток на
продовольчої
глобальному безпеки (можливість
рівні
нагодувати більшу
частину людей в
періоди засухи,
оцінка, не в
грошовому виразі )
Скорочення викидів

Загальна
сума
необхідних
інвестицій

Інвестиції в
сільськогосподарську
техніку та гербіциди,
а також у проведення
досліджень і
залучення експертів

На 1 га

Прибуток
на площі 3
млн га
(коротко
строкова)

Прибуток на
площі 9 млн
га (середньо
строкова)

Прибуток на
площі 17 млн
га (довго
строкова)

136 дол.
США

0,41 млрд
дол. США

1,23 млрд дол.
США

2,31 млрд дол.
США

123 дол.
США

0,37 млрд
дол. США

1,11 млрд дол.
США

2,10 млрд дол.
США

259 дол.
США
-

0,8 млрд дол.
США
6%

2,3 млрд дол.
США
18 %

4,4 млрд дол.
США
34 %

2,4
людини

5,4 млн
людей

16,1 млн
людей

30,4 млн людей

0,5 тон
CO2 в
рік

1,5 млн
(еквівалентн
о викидам
0,3 млн
автомобілів)
0,6 млрд дол.
США

4,4 млн
(еквівалентно
викидам 0,9
млн
автомобілів)
1,8 млрд дол.
США

8,3 млн
(еквівалентно
викидам 1,7 млн
автомобілів)

200 дол.
США

3,4 млрд дол.
США
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У таблиці 3.2 наведено приблизні оцінки вигоди від великомасштабного
впровадження ґрунтозахисного і ресурсозберігаючого землеробства в Україні в
порядку зростання рівня впливу. Ці оцінки, в яких врахована вигода для зони,
де вже застосовують ґрунтозахисне і ресурсозберігаюче землеробство,
засновані на наступних припущеннях:
‒ потенційні зони впровадження ґрунтозахисного і ресурсозберігаючого
землеробства оцінювали на основі технічної і організаційної здійсненності;
також оцінювали типи ґрунтів і культур. У короткостроковій перспективі
(декілька років) максимальний потенціал охоплення ґрунтозахисного і
ресурсозберігаючого землеробства досягне майже 3 млн га в степовій зоні (в
частині, керованій фермерськими господарствами площею 4000 га і більше). У
степовій зоні повний перехід до ґрунтозахисного і ресурсозберігаючого
землеробства може бути завершений у середньостроковий період (6‒10 років) і
охопити 9 млн га (всю придатну зону в степовому регіоні). У довгостроковій
перспективі ґрунтозахисне і ресурсозберігаюче землеробство може поступово
охопити лісостепову зону загальною площею 17 млн га. Сукупна оцінка була
отримана шляхом множення грошового еквівалента вигоди на гектари
потенційної зони впровадження технології;
‒ приріст чистого прибутку на рівні фермерського господарства
складається зі скорочення витрат на паливо і механізацію, довгострокового
збільшення врожайності і скорочення врожайності в перші роки впровадження
технології, підвищення витрат на нове обладнання, але скорочення зносу
обладнання, збільшення витрат на гербіциди та добрива протягом перших років
впровадження технології.
Вигоду, що виходить за рамки рівня фермерського господарства,
оцінювали, виходячи з таких припущень:
‒ скорочення мінливості врожайності сільськогосподарських культур
після впровадження ґрунтозахисного і ресурсозберігаючого землеробства
(нульової обробки ґрунту) принесе вигоду учасникам зовнішньоекономічної
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діяльності і посередникам (додатковий дохід з різниці між експортною ціною і
ціною сільгоспвиробника);
‒ семидесятип’яти відсоткове скорочення ерозії ґрунтів вибрано на основі
міжнародного досвіду [116, с. 13], розраховане як величина запобігання втрати
поживних речовин (азоту, фосфору, калію). При оцінці вищевказаної вигоди не
була

врахована

вигода

від

скорочення

рівня

замулювання

річкової

інфраструктури та скорочення обсягів імпорту палива.
Методи

землевпорядного

сільськогосподарського

формування

землекористування,

сталого
що

(збалансованого)

мають

інноваційну

спрямованість, можуть бути класифіковані як режими землекористування,
агроекологічні і структурні заходи (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Методи землевпорядного формування сталого (збалансованого)
сільськогосподарського землекористування
Режими
землекористування
Планування
використання водних
і земельних ресурсів;
Встановлення
територіальних
природоохоронних
та агроекологічних
обмежень у використанні земель;
Перехід на
нетрадиційне землекористування

Агроекологічні
заходи
Створення полезахисних лісових
смуг;
Сівозміна;
Контурна організація
території;
Поліпшення сінокосів
і пасовищ;
Посадка
лісу
і
лісовідновлення;
Органічне
землеробство

Структурні заходи
Проєктування оптимального
співвідношення земель
(сільськогосподарського,
природно-заповідного та
іншого природоохоронного,
оздоровчого, історикокультурного, рекреаційного
призначення, а також земель
лісового та водного фондів).
Будівництво гідротехнічних
споруд контурної організації
території;
Меліорація земель
(осушення, зрошення,
культуртехнічні роботи і
т.п.);
Збір води, управління
стоками, будівництво ставків

Однак технологія нульового обробітку ґрунту відрізняється прибутковістю
на тонну зв’язаного вуглекислого газу, як видно на рис. 3.9 (примітка:
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логарифмічна шкала вимірювання прибутковості). Проблема застосування
тільки нульового обробітку полягає в тому, що з часом стає складно боротися з
бур’янами і шкідливими організмами. Таким чином, для забезпечення стійкості
в довгостроковій перспективі необхідно поєднувати застосування нульової
обробки з використанням ґрунтового покриву і сівозміни. Поєднання цих трьох
елементів,

за

термінологією

ФАО,

називається

ґрунтозахисним

і

ресурсозберігаючим землеробством.
Українські вчені ставлять низку питань, що стосуються можливості
ведення ґрунтозахисного і ресурсозберігаючого землеробства у контексті
застосування технології нульового обробітку ґрунту в країні. Існують наступні
основні проблеми:
‒ пов’язані з ґрунтом (занадто тверді, піщані, кам’янисті, перезволожені,
глеюваті ґрунти);
‒ пов’язані з кліматом (холодна волога весна, що затримує процеси
нітрифікації і викликає дефіцит азоту);
‒ технічні (надмірна кількість бур’янів, гризунів і шкідників (хвороб));
‒ організаційні (необхідність інвестувати в спеціалізовану техніку та
технічне обслуговування, пов’язане з її експлуатацією), фінансові обмеження і
надмірне

застосування

(контроль

застосування)

гербіцидів

і

хімічних

агрохімікатів).

191

Рис. 3.9. Дія методів формування сталого (збалансованого)
землекористування на прибуток і зв’язування вуглецю [173]
Примітка: логарифмічна шкала вимірювання прибутковості

На думку деяких вчених, ці проблеми можуть бути вирішені за допомогою
накопичення

доведених

знань,

отриманих

на

конкретних

прикладах

застосування ґрунтозахисного і ресурсозберігаючого землеробства на різних
ґрунтах і в різних фермерських господарствах. Більш того, загальновизнано, що
в той час, як ціна на паливо зростає вже кілька років, ціна на найбільш часто
використовувані в ґрунтозахисному і ресурсозберігаючому землеробстві

192

(технології нульового обробітку) гербіциди знижується. Це збільшує вигоду від
впровадження ґрунтозахисного і ресурсозберігаючого землеробства.
Законодавством

України

підкреслюється

обов’язковий

характер

проведення землеустрою як комплексу заходів (робіт), що реалізуються з
метою організації раціонального використання земель та їх охорони,
проведення

яких

пов’язане

з

капіталовкладеннями

(інвестиціями),

і

визначаються в проєктах внутрішньогосподарського землеустрою.
Завданням проєктів внутрішньогосподарського землеустрою є вирішення
питань

охорони

і

використання

земель,

організації

території

сільськогосподарського підприємства та інших робіт, що забезпечують
ефективність сільськогосподарського виробництва.
Проведення цих робіт пов’язане із залученням інвестицій, які є сукупністю
витрат у певні терміни, визначені проєктом.
Інвестиційний проєкт внутрішньогосподарського землеустрою можна
трактувати як комплекс заходів (робіт), що здійснюються в господарстві і
забезпечують

досягнення

певної

мети

‒

підвищення

капіталізації

та

забезпечення екологічної безпеки землекористування, а також практичних дій з
його здійснення, що намічаються в бізнес-плані. Головною метою цього
проєкту є вкладення коштів у сільськогосподарське виробництво з метою
отримання прибутку.
При цьому проєкт слід розглядати як план дій, який становить собою
сукупність розрахунків, креслень вартості робіт, що забезпечують раціональне
використання і охорону земель, визначення ефективності інвестицій. Ці
проєкти сприяють більш обґрунтованому бюджетному плануванню, адже в них
визначаються розміри інвестицій, що спрямовуються в розвиток сільського
господарства.
Можна

охарактеризувати

як

інвестиційний

–

проєкт

внутрішньогосподарського землеустрою. Однак за умови визначення витрат з
організації

території,

сівозмін,

розміщення

і

будівництва

ферм,

внутрішньогосподарських доріг, лісосмуг і порівняння цих витрат із
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виробництвом сільськогосподарської продукції.
До складу учасників процесу проєктування, що залежить від складності
розв’язуваних завдань, входять:
‒

замовники

(акціонерне

товариство,

товариство,

кооперативне

об’єднання, фермерське господарство), які є власниками аграрної нерухомості
(земель, основних засобів виробництва та ін.);
‒ інвестори ‒ банки, приватні, державні структури, що вкладають у
проєкт кошти з метою отримання прибутку (інвестиційний дохід);
‒ проєктувальники ‒ виконавці поставленого завдання (консалтингові
фірми).
Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», інвестиційна
діяльність може здійснюватися за рахунок: власних фінансових ресурсів
інвестора; позикових фінансових коштів інвестора.
Комерційні банки інвестують гроші в сільськогосподарське виробництво в
розрахунку на отримання прибутку (інвестиційного доходу), розміри якого
визначаються видом і обсягом реалізованої продукції і розмірами процентної
ставки.
Інвестиційний

ринок

у

сільськогосподарському

виробництві

тісно

пов’язаний із земельним ринком й іншою аграрною нерухомістю, до якої
включають все, пов’язане з використанням землі, зокрема й будівництво. Цей
ринок визначає розміри ціни на земельну власність і динаміку її зміни. У
проєкті

внутрішньогосподарського

землеустрою

визначення

джерел

інвестування пов’язане з умовами земельно-іпотечного кредитування, при
якому заставою під кредит може бути земельна ділянка або право оренди землі.
При цьому треба сказати, що сільськогосподарське виробництво, безумовно, є
частиною агробізнесу. Тому зарубіжний досвід проблематики агробізнесу та
напрямків його імплементації в України, поза сумнівом, є актуальним і
необхідним для розуміння інвестиційного ринку в сільськогосподарському
виробництві [115].
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Функції
відповідно

інвестиційного
до

проєктування

законодавства повинен

в

сільському

виконувати

проєкт

господарстві
внутрішньо-

господарського землеустрою, який характеризується вкладенням коштів в
охорону і використання земель. Розробка будь-якого інвестиційного проєкту
поділяється на три фази: передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну,
тривалість яких становить термін життя проєкту.
Проєкт внутрішньогосподарського землеустрою (інвестиційний проєкт)
розробляється в передінвестиційну фазу, а освоєння інвестицій здійснюється в
інвестиційні та експлуатаційні фази. Цей період можна назвати терміном життя
проєкту, час, протягом якого проводяться роботи з організації території,
влаштування сівозмін і проведення робіт, пов’язаних з їх організацією
(лісосмуги, дороги, протиерозійні об’єкти), будівництва ферм, інженерних
комунікацій, тобто до повного освоєння інвестицій і отримання прибутку від
сільськогосподарського виробництва.
Питання,
землеустрою,

які

вирішуються

виключають

в

проєкті

необхідність

внутрішньогосподарського

розробки

додаткової

проєктної

документації, де розміри інвестицій визначаються приблизно (ТЕО), що
призводить до скорочення витрат на проєктні роботи.
Правовою підставою для проведення робіт з внутрішньогосподарського
землеустрою є Земельний кодекс України, Закони України «Про землеустрій»,
«Про інвестиційну діяльність».
У проєкті повинні вирішуватися такі питання:
1)

еколого-господарська оцінка земель та інших природних ресурсів

сільськогосподарського підприємства на підставі проведення комплексного
обстеження землекористування і маркетингових досліджень;
2)

розміщення (при потребі) виробничих підрозділів, господарських

центрів і визначення вартості намічених об’єктів;
3)
ферм,

розміщення і визначення вартості внутрішньогосподарських доріг,
інженерних

споруд

та

інших

об’єктів

загальногосподарського

призначення;
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4)

організація угідь і сівозмін;

5)

впорядкування території сівозмін і багаторічних насаджень та

визначення витрат, пов’язаних з їх організацією (розміщенням та будівництвом
польових доріг, закладкою лісосмуг, внесенням органічних і мінеральних
добрив);
6)

впорядкування території пасовищ, проведення заходів щодо підсіву

трав, внесення добрив, облаштування скотопрогонів, літніх таборів, визначення
їх вартості;
7)

впорядкування територій сінокосів (витрати на заміну угідь у

водоохоронній зоні, підсіви трав і ін.);
8)

визначення

обсягу

та

вартості

продукції

рослинництва

і

тваринництва з урахуванням поділу на товарну і призначену для внутрішнього
споживання;
9)

розрахунок капіталовкладень, необхідних для всіх заходів (робіт) із

внутрішньогосподарського землеустрою з поділом їх за часом, складання плану
організацій робіт і мережевого графіка;
10)

складання бізнес-плану ‒ підсумкового документа в інвестиційному

проєкті внутрішньогосподарського землеустрою, що обґрунтовує доцільність
вкладення інвестицій на проведення намічених у проєкті заходів.
Розглянемо особливості інвестиційного проєкту землеустрою як інновації
екологізації та капіталізації сільськогосподарського землекористування на
прикладі проєкту землеустрою щодо впорядкування землекористування
сільськогосподарського

виробничого

кооперативу

«Батьківщина»

Котелевського району Полтавської області.
Земельний фонд СВК «Батьківщина» складає – 5300,52 га, в тому числі
сільськогосподарських угідь – 4753,46 га або 89,7 %.
Характеристика земель за складом угідь наведена в табл. 3.4.
Найбільша питома вага в складі сільськогосподарських угідь – ріллі (77,98
%).
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Таблиця 3.4
Експлікація земель за складом угідь сільськогосподарського
виробничого кооперативу «Батьківщина»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.1
9.2
9.3

10

11
12
Всього

Назва угідь
Рілля
Багаторічні насадження
Сінокоси
Пасовища
Сільськогосподарські угіддя, всього
Під шляхами і прогонами
Під господарськими будівлями та
дворами
Всього сільськогосподарських земель
Ліси та лісовкриті площі
Лісові землі
Полезахисні лісосмуги
Не криті лісовою рослинністю
Забудовані землі
в тому числі під житловою забудовою
землі комерційного та іншого
призначення
землі громадського призначення
Води
Болота

За даними інвентаризації
га
%
4133,55
77,98
411,32
7,76
208,6
3,94
4753,47
89,68
55,04
1,04
93,54

1,76

4902,05
351,86
351,86
67,4
7,78
4,79

92,48
6,64
6,64
1,27
0,15
0,09

0,34

0,01

2,65
2,95
35,88
5300,52

0,05
0,06
0,68
100

Важливою складовою інвестиційного проєкту землеустрою є оцінка
потенціалу земельних та інших природних ресурсів, розрахована нами як
результат підсумовування економічної оцінки потенціалів окремих видів
природних ресурсів (табл.3.5).
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Таблиця 3.5
Оцінки потенціалів окремих видів природних ресурсів на території
землекористування СВК «Батьківщина»

Водних

Земельних

Лісових

Фауністичних

Природних,
рекреаційних

Сумарний

Всього,
тис. грн
у%
грн/га
дол.США на 1 га

Мінеральних

Потенціал ресурсів

10 851

10

135 595

5 690

36

69

152 251

7,1
2 664
95

3 308
118

89,1
27 661
987

3,75
16 173
577

394
14

0,05
755
27

100,0
50 955
1 818

Дані табл. 3.5 показують, що землекористування СВК «Батьківщина»
характеризується найбільшою питомою вагою земельних ресурсів (89,1 %).
Земельні ресурси СВК «Батьківщина» характеризуються присутністю високого
біопродуктивного потенціалу. В його структурі переважають землі з родючими
ґрунтами. Основна частина землеробства розміщується здебільшого на ґрунтах
чорноземного типу.
З

метою

інвестиційної

привабливості

сільськогосподарського

землекористування, потрібно знати, який урожай можна отримати з конкретної
земельної ділянки, і які будуть затрати для досягнення цієї урожайності. Такі
дані

виробничої

продуктивності

землі

відображає

еколого-економічна

класифікація придатності орних земель, яка базується на рівні окупності затрат
на вирощування сільськогосподарських культур та агроекологічній придатності
ріллі [174, с. 30-31].
Відповідно до «Методу еколого-економічної класифікації придатності
земель

для

вирощування

основних

сільськогосподарських

культур»,

розробленого Третяком А. М., Другак В. М., Третяком Р. А. (Свідоцтво про
реєстрацію авторського права на твір № 9598 від 19.03.2004 р.), як основний
критерій придатності орних земель використаний показник окупності затрат
виробництва [175].
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Виходячи із викладеного, класи придатності орних земель виділяють на
основі рівня окупності затрат основних сільськогосподарських культур, з
диференціацією ступеня підданості ґрунтів ерозії, характеру зволоженості та
інших факторів, які значно впливають на ефективність виробництва. Виділені
класи

придатності

орних

земель

дозволяють

характеризувати

якісне

різноманіття окремих землеволодінь і землекористувань, придатність землі для
вирощування окремих видів культур, вплив конкретних її ділянок на одержання
доходів від виробництва. При цьому слід зауважити, що один і той самий тип
ґрунту

неоднаково

придатний

для

вирощування

сільськогосподарських

культур. Для найбільш повного використання властивостей родючості ґрунтів,
природно-кліматичних факторів зони розташування земель рекомендується
розміщувати посіви в найбільш сприятливих умовах [174, с. 31].
Відомо, що при використанні земельних ділянок для вирощування
сільськогосподарських культур повинна забезпечуватись окупність затрат на
рівні 1,0; 1,25; 1,35; 1,5 і більше. При окупності затрат нижче 1,0 – вартість
валового продукту буде нижче за затрати і господарство одержить лише збитки.
Окупність у розмірі від 1,0 до 1,35 свідчить про перевищення вартості валового
продукту над затратами, але вона нижче середнього нормативу по Україні
(зоні), який забезпечує розширене відтворення. Сільськогосподарські культури
доцільно вирощувати на ґрунтах, які забезпечують окупність затрат 1,35 і чим
вона вища, тим економічно доцільніше вирощування культур. Практично
економічно придатними землями можна вважати всі землі, які забезпечують
окупність затрат понад одиницю. Для конкретних регіонів (зон) цей показник
розраховується, виходячи із конкретних умов розширеного виробництва. За
вихідний рівень окупності затрат нами прийнятий показник у розмірі 1,35 [174,
с. 31].
В основу класифікації придатності орних земель покладено показник
окупності затрат зокремленої економічної оцінки орних земель, який
відображає величину урожайності відповідної культури і затрат на її одержання
та матеріали бонітування [176; 174, с. 31-32].
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Базуючись на одержаних розрахунках, використовуючи дані зокремленої
економічної

оцінки

ріллі

та

бонітування

ґрунтів,

землеволодінь

та

землекористування, орні землі поділені на 3 групи та 5 класів придатності. До
першої групи належать орні землі, які забезпечують рівень окупності затрат
при вирощуванні основних сільськогосподарських культур більше 1,35. До
другої групи зараховуються незмиті і слабозмиті орні землі, які не
забезпечують окупність затрат при вирощуванні сільськогосподарських
культур інтенсивного виробництва (в основному цукрових буряків, кукурудзи
на зерно та інших на рівні 1,35 і більше). В третю групу виділяються
середньозмиті і сильнозмиті орні землі, як правило, при вирощуванні на них
сільськогосподарських культур інтенсивного виробництва рівень окупності
затрат складає менше 1,35 [174, с. 32].
У подальшому землі першої і третьої груп диференціюються за ступенем
еродованості або іншими факторами, які значно впливають на ефективність
землеробства. Так, у першій групі виділяються два класи придатності орних
земель – 1 клас із незначними (недеградованими) і 2 клас – зі слабозмитими
(слабо-деградованими) ґрунтами, в другій групі – 3 клас зі слабодеградованими,
малопродуктивними землями, які потребують спеціальних меліоративних та
агротехнічних заходів; в третій групі – 4 клас із середньозмитими
(середньодеградованими) і 5 клас – сильно-змитими (сильнодеградованими)
ґрунтами. При диференціації враховується розміщення орних земель відносно
крутизни схилів. Так орні землі 1, 2 і 3-го класів повинні бути розміщені в
основному на схилах до 3°, 4-го класу – на схилах 3-7° і 5-го класу – на схилах,
як правило, понад 7°. Такими методичними підходами всі орні землі поділені на
п’ять класів придатності орних земель для вирощування сільськогосподарських
культур [174, с. 32].
Ця еколого-економічна класифікація придатності орних земель є однією із
базових засад «Методики розробки, структура та зміст проєктів землеустрою
щодо

впорядкування

існуючих

землеволодінь

і

землекористувань

сільськогосподарських підприємств» вчених А. М. Третяка, В. М. Другак
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(Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 21398 від 24.07.2007 р.)
[177] та є актуальною і нині при розробленні відповідних проєктів
землеустрою, що було підтверджено в 2017 році в навчальному посібнику
«Екологія землекористування» за загальною редакцією А. М. Третяка [178].
Класифікація придатності орних земель СВК «Батьківщина» наведена в
таблиці 3.6 та рисунку 3.10. Землекористування СВК «Батьківщина»
характеризується високопродуктивними землями 71,8 % орних земель 1 і 2
класу та 27,2 % ріллі обмеженого використання (табл. 3.6).
Таблиця 3.6
Еколого-економічна класифікація орних земель СВК «Батьківщина» для
вирощування основних сільськогосподарських культур [174, с. 33]
№

1

Клас придатності
І

Всього по І класу
2

ІІ

Шифр
агрогруп
41д
53д
209д
49д
55д

Всього по ІІ класу

3

ІІІ

Всього по ІІІ класу
4
ІV
Всього по ІV класу
5

V

Всього по V класу
Разом

41г
92б
92в
133д
134д
49г
165г
165д
176а
56г
141
143
-

Площа
га

%

1303,0
980,6
58,6
2342,2
160,8
473,5
634,3
963,2
17,7
30,2
15,0
2,3
67,8
15,5
5,8
10,9
1128,4
2,0
2,0
37,7
0,6
38,3
4145,2

31,4
23,7
1,4
56,5
3,9
11,4
15,3
23,2
0,4
0,7
0,4
0,1
1,6
0,4
0,1
0,3
27,2
0,0
0,0
0,9
0,0
0,9
100,0

Окупність затрат по
основних культурах
Цукровий
Зернові
буряк
2,7
1,9
3,2
2,3
3,2
2,3
2,3
1,7
2,7
2,0
2,6
1,2
1,5
0,7
1,6
1,0
1,9
1,6
1,4
1,2
2,3
1,0
2,6
1,9
2,8
1,9
1,0
0,7
1,6
2,0
0,3
0,3
0,2
0,2
-
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На землях 1–го класу розміщуються більш інтенсивні сільськогосподарські
рослини і, згідно з доцільним типом землекористування, профілюючі і просапні
культури: в господарствах із вирощування цукрового буряка – цукровий буряк,
в овочевих – овочі тощо. Для забезпечення високої продуктивності цих земель
необхідне дотримання всіх агротехнічних вимог і науково-обґрунтована
система удобрення [174, с. 34].

202

Умовні позначення:
‒ 1-й клас придатності

‒ 2-й клас придатності

‒ 3-й клас

придатності
Рис. 3.10. Фрагмент картограми еколого-економічної придатності орних
земель СВК «Батьківщина» для вирощування основних
сільськогосподарських культур
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Землі 2-го класу мають деякі помірні обмеження через ерозійну небезпеку,
слабке перезволоження, яке регулюється агротехнікою, недостатній вміст
поживних речовин в ґрунті тощо. Ці землі придатні для вирощування всіх
сільськогосподарських культур, але потребують протиерозійних або інших
меліоративних заходів. Вимагають додаткових у порівнянні з 1-м класом затрат
праці й засобів на виробництво одиниці продукції, забезпечують окупність
затрат вище 1,35 при вирощуванні всіх сільськогосподарських культур. Землі 3го класу мають певні обмеження, які призводять до скорочення набору
можливих культур (низька водопроникність, малопродуктивність, тощо).
Окупність затрат сільськогосподарських культур інтенсивного виробництва
(цукровий

буряк,

овочі,

тощо)

менше 1,35.

спеціальних протиерозійних і меліоративних

Вимагають

застосування

заходів. При правильній

агротехніці забезпечують хороший урожай зернових і інших культур. На
землях цього класу розміщуються в основному і культури, вирощування яких
забезпечує необхідну окупність затрат для розширеного відтворення. Землі 4-го
класу мають значні обмеження (низька водо-утримуюча здатність тощо).
Ґрунти з низькою родючістю за виключенням чорноземів і темно-сірих. Рівень
окупності затрат інтенсивних сільськогосподарських культур нижче 1,35.
Придатні

для

вирощування

небагатьох

сільськогосподарських

культур,

вимагають при цьому спеціальних протиерозійних, меліоративних або інших
заходів захисту. При суворому дотриманні агротехніки окремі культури на цих
землях можуть мати середню і високу продуктивність. Використовуються в
основному у кормових сівозмінах. Землі 5-го класу мають сильні обмеження
для використання в рослинництві (інтенсивна ерозія, поганий дренаж, низька
водоутримуюча здатність тощо). При відповідній агротехніці і поліпшенні
можуть використовуватись як кормові угіддя або постійне залуження. Частина
цих земель переводиться під консервацію [174, с. 35].
Наведені класифікації орних земель у подальшому використані при
оптимізації структури угідь і посівних площ та вирішенні інших питань із
організації раціонального використання і охорони земель.
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Інновацією для цього проєкту землеустрою є ідентифікація прав власності,
користування

та

довгострокової

оренди

землі

в

межах

території

землекористування СВК «Батьківщина» Котелевського району Полтавської
області,

яка

проведена

на

основі

правовстановлюючих

документів

землевласників та землекористувачів і уточнень у процесі інвентаризації. Дані
ідентифікації прав на землю, наведені на рис. 3.11 у табл. 3.7, свідчать, що в
господарстві нараховується:
‒ 655 засновників кооперативу; власники земельних часток (паїв),
передали у користування свої земельні ділянки загальною площею 2315,95 га;
‒ 166 власників земельних часток (паїв), не членів кооперативу, передали
в оренду земельні ділянки загальною площею 895,95 га;
‒ 114 земельних часток (паїв) на площі 544,19 га не витребувані.
Таблиця 3.7
Ідентифікація прав на землю в межах землекористування СВК
«Батьківщина» за даними інвентаризації земель
Зокрема на праві:
Назва землевласників та
землекористувачів

Всього,
га

приватної
власності

оренди

користування

СВК «Батьківщина»

5300,51

628,96

1656,02

3015,54

Власники земельних часток
(паїв) засновників СВК ‒ всього
655 осіб.

2315,95

-

-

2315,95

Власники земельних часток
(паїв) (не членів СВК) – всього
166 осіб.

895,95

-

895,95

-

Землі
запасу
власності

752,38

-

215,88

536,50

Невитребувані земельні частки
(паї) – всього 114 ділянок

544,19

-

544,19

-

Землі
резервного
державної власності

163,08

-

-

163,08

державної

фонду
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Рис. 3.11. Фрагмент інноваційного плану
ідентифікації земель і земельних ділянок СВК «Батьківщина»
Згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.06.2009 року
№ 360 про затвердження технічної документації по інвентаризації земель СВК
«Батьківщина» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
СВК «Батьківщина» повернуто земельні ділянки, що були в колективній
власності площею 628,96 га, з них: сінокосів – 224,68 га, пасовищ ‒ 163,08 га,
під господарськими дворами – 93,54 га, під шляхами – 55,04 га. Експлікація
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земель, що перебувають у власності СВК «Батьківщина», відображена в табл.
3.8.
Таблиця 3.8
Експлікація земель, що перебувають у власності
СВК «Батьківщина»
№ п.-п.
Назва угідь
1.
Рілля
2.
Сінокоси
3.
Пасовища
Всього сільськогосподарських угідь
4.
Під шляхами і прогонами
Під
господарськими
дворами
5.
громадськими будівлями
Всього сільськогосподарських земель
6.
Під житловою і громадською забудовою
Ліси та лісовкриті площі
7.
в тому числі: полезахисні смуги
Разом

Площа, га
224,68
155,40
380,09
55,04
і

93,54
528,67
7,78
92,51
92,51
628,96

Характеристика запроєктованих сівозмін із моделюванням варіантів
розміщення культур в них наведена в додатку Б1. Враховуючи, що в
лісостеповій зоні, як правило, зайнятий пар дуже рідко застосовується в
сівозмінах, розроблено ІІ-й варіант чергування культур без поля зайнятого
пару. Одночасно розроблено і ІІІ-й варіант системи сівозмін, де із чергування
культур виключено посіви цукрового буряка на землях 3-го класу придатності.
Сівозміни розміщені з врахуванням розташування земельних масивів та
іншої інфраструктури, розміщення яких показано на плані Проекту організації
території землекористування СВК «Батьківщина». Частина полів другої
польової сівозміни розміщені на землях 3-го класу придатності, ґрунти якого є
малопридатними для вирощування інтенсивних культур, зокрема цукрового
буряка. В той же час кормова сівозміна № 1 розміщена переважно на землях 1го класу придатності. У зв’язку з вказаним, опрацьовані варіанти розміщення
культур в сівозмінах із врахуванням придатності орних земель. Так, в 2-й
сівозміні передбачено розміщення цукрового буряка у варіанті № 3 тільки в 1207

му полі та просторово в полях із землями 1 і 2–го класу придатності.
Визначені типи сівозмін, і чергування культур в них забезпечують
наступну структуру посівів культур (табл. 3.9).
Таблиця 3.9
Проєктна структура посівних площ СВК «Батьківщина» залежно від
варіантів розміщення культур у сівозмінах і придатності земель

Назва культури
Озимі зернові
Ярі зернові
в т.ч. ячмінь
Кукурудза на
зерно
Горох, гречка
Цукровий буряк
Соняшник
Картопля
Кормові культури
в т.ч. багаторічні
трави
Однорічні трави
Кукурудза на
силос
Кормовий буряк
Ріпак
Зелений/пар
Всього по
сівозмінах
Позасівозмінні
ділянки
в т.ч. овочі та
баштани
Однорічні трави
Разом ріллі

1 варіант
(проєкт)

2 варіант

3 варіант
(авторський)

га
774,25
962,61
433,22

%
18,73
23,29
10,48

га
786,4
954,79
423,55

%
19,02
23,10
10,25

га
70,03
762,00
333,22

%
17,01
18,43
8,03

339,6
189,8
668,67
343,09
20
869,88

8,22
4,59
16,18
8,30
0,48
21,04

362,85
168,39
430,7
562,85
20
1219,02

8,78
4,07
10,40
13,61
0,48
29,49

339,6
289,8
200,00
413,00
20
1 506,12

8,22
7,00
12,10
10,00
0,48
36,43

463,76
65,58

11,22
1,59

713,34
175,52

17,26
4,25

1100,00
65,58

26,61
1,59

265,54
75
335,26

6,42
1,81
8,11

255,16
75
-

6,17
1,81
-

265,54
75
168,4
235,26

6,42
1,81
4,07
5,69

3973,76

96,13

3973,76 96,13

3973,76

96,13

159,79

3,87

159,79

159,79

3,87

38
121,79
4133,55

0,92
2,95
100

38
0,92
121,79 2,95
4133,55 100

38
121,79
4133,55

0,92
2,95
100

3,87

Джерело: авторські розрахунки.
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На основі аналізу досягнутої урожайності сільськогосподарських культур
сформована проєктна (нормальна) урожайність (табл. 3.10).
Таблиця 3.10
Проєктна (нормальна) урожайність сільськогосподарських культур в
СВК «Батьківщина»
№ п.-п.

Культури

Урожайність, ц/га

1

Зернові

51,5

2

В т.ч. озимі зернові

41,9

3

з них пшениця

42,1

4

Ярі зернові

58,9

5

З них ячмінь

29,8

6

Кукурудза на зерно

79,9

7

Технічні культури

-

8

В т.ч. соняшник

24,6

9

Цукрові буряки

334,1

10

Картопля

108,8

11

Кормові культури

12

В т.ч. кормовий буряк

13

Багаторічні трави:

14

На зелений корм

262,7

15

На сіно

36,5

16

Однорічні трави на зелений корм

66,8

17

Однорічні трави на сіно

18

Кукурудза на силос

114,0
-

261,7

Реформування земельних відносин й існуючої системи землеволодіння та
землекористування, перерозподіл земель за формами власності, в тому числі
виділення земельних часток (паїв) у натурі, потребують відповідних
землевпорядних заходів із визначення прав юридичної особи як суб’єкта
господарювання, власників земельних часток як засновників кооперативу при
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спільному використанні їхніх земельних ділянок та орендованих земель [140, с.
425].
Вивчаючи права юридичної особи та власників земельних часток при
спільному використанні земель на різному праві, враховується [140, с. 273]:
1)

наявність, розміщення і площі земельних масивів, які є власністю

сільськогосподарського виробничого кооперативу як юридичної особи;
2)

наявність

розміщення

і

площі

земельних

ділянок

сільськогосподарських угідь, які перебувають у власності громадян, та форми
їх використання сільськогосподарським виробничим кооперативом;
3)

наявність, розміщення і площі земельних ділянок, орендованих у

органів виконавчої влади або місцевого самоврядування;
4)

наявність, розміщення і площі земельних ділянок, які є на праві

спільної власності (колишня колективна) власників земельних часток (паїв), у
тому числі зайнятих об’єктами нерухомого майна.
Проєктні рішення формувались на основі погоджених і затверджених у
встановленому порядку результатів інвентаризації земель, внаслідок якої
уточнювались розміри земельних ділянок із різним правом. Експлікація земель
в межах землекористування СВК «Батьківщина», що використовуються на
різному праві, відображена в табл. 3.11.
Експлікація земель за складом угідь у межах землекористування СВК
«Батьківщина» наведена в табл. 3.12. Характеристика земель за складом угідь в
межах землекористування, що перебувають у власності СВК «Батьківщина»,
наведена в табл. 3.13. Характеристика земель за складом угідь в межах
землекористування, що використовуються на праві оренди та постійного
користування СВК «Батьківщина», наведена в табл. 3.14 та на проєктному
плані (рис. 3.12) [179].
Таблиця 3.11
Експлікація земель в межах землекористування СВК «Батьківщина»,
що використовуються на різному праві
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Назва землевласників та
землекористувачів

Всього, га

СВК «Батьківщина»
Власники земельних часток
(паїв) засновники СВК
«Батьківщина»:
– всього 616 осіб
Власники земельних часток
(паїв) (не члени СВК
«Батьківщина»):
– всього 205 осіб
Невитребувані земельні
частки (паї) – всього 121
ділянок
Землі запасу та резервного
фонду державної власності

5300,51

в тому числі використовуються
СВК «Батьківщина»:
на праві
на праві
на праві
приватної
корисоренди
власності
тування
628,96
1728,83
2942,72

2243,14

-

-

2243,14

932,16

-

932,16

-

580,79

-

580,79

-

915,46

-

215,88

699,58

Таблиця 3.12
Проєктна експлікація земель за складом угідь
сільськогосподарського виробничого кооперативу «Батьківщина»
№
п.-п.
1
2
3
4
5
6
7
8

га

%

Рілля
Багаторічні насадження
Сінокоси
Пасовища
Сільськогосподарські угіддя, всього
Під шляхами і прогонами
Під господарськими будівлями та дворами
Всього сільськогосподарських земель

4133,55
253,.82
378,00
4765,37
55,04
93,54
4913,95

77,98
4,80
7,22
90,00
1,01
1,70
92,71

Ліси та лісовкриті площі

339,96

6,41

9.1

в т.ч. лісові землі

247,45

4,67

9.2

полезахисні лісосмуги

92,51

1,47

10

Забудовані землі

7,78

0,12

10.1 в тому числі: під житловою забудовою

4,79

0,08

10.2 землі комерційного та іншого призначення

0,34

-

9

Назва угідь
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Продовження таблиці 3.12
№

Назва угідь

п.-п.

10.3 землі громадського призначення

га

%

2,65

0,04

11

Під водою

2,95

0,05

12

Болота

35,88

0,57

5300,52

100

Разом

Таблиця 3.13
Експлікація земель за складом угідь, що перебувають у власності
СВК «Батьківщина»
№ п.-п.
Назва угідь
1.
Рілля
2.
Сінокоси
3.
Пасовища
Всього сільськогосподарських угідь
4.
Під шляхами і прогонами
Під господарськими дворами і
5.
громадськими будівлями
Всього сільськогосподарських земель
Під житловою і громадською
6.
забудовою
Ліси та лісовкриті площі
7.
в тому числі: полезахисні смуги
ВСЬОГО

Площа, га
224,68
155,40
380,09
55,04
93,54
528,67
7,78
92,51
92,51
628,96

Таблиця 3.14
Експлікація земель за складом угідь, що використовуються на праві
оренди та постійного користування СВК «Батьківщина»
№ п.-п.

Назва угідь

1
Рілля
2
Сінокоси
3
Пасовища
Всього сільськогосподарських угідь

Площа земель
в оренді
29,14
186,74
215,88

Площа земель в
пост. корист.
377,39
35,91
413,30
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Продовження таблиці 3.14
№ п.-п.

Площа земель
в оренді
215,88

Назва угідь

4
Ліси та лісовкриті площі
5
Під водою
6
Болота
ВСЬОГО

Площа земель в
пост. корист.
247,45
2.95
35,88
699,58

При розробці проєктних пропозицій враховувалися побажання власників
земельних часток щодо розпорядження ними після закінчення терміну
правових відносин із сільськогосподарським виробничим кооперативом [140, с.
284]. Зокрема, при передачі в оренду сільськогосподарських угідь для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва відповідно до Закону України
«Про оренду землі», строк дії договору оренди земельних ділянок визначається
з урахуванням періоду ротації основної сівозміни згідно з проєктами
землеустрою. Для реалізації цього положення Закону України «Про оренду
землі» в проєкті сформовані обмеження щодо термінів оренди.
З метою регулювання стабільності землекористування, зменшення затрат
на вирощування сільськогосподарських культур, що зростають при подрібненні
полів сівозмін, інноваційним рішенням в проєкті передбачено, що власники
земельних ділянок, які розміщені в межах полів – польових сівозмін № 1 та № 2
і кормової сівозміни, з метою неподрібнення полів, здійснюють обмін своїх
ділянок на іншу в полях № 5 і 9, визначених проєктом землеустрою – як поля
першочергового виділення земельних ділянок. Інновацією є те, що власники
земельних часток (паїв), які є членами кооперативу, у разі виходу з кооперативу
отримують земельні ділянки в натурі (на місцевості) також у полях № 5 і 9, які
визначені проєктом землеустрою – як поля першочергового виділення
земельних ділянок (рис. 3.13).
Таблиця 3.15
Винос гумусу під посівами сільськогосподарських культур
Культура
Озима пшениця
Ячмінь

Урожайність,
т/га
3,50
2,70

Винос
(накопичення)
гумусу, т/ц
-0,27
-0,31

Винос
(накопичення)
гумусу, т/га
-0,83
-0,65
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Продовження таблиці 3.15
Урожайність,
т/га

Культура
Овес
Горох
Кукурудза на зерно
Просо
Гречка
Цукровий буряк
Соняшник
Овочі
Картопля
Кукурудза на силос
Кормовий буряк
Однорічні трави
Багаторічні трави на сіно
Багаторічні трави на зелену масу

2,30
2,30
4,00
2,20
1,10
27,00
1,80
10,00
12,00
26,00
30,00
10,00
3,50
17,00

Винос
(накопичення)
гумусу, т/ц
-0,31
-0,07
-0,73
-0,07
-0,07
-0,07
-0,67
-0,41
-0,59
-0,31
-0,70
-0,09
0,21
0,21

Винос
(накопичення)
гумусу, т/га
-0,49
-0,12
-1,40
-0,11
-0,01
-2,27
-1,04
-0,35
-0,69
-0,71
-2,06
0,18
0,50
0,47

Загальний баланс гумусу [179, с. 26], який складається за весь період
ротації сівозмін, визначений як середньозважене значення в залежності від
площ, які займають культури в запропонованих сівозмінах (додаток А). Як
показують дані додатку А, в першому А 1 та другому і третьому варіанті А 2, А
3 – де висока питома вага посіву соняшника, для ліквідації бездефіцитного
балансу гумусу необхідно відповідно 53687 т та 25616 т гною. Додаткові
затрати одержимо,

помноживши це значення на вартість 250 грн/т, які

необхідні для відтворення родючості ґрунтів, за першим варіантом у сумі –
13 422 тис. грн, за другим ‒ 6 404 тис. грн.
З метою співставлення варіантів сівозмін на один і той же рівень
інтенсифікації сільськогосподарського виробництва проводиться розрахунок
вартості валової продукції рослинництва. В цьому випадку урожайність
сільськогосподарських культур як складова розрахунку вартості валової
продукції буде залежати від різного розміщення культур у полях сівозмін і
попередників

у

сівозміні.

Розрахунок

диференційованої

урожайності

сільськогосподарських культур за варіантами наведений в додатку Б 1 та Б 2.
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Умовні позначення:
- польова сівозміна
- кормова сівозміна
- сінокосозміна
- пасовищезміна

Рис. 3.12. Фрагмент проєкту землеустрою щодо організації та впорядкування
сівозмін СВК «Батьківщина»
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Рис. 3.13. Витяг із Плану впорядкування землеволодінь і землекористувань
на території госпрозрахункового підрозділу № 3 СВК «Батьківщина», поле
№ 9, яке визначене для обміну земельних ділянок
Для розрахунку вартості виробленої продукції її обсяг

множиться на

закупівельну ціну. В цьому зв’язку нами пропонується інноваційний підхід до
розрахунку доходності землекористування за різним варіантами сівозмін,
розроблені вперше в Україні 2004 року відомими вченими Третяком А. М. та
Другак В.М. (Третяк В. М.), актуальними нині й знаними, як методичні
підходи використання методу зернового еквівалента при оцінці права
216

постійного користування сільськогосподарськими угіддями (див. Третяк А. М.,
Другак В. М. «Методи оцінки вартості права постійного користування землею
для відображення його в бухгалтерському обліку» Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір № 9599 від 19.03.2004 р. [180]).
Оціночна процедура визначення чистого доходу включає такі етапи [180]:
1)

розрахунок показників нормальної урожайності зернових культур

(Ун) земельної ділянки;
2)

визначення показників зернового еквівалента (Уе) в ц/га з

врахуванням чистого доходу, одержаного від зернових й інших вирощуваних
сільськогосподарських культур в даному господарстві;
3)

розрахунок чистого доходу з 1 га від вирощування зернових

культур із врахуванням показника зернового еквівалента (ЧД);
4)

оцінка вартості землекористування методом капіталізації доходу

(Су).
Нормальна урожайність зернових культур, визначена як середньозважена
за багаторічними даними фактичної урожайності озимої пшениці в межах
землекористування, складає 41,9 ц/га (табл. 3.8).
Для визначення чистого доходу на основі валового доходу з врахуванням
зернового еквіваленту необхідно розрахувати [180]:
– валовий дохід (ВД) за зерновим еквівалентом:
ВД  Уе  Ц ,

де

(3.1)

Уе – урожайність с.г. культур у зерновому еквіваленті, ц/га (додаток

Д1);
Ц – середньореалізаційні ціни с. г. культур, грн/ц.
– нормативи затрат (Зн) за зерновим еквівалентом:

Зн 
де

Зф
Уф Уе

,

(3.2)

ЗФ – фактичні затрати на вирощування сільськогосподарських

культур, грн/га;
УФ – фактична (нормальна) урожайність озимих зернових культур, ц/га;
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– розрахунок чистого доходу (ЧД) за зерновим еквівалентом з 1 га посівів:

ЧД  ВД  Зн ,
де

(3.3)

ЧД – чистий дохід за зерновим еквівалентом, грн/га;

ВД – валовий дохід за зерновим еквівалентом, грн/га;
Зн – фактичні витрати за зерновим еквівалентом, грн/га.
У нашому випадку зерновий еквівалент наведений за запропонованими
варіантами

в

додатках

В1,

В2,

В3.

А

розрахунок

урожайності

сільськогосподарських культур за запропонованими сівозмінами наведено в
додатках Г1 (варіант 1), Г2 (варіант 2).
Вартість

землекористування

при

існуючому

використанні

сільськогосподарських угідь розраховується за формулою [180]:
Взі = ЧД / Ск,

(3.4)

де Взі – вартість землекористування;
Ск – ставка капіталізації.
Ставку капіталізації визначаємо методом кумулятивної побудови за
формулою [180]:
Ск  ББС   Р ,

де

(3.5)
ББС – безризикова базова ставка, яка визначається за ставкою

річних валютних депозитів комерційних банків, %;
∑Р – ризики, %.
Безризикова базова ставка – це типова відсоткова ставка за надійними
валютними депозитами провідних комерційних банків України, у нашому
випадку ризиками є (табл. 3.16):
Таблиця 3.16
Розрахунок ставки капіталізації
Значення ставки,
%
Безризикова базова ставка (середня ставка за депозитами у
7
банках України)
Компенсація відмінностей у ліквідності вкладів у
2
землекористування
Назва ставки та компенсацій
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Продовження таблиці 3.16
Значення ставки,
%
Компенсація вірогідності недоотримання прибутку і
2
неповернення вкладених коштів відповідно до даного
розміщення капіталу
Компенсація за якість управління, яке пов’язане з
2
компетентністю в певній економічній ситуації
Разом
13
Назва ставки та компенсацій

Джерело: розраховано автором.

Відповідно

до

вищезазначеного

алгоритму

розрахуємо

вартість

землекористування при існуючому використанні сільськогосподарських угідь.
1. Валовий дохід за зерновим еквівалентом (форм. 3.1):
І-й варіант: ВД = 36,92 * 433,4= 16 001 грн/га;
ІІ-й варіант: ВД = 37,36 * 433,4= 16 192 грн/га;
ІІІ-й варіант: ВД = 36,74 * 433,4= 15 923 грн/га.
2. Нормативні витрати за зерновим еквівалентом (форм. 3.2):
І-й варіант: Зн = 319,5 * 36,92 = 11 796 грн/га;
ІІ-й варіант: Зн = 319,5 * 37,36 = 11 936 грн/га;
ІІІ-й варіант: Зн = 319,5 * 36,74 = 11 738 грн/га.
3. Чистий дохід за зерновим еквівалентом (форм. 3.3):
І-й варіант: ЧД = 16 001 - 11 796 = 4 205грн/га;
ІІ-й варіант: ЧД = 16 192 - 11 936= 4 256 грн/га;
ІІІ-й варіант: ЧД = 15 923 -11 738 = 4 185 грн/га.
У табл. 3.17 наведена оцінка ефективності інноваційних інвестицій в
організацію угідь та впорядкування сівозмін в розрізі варіантів проєктних
рішень.
Таблиця 3.17
Оцінка ефективності інноваційних інвестицій в організацію угідь та
впорядкування сівозмін СВК «Батьківщина»
Показник
Вартість валової продукції з

Одиниця
виміру
грн/га

І
16 001

Варіант
ІІ
16 001

ІІІ
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Продовження таблиці 3.17
Показник
врахуванням інновації
удосконалення структури
посівів (приведення площі
посіву соняшника до
нормативу)
Вартість валової продукції з
врахуванням інновації
удосконалення структури
посівів та зменшення
розораності
Затрати на вирощування
сільськогосподарських культур
Чистий дохід
Чистий дохід із врахуванням
інновації удосконалення
структури посівів (приведення
посіву соняшника до
нормативу) на площі 4133, 55
га
Чистий дохід із врахуванням
інновації удосконалення
структури посівів та зменшення
розораності (780 га ріллі із 4133
переведено під постійне
залуження)
Економічний ефект порівняно із
І варіантом
Додаткові затрати на
підтримання родючості ґрунтів*
Чистий дохід із врахуванням
витрат на підтримання
родючості ґрунтів
Економічно-екологічний ефект
порівняно із ІІ варіантом –
всього
Витрати на розроблення
проєкту землеустрою
Загальний прибуток, всього
на 1 га

І

Варіант
ІІ

ІІІ

грн/га

-

-

15 923

грн/га

11 796

11 936

11 738

грн/га

4 205

4 256

4 185

тис. грн.

17 381

17 592

-

тис. грн.

-

-

17 299

тис. грн.

-

571

-

тис. грн.

13 422

6 404

-

тис. грн.

3 959

11 188

17 299

тис. грн.

-

-

6 111

тис. грн.

350

350

350

тис. грн.
грн.

3 609
873

10 838
2707

16 949
4101

Одиниця
виміру

* Вартість внесення органічних добрив.
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Як показують дані табл. 3.15, за рахунок зміни структури посівних площ
культур, з врахуванням придатності земель та оптимізації структури
екологостабілізуючих угідь і антропогенно змінених, кращим варіантом є
третій,

який

дозволяє

забезпечити

дотримання

екологічних

вимог

землекористування та одержати чистий дохід 16 949 тис. грн або на 1 га
4101 грн.
Соціально-економічне обґрунтування ефективності проєктних

рішень

містить оцінку з точки зору тенденцій збільшення вартості землекористування
для господарюючих суб’єктів як земельного капіталу, а для територіальних
громад і держави в цілому – як зростання бюджетних надходжень.
Вартість

землекористування

при

існуючому

використанні

земель

(балансова вартість для відображення землі в бухгалтерському обліку)
розраховується за формулою 3.4 для прийнятого нами, як кінцевого, ІІІ
варіанту:
ІІІ-й варіант: Взі = 4101 / 0,13 = 31 546 грн/га.
Таким чином, балансова вартість орних земель землекористування СВК
«Батьківщина» складає – (31 546 грн/га х 4133 га) = 130,38 млн грн.
Нормативна грошова оцінка орних земель, яка використовується для
оподаткування, складатиме: (4101 грн/га х 33 роки) = 135 333 грн/га.
При існуючій нормативній грошовій оцінці орних земель згідно з даними
Держгеокадастру України [181] 30390 грн/га, вартість по інвестиційному
проєкту зростає на 104 943 грн/га або в 3,5 раза. Відповідно і бюджетні
надходження від земельного податку зростуть в 3,5 раза.
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3.3.

Методичні

підходи

оцінки

ефективності

землевпорядних

інновацій в сільськогосподарське землекористування
Найважливішою

узагальнюючою

характеристикою

результативності

інноваційної діяльності землевпорядних підприємств є її ефективність.
Ефективність є однією із основних економічних категорій та виступає
ключовим поняттям господарської діяльності, в т.ч. і інноваційної. Вона
виражає сукупність найбільш загальних, істотних, стійких зв’язків і відносин з
приводу отриманих результатів діяльності у сфері землеустрою та понесених в
її ході витрат. Як економічна категорія, ефективність дає єдину якісно-кількісну
характеристику результативності реалізації тих чи інших інноваційних
технологій чи процесу. Вона характерна для всього відтворювального процесу
та проявляється і втілюється у діяльності системи землеустрою [182, с. 622].
Як зазначає у своїй праці К. В. Худоба [182, с. 622], теоретичним питанням
щодо визначення ефективності землекористування та землеустрою присвятили
свої праці багато провідних науковців, зокрема: Будзяк В. М., Гуторов, Добряк
Д. С., Другак В. М., Сакаль О. В, Третяк А. М., Хвесик М. А. та інші. Вагомий
внесок у дослідження проблем ефективності інноваційної діяльності зробили
такі вчені, як: М. В. Чорна, С. В. Глухова, І. А. Шейко, Л. А. Лисенко, В. Ю.
Зубенко, П. Микитюк, Н. В. Фролова, Ю. Ю. Бурєнніков та ін. Незважаючи на
значну кількість наукових праць, на наш погляд, недостатня увага приділяється
процесу забезпечення ефективності інноваційної діяльності. Крім того,
категорія «ефективність» серед вчених-економістів трактується неоднозначно.
Можна виділити декілька підходів до визначення цього поняття. Більшість
авторів характеризують ефективність як взаємозв’язок між отриманими
результатами господарської діяльності та витратами, необхідними для
отримання цих результатів, зокрема Братанич М. В., Полозова Т. В. [183, с.
153], Козак В. Є., Христич Г. О. [184, с. 10], Філіппова О. С. [185, с. 134],
Аванесова Н. Е. [186, с. 5].
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Ефект – це категорія, яка показує перевищення результатів діяльності над
витратами, пов’язаними з її здійсненням, тобто вказує на позитивний [182, с.
622], наприклад, землевпорядної діяльності.
Сучасні науковці щодо ефективності інноваційної діяльності також
висловлюються неоднаково. Так, М. В. Чорна та С. В. Глухова до визначення
ефективності інноваційної діяльності підходять комплексно, застосовуючи
результативний, цільовий, витратний та статико-динамічний підходи. Автори
зауважують, що результативний підхід є визначальним, та висувають умову,
згідно

з якою, інноваційна діяльність вважається ефективною

–

це

стовідсотковий або максимально можливий рівень результативності від
зародження ідеї до комерціалізації інноваційного продукту [187, с. 24].
Аналогічно до визначення цього поняття підходить І. А. Шейко, яка пропонує
«ефективність інноваційної діяльності підприємства» інтерпретувати «як
кількісну та якісну характеристики інноваційної діяльності за системою
показників

щодо

результативності,

використання

та

комерціалізації

інноваційних розробок» [188, с. 5]. Л. А. Лисенко зазначає, що ефективність
інноваційної діяльності також повинна відображати, наскільки і як досягнути
поставлені цілі [189, с. 3]. Отже, більшість науковців зосереджується на підході
до визначення ефективності інноваційної діяльності з позиції досягнення мети,
що,

на

нашу

думку,

є

доцільним,

оскільки

інноваційний

процес

цілеспрямований на кінцевий результат [182, с. 623].
Результати інноваційної діяльності виявляються у різних сферах, оскільки
процеси нововведень різноманітні і неоднакові за своїм характером.
Більшість науковців приділяють увагу економічному, науково-технічному
соціальному, екологічному видам ефективності [187, с. 31; 189, с. 5]: Боярина Т.
В., Кашубіна Ю. Б. [190, с. 274], Скалюк Р. В. Декалюк О. В. [191, с. 151],
Донець О. В. [192, с. 42]. Але автори зараховують їх до різних класифікаційних
ознак або досліджують не всі види, або долучають інші. Л. А. Лисенко [189] та
Р. В. Скалюк [191] у своїх працях визначають ці види як складові інноваційної
діяльності, але вони також додають до списку видів ефективності ще
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ресурсний, фінансовий, маркетинговий. Р. В. Скалюк, крім цих, розглядає ще
податковий, регіональний, етнічно-культурний.
М. В. Чорна, С. В. Глухова використовують класифікаційну ознаку «за
наслідками» та виокремлюють ще організаційну, правову та політичну
ефективність [187, с. 31]. О. В. Донець користується ознакою «в залежності від
результатів та витрат на інноваційну діяльність» [192, с. 42]. Т. В. Боярина
вживає ознаку «за характером ефекту» [190, с. 274].
А. М. Третяк, В. М. Третяк, О. А. Малашевська, Н. О. Капінос у сфері
землеустрою виділяють економічну, екологічну, соціальну, правову, технікотехнологічну, бюджетну та суспільну ефективність [193; 194].
Все вище сказане нами узагальнене і запропоноване власне комплексне
розуміння ефективності (ефекту) системи землеустрою та землевпорядкування.
А саме через систему критеріїв та показників оцінки ефективності,
представлених на рисунку 3.14.
Отже, ефективність інноваційної діяльності у сфері землеустрою пов’язана
із різними видами ефективності самого землеустрою і її можна визначити, як
кінцевий результат у вигляді отримання додаткових переваг у результаті
здійснення комплексу наукових, екологічних, технологічних, соціальних,
організаційних і землевпорядних заходів, необхідних для впровадження та
реалізації інноваційного продукту (послуги). Розглянуті види ефективності
характеризують

кількісну

та

якісну

оцінку

ефективності

інноваційної

діяльності роздільно або спільно за визначеними критеріями, які К. В. Худоба
виражає у вигляді економічної, науково-технічної, екологічної та соціальної
[195, с. 624].

224

-

Екологічна:
екологічна стабільність землекористування (фактична і проєктна);
антропогенна завантаженість землекористування (фактична і проєктна);
оптимальна структура земельних угідь та посівів;
зменшення розораності території та сільгоспугідь, деградованих земель.

Економічна:
 доходність від експлуатації земельних
та інших природних ресурсів;
 тенденції зміни вартості земельних та
інших природних ресурсів (за НГО);
 капіталізація землекористування;
 тенденції зміни валової доданої
вартості.
Інформаційна:
 зменшення вартості
підготовки інформації;
 збільшення вартості
інформації;
 збільшення обсягу
послуг щодо інформації.
Суспільна:
 підвищення ВВП
територій;
 підвищення
занятості населення;
 економічне зростання виробництва.

Правова:
 забезпечення гарантування прав на
землю та інші природні ресурси;
 вирішення земельних спорів;
 забезпечення
встановлення
обмежень (земельних сервітутів) у
використанні земель та інших
природних ресурсів.
Технікотехнологічна:

Ефективність
(ефект)
системи
землеустрою та
землевпорядкування

покращення технологічних умов виробництва;
 зниження затрат на
використання земель та
підготовку
інформації
про
об’єкти
землеристування.

Соціальна:
o створення (поліпшення)
умов життя і праці;
o збільшення валової
доданої вартості (ВДВ);
o зміна соціального статусу
власника земельної ділянки;
o престижність володіння
землею.

Бюджетна:
 збільшення
надходжень від
земельних платежів;
 збільшення
надходжень від послуг
із надання інформації;
 збільшення
надходжень від оренди
землі.

Рис. 3.14. Логічно-змістовна схема системи критеріїв та показників оцінки
ефективності землеустрою і землевпорядкування [193; 194]
Узагальнюючи викладений матеріал, на рис. 3.15 наведено розроблену
нами

логічно-змістовну

модель

критеріїв

та

показників

ефективності

інноваційної діяльності в сфері землеустрою [196].
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Ефективність інноваційної діяльності у сфері землеустрою

Економічна
 дохід від реалізації інноваційної
продукції;
 зменшення трансакційних витрат;
 дохід від впровадження НТР;
 підвищення
продуктивності
праці;
 зменшення собівартості продукції
(послуг);
 збільшення
обсягу продукції
при тих же
витратах

Науково-технічна
 підвищення автоматизації землевпорядного виробництва;
 підвищення організаційного рівня
виробництва і праці;
 підвищення
технічних і споживчих
характеристик
землевпорядної
документації;
 поява нових
технологій геодезичних робіт та землевпорядного проєктування

Екологічна
 зниження рівня антропогенного навантаження на
землекористування, в т.ч.
розораності;
 підвищення екологічної ефективності проєктних рішень;
 підвищення рівня екологічної
безпеки землекористування;
 зниження рівня
деградаційних процесів ґрунтів
та земель;
 забезпечення балансу гумусу
для с.г. підприємств;
 забезпечення нормативного
рівня оптимального співвідношення ріллі та багаторічних
насаджень, сіножатей, пасовищ, а також земель під
полезахисними лісосмугами
вагроландшафтах

Соціальна
 збільшення
валової доданої
вартості;
 забезпечення
використання
рекреаційного
потенціалу

Бюджетна
 підвищення
рівня капіталізації землекористування;
 збільшення
надходжень від
земельного та
екологічного
податків

Рис. 3.15. Логічно-змістовна модель критеріїв та показників ефективності інноваційної діяльності в сфері
землеустрою
Удосконалено автором з використанням джерела [182].
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Розглянуті
землеустрою

види
та

ефективності

землевпорядкування

інноваційної
є

діяльності

базовими,

й

для

сфери

найбільш

повно

відповідають цілям інноваційної землевпорядної діяльності. Вони кількісно
вимірювані і відображають як можливість реалізації місії інноваційної
діяльності, так і міру її успішності. Науково-технічна, соціальна та інші види
ефективності виступають якісною складовою ефективності. Так, за рахунок
отримання економічного ефекту у формі прибутку можна здійснювати
комплексний розвиток землекористування та підвищувати добробут людей.
Виходячи з вищевикладеного, ефективність інноваційної діяльності у сфері
землеустрою та землевпорядкування пропонуємо визначати, як категорію, що
характеризує відповідність отриманих результатів, які виступають у вигляді
тріади продуктових, процесних та управлінських інновацій, і витрат,
необхідних для впровадження та реалізації інновацій [182, с. 624]. Адже в
процесі здійснення землеустрою має місце: землевпорядний процес ініціювання
землеустрою, розроблення, погодження та затвердження документації із
землеустрою; документація із землеустрою (яка є продуктом землевпорядного
проєктування); управління землевпорядною діяльністю або виробництвом.
Отже, ефективність інноваційної діяльності у сфері землеустрою та
землевпорядкування – це результативний показник, який визначається після
впровадження інновації залежно від її виду: продуктова, процесна чи
управлінська (табл. 3.16).
Таблиця 3.16
Характеристика видів ефективності інноваційної діяльності у сфері
землеустрою та землевпорядкування
№ п/п
1

2
3

Напрями реалізації інновацій у землевпорядній
діяльності
Землевпорядний процес ініціювання землеустрою,
розроблення, погодження та затвердження
документації із землеустрою
Документація із землеустрою (яка є продуктом
землевпорядного проєктування)
Управління землевпорядною діяльністю або
виробництвом

Вид ефективності
інновацій
процесний
продуктовий
управлінський

Джерело: Розроблено автором.
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Таким чином, для визначення сутності «ефективності інноваційної
діяльності в сфері землеустрою» та урахування різнобічності прояву її
результатів проведено узагальнення існуючих підходів до класифікації видів
ефективності з урахуванням її особливостей. Серед цих видів базовими є
економічна,

екологічна,

соціальна та

бюджетна,

які

найбільш

повно

відповідають цілям землевпорядної інноваційної діяльності.
Інноваційна

діяльність

є

тривалим

процесом,

тому

невід’ємним

елементом оцінки її ефективності є статико-динамічний підхід [197, с. 52]. На
етапі виробництва ефективність інноваційної діяльності має статичний
характер, а при виході на ринок – динамічний. Статичний підхід націлений на
розрахунок річних, короткострокових показників відносної економічної
ефективності. Серед основних представників цього підходу можна виділити
О. О. Маслак та С. В. Євтушенко. Поряд із результативним, застосовують
цільовий підхід – визначення ефективності відповідно до встановлених
підприємством цілей (отримання надприбутку від реалізації інновацій, здобуття
конкурентних переваг та інші) та ступеню їх досягнення (рис. 3.16) [197, с. 52].
Отримання додаткової маси прибутку (надприбутку)
Здобуття монопольного становища на ринку даної
інновації
Найповніше задоволення потреб населення
інновацією
Здобуття конкурентних переваг
Рис. 3.16 Система цілей підприємства під час створення та впровадження
інновації [87, с. 26]
Складність, багатоетапність та капіталомісткість інноваційної діяльності
[197, с. 52] обумовлює необхідність застосування витратного підходу, який
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полягає у визначенні ефективності на основі здійснених витрат щодо
досягнення поставлених результатів.
Ю. Сотнікова запропонувала метод корегування чистого приведеного
доходу, який, на нашу думку, є найбільш придатним для сфери землеустрою,
оскільки побудований на основі поєднання статичного і динамічного підходів.
У цьому зв’язку розглянемо завдання, які повинні вирішуватися при
розробленні окремих видів проєктів землеустрою:
1. Проєкти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративнотериторіальних

одиниць

(населених

пунктів):

створення

повноцінного

життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального
розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із
збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з
урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому
числі орендарів, і затвердженої містобудівної документації [62].
2.

Проєкти

обґрунтування

землеустрою,
сівозміни

що

та

забезпечують

впорядкування

еколого-економічне
угідь:

організація

сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських
угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення
сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони
земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращання
природних ландшафтів [62].
Отже, перед різними видами проєктів ставиться різна мета, а відповідно, й
цілі землевпорядного підприємства під час створення та впровадження
інновації – різні. Якщо йдеться про впорядкування сільськогосподарських угідь
у

межах

землеволодінь

і

землекористувань

та

організацію

сільськогосподарського виробництва, то у цьому випадку до основних
землевпорядних новацій можна зарахувати:
‒ зменшення розораності території;
‒ забезпечення оптимального співвідношення земельних угідь та земель
під полезахисними лісосмугами в агроландшафтах;
‒ забезпечення оптимального співвідношення посівних площ;
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‒ зменшення деградації земель та ґрунтів;
‒ меліорація земель;
‒ забезпечення нормативів гранично допустимого забруднення ґрунтів;
‒

забезпечення

нормативів

інтенсивності

використання

земель

сільськогосподарського призначення;
‒ впорядкування процесу відносин прав власності на земельні ділянки
власників земельних часток (паїв) і господарюючого суб’єкта тощо.
Багатоаспектність і різноманітність критеріїв і показників раціонального
використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного
середовища тощо обумовлюють пошук підходів до оцінки ефективності
інновацій у сфері землеустрою.
Розглянемо окремі з них. У цьому зв’язку розглянемо розроблені нами
авторські інноваційні пропозиції щодо приведення структури земельних угідь
до

оптимальних

параметрів

на

території

землекористування

СВК

«Батьківщина» (табл. 3.17).
Таблиця 3.17
Авторські пропозиції щодо оптимізації структури земельних угідь у
межах території землекористування СВК «Батьківщина»

Вид угідь

1
Сільськогосподарські землі
у т.ч.:
Сільськогосподарські угіддя
з них:
Рілля
сіножаті
пасовища
Під господарськими будівлями та
дворами

Площа земель
Авторські пропозиції
Існуюче
щодо зменшення
використання
розораності
% до
га
%
га
загальної
площі
2
3
4
5
4902,04

92,48

4753,46

89,68

4133,55

77,98

411,31
208,6

7,76
3,94

933,82
378.05

65,15
17,62
7,13

93,54

1,76

93,54

1,76

4 914,00

92,71

4 765,42
3 453,55

89,90
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Продовження таблиці 3.17
1
Під господарськими шляхами та
прогонами
Забудовані землі
в т.ч. одно- і двоповерхова
житлова садибна забудова
Ліси та інші лісовкриті площі
в т.ч. полезахисних смуг
Землі забудови
Під водою
Заболочені землі
Загальна площа

2

3

4

5

55,04

1,04

55,04

1,04

7,78

0,15

7,78

0,15

4,79

0,09

4,79

0,09

351,86
67,4
7,78
2,95
35,88
5300,52

6,64
1,27
0,15
0,06
0,68
100,0

351,86
67,4
7,78
2,95
23,92
5300,52

6,64
1,27
0,15
0,06
0,46
100,0

Авторські пропозиції обумовлені тим, що при великій частці розораності
території, відповідно, зменшується частка природних екосистем, що безумовно
знижує стійкість всієї території в цілому і веде до зниження продуктивності
сільськогосподарських угідь [198; 199]. Більшість авторів, що розглядає
питання оптимізації землекористування, вважає, що площа ріллі не повинна
перевищувати 40‒60 % від загальної площі земельного фонду, тобто підтримує
закон Ю. Одума і Г. Одума [200].
Наявність лісових земель у структурі землекористування є надзвичайно
важливим, тому що ліси впливають на навколишнє їх територію. Оптимальною
лісистістю вважається таке співвідношення зайнятої лісом площі до загальної
площі землекористування, при якому лісові насадження, що знаходяться на
території, найбільш повно задовольняли б потреби галузей господарства в
ресурсах, виконували водоохоронну, ґрунтозахисну, кліматорегулюючу роль,
створювали сприятливі умови для життя фауни і сприяли підвищенню
продуктивності сільського землекористування. В сільському господарстві роль
лісових насаджень, в т.ч. штучних, зазвичай враховується за приростом врожаїв
і підвищення прибутковості полів. Так, лісові смуги при 5 % лісистості
підвищують урожай на 20‒50 %, особливо в роки з несприятливими погоднокліматичними умовами. На думку А. А. Молчанова, для малолісних районів, що
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інтенсивно експлуатуються в сільськогосподарському виробництві, оптимальна
лісистість становить 25‒30 % [201].
Оцінка впливу складу земельних угідь та земель за функціональним
використанням на екологічну стабільність (нестабільність) землекористування
в межах досліджуваної території, стійкість якого залежить від рівня освоєності
земельних та інших природних ресурсів, інтенсивності землекористування та
рівня наявних антропогенних загроз (сільськогосподарські землі тощо),
характеризується коефіцієнтом екологічної стабільності землекористування та
рівнем антропогенного навантаження [202, с. 38].
У табл. 3.18 відображена шкала коефіцієнту екологічної стабільності й
балу

антропогенного

навантаження

земельних

угідь

та

земель

за

функціональним використанням із авторськими доповненнями, зробленими на
основі експертних пропозицій, за методикою Світового банку.
Таблиця 3.18
Значення оцінки коефіцієнта екологічної стабільності та бала
антропогенного навантаження земельних угідь й земель за
функціональним використанням в контексті екологічної безпеки
Земельні угіддя та землі за функціональним
використанням
Забудовані землі
Під сільськогосподарськими господарськими будівлями
та дворами
Під сільськогосподарськими шляхами
Одно- і двоповерхова житлова садибна забудова
Рілля
Рілля, що використовується в складі системи
полезахисних лісових смуг
Чагарники
Сінокоси
Сінокоси поліпшені
Пасовища
Пасовища поліпшені
Землі під водою
Болота природного походження
Ліси природного походження
Джерело: [203; 202; 204; 205].

Коефіцієнт
екологічної
стабільності
земельних угідь
та земель, Кек.ст.
0,00

Бал антропогенного
навантаження, Бан.н.
5

0,05
0,07
0,10
0,14

4,9
4,8
4,5
4

0,20
0,43
0,60
0,62
0,68
0,68
0,79
0,83
0,95

3,9
2
3
2,8
3
2,9
2
1
2
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Суть методики полягає в тому, що група експертів здійснює екологічну
оцінку,

де

враховано

співвідношення

за

ступенем

антропогенного

навантаження і порушенням екологічної рівноваги. Зауважимо, що в підході
Світового банку, та й загалом у дослідженнях Світового банку та Міжнародної
федерації землевпорядників головною думкою є те, що ефективна система
природного,

в

тому

числі

сільськогосподарського

та

міського

землекористування повинна бути сформована для задоволення потреб
населення та взаємовідносин людини і землі, а також гарантування безпеки усіх
форм власності та сталого землекористування і природних ресурсів [204; 205].
Отже, відповідно до наведеної таблиці, в цілях оцінки стану екологічної
безпеки життєдіяльності населення, розширено класифікацію земельних угідь й
земель за функціональним використанням, зокрема виділено окремо підтипи
землекористування з об’єктами високого, середнього та низького рівня загроз.
Виділено окремо й розширено класифікацію сільськогосподарських земель, під
житловою забудовою, водою, болотами та під лісами, що використовуються
для сільськогосподарських цілей і мають інше функціональне використання,
однак знаходяться у відповідній категорії.
Із врахуванням про диференційованих значень коефіцієнта екологічної
стабільності земельних угідь й земель за їх функціональним використанням для
землекористування,

визначається

коефіцієнт

екологічної

стабільності

землекористування на відповідній території (Кек.ст.) за формулою 1 [203]. Де
відповідно, якщо одержане значення Кек.ст. менше 0,33, то територія
землекористування є екологічно нестабільною, якщо змінюється від 0,34 до
0,50, то належить до стабільно нестійкої, якщо знаходиться у межах від 0,51 до
0,66, то переходить до середньої стабільності, якщо перевищує 0,67, то
територія землекористування є екологічно стабільною [203].
К ек .ст. 

К

Pi1    K lin  Pin

li1

P

i1

 ...  Pin

Kp,

(1)

де Кlі1…Кlіn– коефіцієнт екологічної стабільності земельних угідь та земель
і-го виду за функціональним використанням;
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Рі1…Ріn – площа земельних угідь та земель і-го виду за функціональним
використанням;
Кр – коефіцієнт морфологічної стабільності рельєфу (Кр = 1,0 – для
стабільних територій і Кр= 0,7 для нестабільних територій землекористувань
(наприклад, території в Карпатах, піддані паводками).
Визначення коефіцієнта екологічної стабільності дозволяє нам зробити
оцінку екологічної безпеки (небезпеки) землекористування через застосування
коефіцієнту екологічної небезпеки (Кек.неб.), який визначається за формулою 2
[202]:

К ек .неб  1  К ек.ст.,
Індикатором

характеристики

(2)

екологічної

безпеки

(небезпеки)

землекористування є шкала, де критичний рівень екологічної небезпеки
землекористування знаходиться в межах1,00–0,67; високий рівень – 0,66–0,51;
середній рівень – 0,50–0,34; низький рівень – 0,33–0,00.
Бал антропогенного навантаження (Ба.н.) відображає, наскільки великий
вплив діяльності людини на стан довкілля, у тому числі на земельні ресурси, та
розраховується за формулою 3 [203; 202]. При цьому, шкала бала
антропогенного навантаження із врахування диференціації показників, а саме
виділення граничних значень рівня антропогенного навантаження для
землекористування, а також виділення критичного рівня, має такий вигляд:
якщо одержане значення менше 2,5-ох, то територія має низький ступінь
антропогенного навантаження; якщо знаходиться в межах від 2,51 до 3,50, то
середній ступінь антропогенного навантаження; якщо від 3,51 до 4,50, то
територія має високий ступінь антропогенного навантаження; і якщо коефіцієнт
в межах від 4,51 до 5,50, то територія має критичний рівень антропогенного
навантаження [203].
Б а . н. 

Б

i1

Pi1    Бin  Pin

 Pi1  ...  Pin

,

(3)
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де Рі1…Ріn – площа земельних угідь та земель із відповідним рівнем
антропогенного навантаження, га;
Бі1…Біn – бал відповідної площі земельних угідь та земель з певним рівнем
антропогенного навантаження.
Для розрахунку коефіцієнта екологічної стабільності землекористування
(Кек.ст.) та балу антропогенного навантаження (Ка.н.) й врахування авторських
пропозицій, як за модельну, взято землекористування в межах території
землекористування СВК «Батьківщина».
Зокрема, оцінка екологічної стабільності землекористування в межах
території землекористування СВК «Батьківщина» за наявним складом
земельних угідь шляхом розрахунку коефіцієнта екологічної стабільності
свідчить (табл. 3.19), що екологічна стабільність землекористування без
врахування авторської диференціації становить Кек.ст. = 0,25 та належить до
екологічно нестабільної.
Таблиця 3.19
Оцінка екологічної стабільності землекористування в межах території
землекористування СВК «Батьківщина» за проєктним складом
земельних угідь

Угіддя
Забудовані землі
Рілля
Лісосмуги
Сіножаті
Пасовища
Землі під водою
Болота природного
походження
Ліси природного
походження
Разом

Коефіцієнт
екологічної
стабільності
угіддя, К1

Площа
угіддя, га

К1 х Р

0,00
0,14
0,38
0,62
0,68
0,79

156,36
4133,55
67,4
411,31
208,6
2,95

578,70
25,61
255,01
141,85
2,33

0,83

35,88

29,78

0,95

284,46

270,24

-

5300,51

1303,52

Коефіцієнт
екологічної
стабільності
території
(К ек.ст.)

0,25

Джерело: розраховано автором з використанням джерела [203].
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Оцінка екологічної стабільності землекористування в межах території
землекористування СВК «Батьківщина» за авторськими пропозиціями складу
земельних угідь шляхом розрахунку коефіцієнта екологічної стабільності
свідчить (табл. 3.20), що екологічна стабільність землекористування із
врахуванням авторських пропозицій щодо зменшення розораності території
становить Кек.ст. = 0,35 та належить до стабільно нестійкої.
Таблиця 3.20
Оцінка екологічної стабільності землекористування в межах території
землекористування СВК «Батьківщина» за проєктним складом
земельних угідь

Угіддя
Забудовані землі
Під сільськогосподарськими будівлями та
дворами
Під сільськогосподарськими шляхами
Одно- і двоповерхова
житлова садибна забудова
Рілля, що використовується в складі системи
полезахисних лісових смуг
Лісосмуги
Сіножаті поліпшені
Пасовища поліпшені
Землі під водою
Болота природного
походження
Ліси природного
походження
Разом

Коефіцієнт
екологічної
стабільності
угіддя, К1

Площа
угіддя, га

К1 х Р

0,00

2,99

-

0,05

93,54

4,68

0,07

55,04

3,85

0,10

4,79

0,48

0,20

3 453,55

690,71

0,38
0,62
0,68
0,79

67,4
933,82
378,05
2,95

25,61
578,99
257,07
2,33

0,83

23,92

19,85

0,95

284,46

270,24

-

5300,51

1853,81

Коефіцієнт
екологічної
стабільності
території
(К ек.ст.)

0,35

* Джерело: розраховано автором з використанням даних табл. 3.19 і джерела [203].
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Як показують дані табл. 3.21, екологічна стабільність землекористування в
межах території землекористування СВК «Батьківщина» за авторських
пропозицій щодо зменшення розораності території Кек.ст зростає до 0,35 і
землекористування переходить в категорію екологічно стабільно нестійку.
Подальше його покращення необхідно здійснювати в процесі землевпорядного
проєктування землеохоронних заходів.
Оцінка рівня антропогенного навантаження землекористування в межах
території землекористування СВК «Батьківщина» за наявним складом земельних
угідь наведена в табл. 3.21. Як показують дані таблиці, антропогенна
навантаженість землекористування в межах території землекористування СВК
«Батьківщина» за наявним складом земельних угідь складає 3,77 балів і має
високий ступінь антропогенного навантаження.
Таблиця 3.21
Оцінка антропогенного навантаження землекористування в межах
території землекористування СВК «Батьківщина» при наявному складі
земельних угідь

Угіддя

Забудована територія і
дороги
Рілля
Лісосмуги
Сіножаті
Пасовища, перелоги
Землі під водою
Болота природного
походження
Ліси природного
походження
Разом

Бал
антропогенного
навантаження,
Б а.н.

Площа
угіддя,
га

К1 х Р

5,00

156,36

781,80

4,00
3,00
3,00
3,00
2,0

4133,55 16534,20
67,4
202,20
411,31 1233,93
208,6
625,80
2,95
5,90

1,00

35,88

35,88

2,00

284,46

568,92

-

Бал
антропогенног
о
навантаження
території
(Б а.н.)

3,77

5300,51 19988,63

Джерело: розраховано автором з використанням джерела [203].
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Оцінка рівня антропогенного навантаження землекористування в межах
території

землекористування СВК «Батьківщина» за

проєктним

складом

земельних угідь наведена в табл. 3.22.
Таблиця 3.22
Оцінка антропогенного навантаження землекористування в межах
території землекористування СВК «Батьківщина» за проєктним складом
земельних угідь

Угіддя

Бал
антропогенного
навантаження,
Б а.н.

Площа
угіддя,
га

К1 х Р

5

2,99

14,95

4,9

93,54

458,35

4,8

55,04

264,19

4,5

4,79

21,56

4

3 453,55

13814,2

2,50
2,80
2,90

67,4
933,82
378,05

168,5
2614,70
1096,35

1,00

26,87

26,87

2,00

284,46

568,92

-

5300,51

19048,59

Забудовані землі
Під сільськогосподарськими будівлями та
дворами
Під сільськогосподарськими шляхами
Одно- і двоповерхова
житлова садибна
забудова
Рілля, що
використовується в
складі системи
полезахисних лісових
смуг
Лісосмуги
Сіножаті поліпшені
Пасовища поліпшені
Ставки і болота
природного
походження
Ліси природного
походження
Разом

Бал
антропогенного
навантаження
території
(Б а.н.)

3,59

Джерело: розраховано автором з використанням даних табл. 3.19 і джерела [203].

Як

показують

дані

таблиці,

антропогенна

навантаженність

землекористування в межах території землекористування СВК «Батьківщина» за
авторськими

пропозиціями

щодо

зменшення

розораності

території
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землекористування знижується до 3,59 балів, але залишається в категорії
високого ступеня антропогенного навантаження. Подальше його зниження
необхідно

здійснювати

в

процесі

землевпорядного

проєктування

землеохоронних заходів.
Для визначення ефективності інноваційних заходів із землеустрою та
землевпорядкування території землекористування СВК «Батьківщина» нами
досліджено перерозподіл земель за проєктом землеустрою та авторськими
пропозиціями (табл. 3.23) і здійснено її оцінку за відповідними показниками
інноваційної ефективності (табл. 3.23‒3.24).
Таблиця 3.23
Оцінка рівня екологічної ефективності інновацій землевпорядних
заходів на території землекористування СВК «Батьківщина»
За даними
+,- до
авторських
№
Одиниця існуючого
існуючого
пропозицій
Показники
п/п
виміру
використавикористан
екологізації
ння земель
ня земель
с/г землекористування
Інноваційна ефективність за показниками зменшення антропогенного навантаження
землекористування
1
2
3

4
5
6

розораність території
%
78,0
63,25
-12,85
антропогенна завантаженість
бал
3,77
3,59
- 0.18
коефіцієнт екологічної не
Ке.н.с.
0,25
0,35
+ 0,10
стабільності землекористування
Інноваційна ефективність за показниками ефективності відтворення корисних
властивостей земель
співвідношення структури
земельних угідь (екологічно ста%
19:81
34:66
15:15
більних угідь до урбанізованих)
баланс гумусу на 1 га
т/га
-13,51
-6,45
1,25
бартість втрат гумусу
тис. грн
13 422
6 404
-

Інноваційна ефективність за показниками гармонізації (збалансованості) землекористування
коефіцієнт екологічної
стабільності землекористування
частка сіножатей і пасовищ у
8
загальній площі сільгоспугідь
частка під полезахисними
9
лісосмугами в агроландшафтах
Джерело: розраховано автором.
7

Кек.ст.

0,25

0,35

+ 0.10

%

13,0

28,1

+15,1

%

1,3

3,2

+ 1,9
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Так, дані табл. 3.23 показують, що екологічна ефективність інновацій щодо
зменшення розораності на території землекористування СВК «Батьківщина»
характеризується

перевищенням

оптимального

нормативу.

Зокрема,

розораність території складає 78,0 % відносно нормативного 60 % і зменшилася
за авторськими пропозиціями екологізації землекористування до 65,15 %.
Екологічна стабільність землекористування переходить із категорії
нестабільної

до

стабільно

нестійкої,

зокрема

коефіцієнт

екологічної

стабільності землекористування змінився із 0,25 до 0,35. Аналіз антропогенного
навантаження території характеризується високим ступенем антропогенного
навантаження, однак змінюється із 3,77 балів до 3,59 балів. Удосконалення
структури земельних угідь через співвідношення екологічно стабільних угідь
до урбанізованих складає 31:69 (при нормативі 40:60). Удосконалення
структури посівних площ через співвідношення соняшнику: зернових:
кормових змінилося із 20:45:23 до 10:55:28, що є також позитивним. Частка
сіножаті та пасовищ у загальній площі сільськогосподарських угідь зросла із
13,0 до 27,5 % (при нормативі 30 %), а також земель під полезахисними
лісосмугами в агроландшафтах змінилася із 1,3 до 3,2 % (при нормативі 4,0 %).
Показники, що характеризують економічну ефективність інновацій
землевпорядних заходів за авторськими пропозиціями в основному мають
позитивні тенденції (табл. 3.24). Зокрема показники, що характеризують
економічну ефективність інновацій землевпорядних заходів за авторськими
пропозиціями, в основному мають позитивні тенденції.
Інновацією є також розміщення сільськогосподарських культур з
врахуванням якості земель. У додатку Г1 наведено розрахунок урожайності
сільськогосподарських культур у розрізі запропонованих сівозмін та варіантів
проєктних рішень із врахуванням якості земель. В додатку Д2 приведено
розрахунок чистого доходу методом зернового еквівалента з врахуванням
варіантів диференційованої урожайності залежно від якості земель.
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Таблиця 3.24
Оцінка рівня економічної ефективності інновацій землевпорядних
заходів на території землекористування СВК «Батьківщина»
За даними
+,- до
авторських
№
існуючого
Одиниця
існуючого
пропозицій
п/
Показники
використа
виміру
використання оптимізації с/г
п
ння
земель
землеземель
користування
Інноваційна ефективність за показниками ефективності землевіддачі
1 Чистий дохід на 1 га ріллі без
врахування екологічних
грн
4 205
4 256
4 185
збитків
2 Чистий дохід на 1 га ріллі із
врахуванням вартості
грн
958
2706
4185
компенсації екологічних
збитків
3 Чистий дохід на 1 га ріллі по
варіантах розміщення
грн
3 959
4 120
+161
культур із врахуванням
якості земель
Інноваційна ефективність за показниками капіталізації землекористування
4 Приріст вартості ріллі
внаслідок інновацій щодо
змін структури угідь,
24 828
+24 828
структури посівів та
грн/га
забезпечення бездефіцитного
балансу гумусу
4.1 зокрема :
приріст вартості ріллі
внаслідок інновацій щодо
грн/га
11 373
+11 373
змін структури угідь та
структури посівів
4.2
приріст вартості ріллі
внаслідок інновацій щодо
2 284
+2 284
розміщення культур із
грн/га
врахуванням якості земель
Для розрахунку окремих показників рівня економічної ефективності інновацій
землевпорядних заходів на території землекористування СВК «Батьківщина» використано
оцінку вартості земель за нормативною грошовою оцінкою.
Джерело: розраховано автором.

Відповідно до алгоритму, зазначеного в розділі 3.2, розрахуємо доходність
та

вартість

землекористування

залежно

від

вирощування

сільськогосподарських культур із врахуванням якості земель (табл. 3.25).
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Таблиця 3.25
Доходність та вартість землекористування залежно від вирощування
сільськогосподарських культур з врахуванням якості земель
Показник

І-й варіант

ІІ-й варіант

15 065

15 676

11 106

11 556

3 959

4 120

1. Валовий дохід за
зерновим
еквівалентом (ВД),
грн/га
2. Нормативні витрати
за зерновим
еквівалентом (Зн),
грн/га
3. Чистий дохід за
зерновим
еквівалентом (ЧД),
грн/га
Джерело: розраховано автором за формулою 3.1., 3.2., 3.3 та алгоритмом визначеним
в розділі 3.2.

Отже, різниця в доходності орних земель за ІІ варіантом розміщення
сільськогосподарських культур з врахуванням якості земель складає 161 грн/га.
Вартість

орних

земель

у

наявному

використанні,

залежно

від

вирощування сільськогосподарських культур, з врахуванням якості земель
складає (формула 3.4):
І-й варіант: Взі = 3 959 / 0,13 = 30 454 грн/га;
ІІ-й варіант: Взі = 4 120 / 0,13 = 32 738 грн/га;
Зміна вартості ріллі внаслідок інновацій щодо розміщення культур із
врахуванням якості земель складає (32 738 ‒ 30 454) 2 284 грн/га або в цілому
по господарству ‒ 9 440 тис. грн.
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Висновки до розділу 3
1. Обґрунтовано, що інноваційна діяльність відповідно до Закону України
«Про інноваційну діяльність» ‒ це діяльність, спрямована на використання і
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, і зумовлює
випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг. Землевпорядна
діяльність включає сферу науки та виробництва, тож інноваційна діяльність є
складовою системи землеустрою. Відповідно зміст землеустрою можна
диференціювати за функціональним призначенням, де кожен елемент має своє
призначення. Зокрема, з позицій інноваційного процесу, його можна
представити у вигляді трьох елементів: галузь знань, галузь інновацій і сфера
діяльності, яка, в свою чергу, складається з відповідних семи елементів.
2. Обґрунтовано такі напрями інноваційного розвитку землеустрою та
землевпорядкування в умовах ринкової економіки: реалізація результатів
теоретико-методологічних досліджень в сфері землеустрою; удосконалення
інституційного середовища проведення землеустрою та землевпорядкування;
удосконалення процесу збору інформації про земельні ділянки та права на них,
а також про земельні та інші природні ресурси і т.п. та землевпорядного
проєктування, в тому числі автоматизованого; запровадження розроблення
інвестиційних проєктів землеустрою щодо організації землеволодінь і
землекористувань, здійснення земельних поліпшень та заходів з охорони
земель; удосконалення методик оцінки ефективності проєктних рішень щодо
організації

земельних

угідь,

сівозмін

в

сільському

господарстві,

функціонального зонування земель в містобудуванні, природоохоронній та
рекреаційній сферах, оцінки ефективності екологізації та капіталізації
землекористування і соціальних наслідків тощо; удосконалення моделі та
процесу управління землевпорядною діяльністю, в тому числі науковою,
інноваційною та освітянською; запровадження багатофункціональної системи
землеустрою та землевпорядкування на засадах новітньої інституціонально-
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поведінкової

економічної

теорії,

реалізація

контексті

реалізації

багатофункціонального

землекористування.
3.

З’ясовано,

методологічних

що

у

досліджень

в

сфері

результатів

землеустрою

та

теоретикоекономіки

землекористування, за останні 10 років, в процесі захисту докторських і
кандидатських дисертацій, було запропоновано біля 100 інновацій, що
дозволяли довести капіталізацію сільськогосподарського землекористування із
10 тис. грн одного гектара в 2010 р. до майже 60 тис. грн, або збільшити її
щодо фактичної (25 тис. грн/га) на 35 тис. грн/га. Таким чином, економічний
ефект на площу сільськогосподарських угідь 30 тис. га становив би – 1 050
млрд грн по країні в цілому. Проте із них, за цей період частково реалізовано
тільки біля 12, або 12 % інновацій.
4. Зонування земель за типами (підтипами) землекористування дозволить
скоротити строк землевпорядного процесу щодо оформлення надання
земельної ділянки із земель державної або комунальної власності із 8,5 місяців
до 2,5 місяців та приватної земельної ділянки до 1-5 робочих днів та зменшити
трансакційні витрати на 144 млрд грн, при вартості одного робочого дня 12 тис.
грн та розробленні біля 1 млн проєктів землеустрою в рік.
5. Обґрунтовано, що до землевпорядної документації, яку ми зараховуємо
до інвестиційних проєктів, належать проєкти внутрішньогосподарського
землеустрою

сільськогосподарських

підприємств,

проєкти

поліпшення

сільськогосподарських угідь, рекультивації, землювання малопродуктивних
угідь, захисту земель від водної та повітряної ерозії, вторинного засолення, а
також проєкти по боротьбі із забрудненням і зараженням земель і інших
негативних впливів, причому інвестиції слід розуміти як капітальні вкладення в
сільське господарство з метою отримання прибутку (доходу) і досягнення
соціального

ефекту.

Потенційна

щорічна

вигоди

впровадження

ґрунтозахисного і ресурсозберігаючого землеробства в Україні шляхом
здійснення землеустрою складатиме 4 956 млн грн.
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6.

Обґрунтовано,

що

інвестиційний

проєкт

землеустрою

сільськогосподарських підприємств у контексті інновацій повинен вирішувати
такі питання: еколого-господарська оцінка земель та інших природних ресурсів
сільськогосподарського підприємства на підставі проведення комплексного
обстеження землекористування і маркетингових досліджень; розміщення (при
потребі) виробничих підрозділів, господарських центрів і визначення вартості
намічених

об’єктів;

розміщення

і

визначення

вартості

внутрішньогосподарських доріг, ферм, інженерних споруд та інших об’єктів
загальногосподарського

призначення;

організація

угідь

і

сівозмін;

впорядкування території сівозмін і багаторічних насаджень та визначення
витрат, пов’язаних з їх організацією (розміщенням та будівництвом польових
доріг, закладкою лісосмуг, внесенням органічних і мінеральних добрив);
впорядкування території пасовищ, проведення заходів щодо підсіву трав,
внесення добрив, облаштування скотопрогонів, літніх таборів, визначення їх
вартості; впорядкування територій сінокосів (витрати на заміну угідь у
водоохоронній зоні, підсіви трав і ін.); визначення обсягу та вартості продукції
рослинництва і тваринництва з урахуванням поділу на товарну і призначену для
внутрішнього споживання; розрахунок капіталовкладень, необхідних для всіх
заходів (робіт) по внутрішньогосподарському землеустрою з поділом їх за
часом, складання плану організацій робіт і мережевого графіка;
бізнес-плану

–

підсумкового

внутрішньогосподарського

документа

землеустрою,

в
що

складання

інвестиційному
обґрунтовує

проєкті

доцільність

вкладення інвестицій на проведення намічених у проєкті заходів.
7. Обґрунтовано, що перед різними видами проєктів землеустрою
ставиться різна мета, а відповідно цілі землевпорядного підприємства під час
створення та впровадження інновації – різні. Щодо проєкту землеустрою
впорядкування

сільськогосподарських

угідь

у

межах

землеволодінь

і

землекористувань та організації сільськогосподарського виробництва, то до
основних землевпорядних новацій належать: зменшення розораності території;
забезпечення оптимального співвідношення земельних угідь та земель під
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полезахисними лісосмугами в агроландшафтах; забезпечення

оптимального

співвідношення посівних площ; зменшення деградації земель та ґрунтів;
меліорація

земель;

забруднення

забезпечення

ґрунтів,

а

нормативів

також

гранично

інтенсивності

допустимого

використання

земель

сільськогосподарського призначення; впорядкування процесу відносин прав
власності

на

земельні

ділянки

власників

земельних

часток

(паїв)

і

господарюючого суб’єкту тощо.
8. Розширено значення коефіцієнта екологічної стабільності та бала
антропогенного навантаження земельних угідь й земель за функціональним
використанням
антропогенного

в
їх

контексті

екологічної

навантаження.

безпеки

Зокрема,

залежно

здійснено

від

рівня

диференціацію

коефіцієнта екологічної стабільності земельних угідь та земель, Кек.ст. і бала
антропогенного навантаження, Бан.н. ріллі, сінокосів та пасовищ за рівнем
антропогенного їх навантаження.
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ВИСНОВКИ
У

дисертаційному

дослідженні

обґрунтовано

теоретико-методичні

підходи та практичні рекомендації щодо здійснення інноваційно-інвестиційних
напрямів розвитку землеустрою і землевпорядкування на місцевому рівні
та оцінки їх ефективності в умовах децентралізації влади. За результатами
досліджень можна зробити такі висновки:
1. Обґрунтовано,

що

сутність

землевпорядних

інновацій

полягає

в комплексній організації процесу впровадження і використання результатів
науково-дослідних

і

дослідно-технологічних

землевпорядних

робіт,

спрямованих на капіталізацію та екологізацію землекористування, а також
задоволення інших суспільних потреб у процесі розподілу і перерозподілу
земель з метою отримання певного ефекту (економічного, екологічного,
соціального, науково-технічного, технологічного чи інтегрального), для
досягнення якого необхідна значна концентрація інноваційно-інвестиційних
та управлінських ресурсів у розвитку земельних відносин і землекористування,
зокрема сільськогосподарського.
2. Розвинуто класифікацію інноваційних процесів у сфері землеустрою,
яка має здійснюватися за розробленою схемою і передбачає поділ інноваційних
процесів (нововведень) за їх характером на технічні, організаційні та соціальноекономічні, доповнений запропонованими екологічними й інституціональними
видами інноваційних процесів. Екологічні нововведення охоплюють процеси
екологізації землекористування і виробництва, сталого (збалансованого)
розвитку територій, землекористування тощо. Інституціональні нововведення
охоплюють

процеси

землевпорядних,

економічних,

відносин

прав

екологічних,

власності,

правових,

удосконалення

зокрема

контрактних

(договірних), трансакційних відносин і поведінки людей у процесі управління
наукою та виробництвом.
3. Обґрунтовано, що найслабшою ланкою в системі інституціонального
забезпечення

інноваційного

розвитку

землеустрою

є

нормування

та стандартизація. Комплексним документом для систематизації необхідних
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норм, правил і вимог з розроблення та реалізації документації із землеустрою,
щодо забезпечення сталого землекористування та екологічної безпеки в країні
є єдина система нормативно-правових актів у сфері землеустрою і землевпорядкування, яка має: відповідати законодавству; враховувати основні
завдання органів центральної виконавчої влади з питань земельних ресурсів,
аграрної

політики,

охорони

навколишнього

природного

середовища

у забезпеченні реалізації інноваційної політики у цій сфері; узагальнювати
основні досягнення міжнародних, міждержавних, регіональних і національних
систем стандартизації та нормування.
4. Обґрунтовано такі напрями інноваційного розвитку землеустрою
та землевпорядкування в умовах ринкової економіки: реалізацію результатів
теоретико-методологічних досліджень у сфері землеустрою; удосконалення
інституційного середовища проведення землеустрою та землевпорядкування;
удосконалення процесу збору інформації про земельні та інші природні
ресурси, земельні ділянки та права на них тощо та землевпорядного
проєктування,

зокрема

автоматизованого;

інвестиційних

проєктів

землеустрою

запровадження

щодо

організації

розроблення
землеволодінь

і землекористувань, здійснення земельних поліпшень та заходів з охорони
земель; удосконалення методик оцінки ефективності проєктних рішень
щодо організації земельних угідь, сівозмін в сільському господарстві,
функціонального зонування земель в містобудуванні, природоохоронній
та рекреаційній сферах, оцінки ефективності екологізації та капіталізації
землекористування і соціальних наслідків тощо; удосконалення моделі
та процесу управління землевпорядною діяльністю, зокрема науковою,
інноваційною та освітянською; запровадження багатофункціональної системи
землеустрою та землевпорядкування на засадах новітньої інституціональноповедінкової

економічної

теорії,

реалізацію

багатофункціонального

землекористування.
5. Обґрунтовано,

що

зонування

земель

за

типами

(підтипами)

землекористування дасть змогу скоротити строк землевпорядного процесу
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щодо

оформлення

надання

земельної

ділянки

із

земель

державної

або комунальної власності із 8,5 місяців до 2,5 місяців і приватної земельної
ділянки

до

1‒5

робочих

днів

та

зменшити

трансакційні

витрати

на 144 млрд грн, за вартості одного робочого дня 12 тис. грн та розроблення
близько 1 млн проєктів землеустрою в рік.
6. Обґрунтовано, що інвестиційний проєкт землеустрою сільськогосподарських підприємств у контексті інновацій має вирішувати такі питання:
еколого-господарську оцінку земель та інших природних ресурсів сільськогосподарського підприємства на підставі проведення комплексного обстеження
землекористування і маркетингових досліджень; розміщення (якщо є потреба)
виробничих підрозділів, господарських центрів і визначення вартості намічених
об’єктів; розміщення і визначення вартості внутрішньогосподарських доріг,
ферм,

інженерних

споруд

та

інших

об’єктів

загальногосподарського

призначення; організацію угідь і сівозмін; впорядкування території сівозмін
і багаторічних насаджень та визначення витрат, пов’язаних з їх організацією
(розміщенням і будівництвом польових доріг, закладкою лісосмуг, внесенням
органічних

і

мінеральних

добрив);

впорядкування

території

пасовищ,

проведення заходів щодо підсіву трав, внесення добрив, облаштування
скотопрогонів, літніх таборів, визначення їх вартості; впорядкування територій
сінокосів (витрати на заміну угідь у водоохоронній зоні, підсіви трав тощо);
визначення обсягу та вартості продукції рослинництва і тваринництва
з урахуванням поділу на товарну і призначену для внутрішнього споживання;
розрахунок

капіталовкладень,

необхідних

для

всіх

заходів

(робіт)

із

внутрішньогосподарського землеустрою з поділом їх за часом, складання плану
організацій робіт і мережевого графіка; складання бізнес-плану – підсумкового
документа в інвестиційному проєкті внутрішньогосподарського землеустрою,
що обґрунтовує доцільність вкладення інвестицій на проведення визначених
у проєкті заходів.
7. Обґрунтовано, що ефективність реалізації інноваційних інвестицій
(щодо зменшення розораності та удосконалення структури посівів (приведення
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площі посіву соняшника до нормативу) в організацію угідь та впорядкування
сівозмін СВК «Батьківщина» Полтавської області становить 16949 тис. грн,
або

4101 грн/га,

балансова

вартість

орних

земель

землекористування

СВК «Батьківщина» складатиме 130,38 млн грн. Нормативна грошова оцінка
орних

земель,

яка

використовується

для

оподаткування,

становитиме

135333 грн/га. За нормативної грошової оцінки орних земель згідно з даними
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру вартість
землекористування становить 30390 грн/га, а за інвестиційним проєктом вона
зростає на 104943 грн/га, або у 3,5 раза. Відповідно і бюджетні надходження
від земельного податку зростуть у 3,5 раза.
8. Розроблено

логічно-змістовну

модель

критеріїв

та

показників

ефективності інноваційної діяльності у сфері землеустрою, яка містить
економічну, науково-технічну, екологічну, соціальну, бюджетну ефективність
інноваційної діяльності у сфері землеустрою. Враховуючи, що процес
здійснення землеустрою передбачає землевпорядний процес ініціювання
землеустрою,

розроблення,

погодження

та

затвердження

документації

із землеустрою; документацію із землеустрою як продукт землевпорядного
проєктування; управління землевпорядною діяльністю або виробництвом;
кожна категорія ефективності поділяється на види ‒ процесний, продуктовий
і управлінський.
9. Обґрунтовано
ефективності

критерії

інновацій

та показники

землевпорядних

оцінки

заходів.

рівня

екологічної

Зокрема,

інноваційну

ефективність зменшення антропогенного навантаження на землекористування
необхідно здійснювати за такими показниками: розораністю території,
антропогенною навантаженістю, коефіцієнтом екологічної стабільності землекористування; інноваційною ефективністю удосконалення співвідношення
структури земельних угідь (екологічно-стабільних угідь до урбанізованих),
балансом гумусу на 1 га, вартістю втрат гумусу; інноваційною ефективністю
гармонізації

(збалансованості)

землекористування,

яка

характеризується

коефіцієнтом екологічної стабільності; співвідношенням сінокосів і пасовищ
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у загальній площі сільськогосподарських угідь; питомою вагою площі
полезахисними лісосмугами в агроландшафтах.
10. Обґрунтовано критерії та показники оцінки рівня економічної
ефективності

інновацій

землевпорядних

заходів.

Зокрема,

інноваційної

ефективності землевіддачі: чистий дохід на 1 га ріллі без урахування
екологічних збитків, чистий дохід на 1 га ріллі із урахуванням вартості
компенсації екологічних збитків, чистий дохід на 1 га ріллі за варіантами
розміщення культур із урахуванням якості земель; інноваційної ефективності
капіталізації землекористування: приріст вартості ріллі внаслідок інновацій
щодо змін структури угідь, структури посівів і забезпечення бездефіцитного
балансу гумусу, зокрема приріст вартості ріллі внаслідок інновацій щодо змін
структури угідь і структури посівів та приріст вартості ріллі внаслідок
інновацій щодо розміщення культур із урахуванням якості земель.
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тези доповіді. Київ, 2016. С. 94–97.
33. Колганова І.Г. Економічна сутність поняття інновацій та інноваційної
діяльності у сфері землеустрою. Земельні ресурси України і землевпорядна
наука: минуле, сьогодення, майбутнє: Всеукраїнська науково – практична
конференція

аспірантів,

магістрів

і

студентів,

присвяченої

дню

землевпорядника Україні, м. Київ, 10 березня 2017 року: тези доповіді. Київ,
2017. С. 108-112.
34. Колганова І.Г. Природно-ресурсний потенціал як основа природносільськогосподарського районування територій. Реформування фінансовоекономічної системи в контексті міжнародного співробітництва: Міжнародної
науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених,
м. Київ, 26 жовтня 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. С. 68–71.
Свідоцтво на реєстрацію авторського права на науковий твір
35. Третяк Н.А., Другак В.М., Колганова І.Г. Структура, зміст та
методичні

підходи

до

розробки

Техніко-економічного

обґрунтування

використання та охорони земель, Проекту землеустрою щодо використання і
охорони земель, створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і
землекористувань та Техніко-економічне обґрунтування зміни меж населених
пунктів на території сільської ради : науковий твір. Свідоцтво про державну
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реєстрацію авторського права на твір № 44171 від 06.06.2012. (Здобувачем
запропоновані методичні підходи до розробки проєктів землеустрою щодо
створення

нових

та

впорядкування

існуючих

землеволодінь

та

землекористувань).
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Додаток 1.1
Тенденції виконання землевпорядних робіт в розрізі видів землевпорядної
документації

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Види документації із
землеустрою

2
Схеми землеустрою і
техніко-економічні
обґрунтування
використання та охорони
земель адміністративнотериторіальних утворень
Проєкти землеустрою
щодо встановлення і зміни
меж адмін.терит. утворень
Проєкти землеустрою
щодо організації
встановлення меж
територій ПЗФ та іншого
природоохоронного
призначення, оздоровчого,
рекреаційного та історикокультурного призначення
Проєкти землеустрою
щодо формування земель
комунальної власності
територіальних громад і
проєкти розмежування
земель державної та
комунальної власності
населених пунктів
Проєкти землеустрою
щодо відведення
земельних ділянок
Проєкти землеустрою
щодо створення нових та
впорядкування існуючих
землеволодінь і
землекористувань
Проєкти землеустрою, що
забезпечують екологоекономічне обґрунтування
сівозміни та
впорядкування угідь

Період з
01.01.1991 по
31.12.2001 р.
Кількість,
шт.
3

Період з
01.01.2002 по
31.12.2008 р.

4

Кількість,
шт.
5

851

0,05

8314

Станом на
04.04.2012 р.

6

Кількість,
шт.
7

201

0,01

484

0,01

0,52

3044

0,11

5253

0,10

314

0,02

1791

0,06

708

0,01

38

-

965

0,03

352

0,01

108120

6,76

276412

9,95

506424

10,38

85177

5,33

17702

0,64

16519

0,34

130

0,01

116

-

922

0,02

%

%

%
8
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Продовження додатку 1.1
1

2
Проєкти землеустрою
щодо впорядкування
8.
території населених
пунктів
Робочі проєкти
9.
землеустрою
Технічна документація із
землеустрою щодо
10. встановлення меж
земельної ділянки в натурі
(на місцевості)
Технічна документація із
землеустрою щодо
11. складання документів, що
посвідчують право на
земельну ділянку
Усього

3

4

5

6

7

8

1501

0,09

123

-

1685

0,03

15204

0,95

6253

0,23

5746

0,12

326961

20,45

559687

20,14

377083

7,73

1051872

65,80

1912214

68,82

3965798

81,25

1598482

100,0

2778508

100,0

4880974

100,0

Джерело: Складена автором за оперативною інформацією Держгеокадастру України на
відповідний рік 129]
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Додаток 1.2
Інформація про наявність матеріалів у Державному фонді документації із
землеустрою по Україні станом на 04.04.2012 р.

№
з/п

Адміністративнотериторіальна одиниця

1
АР Крим
2
Вінницька
3
Волинська
4
Дніпропетровська
5
Донецька
6
Житомирська
7
Закарпатська
8
Запорізька
9
Івано-Франківська
10 Київська
11 Кіровоградська
12 Луганська
13 Львівська
14 Миколаївська
15 Одеська
16 Полтавська
17
Рівненська
18 Сумська
19 Тернопільська
20 Харківська
21 Херсонська
22 Хмельницька
23 Черкаська
24 Чернівецька
25 Чернігівська
26 м. Севастополь
Усього

Схеми
землеустрою і
технікоекономічні
обґрунтування
використання та
охорони земель
адміністративнотериторіальних
утворень

Проєкти
землеустрою щодо
створення нових та
впорядкування
існуючих
землеволодінь і
землекористувань

Проєкти
землеустрою,
що
забезпечують
екологоекономічне
обґрунтування
сівозміни та
впорядкування
угідь

1
0
0
28
191
2
0
90
3
22
2
6
7
58
5
2
3
32
0
24
0
0
0
1
2
5
484

28
754
266
298
3277
754
3
317
7647
6
330
37
430
12
234
130
257
670
0
263
519
7
168
66
46
0
16519

0
21
0
67
16
9
0
118
95
3
164
28
20
2
72
2
219
8
0
46
12
16
1
1
0
2
922

Джерело: Складена автором за оперативною інформацією Держгеокадастру України [129]
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Додаток 1.3
Інформація про наявність матеріалів у Державному фонді документації із
землеустрою по Україні станом на 30.12.2019 р.

№
з/п

Адміністративнотериторіальна одиниця

1
АР Крим
2
Вінницька
3
Волинська
4
Дніпропетровська
5
Донецька
6
Житомирська
7
Закарпатська
8
Запорізька
9
Івано-Франківська
10
Київська
11
Кіровоградська
12
Луганська
13
Львівська
14
Миколаївська
15
Одеська
16
Полтавська
17
Рівненська
18
Сумська
19
Тернопільська
20
Харківська
21
Херсонська
22
Хмельницька
23
Черкаська
24
Чернівецька
25
Чернігівська
26
м. Севастополь
Усього

Проєкти
землеустрою, що
забезпечують
екологоекономічне
обґрунтування
сівозміни та
впорядкування
угідь
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
1
73
0
8
0
0
15
0
0
0
123

Джерело:
Складена
автором
(https://land.gov.ua/fond_dokumentatsiyi/)

за

Проєкти
землеустрою щодо
організації
території
земельних часток
(паїв)

Робочі проєкти
землеустрою

0
32
46
0
316
30
37
29
33
11
4
107
57
56
17
70
3
28
211
389
8
54
5
2
24
0
1569

0
28
42
35
74
2
4
101
7
2
78
1
46
11
14
254
149
148
8
12
8
4
4
0
0
0
1032

інформацією

Держгеокадастру

України

279

Додаток А 1
Розрахунок балансу гумусу за варіантами запропонованих сівозмін (1 Варіант)
Культура

Площа

1
2
Польова № 1
1944,5901
Зайнятий пар
190,42
Озима пшениця
187,92
Цукровий буряк
182,06
Кукурудза на
183,00
зерно
Горох
189,80
Озима пшениця
193,67
Цукровий буряк
193,78
Ячмінь
207,16
Кукурудза на
204,23
силос
Соняшник
212,56
В середньому за рік по сівозміні
Польова № 2
1664,94
З/пар
164,84
Озима пшениця
166,25

Урожайність, т/га

Винос урожаєм, Накопичення
включаючи
завдяки
накопичення,т/га рослинним
решткам,
т/га

Всього т/га

Всього, т

Органічні добрива,
необхідні для
підтримки балансу
гумусу

Всього,
тонн

т/га

3

4

5

6

7

8

9

4,19
33,4
7,9

-0,96
-2,51
-3,96

0,4
0,04
0,3

-0,56
-2,47
-3,66

-105,67
-449,32
-668,85

-

-

2,3
4,19
33,4
5,8
26,1

-0,13
-0,96
-2,51
-1,39
0,00

0,3
0,4
0,04
0,3
0,5

0,17
-0,56
-2,47
-1,09
0,50

32,83
-108,90
-478,25
-225,59
102,73

-

-

2,5
-

-1,64
-

0,4
-

-1,24
-1,11

-264,21
-2165,22

-39367,70

-20,24

4,19

-1,02

0,4

-0,62

-102,46

-

280

Продовження додатку А 1
1
2
Цукровий буряк
184,04
Ячмінь
160,20
Б/трава
187,77
Б/трава
161,93
Озима пшениця
168,99
Цукровий буряк
183,79
Кукурудза на
156,60
зерно
Соняшник
130,53
В середньому за рік по сівозміні
Кормова № 1
364,23
Ярі+б/трава
65,86
Б/трава
47,69
Б/трава
66,37
Озима пшениця
57,42
Кукурудза на
61,31
силос
Озимі на з/корм
65,58
В середньому за рік по сівозміні
В середньому по господарству

3
33,4
5,8
26,3
3,7
4,19
33,4
7,9

4
-2,63
-1,61
2,57
0,50
-0,83
-2,63
-4,17

5
0,04
0,3
1,50
1,5
0,4
0,04
0,3

6
-2,59
-1,31
4,07
2,00
-0,43
-2,59
-3,87

7
-477,40
-210,02
764,22
323,86
-72,67
-476,75
-606,67

8
-

9

2,5
-

-1,64
-

0,4
-

-1,24
-0,61

-162,25
-1020,13

-18547,86

5,8
26,3
3,7
4,19
26,1

-1,64
2,57
0,56
-0,83
-0,73

0,3
1,50
1,5
0,4
0,5

-1,34
4,07
2,06
-0,43
-0,23

-88,38
194,10
136,92
-24,69
-14,02

-

-

6,9
-

-0,06
-

0,5
-

0,44
0,64
-0,74

28,66
232,59
-2952,77

4228,88
-53686,68

11,61
-13,51

-11,14
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Додаток А 2
Розрахунок балансу гумусу за варіантами запропонованих сівозмін (2 Варіант)
Культура

Площа

Урожайність, т/га

1
2
3
Польова № 1
1944,59
Б/трави
190,42
26,27
Озима пшениця
187,92
4,19
Цукровий буряк
182,06
33,41
Соняшник
183,00
2,46
Кукурудза на силос
189,80
22,8
Однорічні трави
193,67
1,64
Озима пшениця
193,78
4,19
Цукровий буряк
207,16
33,41
Соняшник
204,23
2,46
Ярі+б/трава
212,56
5,89
В середньому за рік по сівозміні
Польова № 2
1664,94
Б/трави
164,84
26,27
Б/трави
166,25
26,27
Озима пшениця
184,04
4,19
Цукровий буряк
160,20
33,41

Винос урожаєм, Накопичення
включаючи
завдяки
накопичення,т/га рослинним
решткам,
т/га

Всього
т/га

Всього, т

Органічні добрива,
необхідні для
підтримки балансу
гумусу

4

5

6

7

Всього, тонн
8

т/га
9

2,56
-0,83
-2,27
-1,04
-0,81
0,27
-0,83
-2,27
-1,04
-1,67
-

1,5
0,4
0,04
0,4
0,5
0,4
0,4
0,04
0,4
0,3
-

4,06
-0,43
-2,23
-0,64
-0,31
0,67
-0,43
-2,23
-0,64
-1,37
-0,77

773,81
-80,81
-405,99
-117,12
-59,69
130,46
-83,33
-461,97
-130,71
-291,19
1500,34

-27278,82

-14,03

2,56
2,56
-0,83
-2,27

1,5
1,5
0,4
0,04

4,06
4,06
-0,43
-2,23

669,86
675,59
-79,14
-357,25

-
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Продовження додатку А 2
1
Кукурудза на зерно
Горох, гречка
Озима пшениця
Цукровий буряк,
корм. Буряк75,картопля-20

2
187,77
161,93
168,99
183,79

3
7,99
3
4,19
33,41

4
-1,47
-0,17
-0,83
-2,27

5
0,3
0,3
0,4
0,04

6
-1,17
0,13
-0,43
-2,23

7
-218,88
21,21
-72,67
-409,85

8
-

9
-

Соняшник
Ячмінь з підсівом
б.трав

156,60
130,53

2,46
5,89

-1,04
-0,68

0,4
0,4

-0,64
-0,28

-100,22
-36,27

-

-

-

-

-0,35

-577,48

-10499,63

-6,31

2,56
2,56
2,56
-0,83
-0,81

1,5
1,5
1,5
0,4
0,5

4,06
4,06
4,06
-0,43
-0,31

267,64
193,80
269,71
-24,69
-19,28

-

-

-0,68

0,4

-0,28

-18,22

-

-

-

-

1,84
-0,35

668,95
1408,87

12162,64
-25615,80

33,39
-6,45

В середньому за рік по сівозміні
364,23
Кормова № 1
Б/трави
65,86
26,27
Б/трави
47,69
26,27
Б/трави
66,37
26,27
Озима пшениця
57,42
4,19
Кукурудза на силос
61,31
22,8
Ячмінь з підсівом
б.трав

65,58

В середньому за рік по сівозміні
В середньому по господарству

5,89
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Додаток А 3
Розрахунок балансу гумусу за варіантами запропонованих сівозмін (3 Варіант)
Культура

Площа

1
2
Польова № 1
1944,59
Б/трави
190,42
Озима пшениця
187,92
Цукровий буряк
182,06
Гречка
183,00
Кукурудза на силос
189,80
Однорічні трави
193,67
Озима пшениця
193,78
Соняшник
207,16
Ярі+б/трави
204,23
Б/трави
212,56
В середньому за рік по сівозміні
Польова № 2
1664,94
Б/трави
164,84
Б/трави
166,25
Озима пшениця
184,04
Цукровий буряк
160,20
Кукурудза на зерно
187,77

Урожайність,
т/га

Винос урожаєм,
включаючи
накопичення,
т/га

Накопичення
завдяки
рослинним
решткам,
т/га

Всього
т/га

Всього, т

Органічні
добрива,
необхідні для
підтримки
балансу гумусу

3

4

5

6

7

Всього,
тонн
8

т/га

26,27
4,19
33,41
3
22,8
1,64
4,19
2,1
5,6
25,2

2,56
-0,83
-2,27
-0,14
-0,81
0,27
-0,83
-0,84
-0,84
-0,34
-

1,5
0,4
0,04
0,4
0,5
0,4
0,4
0,5
0,4
1,5
-

4,06
-0,43
-2,23
0,26
-0,31
0,67
-0,43
-0,34
-0,44
1,16
-0,19

773,81
-80,81
-405,99
47,03
-59,69
130,46
-83,33
-70,23
-89,66
246,57
-365,64

-6647,98

-3,42

26,27
26,27
4,2
34,9
7,99

2,56
2,56
-0,83
-2,37
-1,47

1,5
1,5
0,4
0,04
0,3

4,06
4,06
-0,43
-2,33
-1,17

669,86
675,59
-79,63
-373,95
-218,88

-

-

9
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Продовження додатку А 3
1
Горох, гречка
Озима пшениця
Цукровий буряк,
корм. Буряк75,картопля-20

2
161,93
168,99
183,79

3
2,2
4,2
34,9

4
-0,11
-0,83
-2,37

5
0,3
0,4
0,04

6
0,19
-0,43
-2,33

7
30,28
-73,12
-429,02

8
-

9
-

Соняшник
Ячмінь з підсівом
б.трав

156,60
130,53

2
5,89

-0,73
-0,68

0,4
0,4

-0,33
-0,28

-51,96
-36,27

-

-

-

-

-0,33

-556,98

-10126,88

-6,08

26,27
26,27
26,27
26,27
26,27

2,56
2,56
2,56
2,56
2,56

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

4,06
4,06
4,06
4,06
4,06

267,64
193,80
269,71
233,34
249,15

-

-

5,89

-0,68

0,4

-0,28

-18,22

-

-

-

-

3,28
0,07

1195,40
272,78

21734,53
4959,67

59,67
1,25

В середньому за рік по сівозміні
364,23
Кормова № 1
Б/трави
65,86
Б/трави
47,69
Б/трави
66,37
Б/трави
57,42
Б/трави
61,31
Ячмінь з підсівом
б.трав

65,58

В середньому за рік по сівозміні
В середньому по господарству
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Коефіцієнт
попередника, Кп/Чл

Бг (господарства)

Бс (сівозміни)

Культура

Площа
сівозміни
Р, га

Проєктна
нормальна
урожайніс
ть по
господдарству,
Уг, ц/га

Бал
бонітету

К якості землі= Бс/ Бг

Додаток Б 1
Розрахунок урожайності сільськогосподарських культур за запропонованими
сівозмінами (варіант 1)

Польова № 1
1944,59
50
49
1,02
З/пар
Озима пшениця
35
1,09
Цукровий буряк
270
1,09
Кукурудза на зерно
40
0,94
Горох
23
1,09
Озима пшениця
35
1,09
Цукровий буряк
270
1,09
Ячмінь
27
1,09
Кукурудза на силос
260
1,09
Соняшник
18
1,09
Польова № 2
1683,91
47
49
0,96
З/пар
Озима пшениця
35
1,09
Цукровий буряк
270
1,09
Ячмінь
27
1,09
Б/трава
170
1,09
Б/трава
35
1,09
Озима пшениця
35
1,09
Цукровий буряк
270
1,09
Кукурудза на зерно
40
0,94
Соняшник
18
0,94
Кормова № 1
350,78
47
49
0,96
Ярі+б/трава
27
1,00
Б/трава
170
1,09
Б/трава
35
1,09
Озима пшениця
35
1,09
Кукурудза на силос
260
1,09
Озимі на з/корм
100
1,09
де Чп – число полів, зайнятих культурою в сівозміні
Кп – коефіцієнт, який враховує відношення культури до попередника

Ус=Уг *
Якості землі *
Кп, ц/га

39
300
38
26
39
300
30
289
20
37
282
28
178
37
37
282
36
16
26
178
37
37
272
105
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-

170
35
270
40
260

1664,94
-

100
35
270
18
27

-

23
35

170
35
35
270
40

Коефіцієнт
попередника, Кп/Чл

1944,59
-

Ус=Уг *
Якості землі *
Кп, ц/га

1,02
-

1,00
1,04
1,09

173
37
300

1,07

44

0,94

249

0,96
-

1,00
1,04
1,09
0,86
0,94

102
37
300
16
26

1,00
1,00
1,04
1,09

163
34
35
282

1,07

41

-

1,03
1,05

23
35

1,08
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Бг (господарства)

Польова № 1
Б/трава
Озима пшениця
Цукровий буряк
Кукурудза на
зерно
Кукурудза на
силос
Однорічні трави
Озима пшениця
Цукровий буряк
Соняшник
Ярі+б/трава
Польова № 2
Б/трава
Б/трава
Озима пшениця
Цукровий буряк
Кукурудза на
зерно
Горох, гречка
Озима пшениця
Цукровий буряк,
корм. Буряк75,картопля-20
Соняшник
Ячмінь з підсівом
б.трав
Кормова № 1
Б/трава
Б/трава
Б/трава
Озима пшениця
Кукурудза на
силос
Ячмінь з підсівом
б.трав

Площа
сівозмін
и Р, га

Бс (сівозміни)

Культура

Проєктна
нормальна
урожайність
по
господарству,
Уг, ц/га

Бал
бонітету

К якості землі= Бс/ Бг

Продовження додатку Б 2
Розрахунок урожайності сільськогосподарських культур за запропонованими
сівозмінами (варіант 2)

50
-

49
-

-

-

-

47
-

49
-

-

-

270
-

18

350,78
-

170
170
170
35

-

27

260
27

-

-

-

0,86

15

0,94

24

47
-

49
-

0,96
-

1,00
1,00
1,00
1,04

163
163
163
35

1,04

259

-

-

-

1,02

26
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Вартість продукції,
грн/га (гр.2хгр.3)

Затрати, грн. на 1 ц

затрати, грн/га

Чистий дохід,
грн./га (гр.4-гр.5)

Різниця з доходом
по зернових, грн/га

Питома вага
культури в
структурі посівів

Різниця в дохіді з
врахуванням
структури посівів,
грн/га (гр.7*гр.8)

1
Озимі зернові
Ярі зернові
Кукурудза на
зерно
Цукрові
буряки
Картопля,
овочі
Кормовий
буряк
Багаторічні
трави на сіно
Багаторічні
трави на
зелену масу

Реалізаціні ціни
2018 р., грн. за 1 ц

Культури

Нормальна
урожайність (Ун),
ц/га

Додаток В 1
Розрахунок показників зернового еквівалента (Уе) в СВК «Батьківщина»
(І варіант)

2
41,9
58,9

3
433,4
375,2

4
18159
22099

5а
319,5
279,0

5
13387
16433

6
4772
5666

7
894

8
0,19
0,15

9
124

79,9

496,9

39702

421,0

33638

6064

1292

0,08

103

334,1

74,9

25024

74,1

24757

-267

-4505

0,16

-721

108,8

475,0

51680

357,5

38896

-12784

-8012

0,01

-80

114,0

69,6

7934

65,0

7410

524

-4248

0,02

-85

36,5

73

2665

75,7

2763

-98

-4674

0,04

-187

262,7

9,3

2443

27,5

7224

-4781

-9

Однорічні
трави на
66,8
16,4
1096
24,7
1650
-554
зелену масу
Кукурудза на
261,7
22,8
5967
37,2
9735
-3768
силос
Соняшник
24,6
516,1
12696 351,3
8642
4054
З/пар
50
-50
Разом
Різниця в доході у перерахунку на зерно складає: - 1973 / 433,4 = -4,55
Уе = 35,0 – 4,55 = 30,45 ц/га

0,07

-0,63

-4218

0,04

-169

-1004

0,06

-60

-718
-4722

0,09
0,08
1,00

-65
-378
-1973
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Питома вага
культури в структурі
посівів

Різниця в дохіді з
врахуванням
структури посівів,
грн/га (гр.7*гр.8)

1
2
3
4
5а
5
6
Озимі зернові
41,9
433,4
18159 319,5 13387
4772
Ярі зернові
58,9
375,2
22099 279,0 16433
5666
Кукурудза на
79,9
496,9
39702 421,0 33638
6064
зерно
Цукрові
349,6
74,9
26185
74,1
25905
280
буряки
Картопля,
11944
334,1
475,0
158698 357,5
39257
овочі
1
Кормовий
334,1
69,6
23253
65,0
21717
1537
буряк
Багаторічні
38,2
75,7
2892
75,7
2892
0
трави на сіно
Багаторічні
трави на
274,9
29,3
8055
27,8
7642
412
зелену масу
Однорічні
трави на
69,9
16,4
1146
14,7
1028
119
зелену масу
Кукурудза на
273,8
22,8
6243
17,2
4709
1533
силос
Соняшник
24,6
916,1
22536 706,3 17375
5161
Ріпак
25
603,1
15078
405
10125
4953
З/пар
50
Разом
Різниця в доході у перерахунку на зерно складає: - 3098 / 433,4 = -7,14
Уе = 41,9 -7,14 = 34,76 ц/га

Різниця з доходом по
зернових, грн/га

Чистий дохід, грн./га
(гр.4-гр.5)

Затрати, грн/га

Затрати, грн. на 1 ц

Вартість продукції,
грн/га (гр.2хгр.3)

Реалізаціні ціни 2018
р., грн. за 1 ц

Культури

Нормальна
урожайність (Ун),
ц/га

Додаток В 2
Розрахунок показників зернового еквівалента (Уе) в СВК «Батьківщина»
(ІI варіант)

7
894

8
0,17
0,18

9
161

1292

0,08

103

-4493

0,12

-539

34484

0,01

345

34484

0,02

690

-4772

0,14

-668

-4360

0,07

-305

-4654

0,01

-47

-3239

0,06

-194

389
180
-

0,10
0,04
1,00

39
7
-3098
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1
2
3
4
5а
5
6
Озимі зернові
41,9
433,4
18159 319,5
13387
4772
Ярі зернові
58,9
375,2
22099 279,0
16433
5666
Кукурудза на
79,9
496,9
39702 421,0
33638
6064
зерно
Цукрові
74,9
25024
74,1
24757
267
буряки
334,1
Картопля,
475,0
164540 357,5 123838 40702
овочі
346,4
Кормовий
334,1
69,6
23253
65,0
21717
1537
буряк
Багаторічні
35,0
75,7
2650
75,7
2650
0
трави на сіно
Багаторічні
трави на
252,2
29,3
7389
27,8
7011
378
зелену масу
Однорічні
трави на
68,1
16,4
1117
14,7
1001
116
зелену масу
Кукурудза на
261,3
22,8
17,2
4494
1463
силос
5958
Соняшник
21,6
916,1
19788 706,3
15256
4532
Ріпак
25
603,1
15078
405
10125
4953
З/пар
50
Разом
Різниця в доході у перерахунку на зерно складає: - 2482 / 433,4 = -5,73
Уе = 41,9 -5,73 = 36,17 ц/га

Питома вага
культури в структурі
посівів
Різниця в дохіді з
врахуванням
структури посівів,
грн/га (гр.7*гр.8)

Різниця з доходом по
зернових, грн/га

Чистий дохід, грн./га
(гр.4-гр.5)

Затрати, грн/га

Затрати, грн. на 1 ц

Вартість продукції,
грн/га (гр.2хгр.3)

Реалізаціні ціни 2018
р., грн. за 1 ц

Культури

Нормальна
урожайність (Ун),
ц/га

Додаток В3
Розрахунок показників зернового еквівалента (Уе) в СВК «Батьківщина»
(III варіант)

7
894

8
0,17
0,18

9
161

1292

0,08

103

-4505

0,12

-541

35930

0,01

359

-3236

0,02

-65

-4772

0,14

-668

-4394

0,07

-308

-4657

0,01

-47

-3309

0,06

-199

-241
180
-

0,10
0,04
1,00

-24
7
2482

290

Коефіцієнт попередника,
Кп/Чл

Бг (господарства)

Площа
сівозміни
Р, га

Бс (сівозміни)

Культура

Проєктна
нормальна
урожайніст
ь по
господдарству,
Уг, ц/га

Бал
бонітету

К якості землі= Бс/ Бг

Додаток Г1
Розрахунок урожайності сільськогосподарських культур за
запропонованими сівозмінами (варіант 1)

Польова № 1
1944,59
50
49
1,02
З/пар
Озима пшениця
42,1
1,09
Цукровий буряк
334,1
1,09
Кукурудза на
79,9
0,94
зерно
Горох
23
1,09
Озима пшениця
42,1
1,09
Цукровий буряк
334,1
1,09
Ячмінь
29,8
1,09
Кукурудза на
261,7
1,09
силос
Соняшник
24,6
1,09
Польова № 2
1683,91
47
49
0,96
З/пар
Озима пшениця
42,1
1,09
Цукровий буряк
334,1
1,09
Ячмінь
29,8
1,09
Б/трава
262,7
1,09
Б/трава
36,5
1,09
Озима пшениця
42,1
1,09
Цукровий буряк
334,1
1,09
Кукурудза на
79,9
0,94
зерно
Соняшник
24,6
0,94
Кормова № 1
350,78
47
49
0,96
Ярі+б/трава
58,9
1,00
Б/трава
262,7
1,09
Б/трава
36,5
1,09
Озима пшениця
42,1
1,09
Кукурудза на
261,7
1,09
силос
Озимі на з/корм
66,8
1,09
де Чп – число полів зайнятих культурою в сівозміні
Кп – коефіцієнт, який враховує відношення культури до попередника

Ус=Уг *
Якості землі *
Кп, ц/га

46,8
371,5
76,6
25,6
46,8
371,5
33,1
291,0
27,4
44,1
349,6
31,2
274,9
38,2
44,1
349,6
72,1
22,2
56,5
274,9
38,2
44,1
273,8
69,9
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Польова № 1
Б/трава
Озима пшениця
Цукровий буряк
Кукурудза на
зерно
Кукурудза на
силос
Однорічні трави
Озима пшениця
Цукровий буряк
Соняшник
Ярі+б/трава
Польова № 2
Б/трава
Б/трава
Озима пшениця
Цукровий буряк
Кукурудза на
зерно
Горох, гречка
Озима пшениця
Цукровий буряк,
корм. Буряк75,картопля-20
Соняшник
Ячмінь з підсівом
б.трав
Кормова № 1
Б/трава
Б/трава
Б/трава
Озима пшениця
Кукурудза на
силос
Ячмінь з підсівом
б.трав

1944,59
-

262,7
42,1
334,1
79,9
261,7

1664,94
-

66,8
42,1
334,1
24,6
58,9
262,7
36,5
42,1
334,1

-

23
42,1

79,9

Ус=Уг *
Якості
землі *
Кп, ц/га

1,00
1,04
1,09

268,0
44,7
371,5

1,07

87,2

0,94

250,9

0,96
-

1,00
1,04
1,09
0,86
0,94
1,00
1,00
1,04
1,09

68,1
44,7
371,5
21,6
56,5
252,2
35,0
42,0
349,6

1,07

82,1

-

1,03
1,05

22,7
42,4

1,08

346,4

К якості землі= Бс/ Бг

Проєктна
нормальна
урожайність по
господарству,
Уг, ц/га

Бг (господарства)

Культура

Площа
сівозміни
Р, га

Бс (сівозміни)

Бал бонітету

Коефіцієнт попередника,
Кп/Чл

Продовження додатку Г 2
Розрахунок урожайності сільськогосподарських культур за
запропонованими сівозмінами (варіант 2)

50
-

49
-

1,02
-

-

-

-

47
-

49
-

-

-

334,1
-

24,6

350,78
-

262,7
262,7
262,7
42,1

-

29,8

261,7
29,8

-

-

-

0,86

20,3

0,94

26,9

47
-

49
-

0,96
-

1,00
1,00
1,00
1,04

252,2
252,2
252,2
42,0

1,04

261,3

-

-

-

1,02

29,2
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Додаток Д
Акти впровадження результатів кандидатської дисертаційної роботи у
виробництво
Додаток Д.1
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Додаток Д.2

294

Продовження додатку Д.2
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Додаток Д.3

296

Продовження додатку Д. 3
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Додаток Д.4

298

Продовження додатку Д.4

299

Додаток Є.

300

Додаток Ж.
ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ
Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися та
обговорювалися науковою спільнотою на конференціях та форумах різного
рівня, таких як:
1. Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи
розвитку юридичної науки та освіти», присвячена 5-річчю створення
юридичного факультету Національного аграрного університету (м. Київ, 17–18
листопада 2006 р.). Форма участі – слухач.
2. Круглий стіл – 2010 між землевпорядними факультетами Харківського
національного аграрного університету і Львівського національного аграрного
університету «Механізм управління земельними ресурсами в умовах ринкової
економіки» (м. Львів, 23‒24 червня 2010 р.). Форма участі – доповідь.
3. Міжнародна наукова конференція «Проблеми формування та оцінки
ефективності функціонування сучасних землегосподарських систем» (м. Київ,
28 жовтня 2010 р. Форма участі – слухач.
4. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених (м. Умань, 10‒11
березня 2011 р.). Форма участі – доповідь.
5. Міжнародна науково-практична конференція «Земельні ресурси і
земельні відносини: стан, проблеми реформування, перспективи оптимізації»,
присвячена 15-річчю створення факультету землевпорядкування Національного
університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 29‒30
вересня 2011 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні.
6. Міжнародна науково-практична конференція «Управління земельними
ресурсами в контексті сталого розвитку територій» (м. Харків, 24–26 вересня
2013 р.). Форма участі – слухач.
7. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених,
аспірантів та студентів «Управління земельними ресурсами в умовах
децентралізації влади: стан, проблеми та перспективи їх вирішення», яка
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присвячена Дню землевпорядника та 15-річчю створення кафедри управління
земельними ресурсами (м. Київ, 11–12 березня 2016 р.). Форма участі –
доповідь на секційному засіданні.
8. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених
«Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки та
практики» ( м. Львів, 18 травня 2016 р.). Форма участі – слухач.
9. Міжнародна конференція «Землеустрій, кадастр та охорона земель в
Україні: сучасний стан, європейські перспективи», присвячена 20-річчю
створення факультету землевпорядкування (м. Київ, 23–24 вересня 2016 р.).
Форма участі – доповідь на секційному засіданні.
10. Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів, магістрів і
студентів «Земельні ресурси України і землевпорядна наука: минуле,
сьогодення, майбутнє», присвячена дню землевпорядника в Україні (м. Київ, 10
березня 2017 р.). Форма участі – доповідь на секційному засіданні.
11.

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Реформування

фінансово-економічної системи в контексті міжнародного співробітництва» для
студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 26 жовтня 2019 р.). Форма
участі – слухач.
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