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АНОТАЦІЯ 

 

Патиченко О. М. Конструктивно-географічні засади нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів з використанням 

геоінформаційних технологій. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних 

наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне 

використання природних ресурсів. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2018. 

У дисертації обґрунтовано, розроблено та реалізовано нові 

конструктивно-географічні засади оцінювання земель населених пунктів, які 

дозволяють підвищити ефективність використання земельноресурсного 

потенціалу поселень України, а застосування геоінформаційно-

картографічних методів забезпечує візуалізацію критеріїв з оцінювання 

земель населених пунктів та оптимальніше їх використання при вирішенні 

спектру проблем. 

Аналіз сформованої нормативно-методичної бази оцінювання земель 

населених пунктів свідчить про її недосконалість, основні положення і 

методика залишились незмінними з 1995 р. і не відповідають реаліям 

сьогодення. 

Досліджено спільні риси та відмінності в оцінюванні земель в країнах 

світу і в Україні.  

На основі аналізу поглядів вчених досліджено чинники формування 

земельної ренти в населених пунктах – диференціальної, абсолютної та 

монопольної. Встановлено, що головними чинниками формування 

диференціальної земельної ренти в населеному пункті (містобудівної ренти) 

виступають географічні умови – місце розташування земельної ділянки та 

інфраструктурне забезпечення – рівень освоєння території.  
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Проаналізовано методику та алгоритми оцінювання земель населених 

пунктів (без земель сільськогосподарського призначення). Зазначено, що 

алгоритм розрахунку НГО, викладений у Порядку, не висвітлює всі кроки 

оцінювання земельної ділянки. За результатами досліджень висвітлено всю 

послідовність ланцюжка оцінювання земельної ділянки населеного пункту. 

Також зосереджено увагу на особливостях та алгоритмі розрахунку 

географічної складової містобудівної ренти. 

На першому етапі досліджень нормативно-методичної бази визначено 

засади і напрямки удосконалення методики нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів (далі скорочено – НГО) : наголошено, що 

особливістю містобудівної ренти є те, що вона утворюється не на всіх землях 

населеного пункту, а лише на забудованих, що визначено методикою, але не 

відображено у формулах розрахунку нормативної грошової оцінки 

квадратного метра земельної ділянки населених пунктів (ЦН) і середньої 

(базової) вартості одного квадратного метра земель населеного пункту (ЦНМ). 

Для узгодження методики розрахунку з нормативно-методичними джерелами 

запропоновано надати показнику загальної площі оцінюваних забудованих 

земель населеного пункту (у м
2
) позначення ПЗ та описати порядок його 

застосування у вказаних формулах. На другому етапі досліджень – для 

висвітлення послідовності алгоритму оцінювання земель населених пунктів – 

охарактеризовано формування значення регіонального коефіцієнта КМ1 

формулою. На третьому етапі досліджень  здійснений аналіз методики 

розрахунку містобудівної ренти на локальному рівні, який виявив ряд 

недоліків, було запропоновано як їх усунути: поглиблено сутність понять 

«локальні фактори» і «загальний сукупний локальний коефіцієнт КМ3»; 

 вказано на доцільність впорядкування в Методиці і Порядку назв груп 

локальних факторів та обґрунтовано застосування назв відповідно до 

Порядку; схарактеризовано алгоритм розрахунку локального коефіцієнта 

КМ3.  
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Виявлено, що нечіткість методики розрахунку значення коефіцієнта 

локального фактора з визначеного для нього діапазону значень, які наведені 

у Додатку 7  Порядку, призводить до помилок в їх розрахунку, що, у свою 

чергу, необґрунтовано збільшує або зменшує вартість земельної ділянки. На 

основі здійсненого аналізу висвітлено методику розрахунку коефіцієнтів 

локальних факторів (позитивних і негативних): а) при частковому їх прояві в 

межах земельної ділянки; б) при 100 %-му прояві локального фактора  в 

межах земельної ділянки. 

Досліджено особливості диференціації вартості земель населених 

пунктів залежно від їх місця в системі розселення. З’ясовано, що в НГО 

поняття населеного пункту розглядається як визначений суспільною 

необхідністю компактний ареал концентрації населення з усіма умовами для 

його існування – праці, побуту і відпочинку; елемент системи розселення.  

За результатами проведених досліджень обґрунтовано пропозиції щодо 

удосконалення диференціації розрахунку НГО з урахуванням значення 

одного з множників регіонального коефіцієнта КМ1 – КМ1Н,  коефіцієнта, який 

характеризує чисельність населення, географічне положення, 

адміністративний статус населеного пункту та його господарські функції: 

обґрунтовано доцільність визначення значення вказаного коефіцієнта на 

прикладі показників чисельності постійного населення; обґрунтовано, що 

диференціювати потрібно вартість земель не тільки міст обласного 

підпорядкування, а й населених пунктів районного підпорядкування; 

обґрунтовано доцільність поглиблення диференціації вартості земель малих 

міських населених пунктів для поселень з чисельністю населення від 10 до 20 

тис. осіб –  КМ1Н = 1,1. 

Досліджено загальні тенденції і залежності формування 

диференціальної містобудівної ренти в групах населених пунктів під 

впливом антропогенного навантаження на їх територію. Аналіз проведено по 

259 (68 %) населених пунктах з 382 в діапазоні від 10 тис. осіб і більше 

(населені пункти АР Крим не оцінювались). Результати проведених 
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досліджень свідчать про необхідність введення до розрахунку вартості 

земель населених пунктів за доходним підходом додаткового показника 

(множника у добутку зонального коефіцієнта КМ1) –  коефіцієнта рівня 

забудованості території (КМ1Т). За результатами аналізу відкориговано 

класифікацію населених пунктів за відсотком забудованості їх території.  

Досліджено земельно-інформаційні системи НГО (ЗІС НГО) як 

інструмент забезпечення раціонального використання земельних ресурсів 

населених пунктів України. Встановлено, що комплекс землевпорядних робіт 

пов’язаний зі створенням серії тематичних карт, зокрема й картосхем НГО. 

Визначено, що за  функціональним типом це оцінювальні карти, за змістом –

кадастрові. Вперше здійснено класифікацію комплексу тематичних 

картосхем НГО за відображенням формування диференціальної 

містобудівної ренти: 1) на внутрішньоміському рівні; 2) на локальному рівні. 

Встановлено, що геопросторові моделі грошової оцінки – ЗІС НГО –  

характеризуються інтегруванням великих масивів геопросторових даних. 

Здійснено групування геопросторових даних ЗІС НГО у чотири блоки: 

картографічна основа, базова карта, довідкові карти, тематичні дані НГО.  

З метою формування цілісної національної бази геопросторових даних 

запропоновано алгоритм врахування адміністративно-територіального 

устрою на етапі економіко-планувального зонування території населеного 

пункту засобами ГІС-технологій: адміністративних районів у містах; 

кадастрового поділу в межах населених пунктів. Перевага запропонованого 

методу – врахування адміністративного поділу без внесення похибки до 

розрахунку зонального коефіцієнта КМ2. 

Для цілісності відображення формування диференціальної 

містобудівної ренти на внутрішньоміському рівні запропоновано на 

картосхемі економіко-планувального зонування суміщати зображення 

споріднених картосхем – економіко-планувального зонування і карт-врізок 

значень зонального коефіцієнта КМ2 та схеми розміщення економіко-

планувальних зон в межах кадастрових зон і кадастрових кварталів. 
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З метою врахування визначальної ролі локальних факторів оцінки в 

диференціації вартості земель населених пунктів з чисельністю населення 

менше 10 тис. осіб запропоновано із застосуванням методу ГІС-технологій 

«графічний оверлей» здійснювати глибшу диференціацію вартості їхніх 

земель в межах кожної економіко-планувальниї зони. Враховуючи прояв 

локальних факторів, запропоновано алгоритм розрахунку НГО в межах 

дрібнішої оцінювальної  територіальної одиниці – кварталу грошової оцінки. 

Проаналізовано геопросторові моделі прояву локальних факторів НГО 

як містобудівні обмеження і складові баз геоданих (далі скорочено – БГД) 

містобудівного кадастру (далі скорочено – МК). Для інтеграції даних МК у 

БГД державного земельного кадастру до структури атрибутивної таблиці 

геопросторових даних локальних факторів додано поле кодування їх 

відповідності МК. Також запропоновано в електронному документі з НГО 

удосконалити структуру кодування елементів локальних факторів за 

принципом: ДДГГФФ, де ДД – 2 цифри номера Додатку 7 у Порядку,  ГГ і 

ФФ відповідно по 2 цифри коду групи рентоутворювальних факторів (ГГ) і 

коду локального фактора у цій групі (ФФ). 

Ключові слова: землеустрій, конструктивно-географічні засади 

оцінювання земель, містобудування, нормативна грошова оцінка земель 

населених пунктів, ГІС-технології, державний земельний кадастр. 

 

SUMMARY 

 

Patychenko O. M. Structural-geographical principles of normative monetary 

valuation (NMV) of settlements' lands using geoinformation technologies. – 

Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.  

Thesis for the degree of candidate of geographical sciences in specialization 

11.00.11 – structural geography and natural resources rational using. – Kyiv 

National Taras Shevchenko University, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2018. 
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The dissertation substantiates, develops and implements new structural 

geographic principles for settlements lands estimating, which allow to increase the 

efficiency of Ukrainian settlements land resources potential using, and the 

application of geoinformation and cartographic methods provides visualization of 

criteria for estimating the lands of settlements and their optimal using while 

solving the spectrum of problems. 

The established normative and methodological basis for estimating the lands 

of settlements analys shows its imperfection, the main provisions and methods 

have remained unchanged since 1995 and do not correspond to the realities of the 

present. 

The common features and differences in the lands assessment in Ukraine and 

abroad are investigated. 

The factors of formation of land rent in settlements – differential, absolute 

and monopoly – were investigated on the basis of the analysis of the views of 

scientists . It is established that the main factors of the formation of differential 

land rent in the settlement (urban development rent) are geographic conditions – 

location of the land plot and infrastructure support – the level of development of 

the territory. 

The methodology and algorithms for estimating the lands of settlements 

(except agricultural lands) are analyzed. It is noted that the algorithm for 

calculating the NMV set forth in the Procedure does not cover all steps of the land 

plot valuation. According to the results of the research, the entire sequence of the 

evaluation of the land plot of the settlement is highlighted. Also, attention is paid 

to the features and algorithm of the geographical component of urban development 

rent calculation. 

At the first stage of the research of the normative-methodical base, the 

principles and directions of improving the methodology of NMV are determined: 

1) it is emphasized that the feature of city-construction rent is that it is not formed 

on all the lands of the settlement, but only on the built-up ones, which is 

determined by the methodology, but is not reflected in the formulas for calculating 
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the normative monetary valuation of a square meter of the land plot of settlements 

(CN) and average (base) cost of one square meter of settlements (CNM). To 

reconcile the calculation method with normative-methodical sources, it is 

suggested to provide the indicator of the total area of the estimated built-up areas 

of the settlement (in m
2
) the designation PZ and describe the order of its application 

in formulas. The second stage of research – the formation of the value of the 

regional coefficient KM1 formula is characterized for the coverage of the sequence 

of the algorithm for assessing the lands of settlements. At the third stage of the 

research, an analysis of the methodology for calculating urban development rent at 

the local level was realized, which revealed a number of shortcomings, which were 

proposed to be eliminated: the essence of the concepts of "local factors" and "total 

aggregate local coefficient KM3" was deepened; indicated the expediency of 

organizing in the Methodology and Procedure names of groups of local factors and 

justified the use of names in accordance with the Procedure; The algorithm of 

calculating the local coefficient KM3 is described. 

It is revealed that the uncertainty of the method of calculating the value of 

the coefficient of the local factor from the values specified for it in the range of the 

values given in Appendix 7 of the Order leads to errors in their calculation, which, 

in turn, unreasonably increases or decreases the value of the land plot. On the basis 

of the carried out analysis the method of calculating the coefficients of local factors 

(positive and negative) is described: a) with their partial manifestation within the 

boundaries of the land; b) at a 100% manifestation of the local factor within the 

boundaries of the land plot. 

The peculiarities of differentiation of the value of the land of settlements 

depending on their place in the settlement system are investigated. It was found out 

that in the NMV the notion of a settlement is considered as a defined social 

necessity a compact area of concentration of the population with all the conditions 

for its existence - labor, life and leisure; element of the settlement system. 

According to the results of the conducted researches, proposals were made 

to improve the differentiation of the calculation of NMV taking into account the 
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value of one of the factors of the regional coefficient KM1 – KM1H, a coefficient that 

characterizes the population, geographic location, administrative status of the 

settlement and its economic functions: the expediency of determining the value of 

the specified coefficient in the example indicators of the number of permanent 

residents; it is justified that differentiation requires the cost of land not only cities 

of regional subordination, but also settlements of district subordination; the 

expediency of deepening the differentiation of the value of land of small urban 

settlements for settlements with a population from 10 to 20 thousand persons is 

substantiated – KM1H = 1,1. 

The general tendencies and dependencies of formation of differential urban 

development rent in groups of settlements under the influence of anthropogenic 

loading on their territory are investigated. The analysis was conducted in 259 

(68%) settlements from 382 in the range of 10 thousand people and more 

(settlements of the Autonomous Republic of Crimea were not evaluated). The 

results of the conducted research indicate the necessity of including into the 

calculation of the value of the lands of settlements by the income approach of the 

additional indicator (multiplier in the product of the zonal coefficient KM1) – the 

coefficient of level of development of the territory (KM1T). The classification of 

settlements has been adjusted by the percentage of development of their territory 

according to the results of the analysis. 

Land-information systems of NMV (LIS NMV) as a tool for ensuring the 

rational use of land resources of settlements of Ukraine are investigated. It was 

established that the complex of land management works is connected with the 

creation of a series of thematic maps, in particular, the mapping of NMV. It is 

determined that according to the functional type, these are evaluation maps, in 

content, cadastral. For the first time, the classification of a complex of thematic 

mapping of NMV was carried out reflecting the formation of a differential urban 

development rent: 1) on the inner city level; 2) at the local level. 

It was investigated that geospatial models of monetary valuation – LIS 

NMV – are characterized by integration of large arrays of geospatial data. 
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Grouping of geospatial data of the LIS NMV into four blocks done: cartographic 

basis, base map, reference maps, thematic data of NMV. 

In order to form a holistic national database, an algorithm for taking into 

account the administrative-territorial structure at the stage of the economic-

planning zoning of the territory of the settlement is proposed by means of LIS-

technologies: administrative districts in cities; cadastral division within the 

settlements. The advantage of the proposed method is to take into account the 

administrative division without including an error before calculating the zonal 

coefficient KM2. 

For the integrity of the mapping of the formation of differential urban 

development rent at the intra-city level, it is suggested on the map of the economic 

planning zoning to combine the images of related maphes – economic planning 

zoning and map-like values of the zonal coefficient of KM2 and the layout of the 

allocation of economic and planning zones within the cadastral zones and cadastral 

districts. 

In order to take into account the decisive role of local evaluation factors in 

the differentiation of the value of the land of settlements with a population less 

than 10 thousand persons, it is proposed using the LIS-technology "graphical 

overlay" to implement a deeper differentiation of the value of their lands within 

each economic-planning zone. Taking into account the manifestation of local 

factors, an algorithm for calculating NMV within the boundaries of a smaller 

assessment territorial unit – the quarterly monetary valuation, is proposed. 

Geospatial models of manifestation of local factors of NMV as urban 

planning constraints and components of geodatabase (hereinafter referred to as 

GDB) of urban planning cadastre (hereinafter abbreviated as UPC) have been 

analyzed. To integrate GDB data in the UPC of the state land cadastre into the 

structure of the attributive table of geospatial data of local factors, the field of 

coding their correspondence with GDB is added. It is also suggested in the 

electronic document from the NMV to improve the structure of the encoding of 

elements of local factors on the principle: DDGGFF, where DD – 2 digits of the 
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number of Annex 7 in the Order, GG and FF, respectively, 2 digits of the code of 

the group of renting factors (GG) and the code of the local factor in this group 

(FF). 

Key words: land management, constructive and geographic principles of 

land evaluation, urban planning, normative monetary valuation of settlements, LIS 

technologies, state land cadastre. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Одним з важелів ефективного використання 

земельних ресурсів є нормативна грошова оцінка земель населених пунктів 

(далі скорочено НГО). Вона спрямована на регулювання земельних відносин 

і раціональне природокористування через встановлення розміру плати за 

землю. Оскільки у структурі земельного фонду України близько 11 % площі 

займають населені пункти, то актуальність нормативної грошової оцінки 

їхніх земель є високою. 

Питання оцінювання земель, у тому числі населених пунктів, були 

предметом дослідження відомих науковців, зокрема С. М. Волкова, 

М. В. Комова, С. І. Кабакова, П. Ф. Лойко, А. П. Ромма, А. Сміта, 

Д. П. Фрідмана та інших. Теоретична база нормативної грошової оцінки 

земель в умовах формування ринку землі в Україні розроблялася такими 

вітчизняними дослідниками, як Ю. Ф. Дехтяренко, Д. С. Добряк, 

О. І. Драпіковський, В. М. Заяць, О. П. Канаш, В. М. Кілочко, А. А. Лященко, 

І. П. Манько, Ю. М. Манцевич, А. Г. Мартин, В. І. Нудельман, Ю. М. Палеха, 

А. М. Третяк, М. М. Федоров, М. А. Хвесик та ін. 

Водночас, існуюча нормативно-методична база НГО є застарілою і не 

відповідає реаліям сьогодення, не розкриває в повній мірі критерії 

географічної складової диференціальної земельної ренти й алгоритми їх 

розрахунку. Сучасна методологія проведення НГО зорієнтована, в 

основному, на міські населені пункти і не враховує особливостей оцінювання 

малих поселень (їх мешканці становлять більше 40 % населення України). 

Відсутність систематизованого алгоритму оцінювання географічних 

складових диференціальної земельної ренти та їх відображення на 

тематичних картах не дозволяє в повній мірі виявити особливості 

просторової диференціації вартості земель. Тому розроблення засад 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, практична апробація 

цієї процедури, застосування ГІС-технологій при оцінюванні земель 
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населених пунктів, інтегрування даних нормативної грошової оцінки з 

містобудівним кадастром залишаються недостатньо опрацьованими і є 

актуальним конструктивно-географічним завданням. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційного дослідження безпосередньо пов’язана з плановою тематикою 

науково-дослідних робіт Державного підприємства «Український державний 

науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені 

Ю. М. Білоконя» (далі скорочено – ДП «ДІПРОМІСТО»), зокрема з темами: 

«Розробити галузевий стандарт «Оцінка земель. Правила розроблення 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів» (номер державної реєстрації 0108U008178, 2008 р., замовник – 

Державний комітет України із земельних ресурсів), де здобувач була 

виконавцем і здійснила класифікацію земельно-інформаційних систем НГО, 

визначила вимоги до електронного складу планово-картографічного 

матеріалу та інформаційної бази; «Розробка сучасної методики нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів та порядку її проведення» (номер 

державної реєстрації 0112U006513, 2012 р., замовник – Мінагрополітики 

України), де здобувач була відповідальним виконавцем і здійснила 

диференціацію рентного доходу від землі в межах населених пунктів з 

урахуванням антропогенного навантаження на їх територію. 

Проведені дослідження також тісно пов’язані з науково-дослідною 

темою Національного університету біоресурсів і природокористування 

України: «Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських 

територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання 

параметрів землекористування» (номер державної реєстрації 0113U003829, 

2013-2017 рр., замовник – МОН України), в якій здобувачем здійснено аналіз 

формування диференціальної земельної ренти в малих населених пунктах, 

запропоновано алгоритм розрахунку локального коефіцієнта КМ3, створено 

серію цифрових тематичних карт нормативної грошової оцінки земель малих 

населених пунктів, здійснено аналіз тематичних карт НГО, розроблено та 
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створено серію карт формування географічної складової диференціальної 

земельної ренти для різних видів населених пунктів.  

Дисертаційне дослідження здійснено із застосуванням геоінформаційних 

технологій на програмному продукті компанії ESRI ArcGis (ArcMap10.2, 

ArcMap10.4); здобувач спиралась на власний досвід у сфері оцінювання 

земель і планування територіального розвитку міських населених пунктів, 

набутий за час роботи у ДП «ДІПРОМІСТО» з 1987 року. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є удосконалення 

конструктивно-географічних засад і методичної бази нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів із застосуванням геінформаційно-

картографічних методів і технологій як інструментів оптимізації 

використання їхніх територій. Для досягнення поставленої мети необхідно 

було вирішити наступні завдання: 

 здійснити конструктивно-географічний аналіз теоретико-

методологічних засад нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів та визначити напрямки удосконалення методології і методики 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;  

 удосконалити класифікації населених пунктів як чинника формування 

нормативної грошової оцінки їхніх земель; 

 проаналізувати класифікації поселень з урахуванням чисельності 

населення за місцем його проживання та обґрунтувати критерії їх 

застосування як чинника визначення НГО; 

 виявити особливості формування містобудівної ренти на 

регіональному рівні та обґрунтувати шляхи удосконалення її обрахунку; 

 обґрунтувати способи відображення формування географічної 

складової диференціальної земельної ренти на геопросторових моделях НГО 

та апробувати їх; 

 обґрунтувати шляхи удосконалення розрахунку НГО в малих 

населених пунктах із застосуванням ГІС-моделювання та апробувати їх;  
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 визначити напрямки інтегрування бази даних містобудівного кадастру 

у базу даних державного земельного кадастру. 

Об’єкт дослідження – процес оцінювання впливу географічних чинників 

на нормативну грошову оцінку земель населених пунктів. 

Предмет дослідження – конструктивно-географічні засади 

диференційованого визначення нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів, її відображення на картографічних моделях та їх 

використання в якості інструменту забезпечення раціонального 

землекористування в малих міських поселеннях.  

Методи дослідження. Для досягнення мети в дисертаційній роботі  

використана удосконалена методика нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів та конструктивно-географічний підхід із застосуванням 

геоінформаційно-картографічного моделювання.  Для розв’язання 

поставлених завдань застосовувалися такі методи: аналізу архівних і 

фондових матеріалів (при обґрунтуванні удосконалення методичних підходів 

до розрахунку НГО), узагальнення (при висвітленні кроків алгоритму 

розрахунку НГО), математико-статистичний (при дослідженні рівня 

забудованності земель населених пунктів), розрахунковий (при аналізі 

показників чисельності населення за місцем проживання та обґрунтуванні 

алгоритму розрахунку показників локальних факторів), порівняльно-

географічний (при обґрунтуванні диференціації вартості земель не тільки 

населених пунктів обласного підпорядкування, а й районного), синтезу (при 

обґрунтуванні диференціації вартості земель малих поселень з чисельністю 

населення від 10 до 20 тис. осіб), геоінформаційно-картографічного 

моделювання (при диференціації територіальних одиниць оцінки з 

урахуванням їх адміністративного поділу, а також під впливом прояву 

локальних факторів оцінки). 

Інформаційну базу дисертаційної роботи становлять статистичні дані 

Державної служби статистики України про адміністративний поділ і 

чисельність населення, Держгеокадастру щодо структури земель населених 
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пунктів України, звіти технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні 

теоретико-методичних засад нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів, зокрема формування диференціальної містобудівної ренти на 

регіональному та локальному рівнях. Головними науковими результатами, 

які характеризуються новизною і розкривають зміст дослідження є: 

вперше: 

 обґрунтовано пропозиції з удосконалення існуючої нормативно-

методичної бази НГО: розкрито сутність понять «локальні фактори» та 

порядок розрахунку коефіцієнтів до них; вказано на необхідність врахування 

показника забудованої (оцінюваної) території при розрахунку вартості 

одного кв. м. земельної ділянки, у грн. (ЦН) не тільки за діючою методикою, а 

й за дохідним підходом; подано алгоритм розрахунку НГО та узгоджено 

викладення критеріїв НГО у Методиці і Порядку, удосконалено  окремі 

вимоги Стандарту; 

 на основі конструктивно-географічного аналізу обґрунтовано глибшу 

диференціацію класифікації міських поселень за чисельністю населення для 

її врахування при визначенні вартості земель малих населених пунктів та 

необхідність базування розрахунку вартості одного кв. м. земель поселень на 

показниках постійного їх населення станом на початок року розроблення 

НГО; 

  обґрунтовано доцільність врахування на регіональному рівні 

формування диференціальної земельної (містобудівної) ренти 

адміністративний статус міст і селищ районного значення та 

диференціювання вартості земель поселень з чисельністю населення від 10 

до 20 тис. осіб із застосуванням коефіцієнта КМ1Н=1,1; 

удосконалено: 

 диференціацію територіальних одиниць оцінювання земель населених 

пунктів, а саме: розроблено алгоритм оцінювання території населеного 
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пункту з урахуванням адміністративних районів у містах і кадастрового 

зонування, без внесення похибки до розрахунку зонального коефіцієнта КМ2;  

алгоритм оцінювання територій населених пунктів з чисельністю населення 

від 10 тис. осіб до одної тис. осіб і з чисельністю населення менше одної тис. 

осіб з урахуванням прояву локальних факторів оцінки;  

 для малих поселень в межах економіко-планувальних зон під впливом 

прояву локальних факторів оцінки додатково виділено оцінювальну одиницю 

– квартал грошової оцінки земель, розроблено алгоритм розрахунку вартості 

земель в його межах; 

 отримали подальший розвиток:  

 структура бази даних економіко-планувального зонування, доповнена 

інформацією про його відповідність адміністративним районам у містах (за їх 

наявності) і кадастровому зонуванню; структура бази даних локальних 

факторів оцінки, доповнена відомостями про їх відповідність даним 

містобудівного кадастру; принцип кодування локальних факторів оцінки в 

базі даних державного земельного кадастру. 

Практичне значення одержаних результатів. Пропозиції з 

удосконалення і доповнення алгоритму розрахунку НГО на регіональному та 

локальному рівнях формування диференціальної земельної ренти 

впроваджено в діяльність ДП «ДІПРОМІСТО», зокрема: 1) висвітлено в 

науково-дослідних роботах за плановою тематикою інституту; 2) 

впроваджено в технічну документацію з НГО для підвищення ефективності 

використання земельноресурсного потенціалу поселень України (два акти 

про впровадження результатів кандидатської дисертаційної роботи у 

виробництво від 31.10.2017 р.).  

Обраний напрям дослідження пов’язаний з науковими програмами, 

планами і темами у сфері вдосконалення НГО та картографування 

особливостей прояву диференціальної земельної ренти, виконуваними у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України 

(далі скорочено – НУБіП України), зокрема на кафедрі геодезії та 
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картографії: 1) результати дисертаційної роботи відображено у колективній 

монографії, підготовленій за результатами досліджень по темі «Наукові 

засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі 

геоінфоомаційно-картографічного моделювання параметрів 

землекористування»; 2) впроваджено в навчальний процес факультету 

землевпорядкування НУБіП України при викладанні дисциплін «Земельний 

кадастр», «Тематичне картографування земельних ресурсів» (акт про 

впровадження результатів кандидатської дисертаційної роботи у навчальний 

процес від 09.10.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача полягає: 1) у проведенні збору, 

систематизації та аналізі статистичної інформації, їх математичної обробки 

та удосконалення розрахунку НГО на регіональному рівні; 2) в 

удосконаленні землеоцінювального структурування територій населених 

пунктів для оптимізації нормативної грошової оцінки їхніх земель; 3) у 

створенні серії тематичних карт НГО, що є позитивним кроком у вирішенні 

питань раціонального використання природних ресурсів; 4) в удосконаленні 

бази даних локальних факторів для оперативного вирішення питань 

ефективного використання земель населених пунктів. 

Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій 

обґрунтовано авторське бачення поглиблення методології НГО та 

удосконалено методичні аспекти конструктивно-географічних засад НГО. 

Викладені у дисертаційному дослідженні методологічні засади, висновки і 

пропозиції належать особисто автору. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, в дисертації використано лише теоретико-методичні 

положення та ідеї, які є результатом особистих наукових досліджень 

здобувача.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження здобувача апробовано на 5-ти конференціях: 17-

та конференція  користувачів програмних продуктів від Esri 

«Геоінформаційні  технології в управлінні територіальним розвитком» 
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(м. Євпаторія, 2013 р.);  Міжнародна науково-практична конференція 

«Інтеграція геопросторових даних у дослідженнях природних ресурсів» (м. 

Київ, 2014 р.); ХІІ з’їзді Українського географічного товариства «Українська 

географія: сучасні виклики» (м. Вінниця, 2016 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Подільський регіон: виклики ХХІ століття 

(географічні аспекти)» (м. Тернопіль, 2017 р.); IV міжнародній науково-

практичній конференції «Геоінформаційні технології у територіальному 

плануванні та експертних дослідженнях» (м. Одеса, 2017 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, у 

тому числі колективна монографія; 7 статей у вітчизняних наукових фахових 

виданнях (у тому числі: стаття у співавторстві; 6 статей належать автору 

особисто); одна стаття в зарубіжному періодичному виданні; 2 статті у 

співавторстві в інших виданнях, одна з яких в науковому виданні, 

включеному до міжнародних наукометричних баз даних; 4 тези конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.  

Загальний обсяг дисертації становить 260 сторінок, з них основного 

тексту 166 сторінок. Список використаних джерел включає 197 найменувань 

на 24 сторінках. У роботі вміщено 19 таблиць, 43 рисунки, у т.ч. 21 

картосхему.  
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

 

1. 1. Концептуальні положення і підходи до оцінювання земель 

населених пунктів на різних етапах розвитку держави.  

 

Відповідно до ст.132 Конституції України: «територіальний устрій 

України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території». 

Україна має потужний потенціал земельних ресурсів, який характеризується 

високим освоєнням і використовується для різних потреб суспільства. 

Містобудівна та землевпорядна діяльність в Україні покликані забезпечувати 

сталий розвиток територій на загальнодержавному, регіональному та 

локальному рівнях [46, 48]. Оцінювання потенціалу геопросторового 

розвитку держави та прогнозування перспективи його використання 

ґрунтуються на наукових підходах [4, 18, 57, 77, 93, 88, 100, 103, 119, 156, 

157, 164, 174, 175, 186].  

Методологія оцінювання земель в Україні базується на таких 

положеннях: залежно від мети і методів проведення, оцінка ділиться на види: 

«бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель, грошова оцінка земельних 

ділянок» [Ст.5, 47]; за призначенням і порядком проведення розподіляється 

на нормативну та експертну; за категоріями оцінки: «на оцінку земель 

населених пунктів, оцінку земель несільськогосподарського призначення 

(крім земель населених пунктів) та оцінку земель сільськогосподарського 

призначення» [Ст.201, п.2, 52]. Формування теоретико-методичної бази 

грошової оцінки земель в Україні відбувається поетапно й історично 

пов’язане з етапами проведення земельної реформи. Теоретико-методична 

база оцінювання земель формувалась під впливом наукових розробок 

Дехтяренка Ю.Ф., Канаша О.П., Кілочко В.М., Лихогруда М.Г., Манцевича 

Ю.М. Мартина А.Г., Хвесика М.А. та інших [31, 32, 33, 57, 58, 85, 90, 92, 93, 

100, 107, 108, 119, 174, 175 ].  
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В Україні у процесі переходу до ринкових відносин особливістю 

земельної реформи було те, що вона стала складовою економічної реформи 

та однією з найголовніших ланок формування сталого розвитку території 

держави. Земельна реформа спрямована на здійснення комплексу заходів, які 

передбачають зміну суспільних відносин у використанні земельних ресурсів: 

інституційно-функціональних, економічних, соціальних, правових, 

екологічних тощо [24, 37, 90, 92, 163, 165, 166]. В Україні реформування 

земельних відносин не завершено, цей процес триває й надалі. 

Проаналізуємо етапи формування земельної реформи і становлення 

теоретико-методичної бази нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів в Україні в ці періоди. Дослідження базувалося на основі наукових 

праць Дехтяренка  Ю.Ф. [31, 32, 33, 93], Опори В.М. і Помаза Р.Ю. [103], 

Палехи Ю.М. [107-110, 112-115, 117, 119, ], Третяка А.М. [163, 164, 165, 167], 

Канаша О.П. [56, 57], та інших [ 2, 51, 143]. 

На основі цих досліджень можна виділити п’ять етапів земельної 

реформи. Проаналізуємо детально їх аспекти під кутом зору впливу на об’єкт  

нашого дослідження. 

Перший етап земельної реформи розпочався ще на початку 90-х років 

минулого століття з прийняттям  18 грудня 1990 р. Верховною Радою 

Української РСР Постанови №563-ХІІ «Про земельну реформу», відповідно 

до якої всі землі республіки були оголошені об’єктом  реформи.  

Проголошення України незалежною державою стало поштовхом реалізації 

земельної реформи й об’єктивною необхідністю.  формування 

методологічних підходів до оцінювання земель. 

Початковий етап  формування теоретико-методичної бази грошової 

оцінки земель населених пунктів в Україні припадає на період формування 

земельних відносин нашої держави ще у складі колишнього СРСР. Першим 

кроком переходу земельних відносин населених пунктів до ринкових можна 

вважати введення в кінці 80-х років ХХ століття комплексної економічної 

оцінки території (КЕОТ) населених пунктів України   [31-34, 37, 38, 93, 103, 
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108, 119]. Метою проведення КЕОТ було – впровадження за її результатами 

плати за користування міськими земелями, що збільшувало наповнення 

міських бюджетів. Проводилась КЕОТ за кількома досить відмінними між 

собою методиками [93, 108, 119], але розрахунок грошової оцінки земель 

міст зводився до двох підходів – вартісного і функціонального. 

Вартісний підхід [93, 108, 119] базувався на розробках російських 

фахівців (С.Кабакова) [54, 55] і був творчо розвинений українськими 

фахівцями [31-34, 37, 38, 57, 58, 163-167, 174, 175]. За цим підходом 

здійснювалось вартісне (у рублях) оцінювання сукупності факторів, які 

формують вартість міських земель – транспортнх, інженерних, екологічних, 

соціальних факторів тощо.  

За функціональним підходом [93, 108, 119] встановлювалась відносна 

цінність території міста в межах оціночних районів зо групою показників: 

транспортно-функціональної зручності території, комплексної оцінки 

екологічної якості території, рівня інженерно-інфраструктурного 

забезпечення та благоустрою території, соціальної (соціально-містобудівної) 

привабливості середовища. Розрахунок здійснювався із застосуванням 

математичних методів та програмування. Цей метод на даний час широко 

застосовується фахівцями ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» імені 

Ю.М.Білоконя при  оцінюванні земель міст.  

Сутність методик розрахунку КЕОТ розкрита у [93, 108, 119]. ЇЇ 

методологічні етапи становлення відображено на рис. 1.1. 

У 1991 році за результатами КЕОТ була розроблена методика 

економіко-містобудівної оцінки території міст різної величини. Вона стала 

позитивним кроком в об’єднанні зусиль щодо розроблення єдиного підходу 

до оцінювання земель міст. Ця методика була розроблена за завданням 

Держбуду України Виробничо-інформаційним центром «Містобудівельник» 

творчим колективом різних науково-методичних шкіл під керівництвом 

В.Нудельмана. 
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Рис. 1.1. Схема методичних підходів визначення ставок податку у складі 

комплексної економічної оцінки території (КЕОТ) населених пунктів 

України  

Джерело: сформовано автором на основі [93, 108, 119] 

 

Другий етап земельної реформи і формування теоретико-

методологічної бази грошової оцінки земель розпочався із проголошенням 

України незалежною державою і становленням законодавчої бази у сфері 

регулювання земельних відносин. Цей етап знаменується прийняттям у 

березні 1992 р. Верховною Радою вже незалежної України прогресивного на 

той час Земельного кодексу і Постанови «Про прискорення земельної 

реформи і приватизації землі»; у грудні 1992 р. прийнято Декрет Кабінету 

Міністрів «Про приватизацію земельних ділянок». Прийняття цих актів 

розпочало наступні процеси: роздержавлення землі; паювання землі; 

приватизацію землі. 

Цей етап земельної реформи України мав за мету докорінну 

перебудову земельних відносин, що склалися за період існування 
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Радянського Союзу – трансформацію форм власності на землю з колективної 

у приватну. Його завданням була інвентаризація земель всіх категорій  і 

форм власності. 

Формування ринку землі потребувало прийняття низки законів, на 

основі яких мало проводиться її оцінювання і стягнення плати за землю. 

Головним документом, який встановлював розмір податку за землю, 

визначав роль і місце у процесі оподаткування грошової оцінки земель став 

Закон України «Про плату за землю», прийнятий 3 липня 1992 р. У 1996-

1999 р.р. до закону були внесені зміни та доповнення, з 01.01.2011 він 

втратив чинність, оскільки було прийнято Податковий кодекс.  

У формуванні теоретико-методологічної бази нормативної грошової 

оцінки земель також відбулися значні зміни.  

У 1992 р. Інститутом землеустрою УААН була підготовлена і 

Відділенням землеробства УААН ухвалена Методика бонітування грунтів в 

Україні. В основу бонітування грунтів було покладено їх властивості, які 

корелюють з врожайністю. За цією методикою у 1993 р. було здійснено 

бонітування грунтів України і складені шкали їх бонітетів за природно-

сільськогосподарськими районами для всіх сільськогосподарських угідь. У 

жовтні  1993 р. матеріали бонітування були схвалені Президією УААН.  

Здійснене у 1992 р. бонітуванні грунтів покладене в основу діючої 

методики розрахунку нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення.  

Третій етап земельної реформи відповідає періоду  прийняття Указів 

Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної 

реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» (1994 р.), «Про 

порядок паювання земель, переданих у колективну власність 

сільськогосподарським підприємствам і організаціям» (1995 р.), «Про захист 

прав власників земельних часток (паїв)» (1998 р.); Указів Президента 

України, а за ними і Законів України «Про оренду землі» (1997 р.) та «Про 

фіксований сільськогосподарський податок» (1998 р.) тощо.  
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Завданням цього етапу була передача земель у приватну та колективну 

власність, а також  надання  їх  у  користування організаціям, установам, 

підприємствам, громадянам і закріплення їх прав власності або користування 

землею згідно з Земельним кодексом України. 

Третій  етап земельної реформи було завершено до кінця 1999 р. 

Опублікований у грудні цього року Указ Президента України «Про 

невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора 

економіки» передбачав право виходу членів колишніх КСП (колективних 

сільськогосподарських підприємств) зі своїми земельними і майновими 

паями і створення на їх основі інших суб’єктів господарювання зі зміною 

права власності на земельні ділянки з колективної на приватну.  

Протягом цього етапу здійснено переведення паїв з колективної у 

приватну власність  – понад 6 млн. сільських жителів [143] отримали 

сертифікати про власність на паї.  Розпочався процес формування ринку 

землі. 

У формуванні теоретико-методологічної бази нормативної грошової 

оцінки земель відбулась значна подія. Результатом теоретико-методичних 

досліджень, які проводились протягом 1991 – 1995 років,  стало 

затвердження Кабінетом Міністрів України у березні 1995 р. Методики 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених 

пунктів, а також затвердження спільним наказом Держкомзему України, 

Мінсільгосппроду, Держкоммістобудування України та Українською 

академією аграрних наук Порядку нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Відтепер 

нормативна грошова оцінка сільськогосподарських земель і земель 

населених пунктів здійснювалась за єдиною нормативно-методичною базою. 

Оцінювання земель населених пунктів і земель сільськогосподарського 

призначення (у тому числі і в межах населених пунктів) здійснювалось за 

різними методиками, які були надані разом у нормативно-методичних 

документах – у методиці і порядку.  
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З метою  стандартизації професійної діяльності у 1981 році для 

проведення фахової оцінки майна й уніфікованих підходів до її методології 

та порядку був створений Міжнародний комітет зі стандартів оцінки вартості 

майна (ТІАVSC), яким розроблено ряд стандартів оцінювання  – 

Міжнародних стандартів оцінки (МСО) [95]. Згідно з вимогами Міжнародних 

стандартів оцінки (МСО) [95], у 1998 р. з метою стандартизації нормативно-

методичних вимог до складання технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів  на замовлення Держземагентства 

України було розроблено еталони технічної документації грошової оцінки 

земель населених пунктів (на прикладі м.Бровари Київської області, 

с.Красилівка Київської області) – Еталон технічної документації грошової 

оцінки земель м.Бровари Київської області [43] та Еталон технічної 

документації з грошової оцінки земель сільських населених пунктів (на 

прикладі села Красилівка Броварського району Київської області) [44]. Але 

дані еталони не були затверджені в установленому порядку в якості 

нормативного документу. 

Четвертий етап земельної реформи характеризується створенням умов 

для впровадження повноцінного ринку землі. У травні 2001 р. публікується 

Указ Президента України «Про основні напрями земельної реформи в 

Україні на 2001–2005 роки» (30 травня 2001 р.). На виконання вимог Указу 

здійснюється заміна сертифікатів на земельну частку (пай) на Державні акти 

на право приватної власності на землю. Але найважливішою подією цього 

етапу, на нашу думку, було прийняття у жовтні 2001 р. нової редакції 

Земельного кодексу України (від 25.10.2001 р. за № 2768-III), згідно з яким в 

Україні утворено три форми власності на землю – державну, приватну і 

колективну. Земельним кодексом визначені суб'єкти права власності на 

землю [Ст.80, 52]. Його прийняття стало справжньою історичною подією для 

нашої держави, принципово новим рубежем земельного законодавства. 

Згідно з Земельним кодексом введено новий вид земельної частки 

(паю) – така частка надається громадянам з земель сільськогосподарських 
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підприємств – державних і комунальних, при їх приватизації (раніше паї 

надавались із земель колишніх КСП їх членам). 

Для планувальної організації територій населених пунктів та їх сталого 

розвитку важливими є прийняті Земельним кодексом : «норми безоплатної 

передачі земельних ділянок громадянам України: для ведення селянського 

(фермерського) господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної 

для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території 

сільської, селищної або міської ради, де знаходиться фермерське 

господарство; для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більше, 0,25 га у 

селах, 0,15 га – у селищах і 0,10 га – у містах; для індивідуального дачного 

будівництва – не більше 0,10 га і для будівництва індивідуальних гаражів – 

не більше 0,01 га» [Ст.121, 52]. 

Прикінцевими положеннями Земельного кодексу України 

передбачалася розробка низки законів у сфері врегулювання земельних 

відносин. Для здійснення оцінювання земель важливими були: розробка 

законів про землеустрій, про державний земельний кадастр, про оцінку 

земель, про охорону земель, про розмежування земель права державної та 

комунальної форм власності.  

Нижче, на рисунку 1.2. показано динаміку форм власності земельного 

фонду в Україні з 1992 по 2002 роки (відсоток колективної власності 

наведено за державними актами) [143]. На рисунку 1.3. зображено структуру 

земельного фонду України у 2006 р. і 2013 р. Показники цих діаграм 

свідчать, що з 2001 року  в структурі земельного фонду за формами власності 

істотних змін не відбувається; майже в рівних частинах землі знаходяться в 

державній і приватній власності, зовсім незначна частка земель знаходиться 

в колективній власності. 
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Рис. 1.2. Зміна структури земельного фонду України за формами власності 

(за станом на початок року), % 

Джерело : [143] 

 

Рис. 1.3. Структура земельного фонду України за формами власності. 

Джерело : сформовано автором на основі [173]. 
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Сучасний етап земельної реформи. Сучасний етап земельної реформи 

характеризується формуванням сучасної законодавчо-нормативної бази у 

сфері земельних відносин і безпосередньо нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів.  

У 2003 р. прийнято Закон України "Про землеустрій" (від 22.05.2003  за 

№858-IV) і Закон України “Про оцінку земель” (від 11.12.2003 за № 1378-

ІV). Ці законодавчі акти визначають основні положення та порядок ведення 

землеоцінювальної діяльності.  

Прийнято також важливі законодавчі акти для містобудівної 

діяльності, які впливають і на результати оцінювання територій населених 

пунктів. До них відноситься, наприклад, прийнятий у 2002 р. Закон України 

«Про Генеральну схему планування території України». 

Основні напрямки земельної реформи в Україні на період  2011 – 2020 

років визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження плану дій з проведення земельної реформи та створення 

прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення» (від 

26.10.2011 р. за № 1072-р). Одним з важливих питань для здійснення НГО, 

вирішення яких передбачено цим планом дій, є спрощена процедура 

встановлення меж поселень. На даний час лишається гострою проблемою 

відсутність встановлених меж у більшості міських і сільських населених 

пунктів. Оскільки НГО розробляється в межах поселень [99], відсутність 

встановлених меж унеможливлює здійснення НГО, що стало причиною 

уповільнення процесу її оновлення протягом 2015 – 2018 р. р. 

Для НГО також стало важливим викладене у вказаному плані дій 

положення про впорядкування електронної кадастрової інформації до 

єдиного формату.  

У серпні 2011 р. Верховною Радою України прийнято Закон України 

«Про Державний земельний кадастр» (від 07.07.2011 за № 3613-VI), який 

набирав чинності з 1 січня 2013 року [45]. Метою прийняття цього Закону є 
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запровадження повноцінного ринку земель, однією з умов якого є зняття 

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.   

Питання про зняття мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення, у тому числі на паї, є відмінною рисою 

сучасного етапу земельної реформи. У 2011 р. розроблено Проект закону 

«Про ринок земель», яким було передбачено з 2013 р  купівлю і продаж 

сільськогосподарських земель. Проте у грудні 2011 р. Верховна Рада 

продовжила мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель до 

1 січня 2013 р. Мораторій неодноразово було продовжено законодавчими 

актами і він діє й тепер. 

Дуже важливою подією сучасного етапу земельної реформи стало 

введення ще однієї форми власності на землю – комунальної, що визначено у  

Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та комунальної власності» (від 

06.09.2012 за № 5245-VI). З 2013 р. усі землі населених пунктів, за вийнятком 

приватної і державної власності, перебувають у комунальній власності [Ст. 

83, 52].  

На даний час в Україні існує 4 форми власності на землю: державна, 

приватна, комунальна і колективна. Частка земельних ресурсів, які 

залишаються у державній власності, визначається загальнодержавними і 

суспільними потребами, а саме забезпеченням функціонування єдиної 

енергетичної системи; систем транспорту, зв’язку, оборони; природно-

заповідних та історично-культурних об’єктів; науки тощо. У комунальній 

власності перебуває незначна частка земель населених пунктів. Права на 

землю визначені Земельним кодексом України [Гл.19, 52.]. 

З прийняттям у лютому місяці 2015 р. Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» (від 05.02.2015 за № 157-

VIII) в Україні здійснюється реформування системи розселення, системи 

управління та містобудівної структури територій населених пунктів.  

Питання формування територіальних громад найбільш актуально для малих 
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населених пунктів. У 6 статті Закону України «Про місцеве самоврядування» 

зазначається, що кілька населених пунктів можуть об’єднуватись в одну 

сільську, селищну, міську територіальну громаду, утворювати єдині органи 

місцевого самоврядування. Реформування системи розселення може стати 

поштовхом до розроблення нових методик оцінювання земель населених 

пунктів.  

З 1 січня 2015 року  важливими у процесі оподаткування землі стали 

визначені в Податковому кодексі повноваження органів місцевого 

самоврядування самостійно встановлювати розмір місцевих ставок 

земельного податку.  

Не менш важливим у реформуванні став перехід з 01 січні 2016 р. від 

кількісного обліку земель за формою державної статистичної звітності – 

форм №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем) до форм адміністративної звітності  – 

форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем. Однак, треба зазначити, що 

останні відомості про розподіл земель в Україні були за формою 6-зем 

станом на 01.01.2016 р. На даний час інших офіційних відомостей немає. 

Тому у дисертаційному дослідженні використанні данні форми 6-зем станом 

на 01.01.2016 р. 

Території населених пунктів складають близько 11% у структурі 

земельного фонду, на яких зосереджено більшість інфраструктури та 

виробництва держави, тому їх оцінювання є важливим завданням. На 

рисунку 1.4. наведено розподіл земельного фонду України в тис. га за 

формою 6-зем станом на 01.01.2016 р. 

Формування сучасної законодавчо-нормативної бази у сфері земельних 

відносин потребували внесення змін і до теоретико-методологічної та 

нормативної бази нормативної грошової оцінки земель. Докладно розглянемо 

етапи коригування нормативно-методичної бази НГО на сучасному етапі 

розвитку земельної реформи. 

1. Стандартизація виконання НГО.  Розроблені у 1997 р. еталони 

технічної   документації   грошової   оцінки   земель   населених   пунктів  (на  
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прикладі м.Бровари Київської області, с.Красилівка Київської області) [43, 

44] не були затверджені в установленому порядку в якості нормативного 

документу. 

 

Рис. 1.4. Розподіл земельного фонду України  

Джерело: сформовано автором на основі [173]. 

 

Відсутність затверджених нормативно-методичних вимог до 

розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів стали підставою розроблення у 2007 р. ДП 

«ДІПРОМІСТО» науково-дослідної роботи: «Розробити склад технічної 

документації з виконання нормативної грошової оцінки земель міських 

населених пунктів». Ця науково-дослідна робота розроблялась на замовлення 

Держземагентства України творчим колективом у складі Ю.М.Палехи, 

Ю.Ф.Дехтяренко, Ю.М.Манцевича, О.М.Патиченко; виконувалась згідно з 

вимогами ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції 

на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні 
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положення». Метою даної роботи було: «Розроблення методичних 

рекомендацій, призначених для їх використання органами земельних 

ресурсів та суб’єктами господарювання при розробленні технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, а 

також при погодженні та експертизі даних робіт» [145, с. 3].  

В науково-дослідній роботі були сформульовані загальні принципи 

оцінювання земель населених пунктів – методика визначення середньої 

(базової) вартості земель населеного пункту; здійснення економіко-

планувального зонування території та розрахунку зонального коефіцієнта 

КМ2; методика визначення локальних коефіцієнтів та обчислення коефіцієнта 

КМ3; визначення коефіцієнта функціонального використання земельної 

ділянки КФ; визначена структура і масштаби деталізації графічних матеріалів: 

від 1:10 000 до 1:5000 для міських поселень.  Автором даного дисертаційного 

дослідження вперше була проведена систематизація і класифікація земельно-

інформаційних систем нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів (ЗІС НГО), визначені вимоги до її планово-картографічного 

матеріалу та інформаційної бази [п. 3.5., 106]. 

Вказана науково-дослідна робота була покладена в основу галузевого 

стандарту СОУ ДКЗР 00032632-012:2009 "Оцінка земель. Правила 

розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів" (далі – Стандарт) [106]. Стандарт розроблено у 2009 р. 

Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст 

«Діпромісто» (розробники: к.г.н. Палеха Ю.М., (керівник розробки), к.е.н. 

Дехтяренко Ю.Ф., к.е.н. Манцевич Ю.М., Патиченко О.М., консультанти: 

доктор економічних наук А. Третяк, Н. Ключник, Т. Якубенко).  При 

розробленні ураховані пропозиції інституту УкрНДПІцивільсільбуд. СОУ 

ДКЗР 00032632-012:2009 зареєстровано Державним підприємством 

«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 

сертифікації та якості» за № 32595752/1927 від 10 вересня 2009 р. 
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Таким чином, у 2009 році були затверджені нормативно-методичні 

вимоги до розроблення технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів галузевим стандартом СОУ ДКЗР 

00032632-012:2009. 

2. Нормативно-методичні основи нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів і земель сільськогосподарського призначення. У зв’язку з 

внесеням суттєвих змін до законодавчої бази регулювання земельних 

відносин і прийняттям низки законів [46, 47], до методики та порядку 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та 

населених пунктів неодноразово вносились зміни. У 2004 р. Постановою 

Кабінету Міністрів України до назви Методики внесено уточнення 

«нормативна»: Методика нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від  23 березня 1995р. за № 213 (зі 

змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 2004 р. за № 213). У 2006 р. спільним наказом  

Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури 

України та Української академії аграрних наук затверджено нову редакцію 

Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення та населених пунктів (від 27.01. 2006р. за №18/15/21/11).    

 У 2016 р. відбулось розмежування нормативно-методичної бази 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і 

земель населених пунктів. У листопаді цього проку постановою Кабінету 

Міністрів України затверджена Методика нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення (від 16.11.2016 за №831), яка 

розроблена Держгеокадастром і набула чинності з 01.03.2017 р. У березні 

2017 р. Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 

затверджено Порядок нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення (від 23.05. 2017 р. за №262), який 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.05.2017 р. за №679/30547. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17#n13
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Цим Порядком запроваджено нову методику розрахунку вартості земель 

сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів і в їх 

межах.  

Згідно з розмежуванням нормативно-методичної бази нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і земель 

населених пунктів внесено зміни до Методики  – вилучено розділ, який 

стосується розрахунку земель сільськогосподарського призначення та 

прийнято новий Порядок – Порядок нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та 

продовольства України 25 листопада 2016 р. за № 489 та зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 р. за №1647/29777 (далі 

скорочено – Порядок).  

Алгоритм формування капіталізованого рентного доходу земельної 

ділянки в населеному пункті за діючою методикою відображено на рисунку 

1.5. 

 

Рис. 1.5. Граф-схема алгоритму формування капіталізованого рентного 

доходу із земельної ділянки в межах населеного пункту 

Джерело: сформовано автором на основі [99, 141]. 
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Не зважаючи на численні доповнення та деякі зміни, чинні Методика і 

Порядок по суті відображають положення, закладені у 1995 році. Метою 

затвердження нових Методики і Порядку було відокремлення механізму 

розрахунку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель 

сільськогосподарського призначення, а також у Порядку застосування 

коефіцієнту КФ до земельних ділянок не за їх функціональним призначенням, 

як було раніше, а за цільовим призначенням. 

3. Формування електронного документу геопросторової моделі 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. НГО є складовою 

державного земельного кадастру. Згідно з вимогами Закону України «Про 

Державний земельний кадастр» [Ст.13, 45] і з метою внесення відомостей 

про НГО до бази геоданих даних (далі – скорочено БГД) державного 

земельного кадастру (далі – скорочено ДЗК) у 2016 р. Державне 

підприємство «Центр держаного земельного кадастру» (скорочено Центр 

ДЗК)  спільно з Державною службою України з питань геодезії, картографії 

та кадастру (скорочено Держгеокадастр) розробили структуру електронного 

документу про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів [155]. 

Згідно з вимогами Центру ДЗК та Держгеокадастру,  з вересня 2016 р. 

відомості про НГО формуються в електронному вигляді (формат XML) у 

складі технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів і передаються до Держгеокадастру. 

У зв’язку з викладеним у цьому параграфі зазначимо, що здійснення 

земельної реформи в Україні, трансформація форм власності на землю, 

формування земельних ділянок як об’єкта права власності і права 

користування, тобто формування ринку землі стало необхідною умовою 

проведення оцінки земель.  

Сучасний концептуальний підхід до формування капіталізованого 

рентного дохіду земельної ділянки в межах населених пунктів формується 

під впливом двох основних складових – 1) інфраструктурної складової, яка 

враховує інфраструктурні і соціальні поліпшення земельної ділянки та 2) 
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географічної складової, яка відображає особливості місцерозташування 

населеного пункту в загальнодержавній системі виробництва і розселення; її 

поліпшення і обмеження на локальному рівні. Коригується вартість 

земельної ділянки під впливом її цільового призначення.  

Також необхідно зазначити що, за діючою методикою форма власності 

земельної ділянки в межах населених пунктів впливає на її вартість 

опосередковано – через цільове призначення земельної ділянки і регулюється 

коефіцієнтом «функціонального використання (КФ)» [п.3.5., 99]. Земельним 

кодексом визначено : «Цільове призначення земельних ділянок, які можуть 

перебувати у державній, комунальній, приватній чи колективній формах 

власності» [Р.ІІ, 52]; встановлено: «Порядок передачі земельних ділянок 

державної власності у комунальну власність і навпаки» [Ст. 117, 52].  

 

1.2. Законодавче та критеріальне забезпечення нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів. 

 

1.2.1. Законодавча база нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів. 

 

Діючі на даний час в Україні законодавча та нормативно-методична 

база дозволяють здійснювати всі види грошової оцінки земель, формувати 

ринок земель, забезпечують досягнення державних цілей з розвитку 

інфраструктури населених пунктів. Основними джерелами земельного права 

є закони України, які становлять фундамент земельного законодавства і 

посідають провідне місце в ієрархічній структурі законодавства держави 

[46]. 

Згідно з нормативно-методичною базою, за окремими методиками 

розраховується нормативна грошова оцінка земель за межами населених 

пунктів, земель сільськогосподарського призначення (Методика нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення від 16.11.2016 
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за № 831; Порядок нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення від 23.05. 2017 р. за № 262) та 

нормативна грошова оцінка земель населених пунктів [99, 141]. Нормативна 

грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення в межах 

населених пунктів і за його межами здійснюється за однією методикою і 

згідно з порядком, встановленим Методикою нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення та Порядоком нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.  

Дане дисертаційне дослідження спрямоване на удосконалення засад 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (крім земель 

сільськогосподарського призначення). Докладно проаналізуємо законодавчу і 

нормативно-методичну базу НГО земель населених пунктів (крім земель 

сільськогосподарського призначення). 

Правовою основою у розвитку ринкових земельних відносин у нашій 

державі є Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року. Конституція 

містить норми загального характеру, які є основою для правової 

регламентації суспільних земельних відносин. На відміну від інших 

законодавчих і підзаконних актів, у Конституції вміщено кілька статей, 

норми яких закріплюють і визначають новий підхід (концепцію) до 

регулювання земельних відносин не лише в сучасних умовах, а й на 

перспективу. З позиції земельних відносин, в основному законі держави – 

Конституції України, у статті 41 закріплено право приватної власності на 

землю.  

Сферу застосування нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів визначають наступні законодавчі акти України:  

 Земельний Кодекс України від 25.10.2001 за №2768-III; 

 Податковий Кодекс України від 02.12.2010 за №2755-VІ;  

 Закон України "Про землеустрій" від 22.05.2003  за №858-IV 

 Закон України “Про оцінку земель” від 11.12.2003 за № 1378-ІV; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17#n13
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Розглянемо основні засади застосування нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів, викладені у цих законодавчих актах. 

Земельний кодекс України (від 25.10.2001 за №2768-III) – основний 

законодавчий акт, згідно з яким регулюються земельні відносини в Україні.  

Згідно з Земельним кодексом : «земля є основним національним 

багатством, що перебуває під особливою охороною держави» [Ст. 1, п. 1, 52] ; 

«використання землі в Україні є платним» [Ст. 206, п. 1, 52]. Для оцінювання 

землі важливою є стаття 201, яка присвячена грошовій оцінці земельних 

ділянок і визначає спектр її застосування: «грошова оцінка земельних 

ділянок визначається на рентній основі» [Ст. 201, п. 1, 52]; «залежно від 

призначення та порядку проведення, грошова оцінка земельних ділянок може 

бути нормативною та експертною» [Ст. 201, п. 2, 52] ; «нормативна грошова 

оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру 

земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та 

охорони земель тощо» [Ст. 201, п. 3, 52]. 

 Податковий кодекс України  набрав чинності з 1 січня 2011[137]. В 

цьому нормативно-правовому акті вперше в Україні об'єднані норми 

врегулювання відносин у сфері оподаткування. Щоправда, цей Кодекс є дуже 

нестабільним і швидко змінюється. 

У Ст.6, п.6.1. Податкового кодексу вказано: «Податок – це 

обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється 

з платників податку згідно з цим Кодексом». [137]. «Плата за землю входить 

до складу податків на майно» [Ст. 265., 137]. «Об'єктами оподаткування є 

земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, а також  

земельні частки (паї), які перебувають у власності» [Ст. 270., 137]. «Базою 

оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з 

урахуванням коефіцієнта індексації» [Ст. 271., 137].  

Коефіцієнт, на який «індексується нормативна грошова оцінка 

сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель 
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несільськогосподарського призначення розраховується щороку  –  за станом 

на 1 січня поточного року – Центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом 

споживчих цін за попередній рік. Коефіцієнт індексації нормативної 

грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати 

проведення нормативної грошової оцінки земель» [Ст. 289., 137]. «Підставою 

для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру» 

[Ст. 286., 137]. 

Плата за землю диференціюється, як вже зазначалось у цьому розділі,  

для земель сільськогосподарського призначення, земель населених пунктів, а 

також земель за межами населених пунктів. Ставками земельного податку 

також регулюється плата за земельні ділянки різних форм власності – 

приватної, державної, комунальної. Рішення про розмір ставки земельного 

податку приймається органами місцевого самоврядування – міськими, 

селищними та сільськими радами в межах їх вповноважень. Ставки 

земельного податку для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких 

проведено, встановлюються у відсотках від їхньої грошової оцінки [137]. 

Законодавство висуває різні вимоги до ставок земельного податку для земель 

сільськогосподарського призначення, земель в межах населених пунктів 

(крім земель сільськогосподарського призначення), земель за межами 

населених пунктів (крім земель сільськогосподарського призначення).  

В законі України "Про землеустрій" визначено види оцінки земель, 

мету здійснення оцінки  [Ст. 38, 46], вимоги до розроблення документації із 

землеустрою [Р. ІІІ., 46]. Залежно від  призначення, проводиться економічна 

та грошова оцінка земель за  методиками,  затвердженими  Кабінетом 

Міністрів України. Метою проведення оцінки земель є визначення її вартості. 

Закон України "Про оцінку земель" [47] визначає правові засади 

здійснення оцінки земель. Цей закон спрямований на регулювання відносин у 

сфері оцінювання земель, забезпечення інформації про оподаткування і 

ринок земель. Обов'язковіcть проведення нормативної грошової оцінки 
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земель передбачено статтею 13 цього закону, a періодичність проведення 

НГО – статтею 18: не рідше одного разу на 5-7 років [Ст. 18, 47]. Підставою 

для здійснення НГО є рішення рад місцевого самоврядування. Оновлення 

НГО  проводиться у терміни, визначені чинним законодавством і є джерелом 

додаткових надходжень до місцевого бюджету від плати за землю. 

Для введення в дію НГО після її оновлення (вважаємо, що первинна 

нормативна грошова оцінка проведення для всіх населених пунктів України) 

необхідно: 1) позитивний висновок обов’язкової державної експертизи 

землевпорядної документації щодо технічної документації з НГО; 2) 

офіційне оприлюднення НГО здійснюється : «Відповідним органом 

місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному 

періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки 

земель або змін (в іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не 

раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом)» 

[п. 271.2, 137]. 

У Законі [47] визначені територіальні одиниці оцінювання : «Об'єктами 

оцінки земель є: територія адміністративно-територіальних одиниць або їх 

частин, території оціночних районів та зон, земельні ділянки чи їх частини 

або сукупність земельних ділянок і прав на них, у тому числі на земельні 

частки (паї), у межах території України». В статті 5 цього закону вказано 

сферу застосування НГО. 

 

1.2.2. Нормативно-критеріальне забезпечення нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів. 

 

Як вже зазначалось у цьому параграфі, нормативна грошова оцінка 

земель населених пунктів розраховується для всіх категорій земель за 

окремими методиками – для земель сільськогосподарського призначення і 
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для земель населених пунктів (за винятком сільськогосподарських угідь в їх 

межах). 

Нормативною базою НГО є: Методика нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів, від  23 березня 1995р. за № 213 (назва зі змінами, 

внесеними Кабінетому Міністрів України від 05.07. 2004 р. за № 843, від 

16.11.2016 р. за №831) [141]; Методика нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення, від 16.11.2016 за №831); Порядок 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, від 25.11.2016 р. за 

№ 489 [99]; Порядок нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення, від 23.05. 2017 р. за №262. 

Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів регламентується галузевим стандартом СОУ 

ДКЗР 00032632-012:2009 «Оцінка земель. Правила розроблення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» 

(далі – Стандарт) [106]. 

Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення визначає методичні положення оцінювання 

сільськогосподарських і несільськогосподарських угідь на землях 

сільськогосподарського призначення, інформаційну базу здійснення 

оцінювання цих земель. Нормативна грошова оцінка земель 

сільськогосподарського призначення як в межах населених пунктів, так і за їх 

межами розрахувається на основі шкал грошової оцінки агровиробничих 

груп ґрунтів за формулою, наведеною у п.6. Методики нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення. В основу  методики 

розрахунку покладено рентний дохід, який створюється при виробництві 

зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель, 

проведеної в 1988 році. Оцінювання земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення здійснюється окремо для орних земель, 

земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і 

пасовищами. Процедуру оцінювання земель сільськогосподарського 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17#n13
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призначення (сільськогосподарських угідь - ріллі, багаторічних насаджень, 

сіножатей, пасовищ, перелогів та несільськогосподарських угідь на землях 

сільськогосподарського призначення) визначає Порядок нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.  

Методика нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (далі 

скорочено – Методика) визначає мету і функції нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів, відображає механізм розрахунку основних 

чинників формування НГО (див. рис. 1.5.) : принцип розрахунку 

«нормативної грошової оцінки квадратного метра земельної ділянки (ЦН)» 

[п. 3, Р. ІІ., 99] (за вийнятком сільськогосподарських угідь) (у гривнях); 

пропонує формулу розрахунку одного з множників показника ЦН – 

«коефіцієнта КМ, який характеризує місцеположення земельної ділянки в 

населеному пункті» [п. 6, Р. ІІ., 99].  

Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів був 

затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 

України 25 листопада 2016 р. за № 489 (далі – Порядок) та зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 р. за № 1647/29777.  

Порядок розкриває інформаційну базу НГО і в порівнянні з Методикою 

докладніше висвітлює сутність критеріїв НГО: «нормативної грошової 

оцінки одного квадратного метра земельної ділянки населеного пункту (ЦН)» 

[п. 3, Р. ІІ., 99] та її складових [99] – «коефіцієнта, який характеризує 

використання земельної ділянки (КФ)» [п. 5, Р. ІІ., 99]; «коефіцієнта, який 

характеризує місцеположення земельної ділянки (КМ)» [п. 6, Р. ІІ., 99]. Надає 

послідовність розрахунку ключових кроків алгоритму – «середньої (базової) 

вартості одного квадратного метру земель населеного пункту (ЦНМ)» [п. 7, 

Р. ІІ., 99]; «вартості одного квадратного метру земель населених пунктів за 

економіко-планувальними зонами  (ЦНЗ)» [п. 9, Р. ІІ., 99]. Принципи 

застосування складових коефіцієнта КМ для населених пунктів за їхніми 

адміністративними та територіальними ознаками надано у Додатку 7 

Порядку. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17#n13
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Критеріальне забезпечення нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів (крім земель сільськогосподарського призначення), 

відповідно до діючої нормативно-методичної бази зображено на рис.1.6. 

 

 

Рис. 1.6. Граф-схема алгоритму критеріального забезпечення 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки населеного пункту 

відповідно до діючої нормативно-методичної бази 

Джерело: розроблено автором на основі [99, 141] 

 

За період дії Методики і Порядку до них неодноразово вносились 

зміни, але по суті ці документи відображають положення закладені у 

1995 році і не відповідають реаліям сьогодення. Окремі критерії та поняття 

потребують уточнення і більш глибокого тлумачення. 

Професійна діяльність у будь-якій сфері повинна регулюватись 

системою відповідних стандартів, що дозволяє використовувати єдину 

термінологію, понятійний апарат і методики, здійснювати контроль за 

діяльністю у цій сфері.  

Законом України «Про оцінку земель» визначено : «нормативна 

грошова оцінка земельних ділянок проводиться згідно з вимогами державних 

стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на 

землях усіх категорій та форм власності» [Ст. 18, 47]. «За результатами 
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бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок складається» [Ст. 20, 47] відповідна технічна 

документація. 

Нормативно-методичні вимоги щодо розроблення НГО затверджені 

галузевим стандартом СОУ ДКЗР 00032632-012:2009  «Оцінка земель. 

Правила розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів», затвердженим наказом Держкомзему від 

24.06.2009 № 335 та зареєстрованим Українським науково-дослідним 

інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики 

Держспоживстандарту України від 10.09.2009 за № 32595752/1927. 

У Стандарті встановлено параметри, які регламентують склад технічної 

документації з НГО для населених пунктів різних категорій. Визначено 

структуру і масштаби деталізації графічних матеріалів: від 1:10 000 до 1:5000 

для міських поселень і від 1:5 000 до 1:2000 для сільських населених пунктів. 

Визначені терміни деяких понять: грошова оцінка, витрати на освоєння та 

облаштування території, економіко-планувальна зона, локальні фактори.  

Як вже зазначалось у першому розділі, автором даного дисертаційного 

дослідження стандартизовано структуру геопросторових моделей НГО, 

надано перелік та класи обов’язкових шарів і висвітлено вимоги до 

картографічної основи, які викладені у п.3.5. Стандарту. Однак за 9 років з 

часу прийняття Стандарту були законодавчо висунуті додаткові вимоги до 

розроблення НГО: 1) у 2011 році прийнято Закон «Про державний земельний 

кадастр» [45], у статтях 21 та 23 якого зазначено, що відомості про 

нормативну грошову оцінку земель вносяться до Державного земельного 

кадастру на підставі технічної документації з НГО; 2) з вересня 2016 р. 

Центром ДЗК спільно з Держгеокадастром введені вимоги до формування 

електронного документу НГО за затвердженою структурою [155, 158]. В той 

же час розроблена структура електронного документа НГО [155] не 

досконала і потребує доопрацювання. 
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1.3. Спільні риси та відмінності методології оцінювання земель в Україні 

і країнах світу  

 

Створення інституту оцінювання земель в країнах світу має давню 

історію. Найбільших успіхів тут досягли країни Західної Європи – 

Німеччина, Франція, Швейцарія, а також Велика Британія і США. 

Необхідність здійснення оцінювання нерухомості в цих країнах виникла у 

XVIII - XIX ст. і була пов’язана з формуванням ринкових відносин, 

приватною власністю на землю і майно, інститутом правових відносин ринку 

нерухомості. Проте професійний підхід до оцінювання нерухомості почав 

формуватись у другій половині минулого століття. В кінці 70-х років ХХ ст. 

рівень діяльності міжнародних фінансових інститутів вже потребував 

розроблення єдиних міжнародних стандартів оцінювання. З метою 

впровадження єдиного підходу до оцінювальної діяльності у 1981 році було 

створено Міжнародний Комітет по Стандартах Оцінки Нерухомості 

(МКСОН). Завданням МКСОН було формування та публікація Стандартів і 

практичних рекомендацій з оцінювання майна з урахуванням суспільних 

інтересів для їх використання при підготовці  фінансової звітності; 

здійснення діяльності з поширення цих матеріалів у світовому масштабі; 

коригування Стандартів з урахуванням думок різних країн, виявлення 

розбіжностей у формулюваннях та застосуванні Стандартів. Включення у 

травні 1985 р. МКСОН до реєстру Економічної та Соціальної Ради ООН 

свідчить про його визнання міжнародною спільнотою. Нині єдиними 

Стандартами оцінки користується понад 40 країн-учасниць організації 

оцінювачів. Важливою особливістю у застосуванні Міжнародних стандартів 

оцінки є безумовне використання оцінювачами законодавчої та нормативної 

бази країни, де здійснюється їхня діяльність [93]. 

В численних працях [75, 82, 93, 119, 169, 176] науковці звертались до 

питання особливостей оцінювання нерухомості у країнах світу. Метою 

нашого дослідження є порівняння формування основних методологічних 
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підходів до оцінювання нерухомості у країнах світу і в Україні. Дослідження 

здійснені на прикладі інституту оцінювання нерухомості у США, Великій 

Британії, Німеччині, Франції, Швейцарії і в України. Оскільки дане 

дисертаційне дослідження спрямоване на нормативну грошову оцінку земель 

населених пунктів, то, порівнюючи зарубіжний досвід оцінювання з 

українським, зосередимо увагу на наступних питаннях: 1) особливостях 

оцінювання земельних ділянок і нерухомого майна в Україні і зарубіжжі; 2) 

методологічних підходах до оцінювання земель з урахуванням мети його 

здійснення; 3) наявності результатів диференційованого оцінювання земель 

різного цільового призначення; 4) особливостях оподаткування нерухомого 

майна (земельних ділянок).  

Проаналізуємо спільні риси оцінювання земель у країнах світу і в 

Україні та відмінності між ними.  

1. Розподіл оцінки земель за їх функціями. В розвинених країнах світу 

розрізняють нормативну оцінку, яка виконує виключно фіскальні функції – 

для встановлення податку на землю, та ринкову оцінку, яка призначена для 

здійснення трансакцій – купівля-продаж, застава, успадкування тощо [93].  

Варто зазначити, що діюча в Україні грошова оцінка земель 

методологічно також поділяється за метою її функціонального використання 

на фіскальну – нормативна грошова оцінка земель та оцінку для здійснення 

трансакцій – експертну грошову оцінку. 

2. Оцінювання земельної ділянки здійснюється  як єдиного майнового 

комплексу. У більшості країн світу оцінювання земельної ділянки 

здійснюється  як єдиного майнового комплексу, який  включає земельні 

ділянки та поліпшення на них – земля оцінюється разом з будівлями і 

спорудами, розташованими в межах оцінюваної земельної ділянки [75, 93]. 

В Україні на даний час діють окремі інститути оцінювання – 

нормативна грошова оцінка земель здійснює оцінювання земельної ділянки з 

урахуванням її функціонального використання та цільового призначення) без 

оцінювання розміщених на ній споруд. Саме така оцінка лежить в основі 
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нарахування земельного податку [Ст. 271, 137]. Контроль за здійсненням 

оцінювання земель здійснює Держгеокадастр.  Окремий інститут оцінювання 

здійснює оцінку нерухомості.  Розмір нарахування податку на нерухомість, 

крім земельної ділянки, залежить від житлової площі об’єкта житлової 

нерухомості [Ст. 265, п. 265.3, 137]. При земельному податку вартість 

нерухомого майна не враховується. 

Розмежування оцінювання  об’єктів нерухомості притаманне й іншим 

країнам пострадянського простору, наприклад – Білорусі, Грузії, Естонії, 

Казахстану, Вірменії, Литві [18, 26]. У Дод.А.1 здійснено порівняння 

основних критеріїв оцінювання нерухомості в Україні і країнах світу  

3. Формування кадастру нерухомості для здійснення оподаткування.   

У світовій практиці існує два типи ведення кадастрів – класичний та 

система записів. Класичний представляє собою форму реєстраційної системи 

юридичного типу (найпоширеніша – система Р. Торенса), за якою відомості 

про нерухомі об’єкти формуються на підставі аналізу топографічних карт. 

Ведення кадастру за системою Р. Торенса здійснюється в США, Канаді, 

інших латиноамериканських країнах [81, 134].  

Поширена також німецька (Пруська) кадастрова система [134]. Ця 

кадастрова система складається з: 1) реєстру нерухомості (ALB) – цифровий 

реєстр нерухомості із зазначенням номера парцели (земельної ділянки), 

власника, адреси тощо; 2) картки оцінки нерухомості (ALK) із зазначенням 

номера парцели (земельної ділянки), її топографії, власника тощо. Реєстрація 

записів за Пруською системою здійснюється у Німеччині, країнах 

Центральної та Північної Європи. 

Кадастрова система записів є збірним документом, які посвідчують 

реєстрацію переходу права власності на майно і підтверджують та 

захищають майнові інтереси власника [4, 91, 98, 189, 190, 194, 197]. 

Класична кадастрова система включає в себе два аспекти – ведення 

земельної кадастрової системи і ведення реєстраційної кадастрової системи. 

При веденні земельного кадастру визначаються точні межі земельної ділянки 
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на підставі кадастрового обміру землі (кадастрової книги), або за даними 

топографічної зйомки (кадастрової картки). При веденні реєстраційної 

кадастрової системи фіксуються правовий статус об’єктів нерухомості 

(земельних ділянок з об’єктами нерухомості), їх власники, підстава переходу 

права власності, обмеження та обтяження тощо. 

Ведення кадастру здійснюється відповідною кадастровою службою. 

Класична кадастрова система діє в Австралії, Новій Зеландії, одній з 

провінцій Канади; запозичені такими країнами пострадянського простору як 

Естонія, Латвія, Казахстан, Російська Федерація, Білорусь [16, 26, 157]. 

Система публічних записів,  на відміну від кадастрової системи, це 

реєстрація переходу права власності на нерухоме майно. Вона є не 

правостворюючою, а носить технічне значення. В якості прикладу можна 

навести французьку кадастрову систему [134]. Це офіційна система 

реєстрації, її головна функція – оцінка власності; цей кадастр не визначає 

точні межі земельної ділянки, але юридично підтверджує їх. Французська 

кадастрова система діє у Франції та у країнах, які були французькими 

колоніями. 

В Україні діє класична кадастрова система реєстрації нерухомості [74, 

91, 98, 134]. Кадастровий облік земельних ділянок і територій здійснюють 

Державний земельний кадастр земель [45] і містобудівний кадастр [48].  

«Містобудівний кадастр -  це державна система зберігання і використання 

геопросторових даних про територію в розрізі адміністративно-

територіальних одиниць; створюється як розподілена геоінформаційна 

система та ведеться з урахуванням даних державного земельного  кадастру» 

[п. 2, 48]. Державний земельний кадастр створено та ведеться згідно з 

Законом України «Про державний земельний кадастр». Це «єдина державна 

геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах 

державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх 

використанні, а також дані про кількісну та якісну характеристику земель» 

[Ст. 1, 45]. Згідно з нормами даного нормативно-правового акту, кожна 
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земельна ділянка фіксується в державному земельному кадастрі за своїм 

унікальним кадастровим номером. «Ведення Державного земельного 

кадастру здійснює Держгеокадастр та його територіальні органи» [Ст. 4, 45]. 

Право власності на земельну ділянку виникає в Україні після їх державної 

реєстрації. 

Важливими відомостями про земельну ділянку є право власності на неї 

та право користування нею. Наявність цих відомостей, які гарантують 

недоторканість земельної ділянки, є однією з важливих функцій кадастру 

європейських країн і зосереджені в інформаційній базі одного кадастру, що 

відповідає європейським тенденціям створення єдиної інтегрованої системи 

реєстрації (AFIS-ALKIS-ATKIS – в Німеччині; IPE - в Польщі) [134]. На 

даний час в Україні реєстрація відомостей про земельну ділянку ведеться в 

Держгеокадастрі, а реєстрація прав власності на неї веде Укрдержреєстр 

(Мін’юст України). Прагнення інтеграції України до Євросоюзу повинно 

враховувати європейські тенденції створення єдиної інтегрованої системи 

кадастрової реєстрації. 

У Дод. А.2 здійснено порівняння особливостей формування кадастру 

нерухомості в Україні і країнах світу  

4. Диференціальний підхід до оцінювання територій різного 

функціонального призначення. В розвинених країнах світу (США, Німечина, 

Франція тощо) здійснюється диференціальний підхід до оцінювання 

територій різного функціонального призначення – забудованих земель, 

земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду. 

В Україні за окремими методиками здійснюється оцінювання земель 

сільськогосподарського призначення, земель населених пунктів і земель за 

межами населених пунктів. 

В межах населених пунктів єдина методика оцінювання 

розповсюджується на всі його землі, крім земель сільськогосподарського 

призначення [99, 141]. Землі сільськогосподарського призначення в межах 

населених пунктів і за його межами оцінюються за методикою і порядком 
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нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. 

Землі водного фонду в межах населених пунктів оцінюються відповідно до 

п. 12 Порядку. Землі лісового фонду оцінюються на загальних підставах з 

іншими землями в межах населених пунктів. На нашу думку, території 

лісового фонду, так само як і сільськогосподарського призначення в межах 

населених пунктів, повинні оцінюватись за окремою методикою. 

5. Розмір ставки земельного податку. Розмір ставки земельного податку 

(податку на нерухомість) у більшості країн світу регулюється національними 

законами. Стягнення податку здійснюється, як правило, органами влади 

загальнодержавного або регіонального рівня; участь органів місцевого рівня 

є різною. 

В Україні розмір ставки податку  встановлюється Податковим 

кодексом [137] окремо для земельних ділянок і для об’єктів нерухомості. Для 

земельних ділянок ставка податку диференціюється для земель різного 

цільового призначення (наприклад, земель сільськогосподарського 

використання та земель населених пунктів) і різних форм власності 

(приватної, державної, комунальної) [п. 274, 137]. Платниками податку є 

фізичні та юридичні особи, які є власниками земельних ділянок, частокй, паїв 

та землекористувачі. «Об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які 

перебувають у власності або у користуванні, власні земельні частки (паї)» 

[п. 270, 137]. «Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних 

ділянок з врахуванням коефіцієнту індексації на початок поточного року» 

[п. 271, 137].  

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що у світовій практиці вироблені 

наступні основні принципи оподаткування нерухомості : 

1. В досліджуваних країнах світу об’єктами оподаткування є об’єкт 

нерухомості, як єдиний майновий комплекс – земельна ділянка з 

поліпшеннями, розміщеними на ній будівлями і спорудами.  В Україні 

об’єктом оподаткування земель населених пунктів є земельна ділянка з 
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поліпшеннями (забезпеченість інженерною і соціальною інфраструктурою) 

але без розміщених на ній будівель і споруд.  

2. В усіх країнах для здійснення оподаткування є обов’язковим 

здійснення оцінки об’єктів нерухомості. В Україні для здійснення 

«оподаткування земельних ділянок в межах населених пунктів є  

обов’язковим проведення нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів» [Ст. 201, п. 2, 52]). 

3. В усіх країнах для обліку земельних ділянок здійснюється 

формування кадастрів нерухомості. В Україні – це ведення Державного 

земельного кадастру [Ст. 193-194, 52, Ст. 286, 137]) і містобудівного 

кадастру [48]. Державний земельний кадастр містить інформацію про 

земельні ділянки, містобудівний кадастр – про території в межах 

адміністративно-територіальних одиниць та ведеться з урахуванням даних 

державного земельного  кадастру. 

4. В усіх країнах суб’єктами оподаткування на нерухомість є власники 

майна. В Україні суб’єкти оподаткування встановлюються згідно зі статею 

270 Податкового Кодексу. Ними виступають власники та користувачі 

земельних ділянок; надходження збору від податків на нерухоме майно 

здійснюється до місцевих бюджетів [Р. ХІІ, 137]. 

В Україні оподаткування встановлюється і регулюється  вимогами 

Податкового кодексу. Земельний податок є складовою частиною загальної 

системи оподаткування. Для населених пунктів земельний податок є платою 

за використання природних ресурсів в межах населеного пункту, а також за 

містобудівні властивості (поліпшення, обмеження) земельних ділянок.  

Надходження від збору податків на землю стовідсотково залишаються в 

місцевих бюджетах [46, 47, 52, 99, 137, 141].  
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Висновки до розділу 1  

 

1. На основі проведеного аналізу можна зробити наступні висновки: 

1) необхідність оцінювання землі як основного ресурсу держави виникла з 

перших кроків реформування земельних відносин. Методологія оцінювання 

земель в Україні сформована під впливом двох основних завдань:  

 фіскального, яке забезпечує нормативна грошова оцінка; 

  ринкового оцінювання – забезпечує експертна оцінка; 

2) методологія оцінювання земель населених пунктів формувалась поетапно: 

 низка методичних підходів диференціації ставок податку була 

інтегрована в комплексну економічну оцінку території (КЕОТ) 

населених пунктів України; 

 результатом об’єднання методологічних підходів щодо оцінювання 

земель населених пунктів – КЕОТ, стала розроблена у 1991 році 

методика економіко-містобудівної оцінки території міст різної 

величини, яка з часом трансформувалась у нормативну грошову оцінку 

земель населених пунктів. 

3) аналіз методологічних підходів до оцінювання земель населених пунктів 

свідчить про те, що методика оцінювання спрямована на значні, великі і 

середні міста і не враховує особливості малих міських поселень та сіл; 

4) еволюція формування ринку землі, проголошення України незалежною 

державою спрямували етапи формування законодавчої бази у галузі 

регулювання земельних відносин та нормативно-методичної бази оцінювання 

урбанізованих територій. На даний час в межах населених пунктів за 

окремими методиками здійснюється нормативна грошова оцінка земель 

населених пунктів (крім земель сільськогосподарського призначення) та 

нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення.  

Досліджена тенденція формування нормативно-методичної бази 

оцінювання земель населених пунктів свідчить про її недосконалість. 
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Основні положення і методика залишились незмінними з 1995 р. і не 

відповідають реаліям сьогодення. 

2. Аналіз світового досвіду оцінювання та оподаткування нерухомого 

майна свідчить про суттєві відмінності у підходах з оцінювання 

урбанізованих земель в Україні з провідними країнами світу: 

 розмежування в Україні фіскальної і ринкової функцій оцінювання; 

 оцінювання не єдиного майнового комплеску земельної ділянки, а 

лише землі з її поліпшеннями і обмеженнями (без розміщених на ній 

будівель і споруд);  

 кадастрова реєстрація земельної ділянки функціонально розподілена 

між різними кадастрами – Державним земельним кадастром, 

Укрдержреєстром і містобудівним кадастром.  

5. З огляду викладеного, мій концептуальний підхід до оцінювання 

земельних ділянок в межах населених пунктів (крім земель 

сільськогосподарського призначення) базується на наступних засадах:  

 комплексне розуміння об’єкта оцінювання – земельні ділянки з їх 

поліпшеннями та обмеженнями (без розміщених на них будівель та 

споруд, які є об’єктом експертної оцінки); 

 оцінювання земель здійснюється на рентному підході; 

 оцінювання земель базується на існуючій законодавчій базі; 

 удосконалення діючої нормативно-методичної бази оцінювання земель 

населених пунктів; 

 аналітичний підхід до поліпшень та обмежень в користуванні 

земельною ділянкою – позитивного (який підвищує вартість земельної 

ділянки) і негативного (який понижує вартість земельної ділянки) 

впливу локальних факторів на грошову оцінку земельних ділянок; 

 врахування адміністративно-територіального поділу в диференціації 

вартості земельної ділянки не тільки на регіональному, а й на 

внутрішньоміському рівні; 
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 ГІС-моделювання та картографування диференціації грошової оцінки 

земель малих населених пунктів. 

Переваги такого підходу до оцінювання земель населених пунктів з 

існуючими підходами полягають у наступному: 

 удосконалена нормативно-методична база: 1) більш глибоко розкриває 

сутність окремих понять і їх розрахунок; 2) за кроками надає алгоритм 

оцінювання земельних ділянок; 3) краще враховує вплив поліпшень і 

обмежень на вартість земельної ділянки; 

 пропоновані методичні підходи є більш диференційованими, а отже 

більш точними при оцінюванні земельних ділянок з урахуванням 

міського адміністративно-територіального поділу, кадастрового поділу, 

оцінювання земель малих населених пунктів.  

Для більш об’єктивної і прозорої процедури оцінювання земель населених 

пунктів пропонуємо: 

 відкоригувати формулу розрахунку грошової оцінки земельної ділянки 

(ЦН в грн./м
2
)відповідно до діючої методики; 

 присвоїти індекси складовим регіонального коефіцієнта КМ1, надати 

його формулу розрахунку;  

 розкрити сутність поняття «локальні фактори» та описати формулу 

розрахунку локального коефіцієнта КМ3; 

 застосування геоінформаційних методів як при процедурі оцінювання, 

так і при візуалізації результатів оцінювання.  

Формування єдиної кадастрової інформаційної системи, у тому числі 

містобудівного та державного земельного кадастрів,  є необхідністю 

ефективного управління і планування територій 

. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ТА АЛГОРИТМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

 

2.1. Чинники формування диференціальної земельної ренти в населених 

пунктах (містобудівної ренти). 

 

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, як і оцінка 

інших категорій земель, здійснюється на рентній основі і є капіталізованим 

рентним доходом із земельної ділянки [40, 42, 92, 99, 137].  

Рента – це економічна форма реалізації власності на землю. 

Додатковий дохід із земельної ділянки, який одержує землевласник, є 

земельною рентою. Дохід із земельної ділянки визначає вартість (ціну), яка є 

капіталізованим доходом від надання землі в оренду. Відносини, які 

виникають внаслідок виробництва і привласнення додаткового продукту на 

основі використання землі називають рентними відносинами [93, 108, 119]. 

Утворення ренти і рентних відносин було ґрунтовно досліджено ще в 

ХVІІІХІХ ст. економістами класичної школи (А. Сміт, Д. Рікардо, Й. Тюнен, 

К. Маркс та інші вчені) [83, 93, 108, 119, 151]. Ці теорії про утворення 

диференціальної земельної ренти були спрямовані на формування вартості на 

сільськогосподарських або лісогосподарських землях.   

Розрізняють ренту І і ренту ІІ [34, 54, 55, 83]. На сільськогосподарських 

землях додатковий дохід може утворюватись за двох обставин: 1) при 

відмінності в родючості земельних ділянок і їх місця розташування – рента І; 

2) при відмінностях у додаткових вкладеннях факторів виробництва в одну й 

ту саму земельну ділянку, які були здійснені раніше для отримання 

додаткового прибутку – рента ІІ [54, 55, 93, 108, 119]. 

Виділяють такі основні форми земельної ренти: абсолютну, 

диференціальну, монопольну [83, 93, 119, 149]. 
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Питанню утворення ренти на урбанізованих територіях присвячені 

теорії  Стюарта Мілля, в яких прослідковується, що основним чинником 

формування ренти у містах є теорія доступності. Серед радянських вчених 

питанням прояву диференціальної ренти щодо будівельної та містобудівної 

оцінки території населеного пункту присвячені праці С. Кабакової, в яких 

вона звертала увагу на особливості формування на будівельних ділянках 

диференціальної ренти І і диференціальної ренти ІІ. А саме, диференціальна 

рента І відображає відмінності природних властивостей різних будівельних 

ділянок, а диференціальна рента ІІ – відображає додатковий прибуток від 

капіталовкладень, які були здійснені раніше, при освоєнні цих ділянок [54, 

55].   

Вітчизняними вченими Д. С. Добряк [38, 57, 65, 167] на початку 2000-х 

років нашого століття ґрунтовно досліджено особливості формування 

диференціальної земельної ренти на сільськогосподарських землях. 

Ю. М. Палехою досліджено принципи формування диференціальної 

земельної ренти у містах [107, 108, 119], сформовано поняття міської ренти 

[119]. 

Показники диференціальної, абсолютної та монопольної ренти, 

сформовані на землях населених пунктів, характеризуються наступними 

особливостями [93, 108, 119]: 

1) специфіка формування диференціальної земельної ренти в населених 

пунктах полягає в тому, «що земля в населених пунктах розглядається не як 

засіб (ресурс) виробництва, а як просторовий базис забезпечення 

життєдіяльності населення» [108, с. 9]. Звідси випливає, що: 

«Диференціальна міська земельна рента формується під впливом двох 

основних факторів: зручності місцерозташування (географічна складова) та 

рівня облаштування (інфраструктурна складова)» [108, с. 10] : а) зручне місце 

розташування земельної ділянки зумовлює зменшення витрат при 

користуванні нею на транспортні перевезення для задоволення виробничих, 

житлових або соціальних потреб; б) рівень освоєння земельної ділянки 
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знижує витрати при задоволенні виробничих, житлових або соціальних 

потреб  за рахунок  наявності інженерної інфраструктури (мереж 

енергозабезпечення, централізованого водопостачання, каналізації). 

Результатом дії цих двох особливостей є ефективність додаткових 

капіталовкладень в облаштування земельної ділянки, що, у свою чергу, 

збільшить додатковий прибуток з використання цієї земельної ділянки. В той 

же час, підвищений попит на земельну ділянку з кращими властивостями 

збільшує її споживчу цінність; 

2) абсолютна земельна рента в межах населеного пункту формується не 

за рахунок конкретних властивостей земельної ділянки, а за рахунок її 

цільового призначення. Цільове призначення земельної ділянки впливає на 

величину прибутку через її використання в тій чи іншій сфері 

господарського комплексу: промисловості, торгівлі, сфері обслуговування, 

рекреації тощо; 

3) монопольна рента в населеному пункті утворюється на всіх 

земельних ділянках, бо кожна земельна ділянка в населеному пункті є 

унікальною і неповторною з позиції комплексу властивостей – місця 

розташування, інженерного та соціального забезпечення, транспортної 

доступності, екологічного стану тощо. 

Виконаний аналіз поглядів вчених дозволяє стверджувати, що 

остаточна вартість земельної ділянки населеного пункту формується під 

впливом диференціальної земельної ренти і абсолютної ренти, яка 

відображає цільове призначення земельної ділянки. Головними чинниками 

формування диференціальної земельної ренти виступають географічні умови 

та інфраструктурне забезпечення земельної ділянки. Географічна складова є 

відображенням класичної диференціальної ренти І, а інфраструктурна 

складова – диференціальної ренти ІІ [119].   

Особливості формування диференціальної земельної ренти в міських та 

сільських населених пунктах мають певні відмінності, але основи її 

формування однакові і залежать від містобудівних особливостей населеного 
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пункту. Тому доцільно диференціальну земельну ренту, яка утворюється в 

населених пунктах розглядати не як міську ренту, а як містобудівну ренту.  

Отже, диференціальна містобудівна рента – це додатковий дохід із 

земельної ділянки населеного пункту, який утворюється завдяки її місцю 

розташування (диференціюється значеннями коефіцієнтів географічної 

складової) і рівню інженерного забезпечення (відображає інфраструктурна 

складова містобудівної ренти).  

Надалі термін диференціальна земельна рента, яка утворюється на 

землях населених пунктів будемо називати скорочено – диференціальна 

містобудівна рента. 

Схему формування земельної ренти в населених пунктах за діючою 

методикою відображено на рисунку 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Граф-схема структури формування земельної ренти на землях 

населених пунктів за діючою методикою. 

Позначення: сутність коефіцієнтів розкрито у формулі 2.1. та у 

підпараграфі 2.2.2.  

 Джерело: розроблено автором на основі [99, 119, 141] 
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2.2. Методика та алгоритми оцінювання земель населених пунктів (без 

земель сільськогосподарського призначення). 

 

2.2.1. Методика розрахунку нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів. 

 

Основними нормативно-методичними документами, які забезпечують 

дотримання процедури виконання нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів (крім земель сільськогосподарського призначення)  є 

Методика [141] та Порядок [99]. Метою проведення НГО є встановлення 

нормативної грошової оцінки кожної земельної ділянки населеного пункту (в 

грн.).  

Нормативна грошова оцінка 1 м
2
 земельної ділянки в населеному 

пункті визначається за  формулою 2.1 [п. 3.3, 99, п. 21, 141]: 

« МФ

К

П
Н КК

Н

НВ
= Ц 


     (2.1) 

де Цн – нормативна грошова  оцінка  квадратного метра земельної 

ділянки (у гривнях); 

В – витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку на 

квадратний метр (у гривнях); 

НП – норма прибутку (6%); 

НК – норма капіталізації (3%); 

КФ – коефіцієнт, який характеризує функціональне використання 

земельної  ділянки; 

КМ – коефіцієнт, який характеризує місцерозташування земельної 

ділянки». 

У формулі розрахунку ЦН враховано дію ренти І і ренти ІІ, які 

виражені географічною складовою та інфраструктурною складовою 

містобудівної ренти. Географічна складова відображає зручність місця 
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розташування земельної ділянки; інфраструктурна складова – рівень 

облаштування земельної ділянки  [107, 108, 119]. 

Розглянемо методику формування НГО як рентного доходу із 

земельної ділянки. 

Інфраструктурна складова містобудівної ренти характеризує рівень 

облаштування земельної ділянки  [107, 108, 119] (див. рис. 2.1). У тотожності 

нормативної грошової оцінки 1 м
2
 земельної ділянки (ЦН), (формула 2.1) 

інфраструктурна складова містобудівної ренти виражена добутком показника 

на освоєння та облаштування території (В) на частку НП і НК. «Індексація 

витрат здійснюється за індексами вартості основних фондів» [п. 4, 99]  згідно 

з вимогами чинного законодавства України.  

Дані про натуральні та вартісні показники облаштування території 

населеного пункту станом на початок року розроблення НГО, необхідні для 

розрахунку показника В, є вихідними даними, які надає замовник НГО 

відповідно до рекомендованих форм, наведених у Додатку Б Стандарту [106]. 

Географічна складова містобудівної ренти відображає зручність місця 

розташування земельної ділянки і виражена коефіцієнтом КМ. Географічні 

особливості формування диференціальної земельної ренти були вперше 

розглянуті у праці Ю.М. Палехи [107, 108, 119]. На відміну від 

сільськогосподарських угідь, вартість інших земель в населених пунктах 

диференціюється під впливом географічної складової містобудівної ренти, 

коефіцієнта КМ, і ґрунтується на певних методологічних засадах – наявності 

трох компонентів прояву географічної складової містобудівної ренти: 

регіональної (регулюється значенням коефіцієнта КМ1), внутрішньоміської 

(регулюється значенням коефіцієнта КМ2) та локальної (регулюється 

значенням коефіцієнта КМ3) [99, 141]. Структуру формування географічної 

складової диференціальної містобудівної ренти відображено у Дод. Б.1. 
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2.2.2. Методика та алгоритми розрахунку географічної складової 

містобудівної  ренти – коефіцієнта КМ. 

 

У п.6. Порядку [99] розкрито сутність коефіцієнта КМ,  але не в повній 

мірі. Тому пропонуємо докладно розглянути це питання. Із викладеного у 

попередньому параграфі випливає, що коефіцієнт КМ є комплексним, або 

сукупним. Пропонуємо ширше розкрити його визначення : «КМ – сукупний 

коефіцієнт місця розташування, який характеризує місцеположення 

населеного пункту в системі розселення і місце розташування земельної 

ділянки в межах населеного пункту».  

Також, варто звернути увагу на доцільність поглиблення трактування 

сутності множників коефіцієнта КМ – коефіцієнтів КМ1, КМ2 і КМ3. 

Формулювання цих показників, які надані в нормативно-методичних 

джерелах [93, п. 21, 99, 141 ], також не в повній мірі розкривають їх сутність, 

тому пропонуємо наступні визначення понять:  

КМ1 – сукупний регіональний коефіцієнт, який характеризує залежність 

рентного доходу із земельної ділянки від місцеположення населеного пункту 

у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва і 

розселення (регіональний рівень формування диференціальної земельної 

ренти);  

КМ2 – зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність 

території населеного пункту в межах економіко-планувальних зон 

(внутрішньоміський рівень або зональний рівень формування 

диференціальної земельної ренти); 

КМ3 – загальний сукупний локальний коефіцієнт, який характеризує 

залежність рентного доходу із земельної ділянки від  локальних 

особливостей населеного пункту і формується під впливом антропогенних та 

природно-ландшафтних факторів.  

Формула розрахунку сукупного коефіцієнта місця розташування КМ 

описана у Методиці і Порядку: 
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«КМ = КМ1 × КМ2 × КМ3», [п. 6, 99, п. 21, 141]   (2.2). 

Структура формування географічної складової містобудівної ренти 

зображена  у Дод. А.1. Особливістю внутрішньоміського та локального рівнів 

формування містобудівної ренти є їх картографування із застосуванням 

геоінформаційних систем і технологій. 

Аналіз формування географічної складової містобудівної ренти на 

регіональному і внутрішньоміському рівнях в містах України докладно 

проведено в наукових працях [93, 108, 119]. 

Регіональний рівень формування містобудівної ренти. На цьому рівні 

вартість земельної ділянки зумовлена містобудівними параметрами розвитку 

населеного пункту, які визначають його місце в загальнодержавній, 

регіональній і місцевій системах виробництва та розселення [107, 108, 119]; 

диференціюється вартість земель  всього населеного пункту значенням 

сукупного коефіцієнта КМ1 (див. рис. 2.1). Порядок застосування 

регіонального коефіцієнта КМ1 та диференціація його значень надано у 

Додатках 2-5 Порядку [99].  

Внутрішньоміський рівень формування містобудівної ренти 

характеризується проведенням економіко-планувального зонування території 

населеного пункту та визначенням зонального коефіцієнта КМ2 в межах 

кожної економіко-планувальної зони із застосуванням ГІС-технологій. 

Диференціація значень КМ2 здійснюється з урахуванням двох основних 

чинників [93, п. 8, 99, 108, 118, 119, 130, 131, 132] :  

1) місця розташування економіко-планувальної зони – її розміщення 

відносно адміністративного та громадських центрів населеного пункту, 

кварталів виробничої забудови, зупинок громадського та зовнішнього 

пасажирського транспорту, твердого покриття доріг; природних 

властивостей ландшафту тощо;  

2) рівня облаштування економіко-планувальної зони (рівень 

інженерного та соціального забезпечення)  забезпеченість мережами 

централізованого водопостачання, газопостачання, каналізування, 
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теплопостачання.  

В методологічних джерелах [93] зазначено, що існує 4 методи 

розрахунку зонального коефіцієнта (уточнимо – комплексного коефіцієнта 

цінності території населеного пункту – Іi) та його складових – вартісний, 

соціологічний, функціональний та експертний. Розглянемо їхні основні 

особливості. 

Вартісний метод ґрунтується на вартісній еквіваленті – дію кожного 

фактора відображають, як певну суму грошей. Цей метод розкрито в працях 

С. Кабакової [54, 55]. Він широко застосовувався при оцінюванні населених 

пунктів в СРСР. В нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів 

України він не застосовується.  

Соціологічний метод ґрунтується на адресному соціологічному 

опитуванні мешканців оцінювальних районів за повним переліком факторів 

оцінки. Цей метод застосовувався на початку становлення методологічних 

підходів оцінювання територій населених пунктів незалежної України. Зараз, 

як правило, в НГО цей метод не застосовується.  

На даний час, при оцінюванні земель населених пунктів найбільш 

поширені два методи – функціональний і експертний. 

Функціональний метод є найчастіше застосовуваним серед методів 

пофакторного оцінювання території населених пунктів з чисельністю 

населення понад 10 тис. осбі. Розрахунок значень складових зонального 

коефіцієнта КМ2 проводиться із застосуванням геоінформаційного 

моделювання та картографічної алгебри [93, 108, 119]. На первинній стадії 

оцінювання проводиться розрахунок значення комплексного коефіцієнта 

цінності території населеного пункту – Іi в межах робочих територіальних 

одиниць оцінки – оцінювальних районів за визначеною методикою [93, 108, 

119, 185]; на завершальній стадії – виділення економіко-планувальних зон і 

розрахунок зональних коефіцієнтів КМ2. 

Експертний метод розрахунку зонального коефіцієнта КМ2 найбільш 

поширений при оцінюванні території малих населених пунктів. В його 
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основі, як і функціонального методу, лежить землеоцінювальне структування 

населеного пункту. Експертний метод базується на аналізі особливостей 

формування містобудівної ренти в межах оцінювальних районів групою 

експертів. Експертне оцінювання здійснюється за переліком факторів оцінки 

в балах. Зразок анкетної форми з переліком питань для здійснення 

оцінювання відображено у Додатку Ж.3, Стандарту [106]; методику 

розрахунку описано у джерелах [93, 185].  

Локальний рівень формування містобудівної ренти. На локальному 

рівні вартість земель формується для кожної земельної ділянки окремо, тобто 

розраховується в її межах. Вартість земельної ділянки формується під 

впливом прояву в її межах сукупності локальних факторів оцінки і 

регулюється значенням коефіцієнта КМ3 [п. 10, 99]. Коефіцієнт КМ3 є 

добутком пофакторних оцінок множини локальних факторів, які мають прояв 

на цій земельній ділянці (див. Дод. Б.1).  

Локальні фактори враховують показники комплексу природних умов та 

антропогенного навантаження на територію населеного пункту [78, 81, 93, 

108, 119, 125, 129]. Кожний локальний фактор відображає окреме явище і має 

власний коефіцієнт, який надано у Додатку 7 Порядку. При  цьому 

визначено, що добуток пофакторних оцінок (значення коефіцієнту КМ3) не 

повинен бути нижчим 0,50 і вищим 1,50 [п. 10, 99]. 

Просторове розповсюдження локальних факторів відображається на 

схемах прояву локальних факторів оцінки відповідно до Додатку Л 

Стандарту [106]. 

 

2.2.3. Алгоритм розрахунку нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів (крім земель сільськогосподарського призначення). 

 

Алгоритм розрахунку НГО викладено у Порядку у розділі ІІ та описано 

формулами 1 – 5 [99]. Варто зазначити, що на даний час у нормативно-

методичній базі висвітлено не всі кроки алгоритму оцінювання земель 
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населених пунктів. Найбільш повно розкрито алгоритм розрахунку 

інфраструктурної складової диференціальної земельної ренти і не 

відображено алгоритм формування географічної складової (див.рис. 2.1).  

Послідовність всього ланцюжка оцінювання земельної ділянки 

населеного пункту відображено нами на рисунку 2.2. Кроки 6-9, 11-14, 17-22, 

в нормативно-методичних джерелах не висвітлено. На рисунку ці кроки 

виділено жовтим контуром. 

У наступних параграфах цього дисертаційного дослідження надамо 

пропозиції щодо усунення цих недоліків. 

 

2.3. Засади і напрями удосконалення алгоритму розрахунку нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів (крім земель 

сільськогосподарського призначення). 

 

2.3.1. Удосконалення алгоритму розрахунку нормативної грошової 

оцінки  одного квадратного метра земельної ділянки. 

 

З часу затвердження методики до неї неодноразово вносилися 

доповнення і зміни, але її сутність практично не змінилася і не відповідає 

вимогам часу. Окремі критерії та поняття потребують уточнення і глибшого 

тлумачення; доопрацювання потребує алгоритм розрахунку 

інфраструктурної складової містобудівної ренти (див .рис. 2.1, див. кроки 1-

10 на рис. 2.2 ) – показника «середньої (базової) вартості земель населеного 

пункту (ЦНМ)» [п. 7, 99], (див. кроки 1-5 на рис. 2.2) і як наслідок –  значення 

ЦН (див. формулу 2.1) [п. 3, 99]. На рисунку 2.2 розрахунок  ЦНМ відповідає 

кроку №11 в ланцюжку алгоритму, а розрахунок ЦН – кроку №25. 

Особливістю формування містобудівної ренти є те, що вона  

утворюється не на всій території населеного пункту, а лише на забудованій 

[93, 123, 185].  

 



7
4
 

 

 

Рис. 2.2. Схема алгоритму розрахунку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (крім земель 

сільськогосподарського призначення).  

Джерело : розроблено автором на основі [99, 141]. Київ - 2018 р. 

  

Позначення : кроки 2-

10 – див. формули 2.3 

і 2.4; кроки 5-9 – див. 

формулу 2.6; кроки 1, 

2, 9 за доходним 

підходом – див. 

формулу 3.1; кроки 3-

8 за доходним 

підходом – див. 

формулу 3.6; кроки 

11-15: Іi – комплекс-

ний коефіцієнт 

цінності території; 

Si – транспортно-

функціональна зруч-

ність території; Ei – 

комплексна оцінка 

екологічного стану 

території; Ui – рівень 

інженерно-

інфраструктурного 

облаштування тери-

торії; Ci – соціальна 

привабливість   

території; крок 17 : ЦН3  –   середня   для  економіко -планувальної зони вартість одного квадратного метра земель (грн.) – див. формулу 4 

[99]; кроки 18-24 – див. формулу 2.7; кроки 25, 26 – див. формулу 2.3; 
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Показник забудованої території (в га) формує значення «середньої 

(базової) вартості земель населеного пункту (ЦНМ)» [п. 7, 99] і розраховується 

на основі форми Державної статистичної звітності 16-зем  станом на 1 січня 

року виконання оцінки  [99]. На рисунку 2.2 цю особливість відображено, як 

крок №4. 

Особливістю формування містобудівної ренти є те, що вона  

утворюється не на всій території населеного пункту, а лише на забудованій 

[93, 123, 185]. Показник забудованої території (в га) формує значення 

«середньої (базової) вартості земель населеного пункту (ЦНМ)» [п. 7, 99] і 

розраховується на основі форми Державної статистичної звітності 16-зем  

станом на 1 січня року виконання оцінки  [99]. На рисунку 2.2 цю 

особливість відображено, як крок №4. 

У Методиці [141] та Порядку [99] показник площі забудованих земель 

населеного пункту, на який, згідно з діючою методикою, ділиться загальна 

сума витрат на освоєння та облаштування території населеного пункту (В) у 

формулі розрахунку значення ЦНМ відсутній [п. 7, 99].  

Необхідно також звернути увагу на різницю між двома поняттями – 

забудовані землі населеного пункту, яке використовується у формі Державної 

статистичної звітності 16-зем та оцінювані землі [106, Дод. Г, 185], які 

приймаються до розрахунку середньої (базової) вартості земель (ЦНМ) 

[п. 7, 99].  

На даний час в нормативно-методичних джерелах немає переліку 

земель за їх цільовим призначенням, які беруться до розрахунку середньої 

(базової) вартості одного квадратного метра земель населеного пункту (ЦНМ) 

– оцінюваних земель. Такі переліки наведено лише в методологічних 

джерелах і навчальних посібниках [93, 106, 185], а також у Стандарті [106]. 

Але структура цих земель у вказаних джерелах відрізняється. Така ситуація 

негативно впливає на порядок розрахунку нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів. 

Усунемо цей недолік. 
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На нашу думку, для відображення алгоритму розрахунку НГО, в 

Порядку [99] (у Додатках)  доцільно навести відому із Дод. Г Стандарту [106] 

та удосконалену таблицю розподілу структури земель населеного пункту за її 

цільовим призначенням (табл. В.1). В таблиці структуровано землі 

населеного пункту на два блоки: 1) землі, які беруться до розрахунку вартості 

одного квадратного метра земель населеного пункту (ЦНМ) [п. 7, 99] – 

Оцінювані забудовані землі (ПЗ); 2) землі, які не враховуються при визначенні  

середньої (базової) вартості 1 м
2
 земель. Для запобігання помилок у 

розрахунках, нами запропоновано у таблиці вказувати номер рядка і графи у 

формі державної статистичної звітності, відповідно до яких формується ця 

таблиця. 

 Відому формулу розрахунку середньої (базової) вартості 1 м
2
 земель 

населеного пункту (ЦНМ) [п. 7, 99] також треба доповнити показником 

загальної площі забудованих земель населеного пункту (ПЗ) і викласти у 

наступному вигляді [130]:  

М1

К

П
НМ К

Н

Н

Пз

В
= Ц  ,                                                   (2.3) 

де: «ЦНМ  середньої (базової) вартості одного квадратного метра 

земель населеного пункту (грн./м
2
); 

КМ1 – регіональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного 

доходу від місцеположення населеного пункту у загальнодержавній, 

регіональній і місцевій системах виробництва і розселення» [п. 7, 99]. Інші 

складові описані у формулі 2.1. 

Порядок розрахунку площі оцінюваних забудованих земель населеного 

пункту ПЗ наведено у навчальному посібнику [185] і описано наступним 

чином:  

« НЦНПОЦ П П= П  ,                                                   (2.4) 

де: ПНП  площа населеного пункту у встановлених межах; 

ПОЦ  площа оціночних земель; 



77 

 

ПНЦ  площа земель, яка не враховується при визначенні базової 

вартості 1 кв. м земель населеного пункту» [185, с. 56]. У даному випадку 

показник ПОЦ відповідає запропонованому автором показнику ПЗ. 

Удосконалену структуру земельної ренти населених пунктів з 

урахуванням площі оцінюваних забудованих земель населеного пункту 

зображено у Дод. В.2. Аналіз рівня забудованності території населених 

пунктів у групах, які визначають тип міст за адміністративним статусом та 

господарськими функціями здійснено в розділі ІІІ даного дисертаційного 

дослідження. 

Доцільно усунути недоречності щодо формування абсолютної ренти 

(див. рис.2.1; див. крок 24 на рис. 2.2), які викладені у Порядку. У п.10 

Порядку [99] показник ЦНМ охарактеризовано, як «вартість одного 

квадратного метру земельної ділянки певного функціонального 

використання» тоді як у  п. 5 Порядку [99] зазначено: «функціональне 

використання земельної ділянки (КФ), встановлюється на підставі 

Класифікації видів цільового призначення земель». Надамо пропозиції щодо 

усунення цих недоліків.  

Зазначимо, що функціональне використання земельної ділянки 

характеризує її містобудівні властивості – сельбищну та виробничу і 

встановлюється на підставі державних будівельних норм України [30]. 

Цільове призначення земельної ділянки визначене Земельним кодексом [52]. 

При оцінюванні земельної ділянки враховується її цільове призначення, яке 

регулюється значенням коефіцієнта цільового призначення і встановлюється 

на підставі Класифікації видів цільового призначення земель. Цьому 

коефіцієнту варто змінити індекс з КФ на КЦ, що краще виражає його сутність 

і охарактеризувати як коефіцієнт цільового призначення земельної ділянки 

(див.Дод. В.2). Відповідно, показник ЦНМ – це вартість одного квадратного 

метра земельної ділянки певного цільового призначення.  
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2.3.2. Удосконалення алгоритму розрахунку географічної складової 

містобудівної  ренти на регіональному рівні. 

 

Населений пункт як складова єдиної системи розселення є 

компонентом сталого розвитку території [3, 9, 10, 12, 14, 22, 35, 36, 39, 52, 58, 

66, 71, 84, 94, 96, 100, 136, 144, 148, 154, 156, 160, 161, 170, 174-180]. 

Регулювання раціонального використання території населеного пункту, як 

елемента системи розселення, в НГО відображає регіональна компонента 

формування містобудівної ренти – регіональний коефіцієнт КМ1 [п. 6, 99].  

Значення регіонального коефіцієнта КМ1 є комплексним – це добуток 

окремих коефіцієнтів. Перелік складових регіонального коефіцієнта КМ1  

викладено в Методиці у п. 21 [141] і в Порядку [99] у п.7.; у Додатках  2 - 5 

Порядку наведено диференціацію значень коефіцієнтів, які є складовими 

регіонального коефіцієнта КМ1. 

Для зручності сприйняття та коректності відображення складовим 

коефіцієнта КМ1, сутність яких описана у Додатках  2 - 5 Порядку, доцільно 

дати відповідні позначення а залежність формування коефіцієнта КМ1 

описати формулою і викласти у Порядку наступним чином [130]: 

КМ1 = КМ1Н × КМ1М ×  КМ1К × КМ1Р,       ( 2.5 ) 

де: КМ1 – сукупний регіональний коефіцієнт, який характеризує 

залежність рентного доходу із земельної ділянки від місцеположення 

населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах 

виробництва і розселення; 

КМ1Н – коефіцієнт, який характеризує чисельність наявного населення, 

географічне положення, адміністративний статус населеного пункту та його 

господарські функції; 

КМ1М – коефіцієнт, який враховує місце розташування населеного 

пункту у приміській зоні; 

КМ1К  - коефіцієнт, який враховує віднесення населеного пункту до 

курортних; 
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КМ1Р - коефіцієнт, який враховує місце розташування населеного 

пункту на території, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

Позначення складових регіонального коефіцієнта КМ1 також доцільно 

надати і в заголовках Додатків 2 - 5 Порядку [130].  

 

2.4. Особливості  формування містобудівної ренти на локальному рівні 

та удосконалення її розрахунку. 

 

Визначення вартості окремої земельної ділянки відбувається на 

завершальній стадії НГО і регулюється локальним коефіцієнтом КМ3, який 

враховує вплив антропогенних та природно-ландшафтних локальних 

факторів оцінки. 

Дослідимо, як розкрито питання визначення локальних факторів в 

нормативно-методичних документах. 

Ні в  Методиці [141], ні в Порядку [99], ні в методичній літературі [93] 

не подано визначення локальних факторів. Означення поняття «локальні 

фактори» наведено лише у Стандарті, але воно не в повній мірі розкриває 

його сутність: «Локальні фактори – це фактори, які проявляються в межах 

окремої земельної ділянки і коригують її цінність (вартість) в межах 

економіко-планувальної зони» [п. 2, 106].  

Порядок визначення коефіцієнта КМ3 висвітлено в Методиці [141] і 

Порядку [99] також в недостатній мірі. В обох документах викладена лише 

формула розрахунку коефіцієнта, який характеризує місцеположення 

земельної ділянки (КМ) [п. 6, 99, п. 21, 141]. Коефіцієнт КМ3 охарактеризовано 

як складову (один з множників) коефіцієнта КМ, див. формулу 2.2. Формулу 

розрахунку коефіцієнта КМ3 не надано. 

В нормативно-методичних документах коефіцієнту КМ3 не присвоєно 

ім’я. Лише в наукових джерелах [93, 108] коефіцієнт КМ3 визначено, як 

загальний сукупний локальний коефіцієнт КМ3, значення якого визначається 
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шляхом множення всіх локальних коефіцієнтів, які мають прояв на даній 

земельній ділянці.  

Означення коефіцієнта КМ3 в Методиці та Порядку відрізняються. В 

Методиці: «КМ3 – коефіцієнт, який характеризує локальні фактори 

місцеположення земельної ділянки за територіально-планувальними, 

інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, 

санітарно-гігієнічними умовами та рівнем облаштування території» 

[п. 21, 141]. В Порядку: «КМ3 – локальний коефіцієнт, який враховує 

місцерозташування земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони» 

[п. 6, 99].   

У зв’язку з викладеним надамо пропозиції щодо усунення вказаних 

недоліків [129], що доцільно висвітлити у Методиці [141] та у Додатку 7 

Порядку [99]. 

1. Поняття «локальні фактори».  

Локальні фактори оцінки відображають вплив природних та 

антропогенних особливостей на вартість данної території, а їх кількість і 

ареали розповсюдження унікальні для кожного населеного пункту та змінні у 

часі. 

На нашу думку, у Порядку доцільно дати наступне визначення: 

«Локальні фактори – це фактори, які диференціюють вартість земельної 

ділянки в межах економіко-планувальної зони і формуються під впливом 

антропогенних та природно-ландшафтних чинників. Прояв сукупності 

локальних факторів та їхній загальний вплив на вартість земельної ділянки 

відображає значення загального сукупного локального коефіцієнта КМ3.  

Значення коефіцієнта КМ3 формується як добуток коефіцієнтів 

локальних факторів, згрупованих у такі рентоутворювальні групи: 

територіально-планувальна, інженерно-інфраструктурна, інженерно-

геологічна, історико-культурна, природно-ландшафтна, санітарно-гігієнічна. 

Кожну групу формує конкретна кількість локальних факторів. За типом це 

позитивні локальні фактори (які підвищують вартість земельної ділянки) і 
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негативні локальні фактори (які понижують вартість земельної ділянки). 

Коефіцієнти локальних факторів надано у Додатку 7 Порядка. Значення 

загального сукупного локального коефіцієнта КМ3 знаходиться в діапазоні 

0,50  КМ3  1,5. 

Інформаційною базою встановлення ареалів розповсюдження 

локальних факторів є затверджені землевпорядна та містобудівна 

документації  в частині, яка характеризує існуючий стан населеного пункту 

та адаптованих до року виконання НГО. Адаптація обмежень здійснюється 

через 5 років після розроблення землевпорядної або містобудівної 

документації, якщо інше не передбачено діючим законодавством». 

2. Узгодження назв груп локальних факторів.  

В нормативно-методичних джерелах доцільно впорядкувати назви  

груп локальних факторів. Звернемо увагу, що в Методиці [п. 21, 141] у 

визначенні коефіцієнта КМ3 вказано, що локальні фактори характеризують 

місцеположення земельної ділянки за територіально-планувальними (у 

Порядку – функціонально-планувальними), інженерно-геологічними, 

історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними 

умовами та рівнем облаштування території (у Порядку – це інженерно-

інфраструктурні фактори). 

Ми вважаємо, що найкраще характеризують сутність факторів наступні 

назви. Замість «територіально-планувальні фактори», як у Методиці, назвати 

«функціонально-планувальні фактори», як у Порядку. Ця група факторів 

відображає вплив функціонального розподілу території та її планувальної 

організації на вартість земельних ділянок. Під впливом особливостей 

планувальної структури населеного пункту – формування його громадського 

центру (або центрів для найзначніших, значних та крупних міст), магістралей 

містоформуючого значення, розміщення об’єктів зовнішнього пасажирського 

та швидкісного міського транспорту, зелених зон, під’їзних колій (для 

виробничих територій) диференціюється вартість земельних ділянок. 
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Назва «інженерно-інфраструктурні фактори», як записано у Порядку 

[99] краще розкриває сутність локальних факторів даної групи – 

забезпеченість земельної ділянки інженерною інфраструктурою, тоді як 

поняття «облаштування території», як записано у Методиці, має ширше 

значення. Назви інших груп рентоформуючих локальних факторів у 

Методиці та Порядку впорядковані. 

3. Узгодження назв локальних факторів природно-ландшафтної 

рентоутворювальної групи. 

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, як основний 

документ для визначення розміру земельного податку в межах населених 

пунктів, повинна враховувати інтереси держави в питанні формування 

національного екологічного каркаса [12, 22, 84, 102, 177, 179, 188, 191, 196], а 

також особливості земель ПЗФ [50, 120, 121, 150, 180, 187] і рекреаційних 

територій [122, 168, 170, 178, ].  

Це питання було досліджене в науковій праці [132] та надані наступні 

пропозиції по його удосконаленню. 

Діюча нормативно-методична база НДО вимагає свого вдосконалення в 

частині якісної оцінки локальних факторів природно-ландшафтної 

рентообразующих групи. Пропонуються такі уточнення [132 ]: 

 локальні чинники природно-ландшафтної групи поширюються на 

всю земельну ділянку. Тому коефіцієнти їх прояву, представлені в 

Додатку 7 Порядку [99] повинні мати фіксовані значення. 

 змінити підхід до оцінювання природоохоронних і рекреаційних 

територій населених пунктів - застосувати понижуючі коефіцієнти до 

всіх локальних факторів природно-ландшафтної групи, що стане 

позитивним кроком в питанні стимулювання формування елементів 

екологічного каркасу і забезпечення екологічної рівноваги 

урбанізованих територій. 
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 у Порядку назви локальних факторів природно-ландшафтної групи 

приводяться у відповідність з переліком, викладеним у Законі України 

«Про охорону навколишнього природного середовища». 

Перелік локальних факторів природно-ландшафтної групи  

встановлено на підставі статей 61-63 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», де зазначено, що природні 

території та об’єкти, що підлягають особливій охороні – це  природно-

заповідний фонд України; курортні та лікувально-оздоровчі зони; 

рекреаційні території. У Порядку назви відповідних локальних факторів 

[99, Дод. 7]  сформульовано  з відхиленнями від формулювання вказаних 

статей  Закону. Для узгодження нормативної бази НГО із діючим 

законодавством та з урахуванням необхідності стимулювання формування 

екологічної мережі пропонуємо перелік природно-ландшафтних локальних 

факторів та значення їх коефіцієнтів викласти у Порядку в  наступній 

редакції: «місцезнаходження земельної ділянки в межах територій природно-

заповідного фонду – 0,90; місцезнаходження земельної ділянки в межах 

територій оздоровчого призначення (курортних, лікувально-оздоровчих 

територій та округів санітарної охорони) – 0,95; місцезнаходження земельної 

ділянки в межах територій рекреаційного призначення (земель туризму та 

відпочинку, парків та зелених зон, пляжів) – 0,95. У результаті прийняття 

такого рішення нормативна грошова оцінка територій екологічної мережі 

знизиться на 14 – 19 %, що буде позитивним кроком у стимулюванні 

формування нових елементів національного екологічного каркасу». 

У роботах [67, 130] та у п. 6 цього параграфа обгрунтовано 

застосування не діапазону значень коефіцієнтів локальних факторів (як 

визначено Порядком [п. 10, 99]), а фіксованих значень при поширенні 

локального фактора на всю земельну ділянку. 

4. Поняття «загальний сукупний локальний коефіцієнт КМ3», алгоритм 

його розрахунку.  
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Пропонуємо в Порядку [п. 6, 99] дати наступне означення: «КМ3 – 

загальний сукупний локальний коефіцієнт, який характеризує залежність 

рентного доходу від  локальних особливостей населеного пункту і 

формується під впливом антропогенних та природно-ландшафтних 

факторів». 

В існуючій нормативно-методичній базі індекс присвоєно лише 

загальному сукупному локальному коефіцієнту КМ3 [93, 99, 108, 119, 141]. 

Групи рентоутворювальних локальних факторів, які є складовими 

коефіцієнта КМ3,  мають назви, а індекси їм не присвоєно. В результаті, в 

наукових працях і на практиці для ідентифікації окремих факторів 

застосовуються різні індекси, які не несуть адресну прив’язку до 

рентоутворювальної групи. Ім’я індексам присвоюють, залежно від місця 

кожного локального фактору в  Додатку 7 Порядку – «Локальні коефіцієнти 

на місцеположення земельної ділянки в межах економіко-планувальної 

зони». Наприклад,  Кл1, Кл2, …Кл35 (35 – максимальна кількість локальних 

факторів, визначених Порядком) [81, 155, 158]. Відповідно вимог до 

структури електронного документу про нормативну грошову оцінку земель 

населених пунктів [155], локальним факторам присвоєно коди від 001 до 035. 

які ідентифікуються за місцем кожного локального фактору в  Додотку 7 

Порядку – «Локальні фактори».  

де КМ3(ФП) –  коефіцієнт добутку функціонально-планувальних 

факторів; 

КМ3(ІІ) –  коефіцієнт добутку інженерно-інфраструктурних 

факторів;  

КМ3(ІГ)  – коефіцієнт добутку інженерно-геологічних факторів;  

КМ3(ІК)  – коефіцієнт добутку історико-культурних факторів;  

КМ3(ПЛ)  – коефіцієнт добутку природно-ландшафтних факторів;  

КМ3(СГ)  – коефіцієнт добутку санітарно-гігієнічних факторів;  

Тоді можна описати формулу розрахунку загального сукупного 

локального коефіцієнта КМ3 [131]: 
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КМ3 = КМ3(ФП) × КМ3(ІІ)× КМ3(ІГ) × КМ3(ІК) × КМ3(ПЛ) × КМ3(СГ)   (2.6) 

До розрахунку приймаються лише локальні фактори, які мають прояв на 

території даної земельної ділянки. 

5. Порядок розрахунку коефіцієнта локального фактора з визначеного 

діапазону значень.  

Відсутність викладення методики розрахунку значення коефіцієнта 

локального фактора з визначеного для нього діапазону значень породжує 

чисельні питання, дискусії і призводить до хибного розуміння даного 

питання, що у свою чергу є результатом  кількох варіантів розрахунку 

грошової оцінки земельної ділянки при однаковій дії локальних факторів 

[81].  На нашу думку, основний принцип НГО – її однозначність і саме такого 

принципу необхідно дотримуватись. 

Як визначити значення коефіцієнта КМ3 при частковому прояві одного 

чи декількох локальних факторів на території земельної ділянки? 

Нагадаємо, що в Порядку у п. 10 [99]  зазначено: «при встановленні 

значення  локального  коефіцієнта  для  окремої  земельної  ділянки  можливо  

встановлювати його значення на основі визначення частки площі, яку займає 

цей фактор на земельній ділянці».  Вважаємо, що в нормативно-методичній 

документації не варто застосовувати термін «можливо встановлювати», як 

такого, що не відображає однозначність. 

Опишемо методику та алгоритм розрахунку грошової оцінки 1 м
2
 

земельної ділянки з урахуванням відсотків прояву локальних факторів. 

Пропонуємо викласти це у Порядку наступним чином: 

«Значення локального коефіцієнта встановлюється на основі частки 

площі, яку займає цей фактор на території земельної ділянки і є осередненим 

коефіцієнтом локального фактора ki.  

Визначається значення осередненого коефіцієнта локального фактора 

за наступною методикою.  

Значення осередненого коефіцієнта ki окремо взятого i-того локального 

фактора встановлюється на основі частки площі конкретної земельної 
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ділянки, на якій проявляється його дія, і встановленого для нього діапазону 

допустимих значень (згідно з табл.1.7, дод.1): 

     kmin  ki  kmax      ( 2.7 ) 

 де i = 1,2,…,n; n – загальна кількість локальних факторів, які мають 

прояв на території даної земельної ділянки. 

Обчислюється значення осередненого коефіцієнта ki локального 

фактора наступним чином:   

а) для негативного локального фактора, прояв якого розповсюджується 

не на всю площу земельної ділянки, а лише на деяку її l-ту частину (якщо ця 

частина вказана у відсотках p, тоді l=p/100); для даної ділянки 

розраховується осередненим коефіцієнтом впливу даного i-того негативного 

локального фактора (kiН) пропорційно до площі його впливу на території цієї 

земельної ділянки: 

   kiН = kmax  - (kmax  - kmin)l,   0<l<1    ( 2.8 ) 

б) дія позитивного локального фактора на  l-ту частину земельної 

ділянки буде враховуватися осередненим коефіцієнтом позитивного 

локального фактора (kiП), який розраховується за формулою: 

kiП = kmin  + (kmax  - kmin)l,   0<l<1    ( 2.9 ) 

в) якщо в зоні дії певного локального фактора знаходиться вся ділянка, 

то значення осередненого коефіцієнта  kiП = kmax з діапазону значень даного 

позитивного локального фактора і kiН = kmin з діапазону значень даного 

негативного локального фактора. 

Сукупну дію всіх факторів, як позитивних так і негативних, враховує 

загальний сукупний локальний коефіцієнт KM3, який описує формула 2.7.  

Також його можна описати формулою: 

KM3  = k1 × k2 ×…× kn.      ( 2.10 ) 

де ki (i = 1,2,…,n), обчислені за вище вказаною процедурою, осереднені 

коефіцієнти локальних факторів, які мають прояв на території даної 

земельної ділянки» [129, с. 248] . 
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У додатку В.3 наведено приклад розрахунку нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки із застосуванням наведених вище формул. 

Приклади розрахунку за цією методикою надаються у технічній документації 

з НГО, виконаній у ДП «ДІПРОМІСТО». У цьому дисертаційному 

досліджені вказана методика математично описана і обґрунтовано її 

застосування. 

6. Принцип застосування значень коефіцієнтів локальних факторів, 

коли прояв локального фактора завжди відноситься до всієї земельної 

ділянки.  

Група функціонально-планувальних факторів [99, Дод. 7]. За природою 

формування функціонально-планувальні фактори є містобудівними [108] і 

відображають рівень містобудівного розвитку населеного пункту.  

Проаналізуємо дію локального фактора «місцезнаходження земельної ділянки 

у прирейковій зоні (ділянка розташована або примикає до відводу залізниці, 

має під’їзну залізничну колію) – 1,04 - 1,10» [99, Дод. 7]. Важливо зазначити, 

що даний локальний фактор застосовується до виробничих та складських 

територій і відображає можливість земельної ділянки користуватись 

послугами залізниці. Дія цього локального фактору завжди 

розповсюджується на всю земельну ділянку підприємства, складу, бази тощо, 

що відповідає 100% прояву локального фактора. Для даного локального 

фактору необхідно застосовувати фіксоване значення коефіцієнта – 

максимальне значення з наведеного діапазону значень – 1,10 [99, Дод. 7], бо 

саме цей коефіцієнт відображає 100% дії локального фактора [130]. 

Пропонуємо викласти в Порядку у Додатку 7 : «Фактор застосовується до 

виробничих та складських земельних ділянок, які експлуатують під’їзну 

колію залізниці. Фактор не застосовується до земельних ділянок, які 

експлуатують власні залізничні колії для внутрішніх перевезень (власні 

залізничні колії, задіяні у внутрішньому виробничому процесі)». 

Група природно-ландшафтних факторів. За природою формування ця 

група факторів відноситься до фізико-географічних [99, Дод. 7].  Всі три 
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фактори даної групи  відображають цілісні територіальні об’єкти: об’єкти 

природно-заповідного фонду України, курортні об’єкти, території 

лікувально-оздоровчих зон, території рекреаційних зон. Дія кожного з даної 

групи факторів завжди відноситься до всієї  території земельної ділянки. 

Тому локальні фактори цієї групи повинні мати фіксовані значення. Значення 

коефіцієнтів цієї групи факторів обґрунтовані у п. 3 цього параграфа [132 ]. 

Група інженерно-інфраструктурних локальних факторів. За природою 

формування ця група факторів відноситься до містобудівних [108]. Згідно з 

Порядком [99, Дод. 7], ця група факторів відображає відсутність або 

наявність забезпеченості земельної ділянки централізованими інженерними 

мережами та примикання до вулиць без твердого покриття або з твердим 

покриттям. У разі відсутності забезпечення земельної ділянки певним 

інженерно-інфраструктурним фактором, знижується  її цінність.  

Не може бути часткового забезпечення земельної ділянки певним 

видом інженерних мереж або вулиць з тим чи іншим видом покриття. 

Забезпечення земельної ділянки централізованими інженерними мережами і 

твердим покриттям  або є, або відсутнє. Тому нелогічно надавати діапазон 

значень коефіцієнтів для групи інженерно-інфраструктурних локальних 

факторів [67, 130].  

До всіх інших локальних факторів, наведених у додатку 7 Порядку, 

необхідно застосовувати коефіцієнти, розраховані з вказаного діапазону 

значень, залежно від частки площі, яку займає цей фактор на земельній 

ділянці.   

7. Принцип підходу: «локальний фактор не застосовується до 

земельних ділянок при відсутності централізованої інженерної мережі в 

населеному пункті» [130]. 

Факт загальної відсутності централізованої інженерної мережі у 

населеному пункті характерний для малих населених пунктів.  

Оскільки локальні фактори диференціюють вартість земельної ділянки 

в межах населеного пункту на локальному рівні [93,108], то при відсутності 
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забезпечення всього населеного пункту певним видом інженерних мереж цей 

фактор до окремих земельних ділянок застосовувати не потрібно. Адже, за 

діючою методикою,  наявність (або відсутність) інженерних мереж була 

закладена у вартість 1 м
2
 земель населеного пункту на етапі розрахунку 

середньої (базової) вартості [п. п. 3, 4, 99]. Відсутність певних 

централізованих інженерних мереж в населеному пункті або інших 

показників облаштування території понижує вартість 1 м
2
 земель всього 

населеного пункту. Вдруге її понижувати вже на локальному рівні, 

застосовуючи до земельної ділянки певний інженерно-інфраструктурний 

фактор (відсутність водопостачання, каналізації, газопостачання, 

теплопостачання), при відсутності забезпечення цим видом інженерних 

мереж всього населеного пункту, не потрібно.  

Для населених пунктів з чисельністю населення менше 10 тис. осіб 

локальний фактор «Земельна ділянка, не забезпечена централізованим 

теплопостачанням» доцільно вилучити з переліку інженерно-

інфраструктурних локальних факторів – Додаток 7 Порядку, бо в таких 

населених пунктах переважають локальні джерела опалення і відсутність 

централізованих мереж опалення вже було враховано на етапі розрахунку 

середньої (базової) вартості земель населеного пункту. Також варто 

розглянути доцільність застосування локального фактору «Земельна ділянка, 

не забезпечена централізованим теплопостачанням» і для інших населених 

пунктів, враховуючи підхід децентралізації теплових мереж і стимулювання 

локальних джерел опалення.  

8. Узгодження проблемних питань по встановленню факту 

забезпеченості земельної ділянки централізованими інженерними мережами. 

Забезпеченість (незабезпеченість) земельної ділянки певним видом 

інженерних мереж – водопостачання, каналізації, газопостачання, 

теплопостачання, що саме і відображає група інженерно-інфраструктурних 

локальних факторів [99, Дод. 7], характеризує наявність (відсутність) 

підключення земельної ділянки до певної квартальної інженерної мережі. 
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Прояв інженерно-інфраструктурних факторів визначається на основі 

матеріалів Генерального плану [п. 3, 99, п. 2, 141], які не містять інформації 

про забезпеченість окремої земельної ділянки інженерними мережами 

[п. 5.5.8, 29]. Таким чином, на етапі розроблення НГО, за діючою методикою, 

на основі матеріалів Генерального плану населеного пункту графічно 

відобразити земельні ділянки, забезпечені певним видом інженерних мереж, 

фактично неможливо. 

Ще однією важливою особливістю всієї групи інженерно-

інфраструктурних локальних факторів є те, що ці фактори  належать до 

найбільш змінних у часі серед усіх локальних факторів грошової оцінки. В 

той час, як НГО розробляється не частіше, ніж один раз на 5-7 років 

[Ст. 18, 47] і є підставою для нарахування земельного податку, гарантувати 

актуальність графічного зображення інженерних мереж на схемах прояву 

локальних факторів оцінки фактично неможливо. Отже, постає питання, як 

встановити наявність підключення земельної ділянки до того чи іншого виду 

інженерної мережі впродовж строку дії затвердженої НГО (5-7 років)  і за 

якими інформаційними джерелами. 

На сьогодні існують чітко визначені законодавчі засади встановлення 

факту забезпеченості земельної ділянки інженерними мережами. У п. 30 

Положення про містобудівний кадастр, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559, зазначено: «на міському рівні 

в систему містобудівного кадастру вводяться відомості про інженерно-

транспорту інфраструктуру на підставі топографічних карт, даних 

експлуатаційних служб в сфері інженерно-транспортної інфраструктури, 

результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених 

будівництвом об’єктів інфраструктури». У п.11 Типового положення про 

Службу містобудівного кадастру зазначається, що надання відомостей про 

стан земельної ділянки здійснюється уповноваженим органом через Службу 

містобудівного кадастру, одним з завдань якої є «надання документів для 
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підтвердження стану та якості об’єктів як джерела даних для розвитку ринку 

нерухомості».  

Таким чином, встановлення факту забезпеченості земельної ділянки 

тим чи іншим елементом інженерної інфраструктури встановлюється на 

підставі матеріалів містобудівного кадастру (кадастровий паспорт або 

кадастрова довідка), який має здійснювати відповідний спеціально 

уповноважений орган містобудування та архітектури через Службу 

містобудівного кадастру [67]. Це доцільно відобразити в Порядку. 

Також варто розглянути питання про вилучення інженерно-

інфраструктурних локальних факторів, які характеризують забезпеченість 

(незабезпеченість) земельної ділянки централізованими інженерними 

мережами із переліку [99, Дод. 7], оскільки їх наявність (відсутність) вже 

була врахована на етапі розрахунку коефіцієнта КМ2. В картографічному 

моделюванні інженерне забезпечення відображає коефіцієнт інженерно-

інфраструктурного облаштування території (Ui). Для кожного оцінювального 

району, а отже й економіко-планувальної зони  розраховується рівень 

інженерно-інфраструктурного облаштування території (Ui) населеного 

пункту. Розрахунок має чітке наукове обґрунтування –  застосовуються 

методи багатомірної статистики, соціологічне обстеження, експертна оцінка. 

Коефіцієнт Ui  розраховується у складі зонального коефіцієнта КМ2.  Значення 

коефіцієнтів інженерно-інфраструктурного облаштування території (Ui) 

враховують існуюче забезпечення та можливості збільшення потужностей. 

Оцінка здійснюється за матеріалами містобудівної документації в частині, 

яка характеризує існуючий стан населеного пункту – генеральних планів 

населеного пункту. Отже, цей показник стабільний протягом дії 

затвердженого Генерального плану населеного пункту, а значить і протягом 

розробленої на його матеріалах НГО. 

Зважаючи на неповний обсяг наповнення БГД містобудівного кадастру 

та для уникнення допущення помилок через відсутність необхідного обсягу 

інформації про земельні ділянки при нарахуванні земельного податку, на 
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нашу думку, недоцільно застосовувати в НГО інженерно-інфраструктурні 

фактори, які відображають забезпеченість (незабезпеченість) земельної 

ділянки певним видом інженерних мереж – водопостачання, каналізації, 

газопостачання, теплопостачання.  

Особливості картографування інженерно-інфраструктурних факторів 

розглянемо у четвертому розділі цього дисертаційного дослідження. 

9. Диференційований підхід до застосування локальних факторів до 

земельних ділянок з різним функціональним використанням.  

Не менш важливим при визначенні прояву локальних факторів є їх 

застосування, або незастосування, до земельних ділянок певного 

функціонального використання, що впливає на формування їх остаточної 

грошової оцінки. 

Група інженерно-інфраструктурних факторів. Не менш важливим, при 

застосуванні інженерно-інфраструктурних факторів є і функціональне 

використання (або цільове призначення) земельної ділянки, до якої 

застосовується дія даного фактора. На сьогодні Порядком така диференціація 

у застосуванні локальних факторів не передбачена. В той же час, дію даної 

групи понижуючих локальних факторів не доцільно застосовувати до 

земельних ділянок виробничих, комунальних, складських територій, 

територій транспорту і зв’язку. Всі перераховані території мають необхідне 

забезпечення інженерними мережами, залежно від потреб виробничого 

процесу, або від їхніх функціональних особливостей. Наприклад, відкриті 

автомобільні стоянки, які належать до територій транспорту, зовсім не 

потребують наявності централізованих мереж, так само як більшість складів 

та баз, кладовищ, кар’єрів тощо. Згідно вимог Порядку ці понижуючі 

коефіцієнти до даних земельних ділянок застосовуються. Тоді розрахунок 

добутку інженерно-інфраструктурних локальних факторів буде наступним 

(вважаємо, що земельна ділянка не забезпечена всіма видами 

централізованих мереж: газопостачання, теплопостачання, водопостачанням і 

каналізацією та примикає до вулиць з твердим покриттям): 
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0,90×0,90×0,90×0,90  = 0,66  – зменшення грошової оцінки майже на 35%. До 

того ж, в НГО не враховується інфраструктура, яка забезпечує виробничі 

процеси, цей підхід має бути застосований не лише на внутрішньо міському 

рівні формування земельної ренти, а  і на локальному. 

Відсутність диференційованого підходу до застосування цієї групи 

локальних факторів призводить до зменшення нормативної грошової оцінки 

таких земельних ділянок, які не користуються певним видом інженерних 

мереж через відсутність потреби в їх застосуванні. Отже, зовсім не логічно 

застосовувати цю групу локальних факторів, яка відображає рівень 

задоволення потреб населеного пункту інженерним забезпеченням до 

виробничих територій.  

Локальні фактори цієї групи логічно застосовувати виключно до 

житлових та громадських територій, оскільки такі земельні ділянки 

потребують наявності всіх локальних факторів даної групи і відображають 

рівень забезпеченості населеного пункту інженерною інфраструктурою. 

Відсутність будь-якого локального фактора для земельних ділянок житлової 

та громадської забудови вказує на гірші умови їх інженерного забезпечення, 

а, отже, має знижувати їхню нормативну грошову оцінку.  

У зв’язку з викладеним, до Порядку доцільно внести наступне 

коригування: «Інженерно-інфраструктурні локальні фактори застосовуються 

виключно до земельних ділянок житлової та громадської забудови». 

Функціонально-планувальні фактори. На даний час немає 

однозначності у питанні застосування локального фактора 

«місцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної доступності до 

національних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-

паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, 

пам'яток природи, курортів, парків, лісопарків, лісів, зелених зон, пляжів».  

При визначенні прояву даного локального фактора зустрічається 

відображення його впливу на території, перераховані в назві цього 

локального фактора. Тобто дія фактора розповсюджується на парки, 
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ботанічні сади, заказники тощо. Такий підхід безпідставно збільшує вартість 

вказаних ділянок. Тоді, як прояв фактора повинен застосовуватись тільки до 

прилеглих земельних ділянок, які розташовані в пішохідній доступності до 

перерахованих земельних ділянок. Для уникнення помилок при розрахунку 

грошової оцінки земельних ділянок  у  Додатку 7 Порядку доцільно вказати, 

що даний локальний фактор застосовується до земельних ділянок, які 

знаходяться в пішохідній доступності перерахованих об’єктів 

природоохоронного призначення; фактор не застосовується до територій 

перерахованих об’єктів. 

Санітарно-гігієнічні фактори. Аналогічна ситуація спостерігається і з 

групою санітарно-гігієнічних факторів. До земельних ділянок, на яких 

розташовані джерела забруднення, що створюють санітарно-захисні зони 

застосовувати дію відповідного понижуючого коефіцієнта нелогічно.  Для 

земельних ділянок виробничих, комунальних і складських територій локальні 

фактори застосовуються лише для тих земельних ділянок, які не є джерелом 

відповідного виду забруднення. Таке твердження було наведено у Порядку 

до його останньої редакції. Такий підхід збільшує вартість земельних ділянок 

шкідливих виробництв і спонукає до зниження шкідливих викидів або до 

винесення даних виробництв за межі населених пунктів чи на їх периферійні 

території. Згідно з діючим Порядком, локальний фактор цієї групи 

застосовується для всіх земельних ділянок, на яких має прояв. На нашу 

думку, це не стимулює «підприємства-забруднювачі» до зменшення викидів 

у навколишнє середовище.  

10. Додаткове введення локального фактора у групу санітарно-

гігієнічних факторів. 

Для врахування обмежень в користуванні земельною ділянкою 

пропонуємо ввести локальний фактор понижуючий її вартість: 

«Місцерозташування на земельній ділянці інженерних мереж та  інженерних 

споруд, (з урахуванням їх охоронних та  санітарно-захисних зон), які не 

обслуговують об’єкти даної земельної ділянки і обмежують використання її 
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території – 0,50 - 0,90». Значення коефіцієнта локального фактора 

встановлюється  в залежності від площі розповсюдження обмежень у 

використанні земельної ділянки: до 10 % загальної площі земельної ділянки  

– 0,90; 10-39,9% – 0,77; 40-69,9% – 0,63; 70% і більше – 0,50.  

 Всі надані пропозиції зведено у Додатку Г.1. 

 

Висновки до розділу 2. 

 

1. Вартість земельної ділянки населеного пункту формується під 

впливом а) диференціальної земельної ренти   диференціальної 

містобудівної ренти; б) абсолютної ренти, яка відображає цільове 

призначення земельної ділянки. Головними чинниками формування 

диференціальної містобудівної ренти виступають географічні умови (місце 

розташування земельної ділянки) та інфраструктурне забезпечення (рівень 

освоєності території).  

2. Дослідження методики розрахунку НГО викладеної в нормативно-

методичних документах дозволяють зробити наступні висновки: 

 формулювання множників географічної складової диференціальної 

містобудівної ренти КМ – коефіцієнтів КМ1, КМ2 і КМ3 не в повній мірі 

розкривають їх сутність, тому запропоновано уточнені їх визначення; 

 не висвітлено всі кроки алгоритму оцінювання земель населених 

пунктів. Для викладення послідовності оцінювання земельної ділянки 

описано весь ланцюжок кроків алгоритму оцінювання земельної 

ділянки. 

3. Для узгодженості методики розрахунку з нормативно-методичними 

джерелами здійснено наступні дослідження та надано пропозиції: 

 досліджено показник оцінюваної території населеного пункту, який 

формує рівень вартості земель населеного пункту. 1). У Додатках 

Порядку доцільно навести таблицю структури оцінюваної території 

населеного пункту відповідно до структури форми статистичної 
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звітності (форма 16-зем).  2). У формулі розрахунку нормативної 

грошової оцінки квадратного метра земельної ділянки (ЦНМ) треба 

врахувати показник площі оцінюваних забудованих земель населеного 

пункту (ПЗ); 

 описано формулу розрахунку сукупного регіонального коефіцієнта 

КМ1, його множникам присвоєно індекси та надано їх характеристики. 

4. В нормативно-методичних джерелах ґрунтовно не розкрито сутність 

понять «локальні фактори» та «локальний коефіцієнт КМ3», не надано 

формулу розрахунку коефіцієнта КМ3, відсутній чітко викладений алгоритм 

визначення коефіцієнтів локальних факторів. Надано шляхи усунення 

вказаних недоліків: 

 надано визначення поняття «локальні фактори»; 

 для узгодження визначення понять впорядковано назви 

рентоутворювальних груп локальних факторів оцінки та назви 

локальних факторів природно-ландшафтної рентоутворювальної групи; 

  надано визначення поняття «загальний сукупний локальний коефіцієнт 

КМ3», описана формула його розрахунку;  

 описано алгоритм розрахунку коефіцієнтів локальних факторів з 

визначеного діапазону значень; 

 висвітлено, що для локальних факторів прояв яких завжди відноситься 

до всієї земельної ділянки, застосовується фіксоване значення 

локального коефіцієнта; 

 запропоновано принцип підходу: «локальний фактор не застосовується 

до земельних ділянок при відсутності централізованої інженерної 

мережі в населеному пункті»; 

 надано пропозиції по встановленню факта забезпеченості земельної 

ділянки тим чи іншим елементом інженерної інфраструктури на 

підставі матеріалів містобудівного кадастру – кадастрового паспорту 

або кадастрової довідки; 
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 запропоновано диференційований підхід до застосування локальних 

факторів до земельних ділянок з різним функціональним 

використанням: а) інженерно-інфраструктурні локальні фактори 

застосовуються виключно до земельних ділянок житлової та 

громадської забудови; б) локальний фактор : «Місцезнаходження 

земельної ділянки в зоні пішохідної доступності до національних, 

зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-

паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, 

пам'яток природи, курортів, парків, лісопарків, лісів, зелених зон, 

пляжів» [99, Дод. 7] застосовується до земельних ділянок, які 

знаходяться в пішохідній доступності перерахованих об’єктів 

природоохоронного призначення; фактор не застосовується до 

територій перерахованих об’єктів; в) локальний фактор : 

«Місцезнаходження земельної ділянки в санітарно-захисній зоні 

промислових підприємств,  установ комунального господарства, 

складів, сільськогосподарських підприємств та об’єктів, очисних 

споруд, лінійних інженерних споруд» [99, Дод. 7] застосовуються для 

земельних ділянок, на яких розташовані виробничі та інші об’єкти, які 

не є джерелами відповідного виду забруднення; 

 запропоновано до групи санітарно-гігієнічних факторів додатково 

ввести локальний фактор «Місцерозташування на земельній ділянці 

інженерних мереж та  інженерних споруд, з урахуванням їх охоронних 

та  санітарно-захисних зон, які не обслуговують об’єкти даної 

земельної ділянки та обмежують використання її території». 
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РОЗДІЛ 3 

КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ В НАСЕЛЕНИХ 

ПУНКТАХ УКРАЇНИ 

 

3. 1. Населений пункт як елемент системи розселення та об’єкт 

нормативної грошової оцінки.  

 

Досвід планувальної організації території засвідчує про обмеженість 

територіального ресурсу як для господарської діяльності людства, так і для 

повноцінного функціонування природного біорізноманіття. Дослідження 

просторового розвитку територій містять аспекти раціональної організації 

систем розселення, природокористування, екологічну складову тощо. Цим 

питанням присвячені багаточисельні наукові дослідження, спрямовані на 

забезпечення оптимальної організації господарського освоєння території на 

регіональному, локальному та місцевому рівнях [3, 9, 10, 12, 14, 22, 35, 36, 

39, 52, 58, 66, 71, 84, 96, 100, 136, 144, 148, 154, 156, 160, 161, 170, 174-180]. 

Населені пункти є локальним рівнем територіального розвитку держави. 

Кінцевою метою всіх наукових досліджень територіального розвитку є 

забезпечення раціонального використання геопросторового ресурсу. 

Плата за землю є одним з важелів забезпечення раціонального 

використання просторового ресурсу держави. В межах населених пунктів 

плата за землю встановлюється на основі НГО і диференціюється для 

різних поселень, залежно від їх місця в системі розселення.  

Існує багато визначень поняття «населений пункт» у наукових 

джерелах [3, 39, 96, 144], в яких населений пункт розглядається, як 

компактне місце постійного проживання людей, як забудована територія. В 

НГО поняття населеного пункту розглядається як : «визначений суспільною 

необхідністю компактний ареал концентрації населення з усіма умовами для 

його існування – праці, побуту і відпочинку; як елемент системи розселення» 
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[с.213, 93]. Функціонування населеного пункту покликане створювати 

повноцінні умови для організації праці, побуту та відпочинку населення, 

раціонального використання земельних ресурсів. 

Кожний населений пункт, незалежно від його величини і рівня 

економічного розвитку, входить в єдину систему розселення.  Система 

розселення – це система розміщення населених пунктів на певній території, 

пов’язаних загальною інженерно-транспортною інфраструктурою і 

різнобічними зв’язками між собою – територіально-виробничими, 

інформаційно-діловими тощо [144]. У Дод.Г.1. наведено картосхему системи 

розселення визначену Генеральною схемою планування території України, у 

Дод.Г.2. – картосхему перспективної системи розселення. 

Розселення являє собою історично сформовану концентрацію 

продуктивних сил в територіально організовані сукупності – населені 

пункти: міста, селища, села. Населені пункти є елементами розселення, а 

мережа населених пунктів – основою для формування системи розселення [3, 

9, 10, 14, 39, 93, 96]. Пріоритети та засади планування і використання 

території України визначені Генеральною схемою планування території 

України [19]. Генеральною схемою передбачено удосконалення систем 

розселення, забезпечення сталого розвитку населених пунктів, формування 

національної екологічної мережі тощо.  

Населені пункти у системах розселення виконують різні функції. В 

Україні виділяють два види розселення – міське і сільське, а населені пункти 

ділять на дві категорії - міські та сільські населені пункти [3, 27, 39, 144]. 

Основний чинник, який відрізняє міський населений пункт від сільського, є 

кількість населення, що працює поза сферою сільського господарства.  

Міське розселення характеризується переважним розвитком міст і 

селищ міського типу; сільське розселення – розвитком сільських поселень. 

Вид розселення зумовлює щільність розміщення населених пунктів на 

території. В Україні населені пункти розміщені нерівномірно. Міське 

розселення поділяється на 1) зосереджене (концентроване) – концентрація 
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населення у великих і значних містах і 2) розосереджене (дисперсне) – 

населення проживає у чисельних середніх, малих містах та селищах 

міського типу. Вид сільського розселення розподіляється на три типи – 

районний, кущовий і первинний [3, 9, 10, 14, 29, 30, 96]. Є регіони, де 

спостерігається висока щільність розміщення населених пунктів з 

домінуванням міського розселення – це промислові регіони та приміські 

зони великих міст. Характер розселення зумовлений природними 

факторами, які, у свою чергу, є передумовою спеціалізації господарської 

діяльності населених пунктів в загальнодержавній системі розселення. 

Основними чинниками поділу системи розселення на два види, міське 

і сільське, є: 1) соціально-економічні – розвиток та розміщення 

продуктивних сил; 2) природні – територіальні відмінності природного 

середовища; 3) демографічні – інтенсивність і напрямки постійних та 

маятникових переміщень населення). 

Проаналізуємо вплив різних чинників на формування системи 

розселення. 

1. Територіальні відмінності природного середовища.  

Фізико-географічні особливості та запаси корисних копалин зумовили 

регіональні відмінності у системах розмелення [22, 35, 36, 84, 135, 136, 154, 

168, 170, 174, 179, 186, 187, 188]. У Донецької, Луганської, 

Дніпропетровської областях поклади корисних копалин стали передумовою 

формування промислових регіонів з щільним розміщенням населених 

пунктів, злиття їх у  промислові. Місцерозташування та конфігурація 

населених пунктів промислових регіонів зумовлені місцезнаходженням 

родовищ корисних копалин. В той же час на Поліссі і в районі Карпат, 

навпаки, населені пункти розміщені на досить великій відстані один від 

одного. Формування мережі населених пунктів східної частини нашої 

держави обумовлено переважно сільськогосподарським видом діяльності, що 

також має історичні та географічні причини розвитку продуктивних сил. 

2. Демографічні особливості формування системи розселення.  
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Висока щільність населених пунктів приміських зон великих міст з 

маятниковою міграцією населення з прилеглих територій зумовлена 

концентрацією на території великих міст робочих місць та розвиненою 

транспортною мережею приміських зон  [22, 35, 36, 39, 58, 66, 71, 94, 136, 

148, 154, 160, 188]. Частина великих і найбільших міст разом із прилеглими 

до них населеними пунктами різного типу утворюють агломерації. 

Процес зростання чисельності міст, збільшення частки міського 

населення називають урбанізацією. Найбільш урбанізованими є Донецька, 

Луганська та Дніпропетровська області.  

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що роль населеного пункту 

в загальній системі розселення суттєво впливає на його нормативну грошову 

оцінку земель через показники чисельності населення, рівень інженерного 

забезпечення, величину забудованої території. Щільність розташування 

населених пунктів на території держави, за діючою методикою, не впливає на 

рівень НГО земель. Вартість земель населених пунктів урбанізованих 

регіонів вища за рахунок кращого інфраструктурного забезпечення 

промислових центрів і високого рівня забудованості території. Вартість 

населених пунктів регіонів сільськогосподарського напрямку нижча за 

рахунок порівняно невисокого рівня інфраструктурного забезпечення і 

нижчого рівня забудованості території через перевагу садибної забудови. 

Кожна з адміністративно-територіальних одиниць має чітко виражені 

межі. Мережі населених пунктів створюють каркас системи розселення. 

Межі населених пунктів визначають об’єкт НГО, оскільки нормативна 

грошова оцінка розраховується для населених пунктів в їх існуючих межах! 

На даний час в Україні немає однозначності у визначенні складу 

адміністративно-територіальних одиниць на локальному рівні [1]. У статті 

133 Конституції України серед населених пунктів, які складають систему 

адміністративно-територіального устрою, визначені міста, селища і села. У 

містобудівних нормативних актах [29, 30] з-поміж міських населених пунктів 

розрізняють міста, селища міського типу; серед сільських – селище, село, 
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хутір. Мешканці міст, селищ міського типу, вважаються міським населенням, 

мешканці селищ, сіл, хуторів – сільським. Статистична звітність ведеться по 

містам, селищам міського типу, селищам і селам. 

На території України станом на 1.01.2017 р., за статистичними даними 

офіційного веб-сайту Верховної Ради України [1] розташовано 26949 

населених пунктів (з урахуванням АР Крим), які займають близько 11% 

території держави, в тому числі: міст – 434; смт. – 809; селищ – 1109; сіл – 

24597. Загальна чисельність наявного населення України станом на 

01.01.2016 р. (без урахування АР Крим) – 42760,516 тис.осіб, з них: міське 

населення  –  69,19 %, сільське  населення –  30,81%. 

Максимальна чисельність населення проживає в столиці – м.Києві 

2,906 млн. осіб. До міст-мільйонерів України також відносяться Харків і 

Дніпропетровськ. Найменше місто України – м. Берестечко Волинської 

області, де проживає 1,744 тис. осіб. Серед селищ міського типу найбільша 

чисельність населення проживає у смт. Пісочин Харківської області – 23,269 

тис. осіб, найменша – в смт. Гірне Луганської області, 41 особа [27, 153]. 

Села характеризуються, як правило, сталим складом населення, 

переважна частина якого зайнята в сільськогосподарському виробництві та 

лісовому господарстві. 

Зауважимо, що в сільській місцевості ще не склалася стійка й 

ефективна структура мережі поселень. Згідно з  Законом України «Про 

добровільне об'єднання територіальних громад», у рамках здійснення 

адміністративно-територіальної реформи в Україні з 2015 року проводиться 

зміна адміністративно-територіального поділу держави, яка має на меті 

надання більших повноважень органам місцевого самоврядування – 

відбувається добровільне об’єднання переважно сільських населених пунктів 

в територіальні громади. Згідно з  зазначеним Законом України, сусідні 

міські, селищні, сільські ради можуть об'єднатися в одну громаду, яка 

матиме один спільний орган місцевого самоврядування. Об'єднання 

населених пунктів в територіальні громади передбачає також і зміну їхніх 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%C2%BB&action=edit&redlink=1
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містобудівних функцій – перерозподіл функцій соціального забезпечення з 

формуванням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади 

та створення стійкої мережі транспортного сполучення населених пунктів 

цієї територіальної громади. 

Згідно з Законами України «Про Генеральну схему» і «Про планування 

та забудову територій», існуючі та перспективні взаємозв’язки населених 

пунктів в загальній системі розселення відображені в Генеральній схемі 

планування території України, у Схемах територіального планування 

областей України, у Схемах територіального розвитку адміністративних 

районів. Однак в територіальному плануванні недостатньо враховується 

взаємозв'язок міста і села, розвиток інтеграційних процесів, зумовлених 

змінами у соціально-економічному розвитку села і сільського господарства, 

не прогнозуються наслідки цих процесів як для міста, так і для села. 

Відобразити відповідність значень вартості земель населених пунктів 

їхньому місцю в системі розселення може розроблення картосхеми 

розподілу значень середньої (базової) вартості земель населених пунктів в 

розрізі адміністративних районів. Проілюструємо цю думку на прикладі 

населених пунктів Нікопольського району Дніпропетровської області, див. 

Дод. Д. 

Питанню врегулювання відповідності середньої (базової) вартості 

населених пунктів ЦНМ їх адміністративному та господарському рівню 

присвячені наукові роботи [75, 112]. 

 

3.2. Класифікації населених пунктів як чинник впливу на формування 

вартості їхніх земель. 

 

Кожний населений пункт (місто, селище, село), як складова системи 

розселення, займає відповідну територію, характеризується своїм 

географічним розташуванням, налічує певну кількість населення, яке 

постійно проживає в ньому. В НГО місце населеного пункту в загальній 
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системі розселення враховане при розрахунку середньої (базової) вартості 1 

м
2
 земель населеного пункту (ЦНМ), (формула 3 Порядку) [п. 7, 99], і 

виражене значенням сукупного регіонального коефіцієнта КМ1 [99, 141].  

Величина нормативної грошової оцінки земель різних населених 

пунктів значно відрізняється між собою. У Додатку Д.1. на прикладі 

усереднених показників НГО [112], проілюстровано діапазон значень 

грошової оцінки для міських населених пунктів України. Середньозважені 

показники витрат на освоєння та облаштування території в розрахунку на 

одиницю площі (В - грн./м
2
) мають діапазон значень від 7,92 грн./м

2
 для 

населених пунктів з чисельністю населення менше 0,2 тис. осіб до 64,30  

грн./м
2
 для населених пунктів з чисельністю населення понад 2000 тис. осіб  

[112]. Така різниця у грошовій оцінці земель у значній мірі пов’язана з 

ієрархічним розподілом населених пунктів в загальній системі розселення. 

Коефіцієнт КМ1 в НГО здійснює регулювання земельних відносин на 

регіональному рівні, його дія розповсюджується на всю територію 

населеного пункту (див. Дод. Б.1) і враховує характеристики населеного 

пункту, які визначені у Додатках  2 - 5 Порядку та описані нами у формулі 

2.5  – коефіцієнти КМ1Н, КМ1М,  КМ1К, КМ1Р (див. кроки 5-8 на рис.2.2).   

Основними показниками, які диференціюють вартість населених 

пунктів є чисельність населення, адміністративний статус, господарські 

функції [93].  Ці характеристики покладені в основу класифікацій 

населених пунктів, а в НГО диференціюють їх грошову оцінку значенням 

регіонального коефіцієнта КМ1Н [99].  

У Додатку Д.5. подається схема приналежності населених пунктів до 

різних категорій.  Вона складена з урахуванням основних класифікацій 

населених пунктів України. Ця схема дає комплексне уявлення про 

ієрархію населених пунктів у загальній системі розселення України та 

диференціацію їх НГО під впливом складової регіонального коефіцієнта – 

КМ1Н.  
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Розглянемо основні класифікації населених пунктів України, які 

відображають диференціацію НГО на регіональному рівні. 

1. Класифікація за адміністративно-територіальним поділом.  

Відповідно до статті 133 Конституції України виділяють наступні 

адміністративно-територіальні одиниці: Автономна Республіка Крим (далі – 

АРК), області, райони, громади, міста, райони у містах, селища і села. 

2. Класифікація адміністративно-територіальних одиниць за місцем в 

загальній системі розселення. 

За місцем в системі розселення розрізняють адміністративно-

територіальні одиниці вищого рівня, середнього рівня, первинного рівня. 

Станом на 01.01.2017 р. (з урахуванням АР Крим) розподіл адміністративно-

теріторіальних одиниць наступний [1] : 

 адміністративно-територіальні одиниці вищого рівня – Автономна 

республіка Крим, 24 області, міста Київ та Севастополь;  

 адміністративно-територіальні одиниці середнього рівня – 490 

сільських районів (в областях), 25 міст з районним поділом, 216 

об’єднаних територіальних громад;  

 адміністративно-територіальні одиниці первинного рівня – 407 міст без 

районного поділу, 111 районів у містах, 809 селищ міського типу, 

26324 сільських населених пунктів, у тому числі 1109 селищ і 24597 

сіл.  

Кожна адміністративно-територіальна одиниця обліковується у 

земельному кадастрі у встановлених межах.  Пропозиції по удосконаленню 

територіальної прив’язки оцінювальних одиниць НГО – економіко-

планувальних зон до адміністративно-територіального поділу у містах 

розглянуто у четвертому розділі цього дисертаційного дослідження. 

3. Класифікація населених пунктів за адміністративними функціями. 

Вартість земель населених пунктів диференціюється з урахуванням їх 

адміністративних функцій  [99, Дод. 2]. 
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Населені пункти розрізняють за їх значенням і місцем у системі 

адміністративно-територіального устрою України. Так, населені пункти 

України за адміністративними функціями поділяють на міста з особливим 

статусом, міста обласного підпорядкування і населені пункти районного 

підпорядкування.  

До категорії міст з особливим статусом належить 2 міста – Київ, як 

адміністративний центр України і Севастополь. Згідно з Законом України [ЗУ № 

1207-VII], місто Севастополь з 15 квітня 2014 року також має статус тимчасово 

окупованої території України  

До міст обласного підпорядкування відносяться обласні центри та міста 

обласного підпорядкування. Це середні, великі і дуже великі міста 

переважно з кількістю населення понад 50 тис. осіб, які є економічними і 

культурними центрами, мають розвинуту промисловість, комунальне 

господарство, значний відсоток багатоквартирного житлового фонду. В 

окремих випадках до міст обласного підпорядкування можуть належати 

міста з населенням менше 50 тис. осіб, якщо вони мають важливе 

промислове, соціально-культурне та історичне значення, близьку 

перспективу подальшого економічного і соціального розвитку, росту 

кількості населення [93].  

Станом на 01.01.2017 р. в Україні нараховується 25 обласних центрів та 

184 міста обласного значення (підпорядкування), 248 міст районного 

значення (підпорядкування) [1, 153]. 

З точки зору місця у господарському комплексі держави населені 

пункти  районного підпорядкування і всі селища (у тому числі і селища 

міського типу), як правило, мають промислові підприємства, 

багатоквартирний житловий фонд, комунальне господарство, мережу 

соціально-культурних закладів і підприємств побутового обслуговування.  

Група населених пунктів районного підпорядкування найчисленніша – 

станом на 2017 р. вона налічує 250 міст [1]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%96_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%96_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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За діючою Методикою [141] вартість земель диференціюється для міст 

обласного підпорядкування під впливом регіонального коефіцієнта КМ1Н. 

Пропозиції по диференціації вартості земель населених пунктів районного 

підпорядкування надані нижче у цьому розділі.  

4. Класифікація населених пунктів за господарськими функціями. 

Згідно з  Генеральною схемою планування території України  

виділяють типи міст за господарськими функціями. Це – 

багатофункціональні центри; міста з переважанням: промислових функцій, 

промислових і транспортних функцій, транспортних функцій, промислових 

та рекреаційних функцій; рекреаційні центри; організаційно-господарські та 

культурно-побутові центри місцевого значення, центри аграрно-промислових 

комплексів; промислово-аграрні центри [19, 93]. Приклади міст за цією 

класифікацією навелені у [93]. 

У НГО вартість земель населених пунктів, залежно від його 

господарських функцій, диференціюють два коефіцієнти – КМ1Н (чисельність 

населення, географічне положення, адміністративний статус населених 

пунктів та їх господарські функції) і КМ1К (населені пункти віднесені до 

курортних). Основним чинником диференціації вартості земель коефіцієнта 

КМ1Н є чисельність населення населеного пункту, яке відображає рівень 

господарського розвитку поселення [99, Дод. 2].  

5. Класифікація населених пунктів за чисельність населення, яке в них 

проживає.  

Згідно з державними будівельними нормами ДБН-360-92** [30], 

населені пункти поділяються залежно від чисельності населення на 

найкрупніші, крупні, великі, середні і малі (див. Дод. Е.1). 

Сільські населені пункти, згідно з ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і 

забудова сільських поселень», поділяються за чисельністю населення на 

значні, великі, середні і малі (див. Дод. Е.2). 
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3. 3. Удосконалення класифікацій населених пунктів як підстава 

покращення методики нормативної грошової оцінки їхніх земель.  

 

3.3.1.Удосконалення підходу до показника категорії чисельності 

населення, як фактора формування НГО. 

 

Показник чисельності населення є одним з основих чинників 

диференціації вартості земель населених пунктів. За діючою методикою [99, 

141] вартість земель населеного пункту під дією зонального коефіцієнта КМ1Н 

може збільшитись від 1,2 рази для населених пунктів від 20,0 до 50,0 тис. 

осіб до 3,00 раз для населених пунктів з чисельністю населення 1,0 млн. осіб і 

більше. Показники чисельності населення за місцем проживання (постійне і 

наявне населення) для різних категорій населених пунктів мають різні 

значення. На даний час, у нормативно-методичних джерелах (Див. п. 7 та 

Додаток 2 Порядку) [99] не визначено показники постійного чи наявного 

населення беруться до розрахунку значення регіональної складової КМ1Н. У 

зв'язку з викладеним, докладно дослідимо це питання та надомо пропозиції 

до усунення існуючих недоліків у діючій методиці. 

В статистичних дослідженнях демографічної ситуації в Україні 

виділяють такі категорії населення за місцем проживання [139] : постійне  

населення,  наявне  та  юридичне населення. При переписах населення в 

Україні враховують перші дві категорії населення. В п. 2.1. Методологічних 

положень щодо статистичного аналізу чисельності та складу населення 

вказано: «Наявне населення – це чисельність осіб,  які на момент реєстрації 

перебувають на  території  певного  населеного  пункту, незалежно від місця 

їхнього постійного проживання.  Наявне населення даної території – це 

люди,  які  знаходяться на  ній в момент перепису,  незалежно від того,  

скільки часу вони тут знаходяться,  збираються чи ні залишатись тут далі,  

враховані чи ні в списках. Постійне населення – це чисельність осіб,  які 

постійно, протягом тривалого часу проживають на території певного 
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населеного пункту, незалежно від їхньої наявності на момент перепису. 

Постійне населення складається з людей,  що постійно живуть в даному 

місці, незалежно від того, чи знаходяться вони тут в той чи інший  момент  і  

чи  містяться в тих чи інших списках проживаючих даної місцевості» 

[п. 2.1, 139]. 

Метою здійснення НГО є визначення вартості окремої земельної 

ділянки в межах населеного пункту та встановлення на її основі плати за 

земельні ділянки, які перебувають у власності або в оренді. Вартість земель в 

населених пунктах формується на рентній основі, рівень якої відображає 

містобудівний розвиток населеного пункту. Містобудівні особливості 

населеного пункту формуються протягом його історичного розвитку 

мешканцями цього населеного пункту, які створюють виробничий, 

соціальний, інфраструктурний потенціал і складають абсолютну більшість 

власників та орендарів земельних ділянок. Невизначеність в питанні 

встановлення плати за землю з урахуванням тієї чи іншої категорії 

чисельності населення, що виділяється за місцем його проживання, може 

внести помилку в розрахунок НГО і в подальшому в нарахування податку. За 

показниками чисельності постійного або наявного населення міста можуть 

бути віднесені до різних категорій [99, Дод. 2], що безпідставно змінить їх 

НГО у рази. Такий підхід може внести суттєву похибку у розрахунок 

основного показника НГО -  середньої (базової) вартості земель (ЦНМ), 

(формула 3).  До групи ризику відносяться населені пункти, чисельність 

наявного та постійного населення яких попадають в різні групи або підгрупи 

класифікації за чисельністю населення (Додаток Е.1.).  Наприклад, 

приналежність до різних підгруп населених пунктів з чисельністю населення 

20,0-50,0 тис. осіб або 50-100,0 тис. осіб змінює вартість земельної ділянки 

під впливом значення коефіцієнта КМ1Н в 0,2 раз;  для підгруп населених 

пунктів з чисельністю населення 250,0-499,9 тис. осіб або 500,0-999,9 тис. 

осіб – в 0,5 рази!  
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Оскільки абсолютна більшість власників і орендарів земельних ділянок 

складають жителі населених пунктів, чисельність яких відображає показник 

постійного населення і ця категорія населення формує містобудівну 

інфраструктуру, то саме чисельність постійного населення треба 

використовувати для визначення значення коефіцієнта КМ1Н.  

З урахуванням викладеного та на основі проведених досліджень [107, 

108, 112, 115, 130] в п. 7 та Додатку 2 Порядку [99] доцільно вказати, що 

розрахунок НГО базується на значеннях постійного населення станом на 

початок року здійснення грошової оцінки. 

 

3.3.2. Удосконалення класифікації населених пунктів за 

чисельністю населення. 

 

Найчіткішою ознакою класифікації населених пунктів є чисельність 

населення, яке в них проживає. В основі виділення груп населених пунктів 

лежать порогові значення їх чисельності населення, які визначені в 

Державних будівельних нормах України для міських та сільських поселень 

[29, 30], (див. Дод. Е.1, Дод. Е.2). Групування населених пунктів, наведене 

в ДБН-360-92**, ґрунтується на підході «понад» і «до» [30]. При такому 

встановленні граничних значень у групуванні не враховуються населені 

пункти з чисельністю населення граничних показників. Наприклад, для 

найзначніших міст це міста з чисельністю населення 1000 тис. осіб; для 

значніших – з чисельністю населення 500 тис. осіб і так далі. Для 

врахування населених пунктів з усім спектром чисельності населення при 

вираженні граничних значень в групуванні доцільно застосувати вирази 

«від Н1», що враховує вказане граничне значення чисельності населення 

Н1 і «до Н2», що, у свою чергу, вказує на не входження значення Н2 до 

діапазону даного групування. Надалі будемо застосовувати саме такий 

підхід при характеристиці діапазону значень. 
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Варто звернути увагу і на доцільність глибшої диференціації 

групування населених пунктів за чисельністю їх населення для 

відображення особливостей формування вартості земель населених пунктів.  

В таблиці класифікації населених пунктів за чисельністю їх населення 

[30] в групах середніх та малих населених пунктів виділено підгрупи, але їх 

не названо і не пронумеровано. Обґрунтуємо доцільність виділення підгруп 

у групах середніх та малих міських населених пунктів.  

Рівень містобудівного розвитку населеного пункту характеризується 

рівнем розвитку виробництва і соціального забезпечення населення, 

інженерної і транспортної інфраструктури поселення; він обумовлює місце 

населеного пункту в загальній системі розселення та впливає на величину 

вартості земель населеного пункту [99, Дод. 2]. Чисельність населення у 

значній мірі зумовлює рівень інженерного облаштування і соціального 

розвитку населеного пункту. Тому саме ці показники враховуються при 

розрахунку НГО: 1) чисельність населення, яка опосередковано вказує на 

місце населеного пункту в загальній системі розселення і в господарському 

комплексі; 2) рівень інженерного забезпечення населеного пункту. У формулі 

розрахунку нормативної грошової  оцінки  1 м
2
 земельної ділянки (Цн) 

[п. 3, 99] рівень містобудівного розвитку населеного пункту відображається 

двома показниками: В – витратами на освоєння та облаштування території 

населеного пункту (грн.) та значенням регіонального коефіцієнта КМ1 

[99, Дод. 2-4] (див. Порядок, формулу 1; див. Дод. Б.1, Дод. Б.2, кроки 5-9 на 

рис. 2.2.). За даними усередненого показника витрат на освоєння та 

облаштування території населеного пункту на одиницю площі (В, грн./м
2
) в 

науковій праці [112] здійснено групування населених пунктів (Дод. Е.3) та 

проведено аналіз розподілу вартості їхніх земель. Дане групування базується 

на показниках чисельності населення і відображає рівень містобудівного 

розвитку цих поселень.  

За результатами досліджень [112] у відомі класифікації за чисельністю 

населення [29, 30] пропонуємо внести доповнення, які глибше 
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охарактеризують рівні містобудівного розвитку населених пунктів: у групі 

малих міських поселень додатково виділити підгрупи з чисельністю 

населення від 5,0 до 10,0 тис. осіб та з чисельністю населення менше 5,0 тис. 

осіб. Пропоновані  зміни у класифікації викладено у Додатку Е.4, в якому 

додатково виділені підгрупи 5.3. і 5.4.  

На доцільність такого розширення класифікації населених пунктів 

вказують усереднені показники значення показника В (див. Дод. Е.3): для 

населених пунктів з чисельністю населення від 5,0 до 10,0 тис. осіб 

показник В перебуває в наступному діапазоні вартості (грн./м
2
): 20 < В < 25, 

а от для населених пунктів з чисельністю населення менше 5,0 тис. осіб 

значення показника В < 20, що вказує на їхній значно нижчий рівень 

містобудівного розвитку. 

В дослідженні О.М. Лихогруд [76] запропонована глибша 

диференціація малих сільських населених пунктів: виділено підгрупи з 

чисельністю населення понад 0,05 до 0,2 тис. осіб і підгрупу до 0,05 тис. 

осіб. 

Глибша диференціація групи малих міських та сільських населених 

пунктів при розрахунку грошової оцінки їх земель, потрібна для врахування 

особливостей рівня їх містобудівного розвитку під впливом регіонального 

коефіцієнту КМ1Н (див. крок 8 на рис. 2.2).  

О.М. Лихогруд [76] також запропоновано в класифікацію населених 

пунктів, які відображають формування вартості земель урбанізованих 

територій,  крім чисельності населення додати такі ознаки класифікації, як: 

1) адміністративне значення – міста з особливим статусом (м. Київ та 

м. Севастополь), міські населені пункти обласного, районного значення, 

сільські населені пункти – адміністративні центри районів; 2) роль 

населеного пункту у системі розселення – центри та підцентри (провідні та 

другорядні) системи розселення; 3) господарський профіль населеного 

пункту – монофункціональні та поліфункціональні; 4) природні умови – 

населені пункти Полісся, Лісостепу, Степу, Сухого степу. 
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На нашу думку, запропонована нами класифікація населених пунктів за 

їх чисельністю населення (див. Дод. Е.4) повністю відображає всі необхідні 

ознаки населеного пункту, які впливають на вартість його земель і 

диференціюються значенням коефіцієнта КМ1Н.  

Надалі будемо використовувати назви груп та їх групування за 

чисельністю населення відповідно до запропонованої класифікації в Додатку 

Е.4. 

 

3.3.3. Удосконалення диференціації розрахунку НГО з урахуванням 

їх адміністративного статусу. 

 

Адміністративний статус населеного пункту, за діючою методикою, 

впливає на вартість його земель і диференціюється значенням регіонального 

коефіцієнта КМ1Н. У Додатку 2 Порядку встановлено сукупність населених 

пунктів, для яких диференціюється грошова оцінка з урахуванням їх 

адміністративного статусу і чисельності населення. Вказано, що значення 

коефіцієнта КМ1Н = 1,2 для міст обласного підпорядкування з чисельністю 

населення від 20 тис. осіб до 50,0 тис. осіб. Тобто, при розрахунку середньої 

(базової) вартості земель (ЦНМ), коефіцієнт КМ1Н до міських населених 

пунктів районного підпорядкування не застосовується. В той же час, до 

підгрупи малих міських населених пунктів з чисельністю населення від 

20 тис. осіб до 50,0 тис. осіб відносяться не лише міста обласного, а й 

районного підпорядкування. Наприклад, до міських поселень районного 

підпорядкування з чисельністю населення понад 20 тис. осіб станом на 

01.01.2016 р. [1, 153] відносяться, м. Вишневе – 39,09 тис. осіб, м. Боярка – 

35,52 тис. осіб у Київській області, м. Мерефа – 22,31 тис. осіб у Харківській 

області. До цієї підгрупи населених пунктів відноситься і смт. Пісочин 

Харківської області – 23,27 тис. осіб. 

Розвиток міських населених пунктів районного підпорядкування з 

чисельністю населення від 20,0 тис. осіб зіставний з містами обласного 
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підпорядкування з чисельністю населення від 20,0 до 50,0 тис. осіб, що 

підтверджує усереднений показник витрат на освоєння та облаштування 

території населеного пункту (В) – 32,45 грн./м
2
 (див. Дод. Е.3).   

Принцип врахування адміністративного статусу лише міст обласного 

підпорядкування безпідставно знижує величину НГО міст і селищ районного 

підпорядкування на 20%, а отже і зменшує надходження до місцевих 

бюджетів. Тому доцільно у Додатку 2 Порядку вказати, що коефіцієнт КМ1  

застосовується до міст та селищ міського типу обласного та районного 

підпорядкування з чисельністю населення від 20 тис. осіб до 49,9 тис.осіб 

[130]. Запропоновані удосконалення Додатку 2 Порядку відображені у 

п.2 Додатку Е.5.  

 

3.3.4. Удосконалення диференціації НГО з урахуванням їх місця в 

загальній системі розселення. 

 

Доцільно звернути увагу та проаналізувати діапазон впливу 

регіонального коефіцієнта КМ1Н, який відображено нами у Додатку Е.6. 

Максимальне значення КМ1Н=3,0 застосовується для найзначніших міст 

– з чисельністю населення 1000,0 тис. осіб і більше; мінімальне значення 

КМ1Н=1,2 – для підгрупи малих міських населених пунктів з чисельністю 

населення від 20 до 50 тис. осіб [99, Дод. 2]. Для населених пунктів з 

чисельністю населення менше 20 тис. осіб вартість їх земель на 

регіональному рівні не диференціюється. 

Варто зазначити, що формування диференціальної земельної ренти не 

рівнозначне для малих міських населених пунктів з чисельністю населення 

від 10 до 20 тис. осіб, для яких усереднений показник витрат на освоєння та 

облаштування території населеного пункту (В) вищий за 25,0 грн./м
2
 

(див. Дод. Е.3) та для населених пунктів з чисельністю населення до 10 тис. 

осіб, для яких В становить 21,5 грн./м
2
 і менше.  Така розбіжність у 

значеннях усередненого показника В(грн./м
2
) вказує на різний рівень їх 
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містобудівного розвитку. Ці особливості містобудівного розвитку у 

підгрупах малих населених пунктів доцільно врахувати в дії коефіцієнта 

КМ1Н. При розрахунку НГО підгрупи малих населених пунктів з чисельністю 

населення від 10 до 20 тис. осіб доцільно диференціювати їх грошову оцінку 

із застосуванням коефіцієнта КМ1Н=1,1 [130]. Загальна кількість населених 

пунктів даної підгрупи складає 194 одиниці. (див. Дод. Е.6) і концентрує 8 % 

загальної кількості населення міських населених пунктів України.   

Така диференціація вартості підкреслить відмінності адміністративного 

статусу поселень у підгрупі  малих населених пунктів – відокремить міські 

поселення з чисельністю населення від 10 до 20 тис. осіб від дрібніших 

міських поселень і від сільських населених пунктів. 

З урахуванням усього викладеного, Додаток 2 Порядку доцільно 

представити зі змінами, які запропоновано в Дододатку Е.2 (див. п.1, Дод. 

Е.5). 

 

3.4. Територія населеного пункту – базис нормативної грошової оцінки 

його земель. 

 

Грошова оцінка земель населених пунктів здійснюється у їх 

встановлених межах. Згідно зі статею 173 Земельного  кодексу України  межа 

села, селища, міста – це умовна замкнена лінія на поверхні землі, що 

відокремлює територію села, селища, міста від інших територій [52]. Межі 

села, селища, міста встановлюються і змінюються за проектами землеустрою, 

які розробляються з урахуванням техніко-економічного обґрунтування їх 

розвитку, генеральних планів населених пунктів. 

Містобудівна рента в населеному пункті утворюється не на всій його 

території, а лише на забудованій [93, 99, 108, 119]. Саме площа забудованої 

території населеного пункту береться до розрахунку середньої (базової) 

вартості земель населеного пункту ЦНМ: загальна сума витрат на освоєння та 
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облаштування території В (в грн.) ділиться на загальну оцінювану площу 

забудованих земель населеного пункту (формули 2.3, 2.4).  

Отже, забудована територія населеного пункту  важливий показник, 

що суттєво впливає на рівень вартості земель. Розраховується цей показник 

на основі форми Державної статистичної звітності 6-зем, тепер 16-зем, 

станом на 1 січня року виконання оцінки  [99] і вказується в технічній 

документації згідно зі Стандартом Держкомзему СОУ ДКЗР 0032632-

012:2009 [206, Дод. Г]. 

Розглянемо новий підхід до розрахунку нормативної грошової оцінки 

квадратного метра земельної ділянки (ЦНМ). 

У 2012 р. в рамках науково-дослідної роботи «Розробка сучасної 

методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та порядку 

її проведення», яка була виконана ДП «ДІПРОМІСТО» на замовлення 

Держземагентства України, проведено детальний аналіз результатів технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель. Проаналізовано 

нормативну грошову оцінку земель майже 90% населених пунктів України 

(див. Дод. Е.3). На основі аналізу авторським колективом запропоновано 

внести зміни до методики розрахунку –  нормативну грошову оцінку 1 м
2 

земельної ділянки (ЦН) розраховувати за доходним підходом : 

« іМФ

К

Д

Н  К К К
С

Р
 = Ц  ,                                                (3.1) 

де:  ЦН  нормативна грошова оцінка квадратного метра земельної 

ділянки (у гривнях); 

РД  показник нормативного рентного доходу в розрахунку на 

квадратний метр (у гривнях); 

СК – ставка капіталізації; 

КФ  коефіцієнт, який характеризує функціональне використання 

земельної ділянки; 

КМ  коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної 

ділянки; 
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Кі  коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель» 

[122, с. 65] 

За такою методикою показник рентного доходу розраховується для 

груп населених пунктів, виділених за чисельністю населення та наводиться 

як група сталих показників у Порядку (див. колонку 4 у Дод. Е.3). Новий 

підхід до розрахунку НГО потребує аналізу необхідності врахування 

додаткових показників формування диференціальної земельної ренти. 

Безпосередньо доцільно з’ясувати принцип врахування показника 

забудованості території населеного пункту при розрахунку середньої 

(базової) вартості 1 м
2
 земель населеного пункту (ЦНМ). 

Дослідимо залежність рівня (відсотка) забудованості території 

населених пунктів від місця населених пунктів в загальній системі 

розселення.  

Вітчизняні вчені досліджували залежність окремих показників 

нормативної грошової оцінки – «базової вартості земель населеного пункту 

від оцінюваної площі й чисельності населення» із застосуванням 

кореляційного аналізу [122]. Але ці дослідження обмежувались лише 

сільськими населеними пунктами одного регіону – Черкаської області.  

Дослідження були спрямовані на визначення оптимального складу «оцінної 

площі» [122, с. 35]. Наші дослідження спрямовані на виявлення загальних 

тенденцій формування диференціальної земельної ренти в міських населених 

пунктах на території України. 

Описані нижче дослідження були проведені автором в рамках 

виконання науково-дослідної роботи «Розробка сучасної методики 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та порядку її 

проведення» (2012 рік) [146]. Аналіз базувався на використанні даних 

статистичної звітності про чисельність населення та даних про площі 

населених пунктів та її розподіл за цільовим призначенням згідно з даниими 

форми 6-зем станом на 01.01.2016 р. Оскільки наші дослідження спрямовані 
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на виявлення загальних тенденцій і залежностей, їх результати актуальні і на 

даний час.  

Показники про чисельність населення та про площі населених пунктів, 

згідно з Методикою [92] та Порядком [99],  застосовуються при розрахунку 

середньої (базової) вартості земель населених пунктів (ЦНМ). 

В основу наших досліджень було покладено групування міських 

населених пунктів України за чисельністю їх населення [146] (див. Дод. Е.4). 

Досліджено групи населення за наступними пороговими значеннями їх 

чисельності населення: понад 1000 тис. осіб; 500-1000 тис. осіб; 250-500  

тис. осіб; 100-250 тис. осіб; 50-100 тис. осіб; 20-50 тис. осіб; від 10 до 20 

тис. осіб.   

Нижче в таблиці 3.1 подано показники міських поселень, по яких 

проводилося дослідження. 

Метою дослідження було виявлення загальних тенденцій і залежностей 

формування диференціальної містобудівної ренти у групах населених 

пунктів з урахуванням впливу антропогенного навантаження на їх територію. 

На першій стадії досліджень проаналізовані всі населені пункти 

України з чисельністю населення більше 10 тис. осіб (табл. 3.1). Метою цієї 

роботи було виявлення тенденцій і зв’язків між відсотком забудованих 

територій населеного пункту та чисельністю його населення.  

Наявність взаємозв’язку між двома показниками в багатьох випадках 

може виявити кореляційний аналіз [53].  

Розглянемо алгоритм даного дослідження на прикладі населених 

пунктів з чисельністю населення від 250 до 500,0 тис. осіб.  
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Таблиця 3.1 

Групи міських населених пунктів України, для яких здійснено аналіз рівня 

забудованості їх території (станом на 01.01.2016 р.). 

 

Джерело: розроблено автором на основі [146, 153, 173]. 
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тис.осіб од. од. % одиниць % 

більше 1000 2 2 100 0 0 

від 500 до1000 

без м.Севастополь 
5 5 100 0 0 

від 250 до 500 16 14 88 2 13 

від 100 до 250 20 14 70 6 30 

від 50 до 100 44 36 82 8 18 

від 20 до 50 112 75 67 37 33 

міста і смт.  

від 10 до 20 разом,  

у тому числі: 

206 132 64 73 36 

   міста  від 10 до 20 159 109 69 50 31 

   смт від 10    до 20 46 23 50 23 50 

міста і смт.  

від 5 до 10 разом,  

у тому числі: 

359 

не оцінювались 

   міста  від 5 до 10  76 

   смт. від 5  до 10  283 

міста і смт.  до 5  разом, 

у тому числі: 
583 

   міста до 5  17 

   смт. до 5  566 
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Якщо між двома цими  параметрами існує статистична залежність, її 

можна представити лінійною функцією. Рівень зв’язку параметрів X  і Y  

характеризується в даному випадку коефіцієнтом кореляції, оцінка якого для 

виборки із N  пар Niyx ii ,...,1,),(    буде обчислюватись за формулою 

  

yx
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yyxx
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1 ,     (3.2) 

де відповідно 
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 оцінки дисперсії - середніх 

відхилень ix  і iy  від їх середніх значень 
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1
. Значення 

коефіцієнта кореляції лежить в межах від -1 до +1. Якщо 0r , то величини 

X  і Y  некорельовані. 

Отже, оцінити тісноту кореляційної залежності між чисельністю 

населення і відсотком забудованої території можна за формулою: 

  

ТвНв

ТсТНсН

r
i

i

i










16

16

1 ,     (3.3) 

де:   r – коефіцієнт кореляції; 

Нс – середнє значення чисельності населення; 

 Ні – чисельність населення в і-му населеному пункті; 

Тс – середнє значення відсотку забудованої території; 

Ті – відсоток забудованої території в і-му населеному пункті; 

 Нв - відхилення  поточного значення чисельності населення від 

середнього значення; 

 Тв - відхилення  поточного значення відсотку забудованої території від 

середнього значення. 

В нашому випадку одержано значення коефіцієнта кореляції r = - 0,33, 

яке свідчить про слабкий зв’язок між цими двома величинами (між 

чисельністю населення і відсотком забудованої території). 
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Для наочності відображення результатів проведених досліджень по 

групам населених пунктів (табл. 3.1)  побудуємо графіки розподілу 

залежності відсотка забудованої території міських населених пунктів та 

чисельності їх населення (рис.3.1.).  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

а) населені пункти з чисельність населення 

200 тис. осіб і більше;  

 

б) населені пункти з чисельність населення 

від 20 тис. осіб (включно) до 250 тис. осіб;  

 

в) населені пункти з чисельність населення 

від 10 тис. 

 

Рис. 3.1. Графіки залежності рівня забудованості території населеного 

пункту від чисельності населення для міст України (станом на 01.01.2016 р.) 

Джерело: розроблено автором на основі [1, 146, 153, 173]. 

 

Показники графіків свідчать про відсутність залежності рівня 

забудованості території населених пунктів від чисельності їх населення. 

Бачимо, що високий рівень забудованості території (більше 50% від загальної 

площі населеного пункту) присутній в усіх групах населених пунктів; так 

само часто фігурує і низький рівень забудованності території (менше 50% від 

загальної площі населеного пункту) (див. рис. 3.1). 
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На другій стадії досліджень було проаналізовано ряд факторів, які 

теоретично можуть впливати в тій чи іншій мірі на розмір диференціальної 

земельної ренти в населеному пункті на регіональному рівні. До них було 

віднесено: чисельність населення, щільність населення, площу населеного 

пункту і відсоток його забудованої території. Для оцінювання зв’язку між 

цими показниками було застосовано кореляційний аналіз.  

У випадку наявності числа параметрів більше двох кореляційний 

зв'язок між всіма парами відображає кореляційна матриця [53]. В якості 

такого  прикладу розглянуто групу з 15 населених пунктів з чисельністю 

населення від 250 до 500 тис.осіб (табл. 2). В цьому випадку вихідна матриця 

для розрахунків буде мати вигляд прямокутної матриці X  розміром 154, а 

вектор осереднених значень показників по всіх містах буде мати вигляд: 

x  ( 321.12, 2927.5, 14.561, 6.9687) 
 493.6 1  900  25.98 1  3.17

 453.6 1  860  24.39    9.62

 414.5 1  616  25.65    8.88

  373.3  5435   6.87     5.73

 347.2   895  38.8    1  0.57

 294.9  4293   6.87    6.16

 294.0  2833 1  0.38   6.68

 294.1  X  3743   7.86    5.75

 283.4  3651   7.76    5.86

 267.6  4401   6.08    4.06

 267.6  3045   8.79    6.13

 269.1  2892   9.31    5.22

 249.1 1  341 1  8.57   6.21

 266.4 1  744 1  5.28   6.91

 248.3  4264   5.82    3.58

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  . 

Кореляційні зв’язки між всіма парами перерахованих показників 

відобразимо з допомогою кореляційної матриці, яка обчислюється таким 

чином: 

а) елементи рядків матриці X записуються у відхиленнях від 

осереднених значень вектора x : 

, 1,...,4; 1,...,15ij ij iX X x i j        (3.4); 
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б) після цього обчислюється норма (довжина) кожного вектор-

стовпчика матриці і елементи кожного стовпчика нормуються згідно 

формулі: 

2

1

, 1,..., ; 1,...,
ij

ij
N

kj

k

X
X i N j m

X


  



   (3.5) 

в) в одержаній матриці X  кожен стовпчик є одиничним N-вимірним 

вектором. Кореляційну матрицю R, яка буде мати розмірність m×m, 

обчислюємо як добуток транспонованої матриці TX  на матрицю X  :  

TR X X . 

В результаті одержимо кореляційну матрицю 

     1          0.3053  0.6106  0.8359

  0.3053      1          0.8411  0.6779

 0.6106    0.8411    1            0.8508

 0.8359    0.6779   0.8508    1 

R

 
 
 
 
 
 



  





. 

Значення коефіцієнта кореляції лежить в межах від -1 до +1. Якщо r=0, 

то величини X і Y некорельовані, а якщо r<0, то зростання одного параметра 

веде до спадання іншого.  

Як приклад, в табл. 3.2 наведено результати кореляційної залежності 

між показниками чисельності населення, щільності населення, загальної 

палощі населеного пункту і його забудованої площі в групі населених 

пунктів з чисельністю населення від 250до 500,0 тис. осіб. 

Результати дослідження свідчать, що є тісний зв’язок між показниками 

чисельності населення, відсотками забудованої території і щільності 

населення в різних населених пунктах. Найтіснішими є зв’язки між 

чисельністю населення та площею – загальною і площею забудованих 

територій.  Показник щільності населення в усіх випадках попарної кореляції 

має від’ємні значення. Показник щільності населення надалі в дослідженнях 

враховувати не будемо як такий, що є похідним від чисельності населення та 

площі населеного пункту. 
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Таблиця 3.2 

Кореляційна залежність між основними характеристиками населених пунктів  

(на прикладі міських населених пунктів з чисельністю населення від 250до 

500,0 тис. осіб) 

Корельовані показники 

Ч
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н
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о
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о
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ії

 

коефіцієнти кореляції 

Чисельність наявного 

населення 
1,0 -0,3053 0,6106 0,8359 

Щільність населення -0,3053 1,0 -0,8411 -0,6779 

Площа населеного пункту 0,6106 -0,8411 1,0 0,8508 

Забудовані території 0,8359 -0,6779 0,8508 1,0 

 

Зауважимо, що кореляція між параметрами не означає прямої 

пропорціональної залежності.  Вона говорить лише про статистичну 

залежність – при заданому значенні одного параметру значення іншого ми 

можемо прогнозувати з тою чи іншою мірою ймовірності. Для правильних 

висновків із результатів кореляційного аналізу потрібне знання природи 

досліджуваних процесів. 

Нагадаємо, що диференціальна містобудівна рента утворюється не на 

всій території, а лише на забудованій.  Перші два етапи дослідження 

показали, що існує тісний зв’язок між показниками чисельності населення і 

відсотком забудованої території. В той же час, наші дослідження дозволяють 

стверджувати, що рівень забудованості території населеного пункту не 

залежить від його чисельності населення (див. рис. 3.1). Отже, забудованість 

території має різний вплив на формування диференціальної земельної ренти 

в населених пунктах з однаковою чисельністю населення.  

На завершальній стадії дослідження проведемо групування населених 

пунктів за відсотком забудованої території в загальновстановлених групах 
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населених пунктів за чисельністю їх населення. Таке рішення прийнято, 

оскільки саме чисельність населення є головним рентоутворюючим 

фактором в населеному пункті, а відсоток забудованої території коригує 

рівень рентоутворення. Результати групування населених пунктів України з 

чисельністю населення від 10 тис. осіб на групи за рівнем забудованості 

території представлено в таблиці 3.3. 

Рівень забудованності території населеного пункту формує значення 

диференціальної земельної ренти на території всього населеного пункту, 

отже це регіональний рівень формування диференціальної земельної ренти – 

КМ1 [99, 130]. Факт наявності впливу рівня забудованності території 

населеного пункту на рівень диференціальної ренти вимагає введення 

додаткового показника до розрахунку нормативної грошової оцінки 1 м
2
 

земельної ділянки  (ЦНМ) за доходним підходом – коефіцієнта рівня 

забудованості території (КМ1Т). Цей показник, в якості одного з множників, 

буде коригувати значення формування диференціальної земельної ренти на 

регіональному рівні. Таким чином, коефіцієнт забудованності території 

населеного пункту доцільно враховувати у формулі розрахунку сукупного  

регіонального коефіцієнту КМ1 [123, 146] : 

КМ1 = КМ1Н × КМ1Т × КМ1М × КМ1К × КМ1Р,      ( 3.6 ) 

де: КМ1Т - коефіцієнт, який характеризує рівень забудованності 

території населеного пункту; інші складові описані у формулі 2.6. 

Здійснені дослідження дозволяють провести ранжування населених 

пунктів за рівнем забудованості території та здійснити їх групування за цим 

показником. Аналіз проведено для 259 населених пунктів з наявних 382 (в 

діапазоні від 10 тис. осіб і більше). Населені пункти АР Крим не 

оцінювались. Тобто проаналізовано 68% населених пунктів даного рівня в 

системі розселення; 32% населених пунктів не були оцінені через відсутність 

інформації або через її некоректність. Даний аналіз дозволив здійснити 

класифікацію населених пунктів за відсотком забудованості їх території (див. 

табл. 3.3.)  
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Таблиця 3.3 

Розподіл міських поселень України з чисельністю населення 

від 10 тис.осіб за відсотком забудованої території станом на 2016 р. 

Джерело: розроблено автором на основі [1, 146, 153, 173]. 

Групи 

населених 

пунктів за 

чисельністю 

населення 

Кількість 

населених 

пунктів у 

групі 

Оцінено 

населених 

пунктів 

Підгрупи 

населених пунктів 

за рівнем 

забудованості 

території 

  

Граничні значення 

забудованості території в 

оцінених населених 

пунктах 

  

максимальне мінімальне 

(тис.осіб) (одиниць) (одиниць)  ( % ) ( % ) 

Н А Й Б І Л Ь Ш І  

більше 1000 

разом  

(без Києва),  

у тому числі: 

2 2  83 67 

  2 високий  рівень 83 67 

Д У Ж Е   В Е Л И К І  

500-999,9  

разом, 

у тому числі: 

5 5   70 46 

   2 високий  рівень 70 66 

   1 середній  рівень 62 62 

  2 низький  рівень 51 46 

В Е Л И К І 

250-499,9 

разом, 

у тому числі: 

15 15  90 33 

   10 високий  рівень 90 56 

   5 низький  рівень 51 33 

С Е Р Е Д Н І 

100-249,9 

разом,  

у тому числі: 

18 14  91 43 

   6 високий  рівень 91 66 

   2 середній  рівень 61 59 

   6 низький  рівень 55 45 

50-99,9 разом,  

у тому числі: 
42 32  79 20 

   4 високий  рівень 79 66 

   8 середній  рівень 63 56 

   20 низький  рівень 55 20 



127 

 

Групи 

населених 

пунктів за 

чисельністю 

населення 

Кількість 

населених 

пунктів у 

групі 

Оцінено 

населених 

пунктів 

Підгрупи 

населених пунктів 

за рівнем 

забудованості 

території 

  

Граничні значення 

забудованості території в 

оцінених населених 

пунктах 

  

максимальне мінімальне 

(тис.осіб) (одиниць) (одиниць)  ( % ) ( % ) 

М А Л І 

20-49,9 разом,  

у тому числі: 
107 67  100 5 

  13 високий  рівень 97 67 

   12 середній  рівень 65 56 

   42 низький  рівень 55 18 

міста 10-19,9 

разом, 

у тому числі: 

154 104  92 11 

   18 високий  рівень 92 66 

   17  середній  рівень 65 56 

   69 низький  рівень 55 11 

смт 10-19,9 разом, 

у тому числі: 
39 20  82 21 

  4 високий  рівень 82 67 

  4 середній  рівень 65 57 

  12 низький  рівень 55 21 

 

Таблиця 3.4. 

Коефіцієнти, які характеризують  рівень забудованості території  

груп населених пунктів за адміністративним статусом та господарськими 

функціями (КМ1Т) 

Джерело: удосконалено автором на основі [146]. 

Групи населених пунктів за рівнем забудованості 

території 

Площа забудованих 

земель у 

встановлених 

межах 

Значення 

коефіцієнта   

рівня 

забудованості 

території  

Поселення з високим рівнем  

забудованості території 
більше 65% 1,15 

Поселення з середнім рівнем  

забудованості території 
від 65% до 55% 1,10 

Поселення з низьким рівнем 

забудованості території 
55% і менше 1,00 
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На основі цих досліджень творчим колективом науково-дослідної 

роботи [146] були визначенні значення коефіцієнта КМ1Т та удосконалені 

автором [123]. Результати представлені в табл.3.4. 

 

Висновки до розділу 3. 

 

1. Функціонування населеного пункту покликане створювати 

повноцінні умови організації праці, побуту та відпочинку населення, 

раціонального використання земельних ресурсів. 

2. Особливості формування містобудівної ренти на регіональному 

рівні, яка регулюється значенням сукупного регіонального коефіцієнта КМ1, 

відображають класифікації населених пунктів Коефіцієнт КМ1 диференціює 

вартість земель всього населеного пункту і є добутком чотирьох коефіцієнтів, 

що запропоновано описати формулою; 

3. Для покращення методики розрахунку НГО обґрунтовано і 

запропоновано наступні удосконалення щодо застосування коефіцієнта КМ1Н, 

який враховує наступні характеристики населених пунктів – чисельність 

населення, географічне положення, адміністративний статус населених 

пунктів та їх господарські функції: 

 вартість земель населених пунктів на регіональному рівні повинна 

ґрунтуватись на показниках не наявного, а постійного населення. Цю 

особливість доцільно викласти у Порядку: «розрахунок нормативної 

грошової оцінки базується на значеннях постійного населення станом 

на початок року здійснення грошової оцінки»; 

 враховуючи особливості рівня містобудівного розвитку населених 

пунктів,  в класифікації населених пунктів за їх чисельністю населення 

доцільно додатково виділити підгрупи населених пунктів з 

чисельністю населення від 5 до 10 тис. осіб, та з чисельністю населення 

менше 5 тис. осіб на що вказують узагальнені показники їх вартості;  
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 для врахування місця в загальній системі розселення всіх населених 

пунктів при розрахунку їх вартості доцільно вказати, що значення 

регіонального коефіцієнта КМ1Н застосовується до населених пунктів 

обласного та районного підпорядкування з чисельністю населення від 

20,0 тис. осіб до 50,0 тис.осіб; 

 оскільки формування диференціальної містобудівної ренти не 

рівнозначне для малих населених пунктів з чисельністю населення від 

10 до 20 тис. осіб і з чисельністю населення менше 10 тис. осіб 

запропоновано ввести диференціацію вартості населених пунктів з 

чисельністю населення від 10,0 до 20,0 тис. осіб із застосуванням 

коефіцієнта КМ1Н=1,1.  

4. Відомо, що містобудівна рента в населеному пункті утворюється не 

на всій його території, а лише на забудованій. Дослідження забудованої 

території населеного пункту як показника, що суттєво впливає на рівень 

вартості його земель дозволили дійти наступних висновків: 

 при розрахунку показника нормативної грошової оцінки квадратного 

метра земельної ділянки (ЦН) за доходним підходом, в розрахунку 

значення середньої (базової) вартості земель населеного пункту (ЦНМ) 

треба враховувати відсоток забудованої території населеного пункту. З 

цією метою у формулу розрахунку регіонального коефіцієнта КМ1 

необхідно додати ще один множник – КМ1Т, коефіцієнт, який 

характеризує рівень забудованності території населеного пункту. 
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РОЗДІЛ 4 

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНО-КАРТОГРАФІЧНИХ 

МЕТОДІВ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ 

ТЕРИТОРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

 

4.1. Географічні інформаційні системи - інформаційна база організації 

територій.  

 

Запровадження геоінформаційних систем (ГІС) у багатьох державах 

світу розпочалось у другій половині ХХ століття, як інформаційної системи, 

яка дозволяла вирішувати питання збереження природного середовища, 

планування економічного розвитку, вирішення демографічних проблем тощо. 

Основні споживачі ГІС – країни Європи, Північної Америки і Далекого 

Сходу. Це держави з потужним науковим потенціалом,  який спирається на 

новітні комп'ютерні технології [91, 140, 162, 169, 190, 194]. В Україні 

запровадження геоінформаційних систем до управління земельними 

ресурсами та у територіальне планування – нагальна потреба сьогодення. 

На даний час одним із першочергових завдань є формування в Україні 

національної інфраструктури геопросторових даних [6, 20, 28, 49, 60, 61, 74, 

91, 104, 138, 142, 172], яка має багаторівневу структуру. Керуючись чинним 

законодавством [45, 46, 47] та вимогами часу, в галузевих, адміністративних і 

державних структурах виконуються проекти із застосуванням ГІС-технологій 

та здійснюється їх подальше впровадження в планування територій. Великі 

обсяги геопросторових даних створюються на галузевих рівнях [20, 21, 26, 

60, 61, 73, 108, 110] при укладанні тематичних карт [11, 116, 125, 126, 128, 

132, 155, 181, 190, 194]. Містобудування та землеустрій – два напрямки 

діяльності в яких створюються картографічні моделі на всіх територіальних 

рівнях.  
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Рис. 4.1. Територіальні рівні формування національної бази геопросторових 

даних – містобудівного кадастру і державного земельного кадастру 

Джерело: розроблено автором на основі Закону України «Про 

містобудівний кадастр» і [46] 

 

 

Рис. 4.2. Рівні формування геопросторової бази даних державного земельного 

кадастру (БГД ДЗК) 

Джерело: розроблено автором на основі [Ст.2, Ст.3, 46] 
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Геопросторові дані містобудівних [20, 111, 116, 128, 159] та 

землевпорядних [28, 41, 59, 74, 76, 78, 79, 80, 86, 98, 104, 110, 125, 126, 128, 

132, 155, 181, 185] проектів є складовими в єдиному процесі формування 

геоінформаційних ресурсів країни [60, 61, 97]. На рисунку 4.1. відображено 

територіальні рівні формування геопросторовиїх даних містобудівного 

кадастру (далі – скорочено МК) і державного земельного кадастру (далі – 

скорочено ДЗК). Рівні геоінформаційного забезпечення землеустрою 

відображено на рисунку 4.2. 

За період впровадження ГІС-технологій у територіальне планування 

проведені значні дослідження проблеми формування геоінформаційних 

систем у сфері містобудування і землеустрою [6, 17, 21, 24, 25, 41, 49, 59, 60, 

61, 74, 78, 79, 91, 93, 97, 98, 104, 108, 110, 111, 113, 114, 116, 118 , 119, 124- 

128, 130, 131, 133, 134, 138, 140 142, 147, 155, 158, 159, 162, 172, 181-185, 189, 

190, 194]. Однак питання створення геопросторових даних та застосування 

геоінформаційного картографування на локальному рівні досі опрацьовані в 

недостатній мірі [128, 132]. Отже, висвітлення цієї проблеми на прикладі 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (НГО) є актуальним 

завданням. 

Виконання комплексу містобудівних робіт пов’язане із створенням 

містобудівних геоінформаційних систем (містобудівних ГІС) [20, 93, 105, 

116, 118, 127, 128, 138], землевпорядних – із створенням земельно-

інформаційних систем (ЗІС) [41, 45, 74, 86, 93, 97, 98, 125, 126, 128, 132, 142, 

172, 181]. Особливістю містобудівних ГІС і ЗІС є домінування тематичної 

інформації. Для ЗІС – це інформація про нормативно-правове забезпечення 

сфери землекористування [41, 45, 93, 142, 155, 158]. 

Географічне місце розташування земельної ділянки передбачає 

формування геопросторових даних НГО і створення комплексу 

геопросторових моделей і тематичних карт [108, 132, 181].  
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У Додатку Є.1 зображено структуру і взаємозв’язки геопросторових 

моделей НГО. Містобудівна і землевпорядна документація є інформаційною 

базою для визначення геопросторових складових НГО. 

Метою створення карт НГО є забезпечення прийняття рішень з 

визначення нормативної  грошової оцінки окремої земельної ділянки в межах 

населеного пункту. В науковій праці [116] розглядалась методологія 

геоінформаційного забезпечення рішень містобудівного проектування при 

створенні тематичних і комплексних карт у вигляді моделі «аналіз → синтез 

→ прогноз». Схема ж геоінформаційного забезпечення рішень при створенні 

карт НГО виглядає як «аналіз → синтез → прийняття рішення» [128, 132]. 

Узагальнена модель геоінформаційного забезпечення рішень в НГО подана 

на рисунку 4.3. 

У Додатку В.2 зображено схему формування земельної ренти в 

населених пунктах. Просторовий аналіз утворення диференціальної 

містобудівної ренти (міської ренти [119]) зумовив застосування ГІС в рамках 

НГО [76, 78, 79, 80, 104, 110, 114, 125, 126, 128, 132, 181, 185], що 

передбачено  Методикою [141] та Порядком [п. 10, 99]. При цьому 

застосування ГІС-технологій здійснюється переважно при визначенні 

географічної складової диференціальної містобудівної ренти (див. Дод.Б.1, 

В.2), а саме на внутрішньоміському і локальному рівнях, що передбачає  

створення комплексу тематичних карт [93, 108, 132, 181]. На цих етапах 

розроблення НГО створюються геопросторові моделі грошової оцінки – ЗІС 

НГО [76, 93, 109, 128, 132] (Дод.Є2), формується тематичний блок шарів 

НГО [124, 126] (див. рис. 4.4) та укладається серія тематичних карт [124, 128, 

132].  

Досліджено, що геопросторові моделі грошової оцінки – ЗІС НГО, 

характеризуються інтегруванням великих масивів геопросторових даних, які 

можна згрупувати у чотири блоки: картографічна основа, базова карта, 

довідкові карти, тематичні дані НГО (див. рис. 4.4).  

Шари тематичного блоку НГО [124, 128, 132] є складовими БГД ДЗК.  



1
3
4
 

 

 

Рис. 4.3. Модель структури геоінформаційного забезпечення рішень в НГО 

Джерело : розроблено автором на основі [45, 46, 48, 99, 116, 159]. 
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Визначення внутрішньоміських та локальних складових НГО є 

результатом геоінформаційного моделювання [59, 76, 78, 79, 80, 108, 110, 

113, 114, 124-127, 130, 132, 133].  

Тематичні карти в містобудівній та землевпорядній документаціях є 

графічними матеріалами в електронній і паперовій формах [46, 48, 132]. 

Електронна і паперова форма – два різних, але взаємопов’язаних продукти. 

Графічні матеріали в електронній формі містять геопросторову інформацію 

про об’єкт, яка занесена до баз даних. Графічні матеріали у паперовій формі є 

похідною електронної форми [132]. Це картосхеми, які мають всі властивості 

притаманні картам. Далі будемо користуватись терміном «картосхеми НГО», 

розуміючи, що це геопросторові моделі НГО – графічні матеріали технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів в 

електронній та паперовій формах. Картографічне зображення формування 

географічної складової містобудівної ренти розкрито у наукових працях: на 

регіональному рівні у [91, 108]; на внутрішньоміському рівні у [108, 124, 125, 

126, 131, 132, 181, 185]; на локальному рівні у [108, 124, 125, 127, 130, 131, 

132, 133]. У цьому дисертаційному дослідженні проаналізовано особливості 

формування географічної складової містобудівної ренти на 

внутрішньоміському і локальному рівнях (див. Дод. Є.2) у населених пунктах 

з різними господарськими функціями . 

 

4.2. Земельно-інформаційні моделі нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів – інструмент моніторингу й управління 

функціонуванням урбосистем. 

 

З впровадженням комплексу землевпорядних робіт виник комплекс 

тематичних карт нового напрямку. Це геопросторові моделі землевпорядної 

документації в державній системі координат [46]. Серед них необхідно 

виділити геопросторові моделі, що входять до складу технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів – це ЗІС НГО і 
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тематичні карти НГО. Геоінформаційне картографування є компонентом 

ГІС-технологій і створює можливість оперативного укладання, редагування 

та виготовлення (публікації) тематичних карт [17, 21, 23, 73, 80, 97, 109, 132, 

150, 162, 181]. Існує тісний зв’язок містобудування та землеустрою з 

картографією, який проявляється в застосуванні картографічних методів та 

картографічних способів зображення при створенні тематичних карт. 

Висвітлимо детальніше ці питання. 

Тема будь-якої карти пов’язана з її цільовим призначенням. 

Враховуючи класифікації карт, наведені в класичній літературі з картографії 

[7, 8, 15, 62], карти НГО відносяться за  функціональним типом до 

оцінювальних карт, за змістом – до кадастрових карт, оскільки нормативна 

грошова оцінка земельних ділянок є однією із складових частин державного 

земельного кадастру.  

Наукові підходи проектування тематичних карт включають визначені 

етапи та види робіт [7, 8, 15, 21, 25, 62, 181- 184]. Створюючи тематичні 

карти НГО, багато задач при їх проектуванні вирішуються аналогічно, як і 

при створенні загальногеографічних карт. Будь-який картографічний твір 

покликаний вирішувати задачі, які відповідають його цільовому 

призначенню. Для карт НГО можна виділити наступні етапи в їх 

проектуванні: 

 визначення теми карти та її цільового призначення; 

 визначення топографічної (географічної) основи карти; 

 визначення елементів змісту карти та принципів його генералізації; 

 вибір способів та методів картографічного відображення, проектування 

знакових систем; 

 формування загальної легенди карт НГО, умовних позначень до кожної 

з тематичних карт; 

 проектування оформлення карти (її дизайну). 

Графічні матеріали НГО відповідають таким властивостям, 

притаманним картам: просторово-часовій подібності, змістовій відповідності, 



137 

 

вибірковості, синтетичності, метричності, однозначності зображення, 

безперервності, наочності, читаності, оглядовості, інформативності [7, 8, 15]. 

Більшість задач по проектуванню карт НГО були вирішені в науково-

дослідній роботі «Розробити склад технічної документації з виконання 

нормативної грошової оцінки земель міських населених пунктів», виконаній 

у 2007 р. ДП «ДІПРОМІСТО», яка покладена в основу галузевого стандарту 

СОУ ДКЗР 00032632-012:2009 "Оцінка земель. Правила розроблення 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів" (далі – Стандарт) [106]. У рамках виконання цих робіт 

О.М.Патиченко вперше було визначено структуру електронної моделі НГО і 

перелік обов’язкових тематичних геопросторових даних карт НГО. В 

подальшому перелік та структуру тематичних геопросторових даних НГО 

було доопрацьовано і апробовано [126] (див. рис.4.3, Дод. Є.1). На даний час 

Центром державного земельного кадастру розроблено структуру 

електронного документу [155] 

Генеральний план в частині, яка характеризує існуючий стан 

населеного пункту є головною містобудівною складовою інформаційної бази 

НГО [99, 113, 126, 130, 131, 132]. За матеріалами генерального плану 

визначаються: економіко-планувальне зонування території населеного 

пункту (рис.4.6 а), інженерне забезпечення земельної ділянки, прояв 

локальних факторів оцінки, які є містобудівними планувальними 

обмеженнями (рис.4.6 б). Саме це визначає нерозривний зв’язок 

геоінформаційних систем генерального плану (ГІС ГП) і земельно-

інформаційних систем НГО (ЗІС НГО) (див. Дод. Є.1) та тематичний набір 

геопросторових даних НГО (див. рис. 4.3). 

Просторовий аналіз утворення географічної складової містобудівної 

ренти зумовив застосування ГІС в рамках НГО переважно на 

внутрішньоміському і локальному рівнях визначення містобудівної ренти 

(див. Дод. Є.2).  
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Рис. 4.4. Відображення формування географічної складової містобудівної ренти: а) на внутрішньо міському рівні;  

б) на локальному рівні (на прикладі м. Новодружеськ Луганської області, ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2014 р.).. 

  
            а) схема економіко-планувального зонування                 б) схема прояву локальнихфакторів оцінки 



139 

 

За відображенням географічної складової містобудівної ренти 

пропонуємо наступну класифікацію комплексу тематичних карт НГО [132] :  

1) картосхеми, спрямовані на відображення формування диференціальної 

містобудівної ренти на внутрішньоміському рівні:  

 схема економіко-планувального зонування, яка передбачає здійснення 

землеоцінювального структурування території і розрахунок зонального 

коефіцієнта КМ2 в межах економіко-планувальних зон (див. рис.4.6 а);  

 схема агровиробничих груп ґрунтів, яка створюється для оцінювання 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення (Дод.Є.3);  

2) картосхеми, спрямовані на відображення диференціальної містобудівної 

ренти на локальному рівні: схеми прояву локальних факторів оцінки (див. 

рис.4.6 б). 

Базовим тематичним шаром [184] для всіх карт НГО  є  шар економіко-

планувальних зон (полігональний) [106, 124, 125, 126, 128, 155, 158].   

При створенні тематичних геоінформаційних систем важливо 

закладати таку їх структуру, яка дозволить використовувати базову 

інформацію, вносити тематичну інформацію до спільних баз даних, вести 

моніторинг та просторово-часовий аналіз [132]. Вирішення зазначених 

завдань великою мірою забезпечується використанням геоінформаційних 

технологій і застосуванням геоінформаційного картографування. 

 

4.3. Геоінформаційне моделювання нормативної грошової оцінки на 

внутрішньоміському рівні формування диференціальної містобудівної 

ренти.  

 

На внутрішньоміському рівні диференціація вартості земель 

регулюється проведенням економіко-планувального зонування території 

населеного пункту та визначенням зонального коефіцієнта КМ2 в межах 

кожної економіко-планувальної зони [108, 124, 125, 131, 132, 181]. 

Геопросторовою моделлю відображення внутрішньоміського розподілу 
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диференціальної містобудівної ренти є Схема економіко-планувального 

зонування. Це ключова картосхема НГО [132]. Визначення меж економіко-

планувальних зон та розрахунок зонального коефіцієнта КМ2 відбувається 

поетапно. Проаналізуємо алгоритм диференції вартості земель населеного 

пункту на внутрішньо міському рівні. 

 

4.3.1.  Землеоцінювальне структурування земель населеного 

пункту в НГО. 

 

Територіальна структуризація населеного пункту є основою 

диференціації вартості його земель на внутрішньоміському рівні [78, 79, 93, 

108, 119, 124, 125, 129, 131, 132, 133, 181]. Диференціація вартості земель 

населеного пункту здійснюється в межах територіальних одиниць оцінки – 

оцінювальних районів та економіко-планувальних зон.  

Первинною територіальною оцінювальною одиницею НГО є 

оцінювальні райони. Головною метою виділення оцінювальних районів є 

встановлення територіальних одиниць, максимально однорідних за їх 

функціональною і планувальною структурою, за інженерним та соціальним 

забезпеченням. Основний принцип встановлення меж оцінювальних районів 

– розподіл території населеного пункту з урахуванням основних об’єктів 

планувальної структури: вулично-дорожньої мережі, житлових, виробничих, 

рекреаційних утворень; меж географічних об'єктів – річок, струмків, каналів, 

ярів тощо [93, 108, 113, 125, 132, 181]. Основні принципи проведення 

землеоцінювального районування відображені на рисунку 4.5 а) і б) та у 

додатку Є.4.1 на прикладі населених пунктів з різною чисельністю 

населення. На рисунку 4.5 а)  відображено смт.Козелець Чернігівської 

області, його чисельність населення – 7 тис. осіб. Планувальна структура смт. 

Козелець та функціональне використання території зумовили розподіл його 

території на 45 оцінювальних районів. На рисунку 4.5 б)  відображено 

селище Гірницьке Покровської міської ради (колишня Орджонікідзевська 
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міська рада). В селищі Гігницьке проживає 2 тис. осіб; його планувальна 

структура і функціональне використання території зумовили виділення лише 

двох оцінювальних районів.  

Кінцевим результатом землеоцінювального районування є розрахунок 

комплексного коефіцієнта цінності території населеного пункту – Іi , а за тим 

зонального коефіцієнта КМ2 [67, 108, 110, 113, 114, 119, 124, 125, 126]. 

Оцінка території населеного пункту здійснюється в межах 

оцінювальних районів за визначеною методикою [99, 141]. Для населених 

пунктів з чисельністю населення понад 10 тис. осіб розрахунок розподілу 

коефіцієнтів внутрішньоміського формування диференціальної містобудівної 

ренти, як правило, здійснюється за функціональним методом [93, 108, 119, 

124, 126, 181, 185] – із застосуванням геоінформаційного моделювання та 

картографічної алгебри.  

Фахівцями інституту «ДІПРОМІСТО» в кінці 1990-х  початку 2000-х 

років  було розроблено та застосовано методику розрахунку «комплексного 

індексу цінності території Іi». Показнику Іi присвоєно ім’я «комплексний 

індекс цінності території». Іi відображає коефіцієнти відносної вартості 

земель населеного пункту на внутрішньоміському рівні (в межах 

оцінювальних районів). Логічно показнику Іi  присвоїти йому ім’я 

«комплексний коефіцієнт цінності території». Відповідно, складові 

коефіцієнта Іi : транспортно-функціональна зручність території (Si); 

комплексна оцінка екологічного стану території (Ei); рівень інженерно-

інфраструктурного облаштування території (Ui); соціальна привабливість 

території (Ci), є також коефіцієнтами. 

В основу розрахунку коефіцієнта Іi покладено етапність пофакторного 

оцінювання території населеного пункту. Розрахунок проводиться в межах 

оцінювальних районів по групах зональних рентоутворювальних факторів: 

Si, Еi, Ui, Ci. Методика розрахунку коефіцієнтів Іi, Si, Еi, Ui, Ci докладно 

викладена в науковій праці [181], у пояснювальних записках технічної 

документації НГО, виконаних у ДП «ДІПРОМІСО» і в [185]. 
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а) смт.Козелець Чернігівської області, ДП «ДІПРОМІСТО,  Київ, 2012 р. 

 

б) смт.Гірницьке Орджонікідзевської міської ради  Луганської області, ДП 

«ДІПРОМІСТО,  Київ, 2014 р. 

 

Рис. 4.5. Землеоцінювальне районування території населеного пункту 

Джерело: картосхеми розроблені автором. 
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На рисунку 4.6  на прикладі нормативної грошової оцінки земель 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської області проілюстровано етапи визначення 

НГО за функціональним методом. Нами виконано картограми груп факторів, 

які відображають поетапність внутрішньоміської диференціації вартості 

земель в межах оцінювальних районів (див. рис. 4.6 а-г). Кожний з факторів є 

результатом розрахунку комплексу функціонально пов’язаних показників. На 

рисунку 4.6 д, зображено інтегральну схему, яка відображає результат 

внутрішньоміського оцінювання території –  картограма комплексного 

коефіцієнта цінності території населеного пункту (Іi). Розрахунок показників 

зональних рентоутворювальних факторів здійснюється шляхом зважування 

кожного з коефіцієнтів Si, Еi, Ui, Ci [181, 184]. Коефіцієнт  Іi  відображає 

відносну вартість земельних ділянок населеного пункту в розрізі 

оцінювальних районів. 

Картограми формування диференціальної містобудівної ренти 

характеризуть особливості містобудівного розвитку населеного пункту і 

відображають принципи формування коефіцієнта Іi. Тому доцільно 

Стандартом передбачити їх відображення в пояснювальній записці технічної 

документації з НГО. 

Виділення економіко-планувальних зон. За діючою методикою, 

наступною стадією землеоцінювального районування є перехід від 

оцінювальних районів, які є робочими оцінювальними одиницями, до 

економіко-планувальних зон. У попередні роки в основу виділення 

економіко-планувальних зон було покладено принцип укрупнення  – 

об’єднання сусідніх оцінювальних районів з близькими показниками значень 

коефіцієнта Іi в економіко-планувальні зони. Зональний коефіцієнт КМ2 при 

цьому розраховувався як середньозважене значення сукупності коефіцієнтів 

Іi. Останнім часом фахівцями ДП «ДІПРОМІСТО» цей принцип не 

застосовується – кількість і межі оцінювальних районів відповідають 

економіко-планувальним зонам, значення зонального коефіцієнта КМ2 

дорівнює відповідним значенням коефіцієнтів Іi.  
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а) б) в) г) д) 

Умовні позначення: картограми розподілу значень : а) коефіцієнта транспортно-функціональна зручність території (Si); 

б) коефіцієнта рівня інженерно-інфраструктурного облаштування території (Ui); в) коефіцієнта комплексної оцінки 

екологічного стану території (Ei); г) коефіцієнта соціальна привабливість території (Ci); д) комплексного коефіцієнта 

цінності території (Іi) 

 

Рис.4. 6. Картосхеми формування диференціальної містобудівної ренти на внутрішньоміську рівні за функціональним 

методом (на прикладі м. Кривий Ріг Дніпропетровської, ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2014 р.) 

 Джерело: картосхеми укладені автором. 
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Такий підхід застосовано для глибшої диференціації оцінки території, 

що підкреслює особливості розміщення, соціального та інженерного 

забезпечення земельних ділянок. 

Розподіл значень коефіцієнтів внутрішньоміського рівня формування 

містобудівної ренти  (КМ2 і Іi) залежить від розподілу по території населеного 

пункту об’єктів інженерної і соціальної інфраструктури, а також від 

планувальної організації його території, що характеризують значення 

коефіцієнтів Si, Еi, Ui, Ci.  Функціональні і планувальні особливості 

населених пунктів добре проілюстровано на  рисунках 4.5 і 4.6 на прикладі 

населених пунктів з різною чисельністю населення і планувальною 

організацією території. Значення коефіцієнтів КМ2 зменшується від 

центральної частини населеного пункту до його периферії. На картограмах 

застосовано спосіб якісного фону. 

 

4.3.2.  Врахування адміністративно-територіального поділу 

населених пунктів в їх землеоцінювальному структуруванні. 

 

Врахування адміністративно-територіального поділу України є 

основним принципом НГО, бо НГО розробляється на територію населеного 

пункту в його існуючих адміністративних межах (рис. 4.7.) [47]. 

1. Врахування адміністративного поділу міст. Адміністративні межі 

населених пунктів в територіальному устрої України відображають 

адміністративно-територіальні одиниці вищого рівня (межа м. Київ), 

середнього рівня (межі 25 міст з районним поділом), первинного рівня (всі 

населені пункти за вийнятком столиці держави та міст з районним поділом) 

[1], що визначено статею 133 Конституції України (див. Дод. Е.6).  

Для  найзначніших та деяких значних міст України [1, 153] 

характерний адміністративний поділ їх території – виділення міських 

адміністративних районів (адміністративно-територіальних одиниць 

первинного рівня) (див. Дод. Є.4.1).   
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а) смт.Козелець Чернігівської області, ДП «ДІПРОМІСТО,  Київ, 2012 р. 

 

б) смт.Гірницьке Орджонікідзевської міської ради Луганської області, ДП 

«ДІПРОМІСТО,  Київ, 2014 р. 

 

Рис. 4.7.    Землеоцінювальне районування території населеного пункту 

Джерело: картосхеми розроблені автором. 
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Межі адміністративно-територіального устрою, на відміну від 

оцінювальних районів НГО, як правило, не враховують  функціональні та 

планувальні особливості території. Вони насамперед відображають історичні 

обставини територіального поділу. Адміністративна межа може проходити 

по кварталах житлової забудови населеного пункту, кварталах виробничих 

територій тощо. У додатку Є.4.2 на прикладі Довгинцівського району у 

м. Кривий Ріг відображено адміністративно-територіальний поділ 

первинного рівня. Постає завдання – здійснити прив’язку оцінювальних 

територіальних одиниць НГО до адміністративного поділу міста, але без 

внесення похибки до розрахунку вартості його земель на 

внутрішньоміському рівні.  

Оскільки основний принцип виділення територіальних одиниць НГО – 

це функціональна однорідність території в їх межах [108, 119, 124, 125, 126, 

131, 132, 185], врахувати адміністративний поділ території на етапі 

землеоцінювального районування без внесення похибки до розрахунку 

коефіцієнта Іi не можна. Це можна здійснити на етапі економіко-

планувального зонування. Пропонуємо вирішення задачі за наступним 

алгоритмом: 1 етап – провести оцінку території в межах оцінювальних 

районів за встановленою методикою [141] (рис. 4.8 а); 2 етап – економіко-

планувальне зонування здійснити з урахуванням адміністративного поділу – 

оцінювальний район розділити по адміністративній межі на окремі 

економіко-планувальні зони (на дві або більше) із збереженням 

розрахованого за методикою значення  коефіцієнта Іi (рис. 4.8 б).  

Для ідентифікації структури міських адміністративних районів на етапі 

економіко-планувального зонування пропонуємо здійснювати присвоєння 

індексів економіко-планувальним зонам за наступним принципом – RR-nn, де 

RR – початкові букви назви міського адміністративного району, nn – 

порядковий номер економіко-планувальної зони в межах цього району 

(див. рис .4.8 б). Наприклад, для оцінювального району № 14 (див. рис 4.8 а)  
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а) землеоцінювальне  районування  території  м.Кривий Ріг  

 

 

б) економіко-планувальне зонування  території  м. Кривий Ріг  

 

Рис.4.8  Землеоцінювальне структурування території міста з міським 

адміністративним поділом (на прикладі м. Кривий Ріг Дніпропетровської, ДП 

«ДІПРОМІСТО», Київ, 2014 р.) 

Джерело: картосхеми розроблені автором. 
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коефіцієнт Іi =3,32, даний район розділено адміністративною межею на дві 

зони – в Дзержинському районі ДЗ-5 зі значенням зонального коефіцієнта 

КМ2=3,32 і в Довгинцівському районі ДВ-15 зі значенням зонального 

коефіцієнта КМ2=3,32 (див. рис 4.8 б). 

Дана методика була застосована при розробленні технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кривий Ріг яка 

отримала позитивний висновок обов’язкової державної експертизи 

землевпорядної документації. 

2. Врахування кадастрового поділу населених пунктів. 

З метою інтеграції землеоцінювальної структури НГО в кадастрове 

зонування на стадії економіко-планувального зонування доцільно 

враховувати кадастровий поділ [124, 132], що на даний час не передбачено 

Стандартом [106]. 

НГО нерозривно пов’язана з державним земельним кадастром (далі – 

скорочено ДЗК), оскільки є його складовою [Ст. 15, 138], а її тематична 

інформація про формування грошової оцінки кожної земельної ділянки 

заноситься до БГД ДЗК [155, 158]. У свою чергу, всі земельні ділянки, 

занесені до ДЗК за своїм унікальним кадастровим номером і мають 

геопросторову прив’язку до індексно-кадастрової карти [138]. Тобто 

кадастровий номер можна назвати геопросторовою адресою земельної 

ділянки. За кадастровим номером до ДЗК вносяться всі відомості про 

земельну ділянку – її цільове призначення, вид власності, площа, обмеження 

(обтяження) в їх використанні. Зразок індексно-кадастрової карти наведений 

на прикладі м. Прилуки Чернігівської області  на рисунку 4.9 а).  

Спільними принципами встановлення меж економіко-планувальних зон 

та кадастрових кварталів є те, що вони встановлююся в межах 

адміністративно-територіальних одиниць, розділяються межами 

географічних об'єктів (річок, струмків, каналів, лісосмуг, вулиць, шляхів, 

інженерних споруд, огорож, фасадів будівель, лінійних споруд тощо), 

земельних ділянок.  
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а) індексно-кадастрове зонування м.Прилуки Чернігівської області. 

 
б) схема розміщення економіко-планувальних зон м.Прилуки Чернігівської 

області в межах кадастрових зон та кадастрових кварталів [132]. 

 

Рис. 4.9. Інтеграція економіко-планувального зонування в кадастрове 

зонування (на прикладі м. Прилуки Чернігівської області, ДП 

«ДІПРОМІСТО», Київ, 2013 р.)  

Джерело: картосхеми розроблені автором. 
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Прикладом проведення економіко-планувального зонування території 

населеного пункту з урахуванням кадастрового зонування можуть виступати 

позитивні результати нормативної грошової оцінки м. Прилуки Чернігівської 

області. Економіко-планувальну зонування тетиторії м. Прилуки з 

урахуванням кадастрового зонування наведено на на рисунку 4.9 б).   

На етапі відображення формування диференціальної містобудівної ренти 

на внутрішньоміському рівні запропоновано [132] укладати «Схему 

розміщення економіко-планувальних зон в межах кадастрових зон та 

кадастрових кварталів» (див. рис. 4.9 б), а також удосконалити структуру 

атрибутивної таблиці цього шару [158] (рис. 4.10).  

До атрибутивної таблиці шару економіко-планувального зонування 

доцільно заносити інформацію про відповідність економіко-планувальних 

зон кадастровим зонам та кадастровим кварталам (див. рис. 4.10). Довідкові 

шари цієї картосхеми – кадастрові зони, кадастрові квартали; тематичний 

шар НГО – економіко-планувальні зони. Для визначення місця населеного 

пункту в єдиній системі розселення та для аналізу розподілу вартості його 

земель на внутрішньоміському рівні ключове значення має шар економіко-

планувальних зон – 0000000000_zone.shp [158, Табл.. 2.3] з його 

атрибутивною інформацією (див. рис. 4.10): а) KOATUU – КОАТУУ 

населеного пункту – ключ БГД [158, Табл.. 2.3] ; б) територіальні одиниці 

кадастрового зонування: CadZoneNumber – номер кадастрової зони, 

CadBlockNumber – номер кадастрового кварталу; в) територіальні одиниці 

НГО: ZoneNum [158, Табл.. 2.3] – номер економіко-планувальної зони, Km2 

[158, Табл.. 2.3] – значення зонального коефіцієнту КМ2.  

Алгоритм геопросторової прив’язки економіко-планувального зонування до 

кадастрового зонування аналогічний описаному при врахуванні 

внутрішньоміського адміністративного поділу. На рисунку 4.11 відображено 

перехід від оцінювальних районів до економіко-планувальних зон з 

урахуванням кадастрового зонування (ареали змін виділено червоним 

контуром).         
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Рис.4.10. Атрибутивні дані шару економіко-планувальних зон.  

Джерело: атрибутивна таблиця удосконалена автором, додано поля 

CadZoneNumber; CadВlokNumber. 

 

Рис.4.11.  Врахування кадастрового зонування(на прикладі м. Прилуки 

Чернігівської області, ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2013 р.) 

Джерело: картосхеми розроблені автором. 
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Наприклад, оцінювальний район 56 із значенням коефіцієнта Іi=0,99 по 

межі кадастрового кварталу розділено на дві економіко-планувальні зони – 

56-А і 56-Б із значеннями КМ2=0,99 для кожної зони. 

Створюється схема розміщення економіко-планувальних зон в межах 

кадастрових зон та кадастрових кварталів на стадії геоінформаційного 

забезпечення рішень – «синтез» (див. рис. 4.3). Графічно відображати її 

доцільно як карту-врізку на всіх картосхемах технічної документації .  

В записці технічної документації пропонуємо виконувати таблицю 

«Розподіл економіко-планувальних зон в межах кадастрових зон та 

кадастрових кварталів» (табл. 4.1), яка може замінити трудомісткий Додаток 

Ж 6 Стандарту «Опис меж економіко-планувальних зон» [106]. 

Таблиця 4. 1. 

Розподіл економіко-планувальних зон в межах кадастрових зон та 

кадастрових кварталів (фрагмент таблиці) 

Джерело: розроблено автором [132]. 

Номер 

кадастрової 

зони 

Номер 

кадастрового 

кварталу 

Економіко-

планувальні зони 

Землеоціночні 

райони 

02 006 1-А 1 

02 007 1-Б 1 

04 001 2 2 

04 001 3 3 

04 001 4 4 

06 003 5-А 5 

03 002 5-Б 5 

03 005 6 6 

03 006 7 7 

03 001 8-А 8 

03 005 8-Б 8 

03 001 9 9 

03 001 10 10 

Підсумовуючи викладене можна зазначити, що встановлення меж 

економіко-планувальних зон доцільно здійснюватине не лише з врахуванням 

функціонального використання території, яке відображене на схемі 

генерального плану  «Плану існуючого використання території» і 
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актуалізоване на рік виконання НГО [93, 108, 119, 181], а й з урахуванням 

адміністративного поділу – адміністративних районів у містах з районним 

поділом, кадастрового поділу, який визначений на індексно-кадастровій карті 

[124, 132]. 

 

4.3.3. Удосконалення картографічного зображення схеми 

економіко-планувального зонування. 

 

Як вже зазначалось вище, схема економіко-планувального зонування є 

ключовою картосхемою НГО.  

Нормативно-методичні вимоги до розроблення технічної документації 

з НГО, зокрема вимоги до її структури, затверджені галузевим стандартом 

СОУ ДКЗР 00032632-012:2009 [106]. У Додатках К, Л і М Стандарту подано 

зразки оформлення графічних матеріалів НГО – картосхема економіко-

планувального зонування, картосхеми локальних факторів оцінки і 

картограма агровиробничих груп ґрунтів. Схема економіко-планувального 

зонування (Додаток К Стандарту) відображає картограму розподілу значень 

зонального коефіцієнта КМ2 на території населеного пункту. Інтегральна 

шкала значень коефіцієнта КМ2 винесена в умовні позначення. Це синтетична 

картосхема, на якій застосовано спосіб картографічного зображення 

кількісного фону. Створюється картосхема на стадії геоінформаційного 

забезпечення – «прийняття рішення» (див. рис. 4.3). На картосхемі (Додаток 

К Стандарту) відображено території додатньої кореляції – це переважно 

економіко-планувальні зони центральної частини населеного пункту і 

від’ємної кореляції – економіко-планувальні зони на периферії населеного 

пункту (див. рис. 4.4 а), рис. 4.7). 

Пропонуємо додатково створювати картосхему функціонального 

використання території населеного пункту з відображенням меж економіко-

планувальних зон та значеннями коефіцієнта КМ2. На рисунку  4.12 на 

прикладі м. Прилуки на основній картосхемі відображено розподіл території 
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населеного пункту з відображенням функціонального використання 

території. 

Для комплексного відображення землеоцінювального структурування 

території населеного пункту доцільно щоб картосхема «Схема економіко-

планувального зонування», яка відображає формування диференціальної 

містобудівної ренти на внутрішньоміському рівні, суміщала зображення 

споріднених картосхем – економіко-планувального зонування території і 

карт-врізок із зображенням картограми розподілу значень зонального 

коефіцієнта КМ2 та зображенням схеми розміщення економіко-планувальних 

зон в межах кадастрових зон і кадастрових кварталів як це відображено на  

(див. рис. 4.12).  

Апробація укладання такої схеми здійснена автором при розробленні 

нормативної грошової оцінки м.Прилуки Чернігівської області у 2013 р., ДП 

«ДІПРОМІСТО». 

 

4.4. Геоінформаційне моделювання нормативної грошової оцінки на 

локальному рівні формування диференціальної містобудівної ренти 

 

Відповідно до вимог Додатку Л Стандарту  в технічній документації з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів укладається серія 

карт з ареалами розповсюдження локальних факторів оцінки. 

На локальному рівні вартість земельної ділянки формується під 

впливом шести рентоутворювальних груп локальних факторів (див. 

табл. Г.1). Як вже було зазначено, на вартість земельної ділянки локальні 

фактори грошової оцінки мають значний вплив – можуть збільшити або 

зменшити її вартість до 50%  [99]. 

 



1
5
6
 

 

 
Рис. 4.12.  Схема економіко-планувального зонування з урахуванням кадастрового зонування (на прикладі м.Прилуки 

Чернігівської області, ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2013 р.) 

Джерело: картосхема розроблена автором. 
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У складі технічної документації НГО укладаються наступні схеми, які 

відображають існуючий стан забезпечення населеного пункту інженерними 

мережами: «Схема прояву локальних факторів оцінки. Інженерно-

інфраструктурні фактори. Магістральні мережі та головні споруди 

теплопостачання та газопостачання», «Схема прояву локальних факторів 

оцінки. Інженерно-інфраструктурні фактори. Магістральні мережі та головні 

споруди водопостачання та водовідведення» [106]. Ці схеми, як й інші графічні 

матеріали НГО, укладаються насамперед за матеріалами Генерального плану 

населеного пункту [п.п. 3, 6, 99, п. 2, 141],  які. у свою чергу, відповідають 

вимогам Державних будівельних норм України – ДБН Б.1.1-15:2012 [29].  

Згідно з п. 5.5.8 вказаного ДБН, на схемах Генерального плану відображають 

головні споруди і магістральні мережі інженерної інфраструктури населеного 

пункту. Масштаб схем визначено для населених пунктів з чисельністю 

населення 250 тис. осіб і більше – 1:25000 1:10000; з чисельністю населення 50 

- 250 тис. осіб – 1:25000, 1:10000, 1:5000; для населених пунктів з чисельністю 

населення менше 50 тис. осіб - 1:5000, 1:2000. Масштаби схем НГО визначені 

Стандартом [106]:  для населених пунктів з чисельністю населення 50 тис. осіб і 

більше – 1:10000 або 1:5000; для населених пунктів з чисельністю населення 

менше 50 тис. осіб – 1:5000  або 1:2000.  

Отже, в технічній документації з НГО на схемах прояву інженерно-

інфраструктурних локальних факторів графічно відображено не прояв 

локального фактору – забезпечення (незабезпечення) земельної ділянки 

централізованими інженерними мережами – водопостачанням, каналізацією, 

газопостачанням, теплопостачанням, а основні джерела локальних факторів – 

магістральні мережі і головні споруди інженерних мереж. У зв’язку з 

вищезазначеним, доцільно узгодити назви схем з їх інформаційним 

наповненням, а також узгодити термінологію у назві графічних матеріалів НГО 

та їх інформаційної бази [п.п. 3, 6, 99] – Генеральних планів населених пунктів.  

В містобудівній документації Генерального плану населеного пункту, 
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згідно з положеннями, викладеними у Державних будівельних нормах України 

ДБН-360-92** [30], застосовується термін не «водовідведення», а «каналізація». 

Відповідним схемам НГО доцільно дати наступні назви: «Схема прояву джерел 

інженерно-інфраструктурних локальних факторів. Магістральні мережі та 

головні споруди теплопостачання і газопостачання», «Схема прояву джерел 

інженерно-інфраструктурних локальних факторів. Магістральні мережі та 

головні споруди водопостачання і каналізації».  

Елементи умовних позначень, які відображають споруди та магістралі 

інженерні мережі, не є ареалами прояву локальних факторів оцінки. Їх 

позначення  доцільно зображати в умовних позначеннях окремо, як тематичні 

шари НГО, а не як локальні фактори грошової оцінки (рис. 4.13).  

Проблеми щодо факта встановлення прояву локальних факторів –  

1) централізованого забезпечення (незабезпечення) земельної ділянки 

інженерними мережами; 2) відображення земельних ділянок, які забезпечені 

певним видом інженерних мереж розглянуті у науковій праці [67].  

На наш погляд недоліком Стандарту [106] на даний час є відсутність 

вимог до виконання схеми наявності (відсутності) твердого покриття вулиць та 

провулків населеного пункту. Звичайно, цей локальний фактор, як і 

забезпеченість інженерними мережами, є достатньо мобільним у часі і не може 

впродовж 5-7 років дії НГО реально відображати наявність твердого покриття 

вулиць та провулків населеного пункту. В той же час, матеріали Генерального 

плану населеного пункту, які є інформаційною базою НГО [п.п. 3, 6, 99], 

обов’язково містять графічну інформацію про тверде покриття вулиць.  

Пропонуємо на етапі розроблення технічної документації з НГО графічно 

відображати тверде покриття вулиць, актуалізоване на дату виконання НГО. В 

Стандарті [106] доцільно прописати наявність такого документу: «Схема 

прояву джерел інженерно-інфраструктурних локальних факторів. Тверде 

покриття», який встановлюється на підставі матеріалів МК [Ст. 30, 138, 

п. 11, 159]. 
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Рис. 4. 13. Відображення елементів інженерно-інфраструктурних 

локальних факторів на схемі прояву локальних факторів оцінки (на прикладі 

м.Хмільник Вінницької області, ДП «ДІПРОМІСТО»,  Київ, 2014 р. 

Джерело: картосхеми розроблені автором. 
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4.5. Геоінформаційне моделювання нормативної грошової оцінки земель 

малих населених пунктів. 

 

4.5.1. Особливості визначення нормативної грошової оцінки земель 

малих населених пунктів. 

 

Існуюча нормативно-методична база виконання НГО [93, 99, 141] 

зорієнтована, в основному, на міські поселення і не враховує територіальні 

особливості малих населених пунктів. Проаналізуємо особливості формування 

нормативної грошової оцінки в межах малих населених пунктів та надамо 

пропозиції по її удосконаленню. 

Формування диференціальної містобудівної ренти на 

внутрішньоміському рівні відображає Схема економіко-планувального 

зонування [93, 108, 124, 125, 126, 131, 132, 181] (див. рис.4.4 а), 4.7). 

Особливістю малих населених пунктів є невелика за площею і, як правило, 

однорідна за своїм функціональним використанням територія – переважно 

квартали садибної забудови, окремі квартали виробничих територій і 

сільськогосподарських угідь. Це обумовлює виділення невеликої кількості 

оцінювальних районів (див. рис. 4.5), за тим – економіко-планувальних зон 

(див. рис. 4.7), а отже незначну диференціацію вартості їхніх земель на 

внутрішньоміському рівні.  Як приклад, розглянемо розподіл території 

населених пунктів з різною чисельністю населення за функціональним 

призначенням їхніх земель та економіко-планувальним зонуванням – смт. 

Козелець Чернігівської області з чисельністю населення 6 тис. осіб 

(див. рис. 4.5 а), рис. 4.7 а) і селище Гірницьке Дніпропетровської області з 

чисельністю населення 2 тис. осіб (див. рис. 4.5 б), рис. 4.7 б). В межах 

смт. Козелець виділено 49 економіко-планувальних зон, а функціональні і 

планувальні особливості селища Гірницьке дозволили в його межах виділити 

лише 2 економіко-планувальні зони. Значеня зональних коефіцієнтів КМ2 
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селища Гірницьке максимально наближені до 1,00 а їх розбіжність становить 

всього 0,02 що також вказує на функціональну однорідність його території: в 

першій зоні (Г-1) значення КМ2 = 1,01, у другій (Г-2) КМ2 = 0,99.  

В малих населених пунктах з чисельністю населення до 5 тис. осіб 

найбільша диференціація вартості земель відбувається під впливом прояву 

локальних факторів оцінки [113, 124, 125, 131] – в загальній вартості 1 м
2
  

земельної ділянки (ЦН) (див. формулу 2.1) вплив локальних факторів, 

виражений значенням коефіцієнта КМ3 (див. формулу 2.2), до 50% підвищує або 

зменшує їх вартість [99]. 

Метою здійснення НГО є визначення вартості нормативної грошової 

оцінки кожної земельної ділянки. На даний час у технічній документації з НГО 

тільки визначаються складові розрахунку вартості земельної ділянки – середня 

(базової) вартість 1 м
2
 земель (ЦНМ) [п. 7, 99], економіко-планувальні зони із 

значенням коефіцієнтів КМ2, а також ареали прояву локальних факторів оцінки і 

значення їх коефіцієнтів [99, 141]. Розрахунок вартості окремої земельної 

ділянки виконується службами Держгеокадастру на етапі надання витягу з 

технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки [47, 

99]. Розрахунок вартості земельних ділянок рекомендовано здійснювати із 

застосуванням автоматизованої системи розрахунку, яка діє на основі ГІС-

технологій [п. 110, 99]. Такий принцип здебільшого застосовується при 

розрахунку вартості земель міст з чисельністю населення більше 10 тис. осіб. 

Проблеми виникають при відсутності програмного забезпечення для 

автоматизованого розрахунку вартості земель, коли для визначення грошової 

оцінки застосовуються тільки матеріали технічної документації з НГО. Як 

правило, це стосується розрахунку НГО сільських та малих міських поселень. 

Згідно з вимогами Стандарту в технічній документації для сіл вартість 1 м
2
 

земельної ділянки розраховується в розрізі економіко-планувальних зон  – 

колонка 6  Додатку Ж5 Стандарту [106] (табл. Є.5.1).  
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Проблема полягає в тому, що конфігурація прояву локальних факторів 

пов’язана з природними особливостями та особливостями антропогенного 

навантаження на територію населеного пункту (Дод. Є.6) і як правило, не 

співпадає з економіко-планувальним зонуванням. Це можна побачити на 

рисунку 4.14, який відображає розповсюдження ареалів функціонально-

планувальних факторів в центральній частині смт.Козелець (див. рис. 4.14 а), а 

також на рисунках схем локальних факторів оцінки у Додатку Є.6. Прояв 

локального фактора може бути як на всій території економіко-планувальної 

зони, так і на її частині; ареали різних локальних факторів можуть перекривати 

один одного в різних частках. За принципом розрахунку вартості 1 м
2
 земель в 

межах всієї економіко-планувальної зони (див. табл. Є.5.1) значення 

коефіцієнта КМ3 розраховується як середньозважене, а на практиці, як правило – 

як середня величина для всієї економіко-плануальної зони.  Зазначимо, що 

описані нами формули розрахунку коефіцієнтів локальних факторів при 

частковому їх прояві в межах земельної ділянки, які допомогли б розрахувати 

середньозважені значення, (формули 2.9, 2.10.) на даний час в нормативно-

методичних джерелах відсутні. 

Принцип розрахунку грошової оцінки в межах економіко-планувальної 

зони призводить до того, що всі земельні ділянки однієї зони урівнюються між 

собою за умовами місцерозташування і мають однакову середньозважену (або 

середню) вартість [113]. В той же час, практичний досвід показує, що в межах 

однієї економіко-планувальної зони для малих населених пунктів з чисельністю 

населення до 10 тис. осіб, залежно від впливу локальних факторів, нормативна 

грошова оцінка може змінюватись на третину. 

Це демонструє Дод. Є.6.4 і рис. 4.14 б), на якомих способом кількісного 

фону зображено розподіл вартості земель в межах  смт.Козелець з урахуванням 

трьох складових НГО – ЦНМ, КМ2 і КМ3.  

Оскільки умови в різних частинах однієї зони можуть суттєво відрізнятись, 

значить і нормативна грошова оцінка має диференціюватися. 
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а) розподіл функціонально-планувальних факторів оцінки  

 

б) розподіл вартості земель по кварталах грошової оцінки  

Рис. 4. 14. Геоінформаційне забезпечення розрахунку нормативної 

грошової оцінки земель малих населених пунктів (на прикладі смт.Козелець 

Чернігівської області, ДП «ДІПРОМІСТО,  Київ, 2012 р.) 

Джерело: картосхеми розроблені автором.  
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Саме прояв локальних факторів дозволяє диференціювати різні рівні вартості 

земельних ділянок в межах однієї економіко-планувальної зони.  

З усього вищезазначеного випливає наступний висновок: для малих 

населених пунктів, враховуючи вплив локальних факторів, на завершальній 

стадії оцінювання необхідно виділяти в межах економіко-планувальної зони 

глибші територіальні оцінювальні одиниці – квартали грошової оцінки і 

визначати для них грошову оцінку 1 м
2
 за залежністю: 

ЦНК = ЦНЗ × КМ3К [113],      (4.1.) 

де  ЦНК – нормативна грошова  оцінка  квадратного метра земельної ділянки в 

межах кварталу грошової оцінки   (у гривнях); 

ЦНЗ – середня для економіко-планувальної зони вартість одного квадратного 

метра земель (у гривнях) [п.3.9., 14]; 

КМ3К – сукупний локальний коефіцієнт квартала грошової оцінки. 

Пропонуємо у Стандарті  Додаток Ж5 викласти відповідно до 

таблиці Є.5.2. 

Сукупний локальний коефіцієнт квартала грошової оцінки обчислюється 

наступним чином [114, 131]: 

КМ3К = КМ3(ФП) × КМ3(ІГ) × КМ3(ІК) × КМ3(ПЛ) × КМ3(СГ)   (4.2.) 

де: складові формули описані у формулі 2.6.  

Тоді загальний сукупний локальний коефіцієнт КМ3 буде розраховуватись 

для кожної земельної ділянки на етапі формування витягу з технічної 

документації про НГО за залежністю [114, 131]:  

КМ3  = КМ3К  × КМ3(ІІ),       (4.3.) 

де: КМ3  загальний сукупний локальний коефіцієнт; 

КМ3К  сукупний локальний коефіцієнт кварталу грошової оцінки; 

КМ3(ІІ)  коефіцієнт добутку інженерно-інфраструктурних факторів. 

Поняття сукупного локального коефіцієнта кварталу грошової оцінки - 

КМ3К запропоновано ввести [114, 131] у зв’язку з тим, що  розрахунок прояву 

локальних факторів в межах кварталів грошової оцінки відбувається без 
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урахування інженерно-інфраструктурних факторів. Вважатимемо, що прояв 

інженерно-інфраструктурних факторів визначається для кожної земельної 

ділянки окремо за фактом їх наявності. Такий підхід було обґрунтовано у 

науковій праці [67] та описано у параграфі 2.4. цього дисертаційного 

дослідження. Загальноприйнятий коефіцієнт КМ3 (загальний сукупний 

локальний коефіцієнт КМ3)  визначається «множенням усіх локальних 

коефіцієнтів, які проявляються на даній земельній ділянці» [108, с. 121] (дивись 

формули 2.7 і 2.11). 

Необхідно зазначити, що до розрахунку коефіцієнтів КМ3 і КМ3К 

залучаються з загального переліку локальних факторів тільки ті, які мають 

прияв на території  даного населеного пункту [99]. 

В межах квартала грошової оцінки прояв будь-якого фактора – 

максимальний і оцінюється у 100%. Для локальних факторів із підвищуючими 

значеннями коефіцієнтів береться максимальне значення з діапазону 

коефіцієнтів; для локальних факторів із понижуючими значеннями коефіцієнтів 

береться мінімальне значення з діапазону коефіцієнтів [99, Дод. 7]. 

Результати розрахунків пропонуємо викласти у вигляді таблиць, 

наведених у таблицях Є.7.1 і Є.7.2, які передбачити Стандартом: 1) розрахунок 

грошової оцінки в межах територіальних оцінювальних одиниць – економіко-

планувальних зон та кварталів грошової оцінки (див. табл. Є.7.1); 2) розрахунок 

сукупного локального коефіцієнта КМ3К (див. табл. Є.7.2).  

Тоді структуру формування диференціальної містобудівної ренти в малих 

населених пунктах можна надати у вигляді схеми (рис. 4.15). 

Виділення кварталів грошової оцінки та розрахунок їх вартості автором 

було вперше апробовано у 2012 р. при розробленні нормативної грошової 

оцінки земель смт. Козелець Чернігівської області; у 2013 р. за цією методикою 

розраховано НГО селищ Чортомлик і Гірницьке Орджонікідзевської міської 

ради (зараз Покровська міська рада) Дніпропетровської області.  
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 Враховуючи, що розрахунок зонального коефіцієнта КМ2 за 

функціональним методом [93, 108, 181], як правило, застосовується для міст з 

чисельністю населення 10 і більше тис. осіб, пропонуємо алгоритм розрахунку 

вартості земель в межах кварталів грошової оцінки застосовувати для 

населених пунктів з чисельністю населення менше 10 тис. осіб.   

Відображення диференціації вартості земель в межах кварталів грошової 

оцінки демонструє Схема грошової оцінки з урахуванням прояву локальних 

факторів в межах економіко-планувальних зон (Дод. Є.6.4). 

 

 

Рис. 4.15. Модель структури формування диференціальної містобудівної 

ренти в малих населених пунктах. 

Джерело: схема розроблена автором. 

 

4.5.2. Геоінформаційне моделювання кварталів грошової оцінки 

земель малих населених пунктів. 

 

Встановлення меж кварталів грошової оцінки та визначення вартості 

земель кожного квартала (ЦНК) здійснюється за допомогою методів 

картографічного моделювання із застосуванням ГІС-технологій.  
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Сутність картографічного моделювання в НГО полягає у виявленні 

функціонально пов’язаних об’єктів та розрахунку тісноти зв’язків між ними, що 

і визначає вартість земельних ділянок. Саме цей підхід покладено в основу 

глибшої за економіко-планувальне зонування диференціації територіальних 

одиниць оцінки малих населених пунктів – виділення кварталів грошової 

оцінки. 

Поглиблене вивчення структури явища (прояву сукупності локальних 

факторів) нерідко потребує трансформації самого картографічного зображення, 

тобто переводу його в іншу форму зображення [7, 8, 62]. Перехід до нової 

форми зображення допомагає візуалізувати результат аналізу і надалі отримати 

нову інформацію та оперувати нею. Так, в НГО для малих населених пунктів 

територіальні оцінювальні одиниці, економіко-планувальні зони, під впливом 

прояву локальних факторів трансформуються в квартали грошової оцінки.  

Викладемо алгоритм встановлення меж кварталів грошової оцінки [114].  

Визначення вартості 1 м
2
 в межах цих територіальних одиниць (ЦНК) було 

докладно описано у попередньому параграфі (дивись формули 4.1. і 4.2.). 

На першому етапі ГІС-аналізу (внутрішньоміський рівень формування 

диференціальної містобудівної ренти) здійснюється економіко-планувальне 

зонування території та встановлення значень зонального коефіцієнта КМ2. 

Для малих населених пунктів порівняно невелика їх територія і відносна 

однорідність її функціонального використання зумовлюють невелику кількість 

оцінювальних територіальних одиниць – економіко-планувальних зон [123, 

131]. На рис. 4.5 б) на прикладі смт. Гірницьке Покровської (колишня 

Орджонікідзевська) міської ради Дніпропетровської області показано розподіл 

території населеного пункту за її функціональним призначенням (див. умовні 

позначення) та виділення економіко-планувальних зон – Г-1 і Г-2; розподіл 

значень зонального коефіцієнта КМ2 відображено на рис.4.7 б). Як бачимо з 

наведеного прикладу, функціональні та планувальні особливості селища 

дозволили виділити лише дві економіко-планувальні зони. 
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На другому етапі ГІС-аналізу (локальний рівень формування 

диференціальної містобудівної ренти) встановлюється сукупний прояв 

локальних факторів в межах економіко-планувальних зон і здійснюється 

розрахунок коефіцієнта КМ3К за формулою 4.2. Диференціація вартості земель 

населеного пункту відбувається під впливом дії всіх локальних факторів 

оцінки, які мають прояв в даному населеному пункті. Сукупність всіх 

локальних факторів впливає на глибину диференціації вартості земель 

населеного пункту. Отже, на цьому етапі оцінювання всі локальні фактори є 

функціонально пов’язаними елементами оцінки.  

Ареали розповсюдження локальних факторів залежать від особливостей 

явища, яке вони відображають [67, 78, 93, 108, 129, 130, 131, 133, 181]. Тому 

локальні фактори нерівномірно  перекривають окремо взяті земельні ділянки і 

можуть перекривати один одного. Прояв локального фактора підвищує або 

зменшує вартість земельної ділянки, на яку він розповсюджується [99]. Кожний 

локальний фактор відображає одне явище і має свій коефіцієнт, який 

диференціює вартість земель і є атрибутивними даними [128, 132, 155, 158]. 

Повний перелік встановлених локальних факторів наведено у Додатку 7. 

Порядку [99].  

Серед графічних прийомів, які допоможуть змоделювати вплив 

локальних факторів на диференціацію вартості земель населеного пункту і 

зобразити шар сукупного прояву локальних факторів оцінки (КМ3К) найбільш 

ефективно застосовувати суміщення контурів аналізованих явищ на загальній 

основі – графічний оверлей [7, 8, 21, 23, 25, 59, 62, 78, 104, 125, 147].  

«Оверлей (Overlay) – це спільна обробка накладання двох чи більше 

вихідних шарів однієї географічної області (в нашому випадку – шари 

економіко-планувальних зон і локальних факторів), в результаті якої 

утворюється похідний шар з новими географічними даними як комбінація 

топологічних сегментів вихідних географічних даних» [7, с. 290].  
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Модель оверлейного аналізу сукупності локальних факторів з утворенням 

похідного шару сукупного прояву локальних факторів в межах населеного 

пункту наведено на рис. 4.16. 

Пропонуємо, за результатами здійсненого моделювання, розробляти 

картограму розподілу значень сукупного локального коефіцієнта КМ3К – Схему 

сукупного прояву локальних факторів в межах економіко-планувальних зон 

[125] (рис. 4.17). На третьому, завершальному, етапі ГІС-аналізу (локальний 

рівень формування диференціальної містобудівної ренти) встановлюється 

нормативна грошова оцінка в межах кварталів грошової оцінки. Графічно 

диференціація вартості земель населеного пункту відображається на Схемі 

грошової оцінки земель населеного пункту (із зазначенням вартості 1 м
2
 земель 

у гривнях в межах кварталу грошової оцінки – ЦНК) [124, 125, 131, 132]  (рис. 

4.18). 

Алгоритм виконання грошової оцінки  відображено на рисунку 4.19 – 

кроки а). 

У населених пунктів з чисельністю населення до 1,0 тис. осіб, якщо 

відсутні в достатній кількості об’єкти, які дозволяють здійснити оцінювальне 

структурування території  та провести її оцінювання, на нашу думку, 

землеоціночне районування проводити не потрібно. У такому випадку 

виконання грошової оцінки буде здійснено в одну стадію – в межах кварталів 

грошової оцінки. Тоді алгоритм виконання грошової оцінки наступний: 1) межа 

економіко-планувальної зони буде відповідати межі населеного   пункту,   а   

значення   зонального   коефіцієнта   КМ2=1,00; 2) моделювання сукупного 

прояву локальних факторів оцінки і виділення кварталів грошової оцінки з 

розрахунком значень  коефіцієнтів КМ3К, при цьому ЦНК = КМ3К ( рис. 4.19 в). 

Модель формування диференціальної містобудівної ренти в населених пунктах 

з чисельністю населення 10 тис. осіб і більше відображають кроки 1-5 рисунку  

4.19. 
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Рис.4.16. Модель оверлейного аналізу впливу локальних факторів оцінки 

на вартість земель населеного пункту.  

 

Рис.4.17. Картосхема розподілу значень сукупного локального 

коефіцієнта КМ3К  (на прикладі смт.Гірницьке Орджонікідзевської міської ради 

Луганської області, ДП «ДІПРОМІСТО,  Київ, 2014 р.) 

Джерело: модель і картосхема розроблені автором. 
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В геопросторових моделях НГО інформація про квартали грошової 

оцінки виступає в якості тематичних даних НГО і, на думку автора [124, 131, 

132], повинна заноситися до БГД ДЗК разом з іншою тематичної інформацією 

про НГО відповідно до [155, 158]. 

 

 

Рис.4.18. Картохема розподілу нормативної грошової оцінки в межах 

населеного пункту (на прикладі смт.Гірницьке Орджонікідзевської міської ради 

Луганської області, ДП «ДІПРОМІСТО,  Київ, 2014 р.) 

Джерело: модель і картосхема розроблені автором. 
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Рис. 4.19. Модель оверлейного аналізу диференціації вартості земель 

малого населеного пункту: а) для населених пунктів з чисельністю населення 

10 тис. осіб і більше – кроки 1-5; б) – для малих населених пунктів з 

чисельністю населення менше 10 тис. осіб – кроки 1-7; в) – для малих 

населених пунктів з чисельністю населення менше 1 тис. осіб – кроки 1, 4-6; 

Джерело: розроблено на основі [99, 141] та доопрацьовано  

 

 

4.6. Інтегрування даних НГО в систему державного земельного кадастру і 

містобудівного кадастру.  

 

Одним з важливих завдань у забезпеченні  сталого розвитку територій [2, 

14, 16, 19, 22, 24, 34-40, 42, 51, 68, 71, 72, 77, 91, 92, 101, 102, 115, 117, 119, 120, 

121, 130, 133, 135, 136, 143, 148, 150, 154, 156, 160, 163, 166, 169, 170, 174, 176, 
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177, 179, 180, 187 ] є ефективне використання земельних ресурсів, яке в значній 

мірі забезпечує дві взаємопов’язані сфери діяльності – містобудування і 

землеустрій. Містобудування забезпечує функціонування повноцінного 

життєвого середовища та включає прогнозування розвитку населених пунктів і 

територій за їх межами [3, 9, 10, 29, 30, 41, 94, 96, 135, 144, 160]. Діяльність 

землеустрою спрямована на регулювання земельних відносин та раціональну 

організацію території адміністративно-територіальних одиниць [12, 16, 26, 31, 

32, 33, 40, 42, 56, 63, 65, 69, 70, 75, 85, 88, 95, 100, 107, 108, 124, 137, 157, 164, 

167, 172, 173]. В той же час і містобудування, і землеустрій нерозривно 

пов’язані з іншими законодавчо визначеними сферами діяльності – 

містобудівним  і державним земельним кадастрами. Містобудівний кадастр 

(МК) [20, 105, 111, 116, 127, 128, 138, 159] і державний земельний кадастр 

(ДЗК) [28, 45, 74, 86, 97, 98, 125, 126, 128, 132, 142, 172, 181], як державні 

системи зберігання і використання геопросторових даних про територію і про 

землі в розрізі адміністративно-територіальних одиниць [1, 2], є спільними 

інформаційними базами [20, 27, 50, 64, 65, 105, 140, 150, 158, 159, 173] 

містобудування і землеустрою як сфер діяльності [46, 47]. В свою чергу, 

містобудування і землеустрій забезпечують діяльність МК [20, 105, 140, 159, 

138] і ДЗК [142, 155, 158, 173], формують структуру їх інформаційної бази. 

Кадастри є не лише інформаційною структурою, але й механізмом 

регулювання територіального планування і земельних відносин [74, 86, 93, 97, 

98, 127, 134].  

Формування єдиної кадастрової інформаційної системи КМ та ДЗК 

надасть можливість оперативного планування на рівні муніципальних ГІС: 

відстеження прав власності на землю, оперативного залучення земельних 

ділянок до економічних і соціальних процесів за допомогою інвестиційних 

проектів, контроль [89, 91, 101, 107, 115, 130, 133, 143, 156, 163, 166, 176]. 

У 2015 р. для формування БГД МК Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України було прийнято 
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Перелік класів об’єктів містобудівного кадастру, який  зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України [140].  У вказаному документі об’єкти 

містобудівного кадастру розподілені на 19 груп. Групи у свою чергу 

розбиваються на підгрупи, а в підгрупу може входити декілька класів 

геопросторових об’єктів. Для ідентифікації об’єктів містобудівного кадастру 

розроблена система кодування, яка дозволяє за кодом ідентифікувати групу, 

підгрупу і клас даного об’єкта. Код об’єкта має таку структуру: ГГ ПП КК, де 

ГГ, ПП і КК відповідно по 2 цифри коду групи (ГГ), підгрупи (ПП) і класу (КК) 

[140]. Відтепер геопросторові моделі містобудівної документації повинні 

створюватись з урахуванням структури, наведеної у Переліку класів об’єктів 

містобудівного кадастру та містити кодування його об’єктів [140]. 

У табл. Є.8.1, наведено фрагмент системи кодування у Переліку класів 

об’єктів містобудівного кадастру. 

У Переліку класів об’єктів містобудівного кадастру [140] представлено 

групу «Об’єкти нормативної грошової оцінки» (код групи – 170000, код 

підгрупи – 170100) з кодуванням шести груп рентоутворювальних локальних 

факторів (їх кодування визначено як клас об’єкту; коди від 170102 до 170107). 

Внутрішньоміський рівень формування земельної ренти представлений шаром 

«економіко-планувальне зонування території населеного пункту» (код класу 

об’єкту – 170102) (табл. Є.8.2).   

Необхідно зазначити, що нормативна грошова оцінка  є землевпорядною 

документацією [46, 47], а економіко-планувальне зонування території 

населеного пункту та рентоутворювальні групи локальних факторів оцінки є 

даними не МК, а ДЗК [45, 155, 158]. До того ж, рентоутворювальні групи 

локальних факторів [99, Дод. 7] (за вийнятком функціонально-планувальної та 

інженерно-інфраструктурної – локальні фактори цих груп створюються при 

розробленні НГО) містять геопросторові дані різних груп МК[140]. Наприклад, 

локальні фактори історико-культурної рентоутворювальної групи включають 

геопросторові дані двох груп МК: «об’єкти планувальних обмежень» (код 
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групи 070000) та «об’єкти (пам’ятки) культурної спадщини» (код групи 

080000) (див. табл. Г.1). У МК присвоювати рентоутворювальній групі 

локальних факторів код 170105 не потрібно. Всі ареали групи історико-

культурних локальних факторів за містобудівним кадастром вже мають коди 

070*0* і 080*0*.  

Тому у МК створювати класи об’єктів у групі «Об’єкти нормативної 

грошової оцінки» і присвоювати рентоутворювальним групам локальних 

факторів відповідні коди  не доцільно, бо це лише порушить структуру 

кодування і внесе плутанину до БГД МК. 

З метою наповнення БГД ДЗК [45], згідно з вимогами Центру ДЗК та 

Держгеокадастру [155, 158], з вересня 2016 р. дані НГО формуються в 

електронному вигляді (формат XML) у складі технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів і передаються до 

Держгеокадастру. Незважаючи на роботи, спрямовані на формування БГД 

кадастрів [142, 158, 173], на даний час в Україні залишається не вирішеним 

питання щодо єдиного підходу до формування БГД МК та  ДЗК. 

Для представлення інформації будь-яких геопросторових даних 

необхідно формувати таку їх структуру, яка в певній мірі буде відображати їх 

сутність, а також існуючі взаємозв’язки цих геопросторових даних з іншими 

геопросторовими даними. Як приклад, при створенні єдиної кадастрової 

інформаційної системи МК та ДЗК пропонуємо удосконалити структуру БГД 

локальних факторів НГО, яка дозволить сформувати єдине інформаційне 

середовище МК і ДЗК.   

Оскільки інформаційною базою НГО є матеріали генерального плану 

населеного пункту [99], логічно щоб структура БГД локальних факторів НГО 

містила відповідну інформацію МК, а саме – відповідала структурі Переліку 

класів об’єктів містобудівного кадастру і містила в атрибутивній таблиці 

кодування за МК для тих геопросторових даних, які є ареалами 
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розповсюдження містобудівних обмежень. Удосконалену структуру локальних 

факторів НГО наведено у табл. Г.1.  

Також пропонуємо у кодування елементів електронного документу НГО 

закласти принцип, аналогічний принципу кодування, застосованому у Переліку 

класів об’єктів містобудівного кадастру. Запропонована структура кодування 

локальних факторів НГО наведена у табл.4.2. ЇЇ структура запропонована нами 

відповідно до Додатку 7 Порядку [99]. 

Таблиця 4.2. 

Структура кодування локальних факторів нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів 

Джерело: [99, 158] та доопрацьовано  

№ 

з.п. 

Код 

номера 

Додатку 

у 

Порядку 

Назва групи 

ренто-

утворювальних 

факторів 

Код 

ренто- 

утворю-

вальної 

групи 

Код фактора 

Код класу об’єкта 

ареалу 

розповсюдження 

локального фактора 

у МК 

1 2 3 4 5 6 

1. 07 
Функціонально-

планувальні 
01 

від 070101 до 

0701N
1
 

не є даними 

містобудівного 

кадастру 

2. 07 
Інженерно-

інфраструктурні  
02 

від 070201 до 

0702N
1
 

не є даними 

містобудівного 

кадастру 

3. 07 
Інженерно-

геологічні 
03 

від 070301 до 

0703N
1
 

ГГ ПП КК
2
 

4. 07 
Історико-

культурні 
04 

від 070401 до 

0704N
1
 

ГГ ПП КК
2
 

5. 07 
Природно-

ландшафті 
05 

від 070501 до 

0705N
1
 

ГГ ПП КК
2
 

6. 07 
Санітарно-

гігієнічні 
06 

від 070601 до 

0706N
1
 

ГГ ПП КК
2
 

Примітки: 

1. 
 
N – наступні дві цифри коду локального фактора. 

2. ГГ ПП КК – код класу об’єкту у містобудівному кадастрі згідно з Переліком класів 

об’єктів містобудівного кадастру. 

 

Цей принцип кодування дозволяє додавати і прибирати позиції елементів 

кадастру без порушення загальної структури кодування. Для локальних 
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факторів НГО пропонуємо наступну структуру кодування: ДДГГФФ, де ДД – 2 

цифри номера додатку у Порядку нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів,  ГГ і ФФ відповідно по 2 цифри коду групи 

рентоутворювальних факторів (ГГ) і коду локального фактора у цій групі (ФФ).  

У структурі електронного документа, яка характеризує локальні фактори 

НГО, до атрибутивної таблиці пропонуємо додати 2 поля, які відповідають 1 і 3 

колонкам Дод. В.3. У поле Code (5 колонка табл.4.2) пропонуємо заносити код 

локального фактора, складений за принципом ДДГГФФ. 

 

Висновки до розділу 4  

 

1. Прийняті в 2011 – 2012 р.р. законодавчі акти вносять зміни в 

організацію ведення містобудівної та землевпорядної документації - 

зобов’язують створювати в середовищі містобудівних ГІС та земельно-

інформаційних систем (ЗІС) єдині геоінформаційні системи, встановлюють 

порядок обміну інформацією між містобудівними ГІС та ЗІС, порядок ведення 

МК та ДЗК. 

Геопросторові моделі грошової оцінки – ЗІС НГО, створюються 

переважно при визначенні географічної складової диференціальної 

містобудівної ренти  на внутрішньоміському (визначення коефіцієнта КМ2) і 

локальному (визначення коефіцієнта КМ3) рівнях, що передбачає створення 

комплексу тематичних карт – геопросторових моделей в електронній та 

паперовій формі. 

2. ЗІС НГО як інструмент моніторингу й управління функціонуванням 

урбосистем мають такі характерні риси: 

 геопросторові моделі ЗІС НГО створюються в державній системі 

координат і за  функціональним типом відносяться до оціночних карт, за 

змістом – до кадастрових карт. За відображенням географічної складової 

містобудівної ренти карти НГО запропоновано об’єднати у дві групи: 1) 

спрямовані на відображення формування диференціальної містобудівної 
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ренти на внутрішньоміському рівні; 2) спрямовані на відображення 

формування диференціальної містобудівної ренти на локальному рівні.  

 картосхемам НГО притаманні наступні властивості: просторово-часова 

подібність, змістова відповідність, вибірковість, синтетичність, 

метричність, однозначність зображення, безперервність зображення, 

наочність, читаність, оглядовість, інформативність. 

Картосхеми формуються на основі сталого набору геопросторових 

даних у визначених масштабах деталізації графічних матеріалів на 

інформаційній базі містобудівної і землевпорядної документацій. 

 при створенні ЗІС НГО формується великий масив геопросторових даних, 

які враховуються при визначенні диференціальної містобудівної ренти. 

Масив геопросторових даних які формуються при створенні картосхем 

НГО запропоновано розподілити на чотири блоки: 1) картографічна 

основа; 2) базова карта; 3) довідкові карти; 4) тематичний блок.  

Кожний блок геопросторових даних формується на певному етапі 

геоінформаційного забезпечення прийняття рішень в НГО – аналізу, 

синтезу, прийняття рішень. Тематичний блок містить масив 

систематизованої бази геоданих яка формує вартість земельної ділянки і є 

геопросторовими даними про НГО у державному земельному кадастрі. 

3. Геоінформаційне моделювання внутрішньоміського рівня формування 

містобудівної ренти характеризується наступними особливостями: 

 територіальне структурування населеного пункту є основою 

диференціації вартості його земель на внутрішньоміському рівні. З метою 

висвітлення особливостей містобудівного розвитку населеного пункту і 

відображення поетапності формування диференціальної містобудівної 

ренти на внутрішньоміському рівні за функціональним методом 

запропоновано передбачити у Стандарті виконання картограм  

поетапного формування зонального коефіцієнта КМ2. 
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 базові шари ЗІС НГО, як геопросторову основу грошової оцінки в БГД 

ДЗК – шари оцінювальних районів та економіко-планувальних зон 

запропоновано формувати з урахуванням адміністративно-

територіального поділу України – кадастрового зонування і 

адміністративних районів у містах.  

 запропоновано на ключовій картосхемі НГО – Схемі економіко-

планувального зонування зображати споріднені картосхеми : 1) схему 

економіко-планувального зонування на картографічній основі 

функціонального розподілу території; 2) карту врізку із зображенням 

картограми розповсюдження значень зонального коефіцієнта КМ2; 3) 

карту врізку із зображенням схеми розміщення економіко-планувальних 

зон в межах кадастрових зон і кадастрових кварталів. 

4. Геоінформаційне моделювання локального рівня формування 

містобудівної ренти характеризується наступними особливостями: 

 ареали прояву локальних факторів оцінки змінні у часі. Тому 

запропоновано у Порядку визначити термін оновлення локальних 

факторів: «Прояв розповсюдження локальних факторів визначається при 

розробленні НГО на інформаційній основі схем затвердженого 

генерального плану населеного пункту адаптованих до року виконання 

НГО. Адаптація локальних факторів здійснюється через 5 років після 

розроблення генерального плану». 

Запропоновано переглянути підхід до картографування двох 

локальних факторів історико-культурної рентоутворювальної групи з 

огляду на особливості їх прояву : 1) «Місцезнаходження земельної 

ділянки у зоні історичного ландшафту, що охороняється» і 2) 

«Місцезнаходження земельної ділянки на території пам’ятки культурної 

спадщини та у її зонах охорони», які мають однакові діапазони значень 

локальних коефіцієнтів – 1,06-1,12. Здійснювати їх картографування за 

принципом «послідовного виключення». При такому підході 
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виключається можливість накладання кількох історико-культурних зон та 

застосування декількох коефіцієнтів цієї рентоутворювальної  групи 

факторів по відношенню до однієї ділянки;  

 аналіз тематичних карт інженерно-інфраструктурної групи локальних 

факторів визначених Стандартом дозволяє стверджувати, що їм 

необхідно надати інші назви – це «Схеми прояву джерел інженерно-

інфраструктурних локальних факторів». Запропоновано передбачити 

Стандартом виконання картосхеми – «Схема прояву джерел інженерно-

інфраструктурних локальних факторів. Тверде покриття.» 

5. Враховуючи особливості формування нормативної грошової оцінки на 

землях малих населених пунктів запропоновано удосконалення 

геоінформаційного моделювання формування диференціальної містобудівної 

ренти для малих населених пунктів з чисельністю населення до 10 тис. осіб:  

 під впливом локальних факторів, на завершальній стадії оцінювання в 

межах економіко-планувальної зони запропоновано виділяти дрібнішої 

оцінювальної  територіальної одиниці – квартали грошової оцінки і 

визначати для них грошову оцінку 1м
2
 за залежністю: ЦНК = ЦНЗ × КМ3К. 

Результати розрахунку запропоновано представляти в технічній 

документації у вигляді таблиць: 1) Розрахунок значення локальних 

коефіцієнтів для (назва населеного пункту) в межах економіко-

планувальних зон та кварталів грошової оцінки; 2) Укрупнений  

розрахунок  вартості  1 м
2
  земельної ділянки в межах економіко-

планувальних зон та кварталів  грошової  оцінки (таблиця довідкова). 

Додаток Ж 5 Стандарту Держкомзему СОУ ДКЗР 0032632-012:2009 

доопрацьовано: 1) відображено індекси і формули розрахунку складових 

НГО; 2) додано інформацію про квартали грошової оцінки – їх 

порядковий номер (індекс) і вартість земель в їх межах (грн./м
2
). 

 оптимізувати процес виділення кварталів грошової оцінки і розрахунку 

вартості земель в їх межах із застосуванням оверлейних функцій ГІС-



181 

 

аналізу за окремими методиками: 1) для населених пунктів з чисельністю 

населення від 10 тис. осіб до 1 тис. осіб; 2) 1) для населених пунктів з 

чисельністю населення від 1 тис. осіб і менше. За результатами 

геопросторового моделювання створюються картограми: «Схема 

сукупного прояву локальних факторів в межах економіко-планувальних 

зон» і «Схема грошової оцінки з урахуванням прояву локальних факторів 

в межах економіко-планувальних зон». 

6. З метою формування цілісної національної кадастрової бази даних 

запропоновано удосконалити структуру електронного документу НГО у 

частині, яка характеризує локальні фактори: 1) до атрибутивної таблиці 

локальних факторів додати поле з кодуванням їх геопросторових елементів у 

містобудівному кадастрі; 2) узгодити структуру переліку локальних факторів 

оцінки з відповідними планувальними обмеженнями генерального плану 

населеного пункту; 3) удосконалити структуру кодування елементів НГО 

відповідно до структури у МК за принципом: ДДГГФФ, де ДД – 2 цифри 

номера додатку у Порядку нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів,  ГГ і ФФ відповідно по 2 цифри коду групи рентоутворювальних 

факторів (ГГ) і коду локального фактору у цій групі (ФФ). 
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ВИСНОВКИ 

1.  В результаті виконаних конструктивно-географічних досліджень 

проблеми НГО земель поселень встановлено, що вартість земель населених 

пунктів як елементів єдиної системи розселення формується під впливом 

географічної складової диференціальної земельної ренти (містобудівної ренти) 

на трьох рівнях – регіональному, внутрішньоміському і локальному. 

Визначення чинників НГО на внутрішньоміському і локальному рівнях 

відбувається із застосуванням ГІС-технологій, а їх відображення – із 

застосуванням картографічних методів. Проведений аналіз нормативно-

методичної бази НГО свідчить про її невідповідність вимогам часу.  

Тому автором обґрунтовано напрями удосконалення конструктивно-

географічних засад НГО, реалізація яких наблизить її до вимог часу і зробить 

прозорою та зрозумілою. З цих позицій у дисертації : 

 розкрито сутність понять «локальні фактори», множників  географічної 

складової містобудівної ренти – коефіцієнтів КМ1, КМ2, КМ3; 

 розкрито особливості розрахунку окремих критеріїв НГО, а саме: 

необхідність врахування показника забудованої (оцінюваної) території при 

розрахунку вартості одного кв. м. земельної ділянки, у грн. (ЦН) за діючою 

методикою і за дохідним підходом;  

 розкрито порядок розрахунку коефіцієнтів локальних факторів оцінки 

(позитивних і  негативних); 

 обґрунтовано алгоритм розрахунку НГО; 

 узгоджено викладення критеріїв НГО у Методиці і Порядку, 

удосконалено  окремі вимоги Стандарту.  

2. На основі конструктивно-географічного аналізу особливостей 

формування вартості земель в малих міських поселеннях обґрунтовано 

доцільність їх диференціації за чисельністю населення та врахування 

оптимізованої класифікації у нашій моделі нормативної грошової оцінки земель 

цих поселень. 
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3. Обґрунтовано доцільність базування розрахунку вартості одного кв. м. 

земель населених пунктів на показниках постійного їх населення станом на 

початок року розроблення НГО. Встановлено, що невизначеність у нормативно-

методичних джерелах категорії населення за місцем проживання (наявне чи 

постійне) безпідставно може збільшити або зменшити вартість земель 

населених пунктів різних категорій від 0,2 до 0,5 раз.  

4. В роботі доведено, що регіональний рівень формування 

диференціальної містобудівної ренти повинен враховувати: 

 адміністративний статус не лише міст, а й селищ районного 

підпорядкування; 

 відмінності в містобудівному розвитку малих населених пунктів, які 

зумовлюють додаткову диференціацію вартості земель населених пунктів з 

чисельністю населення від 10 до 20 тис. осіб. Її доцільно оцінювати за 

допомогою коефіцієнта КМ1Н=1,1. 

5. Вперше картографічні твори – геопросторові моделі НГО – розглянуто 

як інструмент забезпечення раціонального використання земельних ресурсів 

населених пунктів України. Здійснено їх поділ за відображенням 

диференціальної містобудівної ренти на: 1) картосхеми на внутрішньоміському 

рівні; 2) картосхеми на локальному рівні. 

З метою формування цілісної національної бази геоданих запропоновано 

алгоритм використання засобів ГІС-технологій в НГО на етапі економіко-

планувального зонування (без внесення похибки до розрахунку зонального 

коефіцієнта КМ2) та врахування адміністративно-територіального устрою: 

адміністративних районів у містах; кадастрового поділу в межах населених 

пунктів. За результатами досліджень удосконалено картосхеми формування 

диференціальної містобудівної ренти на внутрішньоміському і локальному 

рівнях. 

6. Для диференціації розрахунку НГО в малих населених пунктах під 

впливом прояву локальних факторів оцінки запропоновано (із застосуванням 
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ГІС-моделювання) виділяти дрібнішу територіальну оцінювальну одиницю – 

квартал грошової оцінки і розраховувати вартість земель в її межах. За 

результатами розрахунків укладається картограма «Схема грошової оцінки 

земель населеного пункту».  

7. З метою узгодження структури баз даних НГО, державного земельного 

кадастру і містобудівного кадастру, яке сприятиме обміну геопросторовими 

даними між цими кадастровими системами : 

 в НГО враховано адміністративно-територіальний устрій населених 

пунктів (адміністративні райони у містах, кадастрове зонування); 

  в електронному документі НГО удосконалено структуру баз даних 

локальних факторів оцінки; 

 з Переліку класів об’єктів містобудівного кадастру запропоновано 

видалити кодування локальних факторів НГО, бо їм вже було надано коди у 

тому ж МК як містобудівним обмеженням. 
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Додаток А. Спільні риси та відмінності оцінювання земель в Україні і 

країнах світу. 

Додаток А.1. Критерії оцінювання нерухомості в Україні і країнах світу. 

 

Джерело: розроблено автором на основі [18, 92, 93, 99, Ст.271, Ст.265, 

173]  
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Додаток А.2. Формування кадастру нерухомості в Україні і країнах світу.  

 

Джерело: розроблено автором на основі [45-48, 134]  
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Додаток Б. Чинники формування географічної складової диференціальної 

містобудівної ренти за діючою методикою. 

Додаток Б.1. Чинники формування географічної складової диференціальної 

земельної ренти в населених пунктах (містобудівної ренти) 

 

Джерело: розроблено автором на основі [92, 99] 
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Додаток В.  Удосконалення алгоритму розрахунку нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів  

Таблиця В.1 

Структура земель населеного пункту для розрахунку загальної площі 

оцінюваних забудованих земель населеного пункту (ПЗ). 

 

Територіальні елементи 
№ рядку і графи 

у формі 6-зем 

Площа 

га % 

Територія населеного пункту у встановлених 

межах 

р.13 (гр.2)  
 

1. Оцінювані забудовані землі (ПЗ), у тому числі:   
 

Забудовані землі, з них:    

 землі житлової забудови р.13 (гр.35+36)   

 землі промисловості р.13 (гр.37)   

 землі комерційного використання р.13 (гр.42)   

 землі громадського призначення р.13 (гр.43)   

 землі змішаного використання р.13 (гр.44)   

 землі транспорту, зв'язку р.13 (гр.46+49)   

 землі технічної інфраструктури р.13 (гр.50)   

 землі, які використовуються для 

відпочинку та інші відкриті землі 

р.13 (гр.55)   

Ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку і господарських будівель 

(присадибні ділянки) 

р.2.4. (гр.3)  

 

Інші землі: 

під господарськими будівлями та дворами; 

під господарськими шляхами і прогонами 

 

р.13 (гр.14) 

р.13 (гр.15) 

 

 

2. Землі, які не враховується при визначенні  

середньої (базової) вартості 1 м
2
 земель, у тому 

числі: 

  

 

Сільськогосподарські землі: 

сільськогосподарські угіддя  без 

сільськогосподарських угідь на присадибних 

ділянках  

р.13 (гр.5+6+7) - 

р.2.4.(гр.3) 

 

 

Ліси та інші лісовкриті площі р.13 (гр.21)   

Відкриті заболочені землі р.13 (гр.63)   

Сухі відкриті землі з особливим рослинним 

покривом 

р.13 (гр.66)   

Відкриті землі без рослинного покриву, або з 

незначним рослинним покривом 

р.13 (гр.67)   

Води р.13 (гр.72)   

Землі під залізницями р.13 (гр.47)   
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Територіальні елементи 
№ рядку і графи 

у формі 6-зем 

Площа 

га % 

Землі під аеропортами та відповідними 

спорудами 

р.13 (гр.48)   

Землі під відкритими розробками, кар'єрами, 

шахтами та відповідними спорудами 

р.13 (гр.38)   

 

Додаток В.2. Схема структури формування земельної ренти на землях 

населених пунктів з урахуванням загальної площі забудованих земель ПЗ 

 

 

Позначення: В – витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку на 

квадратний метр (у гривнях); ПЗ  площа оцінюваних забудованих земель населеного 

пункту (у м
2
); НП – норма прибутку (6%); НК – норма капіталізації (3%); КМ – коефіцієнт, 

який характеризує місце розташування земельної ділянки КМ1 – сукупний 

регіональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від 

місцеположення населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах 

виробництва та розселення; КМ2 – зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну 

цінність території населеного пункту в межах економіко-планувальних зон; КМ3 – загальний 

сукупний локальний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу із земельної 

ділянки від локальних особливостей населеного пункту і формується під впливом 

антропогенних та природно-ландшафтних факторів. 
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Додаток В.3. Приклад розрахунку нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки комерційного використання. 

 

Земельна ділянка торгівельного закладу розташована у місті N в межах 

економіко-планувальної зони 22, яка має значення коефіцієнту КМ2 = 1,51. 

Середня (базова) вартість земель міста становить, наприклад, 120,00 грн./м
2
. 

Грошова оцінка земельної ділянки торгівельного закладу з урахуванням 

коефіцієнту КМ2 буде дорівнювати (без урахування локальних факторів): 

1,51 × 120,00 = 181,20 грн./м
2 

Згідно зі схемами прояву локальних факторів оцінки, земельна ділянка 

торгівельного закладу знаходиться: в санітарно-захисній зоні (20% покриття 

ділянки) – 0,93; в зоні магістралей підвищеного містоформуючого значення 

(35% покриття ділянки) – 1,10; ділянка прилягає до вулиці з твердим 

покриттям і забезпечена усіма видами централізованих інженерних мереж 

(водопостачання, водовідведення, газопостачання, теплопостачання). 

Таким чином, із загальної кількості локальних факторів, які мають вплив 

при грошовій оцінці земельної ділянки торгівельного закладу, використовуємо 

два. 

Осереднений коефіцієнт для негативного локального фактора 

„місцезнаходження земельної ділянки в санітарно-захисній зоні” (діапазон 

значень коефіцієнта 0,80-0,96, який перекриває 20% площі земельної ділянки 

(100/20=0,2), розраховується наступним чином: 

0,96
2
 – ((0,96

2
 – 0,80

1
) × 0,2) = 0,93; 

Осереднений коефіцієнт локального фактора для позитивного локального 

фактора „місце знаходження земельної ділянки в зоні магістралей підвищеного 

містоформуючого значення”  (діапазон значень коефіцієнта 1,05-1,2  який 

перекриває 35% площі земельної ділянки (100/35=0,35), розраховується 

наступним чином: 
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1,05
1
 + ((1,2

2
 – 1,05

1
) × 0,35) = 1,10; 

1
Мінімальне значення в діапазоні значень даного локального фактора. 

2
Максимальне значення в діапазоні значень даного локального фактора. 

Отже, сукупний локальний коефіцієнт КМ3 становитиме: 

КМ3 = 0,93 × 1,10 = 1,023. 

Дана ділянка відноситься до категорії «Землі комерційного 

використання» і, згідно з таблицею «Коефіцієнти, які характеризують 

функціональне використання земельної ділянки (КФ)»,  має коефіцієнт КФ = 

2,50. Повна грошова оцінка 1 м
2
 земельної ділянки торгівельного закладу 

становитиме: 

Цн = 181,20 грн. × 1,023 × 2,50 = 463,42 грн./м
2
 

Грошова оцінка всієї земельної ділянки  площею 3 000 м
2
 (0,3 га) складе: 

463,42 грн./м
2 
× 3 000 м

2
 = 1 390 260 грн.  



 

2
1
8
 

 

 

Додаток Г. Особливості  формування містобудівної ренти на локальному рівні та удосконалення її розрахунку. 

Таблиця Г.1. 

Локальні фактори оцінки. Складові сукупного локального коефіцієнта КМ3. 

Код у 

МК 
Код у ДЗК 

Назва локального фактора 

відповідно до Порядку 

Запропонована зміна назви 

локального фактора 

Особливості картографування 

 

Коефіцієнти 

локальних 

факторів 
Код 

класу 

об’єктів 

Код 

елемента 

«Локальні 

фактори» 

Пропоно

-ваний 

код 

  01. 
Функціонально- 

планувальні фактори 

Функціонально- 

планувальні фактори 

Місцезнаходження 

земельної ділянки: 

Інформаційною базоюрозповсюдження ареалів 

локальних факторів є схеми «План існуючого 

використання території» генерального плану 

населеного пункту, адаптованого до року 

виконання НГО та іншої містобудівної і 

землевпорядної документації населеного пункту, 

яка характеризує його існуючий стан 

 001 01.01. 

Місцезнаходження 

земельної ділянки в зоні 

пішохідної доступності до 

громадських центрів 

у зоні пішохідної 

доступності до громадських 

центрів 

Пішохідна доступність до 

громадських центрів – 500 м. для 

малих і середніх населених пунктів; 

300-400 м. – для найкрупніших, 

крупних, великих 

Розповсюджується на ареал 

громадського центру і в ареалі 

пішохідної доступності до нього. 

1,04-1,2 

 002 01.02. 
У зоні магістралей 

підвищеного 

містоформувального 

(зміни відсутні) 
ареал зони впливу магістралей 

підвищеного містоформувального 

значення будується від її вісі на 

1,05-1,2 



 

2
1
9
 

 

 

значення відстань 100-200 м.: для садибної 

забудови, виробничих і складських 

територій – обмежується 

земельними ділянками, які 

примикають до джерела фактора; 

для кварталів багатоквартирної 

забудови – до 200 м., з урахуванням 

вільної пішохідної доступності до 

джерела фактора. Не 

розповсюджується на об’єкти, які є 

джерелом пішохідної доступності 

 003 01.03. 

У зоні пішохідної 

доступності швидкісного 

міського та зовнішнього 

пасажирського транспорту 

(зміни відсутні) 

ареал пішохідної доступності не 

перевищує 800 м. і регулюється 

безперешкодною доступністю до 

джерела фактора. Не 

розповсюджується на об’єкти, які є 

джерелом пішохідної доступності. 

1,04-1,15 

 004 01.04. 

У зоні пішохідної 

доступності до 

національних природних, 

регіональних 

ландшафтних, зоологічних 

та дендрологічних парків, 

парків - пам'яток садово-

паркового мистецтва, 

ботанічних садів, 

заказників, заповідних 

урочищ, біосферних та 

природних заповідників, 

пам'яток природи, 

курортів, парків, 

у зоні пішохідної 

доступності до територій 

природно-заповідного 

фонду, зелених зон, пляжів
1
 

ареал пішохідної доступності не 

перевищує 500 м.   і регулюється 

безперешкодною доступністю до 

джерела фактора; для об’єктів 

природно-заповідного фонду -  правом 

розглядати об’єкт, як рекреаційну 

територію згідно до вимог чинного 

законодавства. Не 

розповсюджується на території 

природно-заповідного фонду. 

Розповсюджується на території 

зелених зон, пляжів. 

1,04-1,15 



 

2
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лісопарків, лісів, зелених 

зон, пляжів 

 005 01.05. 

У прирейковій зоні 

(ділянка, розташована або 

примикає до смуги 

відведення, має під'їзну 

залізничну колію) 

У прирейковій зоні (ділянка, 

розташована або примикає 

до смуги відведення, має 

під'їзну залізничну колію)
 2

 

– 1,10 

Ареал локального фактора 

розповсюджується лише на земельні 

ділянки виробничих та комунально-

складських територій, по яким 

пролягає, або до яких примикає 

під’їзна залізнична колія, які 

примикають до магістральної 

залізниці  і користуються її 

послугами. Фактор має прояв на 

території всієї земельної ділянки. 

Фактор не розповсюджується на 

земельні ділянки, які експлуатують 

власні залізничні колії для внутрішніх 

перевезень (власні залізничні колії 

задіяні у внутрішньому виробничому 

процесі). 

1,04-1,10 

 (006 – 015) 

02. 

(02.01- 

02.10) 

Інженерно-

інфраструктурні 

фактори
3
 

(пропозиції по зміні 

існуючих назв локальних 

факторів або їх 

коефіцієнтів – відсутні) 

 

Всі локальні фактори цієї групи розповсюджуються на всю земельну ділянку.  

Ареали локальних факторів розповсюджується лише на земельні ділянки, які не 

забезпечені певним видом інженерної інфраструктури – централізованими 

водопостачанням, каналізацією, газопостачанням, теплопостачанням. 

  02.11. фактор відсутній Місце розташування на 

земельній ділянці 
 0,85-0,90 
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інженерних мереж та 

інженерних споруд, а 

також їх охоронних зон 

(санітарно-захисних зон), 

які не обслуговують об’єкти 

даної земельної ділянки і 

обмежують використання 

її території 
4
 

  03. 

Інженерно-геологічні 

фактори 

 

Місцезнаходження 

земельної ділянки: 

Ареали розповсюдження локальних факторів 

встановлюються за матеріалами генерального 

плану населеного пункту, детальних планів 

території, в частині, яка характеризує існуючий 

стан -  «Схема існуючих планувальних обмежень», 

землевпорядних проектів 

 016 03.01. 

Місцезнаходження 

земельної ділянки в межах 

території, що має схил 

поверхні понад 20 % 

в межах території, що має 

схил поверхні понад 15% 
 0,85-0,90 

 017 03.02. 

На ґрунтах з несучою 

спроможністю менше 1,0 

кг/см кв. при потужності 

понад два метри 

(зміни відсутні)  0,85-0,95 

 018 03.03. 
У зоні залягання ґрунтових 

вод менше 3 м 

у зоні залягання грунтових 

вод на глибині менше 2,5 м 
 0,90-0,95 

 019 03.04. 

У зоні затоплення 

паводком понад 4 % 

забезпеченості (шар 

затоплення понад два 

у зоні затоплення паводком 

понад 1%  забезпеченості 
 0,90-0,95 



 

2
2
2
 

 

 

метри) 

 020 03.05. 

У зоні значної 

заболоченості з ґрунтовим 

живленням, що важко 

осушується 

(зміни відсутні)  0,90-0,95 

 021 03.06. 

У зоні небезпечних 

геологічних процесів 

(зсуви, карст, яружна 

ерозія - яри понад 10 м, 

штучні підземні виробки - 

катакомби, підтоплені 

території, провали та 

значні тріщини у земній 

корі, у тому числі з 

виходом метану на 

поверхню) 

у зоні небезпечних 

геологічних процесів (зсуви, 

карст, яружна ерозія - яри 

понад 10 м, штучні підземні 

виробки - катакомби, 

підтоплені території, 

провали та значні тріщини у 

земній корі, у тому числі з 

виходом метану на 

поверхню); порушених 

територій, відвалів, що не 

експлуатуються. 

 0,75-0,90 

 

022 03.07. 
На штучно створених 

територіях 

на штучно створених 

територіях (намивних, 

насипних) 

 

1,02-1,07 

130202 Території намивних ґрунтів  

  04. 
Історико-культурні 

фактори 
 

Ареали розповсюдження локальних факторів 

встановлюються за матеріалами «Історико-

архітектурного опорного плану» 

 023 04.01. Місцезнаходження 

земельної ділянки в межах 

в межах заповідної території 

(історико-культурні 
 1,08-1,20 



 

2
2
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заповідної зони заповідники, історико-

культурні заповідні 

території) 

080301 
Історико-культурні 

заповідники 
 

080302 
Історико-культурні 

заповідні території 
 

070502 024 04.02. 
У зоні регулювання 

забудови 
  1,07-1,11 

 

025 04.03. 
У зоні історичного 

ландшафту, що 

охороняється 

у зоні історичного 

ландшафту, що 

охороняється (археологічний 

ландшафт, охоронюваний 

ландшафт - пам’ятки 

культурної спадщини, 

історичні ареали населених 

місць) 

 

1,06-1,12 

070503 Археологічні охоронні зони  

070504 

Зони охоронюваного 

ландшафту (пам’яток 

культурної спадщини) 

 

080201 
Історичні ареали населених 

місць 
 

 

026 04.04. 

На території пам’ятки 

культурної спадщини та у 

її зонах охорони 

у зоні пам’яток культурної 

спадщини, включаючи 

територію пам'яток 

 

1,06-1,12 

070501 
Охоронні зони пам’яток 

культурної спадщини 
 



 

2
2
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  05. 
Природно-ландшафтні 

фактори 
 

Ареали розповсюдження локальних факторів 

встановлюються за матеріалами генерального 

плану населеного пункту, детальних планів 

території, в частині, яка характеризує існуючий 

стан - «План існуючого використання території» , 

«Схема існуючих планувальних обмежень», 

землевпорядних проектів 

 

027 05.01. 

Місцезнаходження 

земельної ділянки в межах 

території 

природоохоронного 

призначення (національних 

природних, регіональних 

ландшафтних, зоологічних 

та дендрологічних парків, 

парків-пам'яток садово-

паркового мистецтва, 

ботанічних садів, 

заказників, заповідних 

урочищ, біосферних та 

природних заповідників, 

пам'яток природи) 

у межах територій 

природно-заповідного 

фонду
6
 – 0,90 

 

1,07-1,11 

060101  
Територій природно-

заповідного фонду 
 

 028 05.02. 

У межах території 

оздоровчого призначення 

(курортів та округів 

санітарної охорони) 

у межах території 

оздоровчого призначення 

(курортів, лікувально-

оздоровчих територій, та 

округів санітарної охорони 

курортів) – 0,95 

 1,06-1,10 



 

2
2
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  Території курортів  

  
Лікувально-оздоровчі 

території 
 

070205  
Зони санітарної охорони 

курортів 
 

    
Округ санітарної охорони 

курортів 
  

 

029 05.03. 

У межах території 

рекреаційного призначення 

місцезнаходження земельної 

ділянки в межах територій 

рекреаційного призначення 

(земель туризму та 

відпочинку, парків та 

зелених зон, пляжів) – 0,95 

 

1,05-1,09 

090101  
Зони відпочинку та туризму 

(рекреаційні регіони) 
 

090102  

Райони відпочинку та 

туризму (рекреаційні 

райони) 

 

020502  Лісопарки  

020506  Пляжі  

020207  Ландшафтні парки  

020508  
Зелені насадження 

загального користування 
 

  06. 
Санітарно-гігієнічні 

фактори
5
 

Місцезнаходження 

земельної ділянки: 

Ареали розповсюдження локальних 

факторів встановлюються за 

матеріалами генерального плану 

населеного пункту, детальних планів 

 



 

2
2
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території, в частині, яка характеризує 

існуючий стан - «План існуючого 

використання території» , «Схема 

існуючих планувальних обмежень», 

землевпорядних проектів 

 

0.30 06.01. 

Місцезнаходження 

земельної ділянки у 

санітарно-захисній зоні 

в санітарно-захисній зоні 

промислових підприємств,  

установ комунального 

господарства, складів, 

сільськогосподарських 

підприємств та об’єктів, 

очисних споруд, лінійних 

інженерних споруд 

Ареали розповсюдження локальних 

факторів  не розповсюджуються на 

земельні ділянок, на яких розташовані 

виробничі та інші об’єкти, які не є 

джерелами відповідного виду 

забруднення 

0,80-0,96 

070301 
Санітарно-захисні зони 

промислових підприємств 
 

070302 

Санітарно-захисні зони 

установ комунального 

господарства 

 

070303 
Санітарно-захисні зони 

складів 
 

070304 

Санітарно-захисні зони 

сільськогосподарських 

підприємств та об’єктів 

 

070306 
Санітарно-захисні зони 

очисних споруд 
 

070308 
Санітарно-захисні зони 

лінійних інженерних споруд 
 

 

0.31 06.02. 

Місцезнаходження 

земельної ділянки у 

водоохоронній зоні 

у водоохоронній зоні  

1,02-1,05 

070202 Водоохоронні зони  
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0.32 06.03. 

Місцезнаходження 

земельної ділянки у зоні 

обмеження забудови за 

ступенем забруднення 

атмосферного повітря 

  

0,80-0,95 

070105 
Зони забруднення 

атмосферного повітря 
 

 

0.33 06.04. 

Місцезнаходження 

земельної ділянки у зоні 

обмеження забудови за 

рівнем напруження 

електромагнітного поля 

  

0,90-0,95 

070103  
Зони електромагнітного 

забруднення 
 

 

0.34 06.05. 

Місцезнаходження 

земельної ділянки у зоні 

перевищення 

припустимого рівня шуму 

від залізниці, автодоріг, 

електропідстанцій та 

аеродромів 

в зоні перевищення 

припустимого рівня шуму 

від електропідстанцій, 

залізниці та аеродромів 

 

0,90-0,97 

070104 
Зони акустичного 

забруднення 
 

 

 06.07. 

Місцезнаходження 

земельної ділянки в ареалі 

забруднення ґрунтів (важкі 

метали), на територіях, 

зайнятих породними 

відвалами і териконами 

  

0,90-0,95 

070107 Зони забруднення грунтів  

 Породні відвали  

 Терикони  

 

Примітки: 



 

2
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1. Фактор застосовується до земельних ділянок, які знаходяться в пішохідній доступності перерахованих об’єктів природоохоронного 

призначення; фактор не застосовується до територій перерахованих об’єктів. 

2. Фактор застосовується лише до земельних ділянок, які експлуатують під’їзну колію залізниці. Фактор не застосовується до 

земельних ділянок, які експлуатують власні залізничні колії для внутрішніх перевезень (власні залізничні колії задіяні у внутрішньому 

виробничому процесі). 

3. 
 
Факт підключення уточнюється при заповненні витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки для кожної 

земельної ділянки на підставі матеріалів містобудівного кадастру, картографічних матеріалів трасування інженерних мереж (М 1:500). 

Також факт підключення можна враховувати на підставі довідки (акту) відповідного постачальника послуг про відсутність договору про 

надання послуг (підключення) за адресою ділянки. 

При відсутності забезпечення всього населеного пункту певним видом централізованих інженерних мереж (у населеному пункті 

відсутнє централізоване водопостачання, або (та) централізоване газопостачання або (та) централізована каналізація) фактор до земельних 

ділянок цього населеного пункту не застосовується. 

4. Значення коефіцієнта локального фактора встановлюється в залежності від площі розповсюдження обмежень у використанні 

земельної ділянки: до 10 % – 0,90; 10-39,9% – 0,77; 40-69,9% – 0,63; 70% і більше – 0,50.  

5. Застосовуються для земельних ділянок, на яких розташовані виробничі та інші об’єкти, які не є джерелами відповідного виду 

забруднення. Уточнюється при заповненні витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки для кожної земельної ділянки на 

підставі матеріалів містобудівного кадастру та затвердженої містобудівної документації на місцевому рівні. 

6. Встановлюються відповідно до Ст. 3 Закону України «Про природно-заповідний фонд». 

Джерело: Розроблено автором на основі [64, Дод.7, 99, 155] 
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Додаток Д. Населений пункт як елемент системи розселення і об’єкт нормативної грошової оцінки. 

Додаток Д.1.  Схема розподілу значень середньої (базової) вартості земель населених пунктів Нікопольського району  

 

Примітка: Змінено назви: з м. Орджонікідзе на м. Покров; з смт. Орджонікідзе  на смт. Покровське; з с. Кіровка  на с. Дрозди 

Джерело: розроблено автором на основі [173]   
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Додаток Е.Класифікації населених пунктів як чинник впливу на 

формування вартості їхніх земель. 

Додаток Е.1. Класифікація населених пунктів за чисельністю населення  

 

№ 

з/п 
Групи поселень 

Населення, тис. осіб 

міста сільські поселення 

1. Найзначніші (крупніші) Понад 1000 - 

2. Значніші (крупні) 
Понад 500 до 

1000 

Понад 5 

Понад 3 до 5 

3. Великі 
Понад 250 до 

500 

Понад 1 до 3  

Понад 0,5 до 1 

4. Середні 
Понад 100 до 250 

Понад 50 до 100 
Понад 0,2 до 0,5 

5. Малі
*)

 

Понад 20 до 50 

Понад 10 до 20  

До 10 

До 0,05 

*) До групи малих міст входять селища міського типу 

 

Джерело: [с.2, 30]  

 

Додаток Е.2. Сільські населені пункти за чисельністю населення поділяються 

на групи: 

№ 

з/п 

Групи Чисельність, тис. осіб 

1. Значні Від 3.0 до 5.0 і більше 

2. Великі Від 0.5 до 3.0 

3. Середні Більше 0.2 до 0.5 

4. Малі До 0.2 

 

Джерело: [с. 2, ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень»]  
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Додаток Е.3. Групування населених пунктів за усередненими показниками 

витрат на освоєння та облаштування території, грн.. на 1 м
2
, населених пунктів 

України  

 
Групи населених 

пунктів з 

чисельністю 

населення 

(тис. осіб) 

Міські населені 

пункти (міста та смт) 

Сільські населені 

пункти 

Середньозважене по 

всіх поселеннях 

1 2 3 4 

Менше 0,2 
17,49 

7,92 7,92 

Від 0,2 до 0,5 11,01 11,33 

Від 0,5 до 1 12,83 10,77 11,40 

Від 1 до 5 17,39 11,99 13,88 

Від 5 до 10 21,51 14,46 18,34 

Від 10 до 20 25,15 11,96 21,19 

Від 20 до 50 32,45 – 32,45 

Від 50 до 100 33,83 – 33,83 

Від 100 до 250 38,87 – 38,87 

Від 250 до 500 44,27 – 44,27 

Від 500 до 1000 та м. 

Севастополь 
65,27* – 65,27* 

Від 1000 до 2000 51,77 – 51,77 

Понад 2000 64,30 – 64,30 

* Через надвисокий показник у м.Львові 

 

Джерело: [с.64, 112] 

 

 

Грошова оцінка всієї земельної ділянки  площею 3 000 м
2
 (0,3 га) складе: 

463,42 грн./м
2 
× 3 000 м

2
 = 1 390 260 грн.  



 

2
3
2
 

 

 

Таблиця Е.4. 

Удосконалення класифікацій населених пунктів за чисельністю населення як чинника формування вартості їхніх 

земель 

Джерело: розроблено автором на основі [с.2, 30, 75] 

№ 

з/п 

Групи 

населених 

пунктів 

Міські населені пункти Сільські населені пункти 

№ 

групи 

Групи міських 

населених 

пунктів 

(тис. осіб) 

№ 

під- 

групи 

Підгрупи 

міських 

населених 

пунктів 

(тис. осіб) 

№ 

групи 

Групи сільських 

населених 

пунктів 

(тис. осіб) 

№ 

під- 

групи 

Підгрупи 

сільських 

населених 

пунктів  

(тис. осіб) 

1. 
Найзначніші 

(крупніші) 
1. 1000 і більше       --- 

2. 
Значніші 

(крупні) 
2. Від 500 до 1000   1. 3 і більше 

1.1. 

 

1.2. 

5 і більше 

 

Від 3 до 5 

3. Великі 3. Від 250 до 500   2. Від 0,5 до 3 

2.1. 

 

2.2. 

Від 1 до 3  

 

Від 0,5 до 1 

4. Середні 4. 
Від 50 до 250  

 

4.1. 

 

4.2. 

Від 100 до 250  

 

Від 50 до 100 

3. Від 0,2 до 0,5   

5. Малі 5. 
Менше за 50  

 

5.1. 

 

5.2. 

 

5.3. 

 

5.4. 

Від 20 до 50 

 

Від 10 до 20  

 

Від 5 до 10   

 

Менше за 5 

4. Менше за 0,05 

4.1. 

 

4.2. 

Від 0,2 до 0,05 

 

Менше за 0,05 
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Таблиця Е.5.  

Коефіцієнти, які характеризують  чисельність населення, адміністративний 

статус населених пунктів та їх господарські функції (КМ1Н) 

(фрагмент Додатку 7 Порядку) 

Джерело: розроблено автором на основі [Дод.7, 99] 

№ 

з/п 

Типи населених пунктів за 

адміністративним статусом та 

господарськими функціями 

чисельність 

постійного 

населення 

(тис.осіб.) 

Значення 

коефіцієнта 

1 
Населені пункти обласного  

(республіканського в АР Крим) та 

районного значення, які виконують 

переважно промислові, 

агропромислові та курортно-

рекреаційні функції. 

 

10,0 – 19,9 

 

1,1 

2 Населені пункти  обласного 

(республіканського в АР Крим) та 

районного значення, які виконують 

переважно промислові, транспортні 

та курортно-рекреаційні функції. 

 

20,0 – 49,9 

 

1,2 

 

Примітка: зміни та пропозиції виділені курсивом 
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Додаток Е.6. Класифікації категорій населених пунктів України за 

чисельністю населення та диференціація їх вартості з урахуванням – 

коефіцієнта КМ1Н  

 

 

Примітка: в класифікації за чисельністю населення кількість міських 

населених пунктів наведені станом на 01.01.2017 р. без урахування АР Крим, 

сільські населені пункти не враховані. 

Джерело: розроблено автором на основі [27, 153] 
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Додаток Є. Застосування геоінформаційно-картографічних методів і 

технологій для оптимізації використання територій населених пунктів 

Додаток Є.1. Модель структури містобудівної ГІС та земельно-

інформаційної системи НГО на місцевому (муніципальному) рівні. 

 

 

Джерело: розроблено автором на основі [30, 106, 155] 
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Додаток Є.2. Модель  структури земельно-інформаційних систем НГО. 

 

 
Джерело: розроблено автором на основі [99] 
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Додаток Є.3. Оцінювання земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення.  

 

Джерело: картосхеми розроблені автором. 

 

Додаток Є.3. 1. Картосхемахема агровиробничих груп ґрунтів (на прикладі 

м. Новодружеськ Луганської області, ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2014 р.) 
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Додаток Є.3. 2. Картосхемахема агровиробничих груп ґрунтів (на прикладі 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської, ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2014 р.) 

 



239 

 

Додаток Є.4. Внутрішньоміський рівень формування диференціальної 

земельної ренти . 

Додаток Є.4.1. Землеоцінювальне районування території (на прикладі 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської, ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2014 р.) 
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Додаток Є.4.2. Землеоцінювальне районування території з урахуванням 

адміністративно-територіального поділу первинного рівні – адміністративних 

районів у містах (на прикладі м. Кривий Ріг Дніпропетровської, ДП 

«ДІПРОМІСТО», Київ, 2014 р.) 
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Додаток Є.5. Нормативно-методичне забезпечення визначення нормативної 

грошової оцінки земель малих населених пунктів 

 

Таблиця Є.5.1  

Розрахунок грошової оцінки 1 кв. м земель сільського населеного пункту 

(Додаток Ж 5 Стандарту) [106] 

Джерело: [с. 39, 113, 106] 

№ 

оціню-

ваного     

района 

Катего

рії 

земель 

за 

функці

єю 

викори

стання 

Середня 

(базова) 

вартість, 

грн (Цнм) 

Зональ-

ний 

коефіці-

єнт 

(Км2) 

Вартість по 

зонах, 

грн/кв.м  

(Цнз) 

Коефіці-

єнт   

функці-

онально-

го 

викорис-

тання 

Цнз*Кф 

Локальні 

коефі-

цієнти
*******

***)
 

Вартість      

1 м.кв.,   

грн, (Цн)  

гр. 8*15 

2 3 4 5 6 7 8 9 … … 

примітки автора 

(грн./м
2
) 

Цнм 

 

Км2 

(грн./м
2
) 

Цнз = Цнм* 

*Км2 

  

Кф Цнз*Кф Км3 

Цн = 

Цнз*Кф* 

*Км3 

**********) Перелік факторів локального впливу є індивідуальним для кожного населеного пункту. 

 

Таблиця Є.5.2  

Укрупнений розрахунок грошової оцінки 1 кв. м земель сільського 

населеного пункту 

№ 

економ

іко-

планув

альної 

зони 

 

№   

квар-

талу 

грошо

вої 

оцінки 

Середня 

(базова) 

вартість 

(грн./м
2
) 

 

Зональ-

ний 

коефіці-

єнт 

Вартість в 

межах 

економ-пл. 

зони 

(грн./м
2
) 

Сукупний 

локальний 

коефіцієнт
*

*********)
 

Вартість в 

межах кварталів 

грошової оцінки 

(грн./м
2
) 

Вартість з 

урахуванням 

функціональн

ого 

використання 

території 

1 2 4 5 6 7 8 9 ... 

  
Цнм 

 
Км2 

 

Цнз = Цнм× 

×Км2 

  

Км3 Цнк = Цнз × Км3 Цнк × Кф 

**********) Перелік факторів локального впливу є індивідуальним для кожного населеного пункту. 

 

Джерело: [с. 39, 113, 106] 
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Додаток Є.6. Геоінформаційне забезпечення розрахунку нормативної 

грошової оцінки земель малих населених пунктів (на прикладі смт. Козелець 

Чернігівської області, ДП «ДІПРОМІСТО,  Київ, 2012 р.) 

 

Додаток Є.6.1. Картохема прояву історико-культурних локальних факторів. 
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Додаток Є.6.2. Картохема прояву функціонально-планувальних локальних 

факторів. 

 

Додаток Є.6.3. Картохема прояву природно-ландшафтних та санітарно-

гігієнічних локальних факторів. 
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Додаток Є.6.4. Картохема розподілу нормативної грошової оцінки в межах 

населеного пункту. 
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Таблиця Є.7.1  
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 (на прикладі смт. Козелець Чернігівської області, ДП «ДІПРОМІСТО,  Київ, 2012 р.)  
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продовження Таблиці Є.7.1  

н
о
м

ер
 е

к
о
н

о
м

ік
о

-п
л
ан

у
в
ал

ь
н

о
ї 

зо
н

и
 

н
о
м

ер
 е

к
о
н

о
м

ік
о

-п
л
ан

у
в
ал

ь
н

о
ї 

зо
н

и
 Історико-культурні фактори 

Инженерно-

инфраструктурные 

факторы 

н
о
м

ер
 е

к
о
н

о
м

ік
о

-п
л
ан

у
в
ал

ь
н

о
ї 

зо
н

и
 

н
о
м

ер
 е

к
о
н

о
м

ік
о

-п
л
ан

у
в
ал

ь
н

о
ї 

зо
н

и
 

К
м

3
(Ф

П
) 

К
м

3
(І

Г
) 

*
 К

м
3
(С

Г
) 

 К
м

3
(І

К
) 

К
м

3
(І

І)
 

С
у
к
у
п

н
и

й
 л

о
к
ал

ьн
и

й
 к

о
еф

іц
іє

н
т 

К
м

3
 

Місцезнаходження 

оціночного району 

З
аг

ал
ь
н

а 
п

о
ф

ак
то

р
н

а 
о
ц

ін
к
а 

К
м

3
(І

К
) Оцін. район не 

забезпечений 

З
аг

ал
ь
н

а 
п

о
ф

ак
то

р
н

а 
о
ц

ін
к
а 

К
м

3
(І

І)
 

в
 м

еж
ах

 з
о
н

и
 і

ст
о
р
и

ч
н

о
го

 

л
ан

д
ш

аф
ту

, 
щ

о
 о

х
о
р
о
н

я
єт

ь
ся

  
–
  

1
,1

2
 

в
 м

еж
ах

 з
ап

о
в
ід

н
о
ї 

те
р
и

то
р
ії

  
–

  

1
,1

0
 

в
 з

о
н

і 
р
ег

у
л
ю

в
ан

н
я
 з

аб
у
д

о
в
и

  
–

  

1
,0

7
 

у
 з

о
н

і 
о
х
о
р
о
н

и
 п

о
о
д

и
н

о
к
и

х
 

п
ам

'я
то

к
  

–
  
1
,1

2
 

д
о
 в

у
л
и

ц
і 

б
ез

 т
в
ер

д
о
го

 п
о
к
р
и

тт
я
 

- 
0
,9

5
 

ц
ен

тр
ал

із
о
в
ан

и
м

 

в
о
д

о
п

о
ст

ач
ан

н
я
м

 –
 0

,9
0
 

к
ан

ал
із

ац
іє

ю
 –

 0
,9

5
 

ц
ен

тр
ал

із
о
в
ан

и
м

 

га
зо

п
о
ст

ач
ан

н
я
м

 –
 0

,9
0
 

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 23 24 25 26 27 

22 22-1 1 1 1 1 1,00 1 1 0,95 1 0,95 22 22а 1,10 1,00 1,00 0,95 1,05 

  22-2 1 1 1 1 1,00 1 1 0,95 1 0,95   22б 1,00 1,00 1,00 0,95 0,95 

 



 

 
2

4
7
 

 

 

 

Таблиця Є.7.2.  

Укрупнений розрахунок вартості 1 кв.м землі та податку в межах економіко-планувальних зон та кварталів грошової оцінки  

(на прикладі смт. Козелець Чернігівської області, ДП «ДІПРОМІСТО,  Київ, 2012 р.)  

фрагмент таблиці – в розрізі економіко-планувальної зони 22 

Номер Номер Середня  Зональн. Вартість Локальн. Вартість 
Розрахунок вартості 1 м2 землі та податку в залежності від 

функціонального призначення території  

эк.- квар- (баз.)  коеф. в ек.-пл. коеф. в ек.-пл. зоні Кф=2,5 пода- Кф=1,2 пода- Кф=1,0 пода- 

пл. талу вартість   зоні   з урахув. Км3 комерц. ток землі ток житл. ток 

зони грош. Цнм  КМ2     Км3 Цнз х Км3 використ. 1% пром. 1% забудова 1% 

  оцінки ( грн )   Цнз (грн)   (грн/м2)             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

22 22а 47,70 1,37 65,35 1,045 68,29 170,72 1,71 81,95 0,82 68,29 0,020 

  22б 47,70 1,37 65,35 0,950 62,08 155,20 1,55 74,50 0,74 62,08 0,019 

 

продовження Таблиці Є.7.2. 

 

  
Номер Номер 

Розрахунок вартості 1 м2 землі та податку в залежності від функціонального призначення 

території  

эк.- квар- Кф=1,0 пода- Кф=0,7 пода- Кф=0,65 пода- Кф=0,5 пода- 

пл. талу трансп. ток гражд. ток техніч. ток землі ток 

зони грош. зв'язок 1% назнач. 1% інфраст. 1% рекреац. 1% 

  оцінки                 

1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 

22 22а 68,29 0,68 47,80 0,48 44,39 0,44 34,14 0,34 

  22б 62,08 0,62 43,46 0,43 40,35 0,40 31,04 0,31 
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Додаток Є.8. Інтегрування даних НГО в систему державного земельного 

кадастру і містобудівного кадастру 

Таблиця Є.8.1.  

Перелік класів об’єктів містобудівного кадастру (фрагмент таблиці) 

Джерело: [140]. 

Код 

групи 

Код 

підгрупи 

Код 

класу в 

підгрупі 

Код 

класу 

об'єктів 

Назва класу об'єктів 

01   010000 

ГРУПА "ОБ'ЄКТИ КРАЇНИ ТА ЇЇ 

АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ" 

 01  010100 
Підгрупа "Україна та її територіальні 

одиниці" 

  … … … 

  04 010104 Населені пункти (міста, селища і села) 

02   020000 ГРУПА "ОБ'ЄКТИ ТЕРИТОРІЇ" 

 01  020100 
Підгрупа "Території забудови за межами 

населених пунктів" 

  01 020101 Території виробничої та іншої забудови 

 02  020200 
Підгрупа "Території забудови в межах 

населених пунктів" 

  01 020201 Території житлової забудови 
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Таблиця Є.8.2. 

Перелік класів об’єктів містобудівного кадастру – група "Об'єкти оцінки 

земель" (фрагмент таблиці) 

Джерело: [140]. 

Код 

групи 

Код 

підгрупи 

Код 

класу в 

підгрупі 

Код 

класу 

об'єктів 

Назва класу об'єктів 

17   170000 ГРУПА "ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ  ЗЕМЕЛЬ" 

 01 01 170101 Економіко-планувальні зони 

  02 170102 
Зони впливу функціонально-планувальних 

факторів 

  03 170103 
Зони впливу інженерно-інфраструктурних 

факторів 

  04 170104 
Зони впливу інженерно-геологічних 

факторів 

  05 170105 Зони впливу історико-культурних факторів 

  06 170106 
Зони впливу природно-ландшафтних 

факторів 

  07 170107 
Зони впливу  санітарно-гігієнічних 

факторів 
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Додаток З 
 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

 

Монографія 

 

1. Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських 

територій на основі геоінфромаційно-картографічного моделювання 

параметрів землекористування: монографія / [Ковальчук І. П., Євсюков Т. О., 

Мартин А. Г., Тихенко Р. В., Опенько І. А., Атаманюк О. П., Дем’янчук І. П., 

Ліщук Н. М., Патиченко О. М.]; за наук. ред. проф. І. П. Ковальчука. – К. : 

Медінформ, 2016. – 294 с. (Особистий внесок здобувача: висвітлено 

методичні засади і результати нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів у сучасних умовах). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

 

2. Ковальчук І. П. Особливості прояву та врахування інженерно-

інфраструктурних локальних факторів при нормативній грошовій оцінці 

земель населених  пунктів / І. П. Ковальчук, О. М. Патиченко // Часопис 

картографії. – 2016. – Вип. 16. – С. 6–23. (Особистий внесок здобувача: 

висвітлено головні проблеми застосування інженерно-інфраструктурного 

фактора). 

3. Патиченко О. М. Врахування антропогенного навантаження на 

територію населених пунктів України при визначенні нормативної грошової 

оцінки їх земель / О. М. Патиченко // Фізична географія та геоморфологія. – 

2017. – Вип. 1 (85). – С. 5–15.  
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4. Патиченко О. М. Геоінформаційне моделювання в нормативній 

грошовій оцінці земель малих населених пунктів / О. М. Патиченко // 

Часопис картографії. – 2016 – Вип. 13. – С. 53–66.  

5. Патиченко О. М. Принцип розрахунку коефіцієнтів локальних 

факторів в нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів / 

О. М. Патиченко // Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія географія. – 

2016. – № 1. – Вип. 40. – С. 242–250.  

6. Патиченко О. М. Регіональний та локальний рівні формування 

земельної ренти в нормативній грошовій оцінці земель населених  пунктів / 

О. М. Патиченко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – 

2016. – № 13. – С. 55–69.  

7. Патиченко О. М. Роль географічної складової диференціальної міської 

ренти у формуванні вартості земель малих населених пунктів / 

О. М. Патиченко // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3 (79). 

– С. 128–137. 

8. Патиченко О. М. Тематичні карти в нормативній грошовій оцінці 

земель населених пунктів / О. М. Патиченко // Часопис картографії. – 2013. – 

Вип. 4. – С. 23–30.  

 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав  

 

9. Патыченко О. Н. Особенности оценки элементов экологической сети 

Украины в границах населённых пунктов / О. Н. Патыченко  // Прыроднае 

асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця. – 2017. – Вып. 10. – 

С. 26–31.  

 

Статті в інших виданнях, тези конференцій  

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9668937:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9668937:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80.
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10. Kovalchuk I. Population size as a factor for formation of land value in 

settlements / І. Kovalchuk, О. Patychenko // Землеустрій, кадастр і моніторинг 

земель. – 2017. – № 4. – С. 20–36. (Особистий внесок здобувача: висвітлено 

ідею застосування категорії «чисельність постійного населення» в 

нормативній грошовій оцінці). 

11. Палеха Ю. М. Нормативна грошова оцінка земель сільських 

населених пунктів та селищ міського типу – нові підходи до визначення 

показників / Ю. М. Палеха, О. М. Патиченко // Землеустрій і кадастр. – 2013. 

– № 1. − С. 34–44. (Особистий внесок здобувача: висвітлено особливості 

застосування матеріалів генерального плану населеного пункту, як 

інформаційної бази для оцінювання земель; методичні засади розрахунку 

нормативної грошової оцінки земель малих населених пунктів). 

12. Патиченко О. М. Географічні аспекти землеоцінювальної 

структуризації в нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів: 

нове бачення / О. М. Патиченко // Українська географія: сучасні виклики. Зб. 

наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С. 127–128.  

13. Патиченко О. М. Елементи екомережі як природно-географічні 

чинники та їх врахування при нормативній грошовій оцінці земель населених 

пунктів / О. М. Патиченко // Подільський регіон: виклики ХХІ століття 

(географічні аспекти) : Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль : 

Крок, 2017. – С. 132–138. 

14. Патиченко О. М. Застосування геопросторових даних у нормативній 

грошовій оцінці земель населених пунктів / О. М. Патиченко // Інтеграція 

геопросторових даних у дослідженнях природних ресурсів : Матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. – К. : ЦП «Компринт», 2013. – С. 103–104. 
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