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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 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 
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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 землекористу-

вання» (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 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 

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; 
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 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 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 картографії: 1) 

результати дисертаційної роботи відображено у колективній монографії, 
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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» (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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Наукові засади оцінювання земель населених 

пунктів» розкрито методологію констуктивно-географічного підходу до   

оцінювання земель поселень, проаналізовано етапи формування земельної 

реформи в Україні і становлення теоретико-методичної бази нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів у ці періоди.  

Виконаний аналіз сформованої нормативно-методичної бази оцінювання 

земель населених пунктів свідчить про її недосконалість.  

Дослідження спільних рис та відмінностей в оцінюванні земель в країнах 

світу і в Україні вказує на суттєві відмінності у підходах до оцінювання 

урбанізованих земель: 1) в Україні розмежовано фіскальну і ринкову функції 

оцінювання; 2) в нас оцінюється не єдиний майновий комплекс земельної 

ділянки, а окремо землі з їх поліпшеннями та обмеженнями й окремо розміщені 

на ній будівлі і споруди.  

У другому розділі «Методика та алгоритми оцінювання земель 

населених пунктів» здійснено дослідження чинників формування земельної 

ренти в населених пунктах – диференціальної, абсолютної та монопольної.  

Виконаний аналіз поглядів вчених дозволяє стверджувати, 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 

(рис.1).  

 
Рис.1. Схема структури формування земельної ренти на землях населених пунктів 

(позначення наведено на рис.2) 

Спираючись на здійснені дослідження, можна стверджувати, що алгоритм 

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

земельної ділянки. Автором на рис. 2 відображено всю послідовність ланцюжка 
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оцінювання земельної ділянки населеного пункту, доопрацьовано алгоритм 

розрахунку географічної складової містобудівної ренти  висвітлено кроки 5-9, 

11-15, 18-23 (див. рис. 2).  

Було обґрунтовано засади і напрямки удосконалення методики НГО, що 

наблизить її до вимог сьогодення, дозволить зробити прозорою і зрозумілою.  

На першому етапі досліджень запропоновано відобразити особливість 

формування містобудівної ренти лише на забудованих територіях у відомих 

формулах розрахунку нормативної грошової оцінки квадратного метра земель 

(див. кроки 10, 26 на рис.2) за допомогою введення показника загальної площі 

оцінюваних забудованих земель населеного пункту (у м
2
) ПЗ (див. рис. 1, див. 

крок 4 на рис.  2). 

На  другому   етапі   обґрунтовано  доцільність відображення формування 

значення регіонального коефіцієнта КМ1 наступною формулою (сутність 

коефіцієнтів розкрито на рис. 2, див. кроки 5-9): 

        КМ1 = КМ1Н × КМ1М × КМ1К × КМ1Р.       (1) 

На третьому етапі на основі аналізу методики розрахунку містобудівної 

ренти на локальному рівні було запропоновано усунути ряд недоліків:  

1) у Порядку поглибити сутність поняття: «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» (див. рис. 4 б), див. кроки 18-24 на рис. 2). 

Описані особливості їх формування та застосування;  

2) в Методиці і Порядку впорядковано назви груп локальних факторів, 

обґрунтовано застосування назв згідно з Порядком;   

3) для узгодження вимог нормативно-методичних джерел, 

використовуваних при розрахунку, охарактеризовано алгоритм розрахунку 

загального сукупного локального коефіцієнта КМ3 (сутність коефіцієнтів 

розкрито на рис. 2, див. кроки 18-24):  

КМ3 = КМ3(ФП) × КМ3(ІІ)× КМ3(ІГ) × КМ3(ІК) × КМ3(ПЛ) × КМ3(СГ).   (2) 

4) спираючись на багаторічний досвід оцінювання земель населених 

пунктів вказано, що відсутність чіткої методики розрахунку значень 

коефіцієнтів локальних факторів з визначених для них діапазонів значень, які 

наведені у Додатку 7 Порядку, призводить до помилок в їх розрахунку. Це 

необґрунтовано збільшує або зменшує вартість земельної ділянки. Для 

уникнення помилок охарактеризована методика 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. 

У третьому розділі «Конструктивно-географічні засади формування 

диференціальної  земельної ренти в населених пунктах України» 

досліджено    особливості   диференціації   вартості  земель  населених   пунктів 
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Позначення: В – витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку на 

квадратний метр (у гривнях); НП – норма прибутку (6%); НК – норма капіталізації (3%); ПЗ  

площа оцінюваних забудованих земель населеного пункту (у м
2
); КМ1 – сукупний 

регіональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від місцеположення 

населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та 

розселення; КМ1Н – коефіцієнт, який характеризує чисельність 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 наявність у населеного пункту статусу курорту; КМ1Р – коефіцієнт, 

який враховує місце розташування   населеного  пункту у зоні Чорнобильської катастрофи; 

КМ2 – зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території населеного 

пункту в межах економіко-планувальних зон (внутрішньоміський рівень або зональний 

рівень формування диференціальної земельної ренти); Іi – комплексний коефіцієнт цінності 

території; Si – транспортно-функціональна зручність території; Ei – комплексна оцінка 

екологічного стану території; Ui – рівень інженерно-інфраструктурного облаштування 

території; Ci – соціальна привабливість території; 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; коефіцієнти добутку груп локальних факторів: КМ3(ІІ) – 

інженерно-інфраструктурних; КМ3(ІГ)  –інженерно-геологічних; КМ3(ІК)  – історико-

культурних; КМ3(ПЛ)  –природно-ландшафтних; КМ3(СГ) –санітарно-гігієнічних; ЦНМ - 

середня (базовя) вартість одного квадратного метра земель населеного пункту (грн.); ЦН – 

нормативна грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки населеного пункту (грн.); 

КЦ – коефіцієнт цільового призначення земельної ділянки. 

Рис.2. Схема алгоритму розрахунку нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів (крім земель сільськогосподарського призначення) 



9 

 

залежно від їх місця в системі розселення. Поняття населеного пункту в НГО 

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 з 

удосконалення диференціації розрахунку НГО з урахуванням значення одного з 

множників регіонального коефіцієнта КМ1 – коефіцієнта КМ1Н  (див. формулу 1, 

див. крок 8 на рис. 2): 1) обґрунтовано доцільність визначення вказаного 

коефіцієнта на показниках чисельності постійного населення. 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.; 2) доведено, що 

диференціювати потрібно вартість земель не тільки міст обласного 

підпорядкування, а й населених пунктів районного підпорядкування; 3) 

обґрунтовано доцільність поглиблення диференціації вартості земель малих 

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

тис. осіб – КМ1Н = 1,1. 

Автором досліджено загальні тенденції і залежності формування 

диференціальної містобудівної ренти в групах поселень з чисельністю від 10 

тис. осіб і більше під впливом антропогенного навантаження на їх територію. 

Було проаналізовано 259 (68 %) населених пунктів з вказаного діапазону 

(населені пункти АР Крим не оцінювались). Доведено відсутність залежності 

показників рівня забудованості території населених пунктів від чисельності їх 

населення, що проілюстровано на графіках (рис. 3а, 3б, 3в). Результати 

кореляційного аналізу зв’язку між показниками чисельності, щільності 

населення, загальною площею населеного пункту і забудованою площею 

населеного пункту (рис. 3г) вказують на найтіснішу залежність між 

показниками чисельності населення і забудованості території поселення. 

Запропоновано при розрахунках за дохідним підходом рівень 

забудованості території враховувати введенням додаткового показника – 

коефіцієнта рівня забудованості території (КМ1Т), який буде коригувати 

значення формування містобудівної ренти на регіональному рівні (сутність 

коефіцієнтів розкрито на рис. 2, див. кроки 3-8):  

КМ1 = КМ1Н × КМ1Т × КМ1М ×  КМ1К × КМ1Р.      ( 7 ) 

Аналіз дозволив здійснити класифікацію населених пунктів за відсотком 

забудованості їх території, яка відображена у таблиці 1.  

У четвертому розділі «Застосування геоінформаційно-картографічних 

методів і технологій для оптимізації використання територій населених 

пунктів» оцінено геопросторові інформаційні зв’язки двох напрямків 

діяльності, які забезпечують сталий розвиток території держави – 

містобудування і землеустрою; досліджено земельно-інформаційні системи 

НГО (ЗІС НГО) як інструмент забезпечення раціонального використання 

земельних ресурсів населених пунктів України. 

Встановлено,   що   за   результатами    комплексу    землевпорядних    обіт 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис.3 Графіки залежності рівня забудованості території населеного пункту від чисельності 

населення для міст України (станом на 01.01.2012 р.): населені пункти з чисельність 

населення: а) 200 тис. осіб і більше; б) від 20 тис. осіб (включно) до 250 тис. осіб; в) від 10 

тис. осіб (включно) до 20 тис. осіб; г) кореляційна залежність між основними 

характеристиками населених пунктів (у групі населених пунктів з чисельністю населення 

250-499,9 тис. осіб). 

 

Табл.1. Групи населених пунктів України за відсотком забудованої території  

Групи населених пунктів 

Відсоток забудованої 

території населеного 

пункту у встановлених 

межах 

Значення коефіцієнта   

рівня забудованості 

території 

Поселення з високим рівнем 

забудованості 
більше 65 1,15 

Поселення з середнім рівнем 

забудованості 
від 65 до 55 1,10 

Поселення з низьким рівнем 

забудованості 
55 і менше 1,00 

 

серія тематичних картосхем НГО (рис. 4). За  функціональним типом це 

оцінювальні карти, за змістом – це кадастрові карти.  

Було встановлено, що просторовий аналіз утворення географічної 

складової   містобудівної   ренти   зумовив   застосування   ГІС   в   рамках  НГО 



 

 

 

 

1
1
 

 

                 а) схема економіко-планувального зонування                      б) схема прояву локальнихфакторів оцінки 

Рис. 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.). 
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переважно на внутрішньоміському і локальному рівнях визначення 

містобудівної ренти. Автором здійснено класифікацію комплексу тематичних  

 

 

картосхем НГО – 

картосхеми, спрямовані 

на відображення 

диференціальної 

містобудівної ренти 1) на 

внутрішньоміському 

рівні: а) схема економіко-

планувального зону-

вання, (рис.4 а); б) 

картосхема агро-

виробничих груп ґрунтів; 

2) на локальному рівні: 

картосхеми прояву 

локальних факторів 

оцінки (рис.4 б). 

З метою форму-

вання цілісної 

національної бази  

геоданих запропоновано 

Рис. 5 Схема розміщення економіко-планувальних зон в 

межах кадастрових зон і кадастрових кварталів на прикладі 

м. Прилуки Чернігівської області (Технічна документація з 

нормативної грошової оцінки земель міста Прилуки 

Чернігівської області,  ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2013р.) 

 

на етапі економіко-

планувального зонування 

території населеного 

пункту враховувати 

адміністративно-терито-

ріальний устрій : 1) 

адміністративні райони у  

найзначніших  та  значних  

містах; 2) кадастровий  

поділ  в  межах  населе-

них пунктів (рис. 5); 3) на 

картосхемі економіко-

планувального зонування 

суміщати зображення 

споріднених картосхем – 

економіко-планувального 

зонування і карт-врізок 

значень зонального 

коефіцієнта КМ2 (див. рис. 

4 а) та схеми розміщення 

економіко-планувальних  

Рис. 6 Схема розподілу нормативної грошової оцінки 

земель в межах населеного пункту (Технічна документація 

з нормативної грошової оцінки земель селищ міського типу 

Чортомлик та Гірницьке Дніпропетровської області 

Ордонікідзевської міської ради,  ДП «ДІПРОМІСТО», 

Київ, 2014 р. Тепер – Покровська міська рада) 

зон в межах кадастрових зон і кадастрових кварталів (рис. 5). 
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Перевага запропонованого методу удосконаленого 

землеоцінювального зонування – урахування адміністративного поділу без 

внесення похибки до розрахунку зонального коефіцієнта КМ2. 

З  метою  урахування  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 (рис. 6). Враховуючи 

прояв локальних факторів, запропоновано алгоритм розрахункуНГО в межах 

дрібнішої оцінювальної територіальної одиниці – кварталу грошової оцінки 

(за принципом 100%-го прояву локального фактора в межах кварталу). 

В ході досліджень нами обґрунтовано алгоритм землеоцінювального 

структурування земель населених пунктів різного рівня (рис. 7). 

 
Рис.7 Модель оверлейного аналізу диференціації вартості земель населеного пункту: для 

малих населених пунктів з чисельністю населення: а) 10 тис. осіб і більше – кроки 1-5; б) 

менше 10 тис. осіб – кроки 1-7; в) менше 1 тис. осіб – кроки 1, 4-6; 

Удосконалено 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 

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 



14 

 

цифри номера Додатку 7 у Порядку,  ГГ і ФФ відповідно по 2 цифри коду 

групи рентоутворювальних факторів (ГГ) і коду локального фактору у цій 

групі (ФФ). 

 

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. 

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 



15 

 

населення від 10 до 20 тис. осіб. Її доцільно оцінювати за допомогою 

коефіцієнта КМ1Н=1,1. 

5. 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 геопросторових даних 

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 

ГІС-моделювання) виділяти дрібнішу територіальну оцінювальну одиницю – 

квартал грошової оцінки і розраховувати вартість земель в її межах. За 

результатами розрахунків має укладатися 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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АНОТАЦІЯ 

Патиченко О.М. Конструктивно-географічні засади нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів з використанням 

геоінформаційних технологій. – Рукопис.  

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 дисертаційній роботі за результатами аналізу поглядів вчених та 

нормативно-методичної бази нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів (далі скорочено – НГО) обґрунтовано, розроблено та реалізовано 

нові конструктивно-географічні засади оцінювання земель населених 

пунктів: висвітлено всю послідовність ланцюжка оцінювання земельної 

ділянки, зосереджено увагу на особливостях та алгоритмі розрахунку 

географічної складової містобудівної ренти на регіональному і локальному 

рівнях.  
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Удосконалено геопросторові моделі НГО, здійснено їх класифікацію. 

Проаналізовано, удосконалено та узгоджено структуру бази даних НГО з 

базами даних державного земельного кадастру і містобудівного кадастру. 

 Ключові слова: землеустрій, конструктивно-географічні засади 

оцінювання земель, містобудування, нормативна грошова оцінка земель 

населених пунктів, ГІС-технології, державний земельний кадастр. 

 

АННОТАЦИЯ 

Патыченко О.Н. Конструктивно-географические основы 

нормативной денежной оценки земель населенных пунктов с 

использованием геоинформационных технологий. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 11.00.11 – конструктивная география и рациональное 

использование природных ресурсов. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 

2018.  

В диссертации обоснованы, разработаны и реализованы новые 

конструктивно-географические основы нормативной денежной оценки 

земель населенных пунктов (далее сокращенно - НДО), которые позволяют 

повысить эффективность использования земельно-ресурсного потенциала 

населенных пунктов Украины, а применение геоинформационно-

картографических методов обеспечивает визуализацию критериев НДО и 

оптимальное их использование при решении спектра проблем. 

Осуществленный анализ нормативно-методической базы НДО 

свидетельствует о ее несовершенстве и необходимости решения проблемных 

вопросов.  

Исследованы общие черты и различия в оценке земель в странах мира и 

в Украине. На основе анализа взглядов ученых установлено, что главными 

факторами формирования дифференциальной земельной ренты в населенном 

пункте (градостроительной ренты) выступают: 1) географические условия – 

местоположение земельного участка; 2) инфраструктурное обеспечение – 

уровень освоения территории. 

По результатам анализа нормативно-методической базы НДО 

предложены направления ее усовершенствования: 1) охарактеризована вся 

последовательность цепочки оценки земельного участка населенного пункта, 

сосредоточено внимание на особенностях и алгоритме расчета 

географической составляющей градостроительной ренты, в том числе 

указаны пути учета показателя общей площади оцениваемых застроенных 

земель населенного пункта (в м
2
) – ПЗ, глубже освещено понятие «локальные 

факторы» и особенности расчета их параметров. 

Исследованы особенности дифференциации стоимости земель 

населенных пунктов в зависимости от их места в системе расселения и 

обоснованы пути ее совершенствования : 1) доказана необходимость учета  

показателя численности именно постоянного населения; 2) охарактеризована 

целесообразность дифференцирования стоимости земель не только городов 
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областного подчинения, но и районного, а также малых городских поселений 

с численностью населения от 10 до 20 тыс. человек. 

Исследована и обоснована необходимость введения в расчет стоимости 

земель населенных пунктов по доходному подходу коэффициента уровня 

застроенности территории (КМ1Т). По результатам анализа откорректирована 

классификация населенных пунктов по проценту застроенности их 

территории. 

Исследованы картографические модели денежной оценки – составные  

земельно-информационных систем НДО (далее сокращенно – ЗИС НДО) как 

инструмент обеспечения оптимального использования земельных ресурсов 

населенных пунктов Украины. Впервые осуществлена их классификация за 

формой отображения формирования дифференциальной градостроительной 

ренты: 1) картосхемы на внутригородском уровне; 2) картосхемы на 

локальном уровне. Осуществлена группировки геопространственных данных 

ЗИС НДО в четыре блока: картографическая основа, базовая карта, 

справочные карты, тематические данные НДО. 

С целью формирования целостной национальной базы 

пространственных данных предложен алгоритм учета административно-

территориального устройства : административных районов в городах; 

кадастрового деления в пределах населенных пунктов с помощью средств 

ГИС-технологий на этапе экономико-планировочного зонирования без 

внесения погрешности в расчет зонального коэффициента КМ2. 

Выявлена определяющая роль локальных факторов оценки при 

дифференциации стоимости земель населенных пунктов с численностью 

населения менее 10 тыс. человек и обоснован алгоритм ее учета: с 

применением метода ГИС-технологий «графический оверлей» рассчитана 

стоимость их земель в пределах более дробной оценочной территориальной 

единицы – квартала денежной оценки. 

Усовершенствованы геопространственные модели проявления 

локальных факторов НДО как градостроительные ограничения и 

составляющие баз геоданных градостроительного кадастра. Предложена 

усовершенствованная структура кодирования элементов локальных факторов 

с учетом этих особенностей. 

Ключевые слова: землеустройство, конструктивно-географические 

основы оценки земель, градостроительство, нормативная денежная оценка 

земель населенных пунктов, ГИС-технологии, государственный земельный 

кадастр. 
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SUMMARY 

Patychenko O.M. Structural-geographical principles of normative 

monetary evaluation of settlements' lands using geoinformation technologies. - 

The manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of geographical sciences in specialty 

11.00.11 - constructive geography and rational use of natural resources. – Kyiv 

National Taras Shevchenko University, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2018. 

In the dissertation, based on the results of analysis of the views of scientists 

and normative and methodical base of normative monetary valuation of 

settlements' lands (hereinafter referred to as NMV), new constructive and 

geographical principles of appraisal of settlements were substantiated, elaborated 

and implemented: the whole sequence of the land evaluation chain was 

highlighted, attention was focused on features and algorithm of calculation of 

geographical component of city-planning rent at the regional and local levels. 

Geospatial models of NMV have been improved, their classification has been 

made. The structure of the NMV database with the databases of the state land 

cadastre and urban planning cadastre has been analyzed, improved and agreed. 

Key words: land management, constructive and geographic principles of land 

evaluation, urban planning, normative monetary valuation of settlements, GIS 

technologies, state land cadastre. 


