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На сьогодні в Україні існує велика проблема  щодо системи формування земельних відносин міста. 

Отже, у результаті дослідження автором визначені технологічні аспекти здійснення містобудівного 

моніторингу землі мегаполісу, які включають методи і моделі, інструменти та показники. Запропоновано 

підходи до визначення організаційно-методичного механізму формування та використання містобудівного 

моніторингу земель міста. 
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Постановка проблеми 

На сучасному етапі у системі формування 

земельних відносин на муніципальному рівні 

поглиблюються проблеми щодо низької 

ефективності їх використання. У цьому контексті 

особливого значення набуває розробка та 

визначення напрямів застосування відповідних 

технологій містобудівного моніторингу земель, де 

важливе місце займає відповідний організаційно-

методичний механізм. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Вирішенням проблем формування технологій 

містобудівного моніторингу займались наступні 

вчені: О. Петраковська [1], І. Шпилевський, 

Ю. Палеха, Т. Губенко [2], Є. Гнатченко [3], 

Б. Білецький, Г. Кузьменко, В. Липський, В. Хомініч 

[4].  

Розробкою напрямів реалізації організаційно-

методичного механізму в сфері земельних відносин 

характеризуються роботи: Т. Бухальська [5], 

Т. Балик [6], О. Семенда [7], М. Априамашвили  [8], 

Ш. Ібатуллін, О. Степенко, О. Сакаль [9], Г. Шарий 

[10], Ю. Дегтяренко, О. Драпіковський, І. Іванова 

[11], І. Денисенко [12], М. Балджи [13], А. Мартин 

[14]. 

Проте, залишається невирішеним питання 

щодо системного застосування містобудівного 

моніторингу земель на муніципальному рівні на 

основі організаційно-методичного механізму.  

Виклад основного матеріалу 

У результаті дослідження визначені 

технологічні аспекти здійснення містобудівного 

моніторингу землі мегаполісу, які включають 

методи і моделі, інструменти та показники. Проте 

представлені технології мають несистемний 

характер для здійснення містобудівного 

моніторингу землі, що потребує розробки 

організаційно-методичного механізму формування 

цього моніторингу на муніципальному рівні. 

В існуючих наукових розробках визначені 

широке коло методів і моделей, інструментів, що 

формують технології забезпечення містобудівного 

моніторингу. Зокрема, О. Петраковська, фокусуючи 

увагу на ефективності землекористування міста для 

розвитку містобудівної системи, запропонувала 

моделі, у яких моніторинг можна здійснювати через 

систему показників: 

- податок на землю; 

- кількість земельних ділянок, з яких 

сплачують податок; 

- орендна плата за користування землею; 

- кількість орендарів, які сплачують оренду; 

- доходи від сплати податків при передачі 

прав власності або користування; 

- кількість земельних ділянок, на які передані 

права; 

- доходи від податків на економічну 

діяльність; 

- кількість земельних ділянок, з яких 

сплачують податок; 

- доходи від економічної діяльності 

підприємств, які надходять до місцевого бюджету; 

- кількість земельних ділянок на яких 

розташовані підприємства комунальної власності, 

доходи від яких надходять до місцевого бюджету; 

- доходи від стягнень за порушення 

законодавства або негативні наслідки від 

користування; 
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- кількість земельних ділянок з власників 

яких стягнуті штрафи або інші збори за порушення 

законодавства або негативні наслідки від 

користування; 

- витрати на придбання прав власності 

земельною ділянкою; 

- кількість земельних ділянок, які підлягають 

повному або частковому вилученню; 

- витрати на придбання прав на будівництво і 

розробку проектно-кошторисної документації; 

- кількість об’єктів, які потребують 

отримання дозволу на будівництво і розробки 

проектно-кошторисної документації; 

- витрати на відшкодування збитків 

власникам і - го об’єкта; 

- кількість землевласників і 

землекористувачів яким має бути сплачено 

відшкодування; 

- витрати на будівництво і-го об’єкту; 

- кількість об’єктів будівництва; 

- витрати на запозичення коштів 

фінансування для будівництва і-го об’єкту; 

- кількість об’єктів, які потребують 

фінансування; 

- прибуток девелопера від будівництва і-го 

об’єкта;  

- кількість об’єктів, побудованих 

забудовником [1]. 

Представлена система, включає комплекс 

показників, які дозволяють враховувати різні 

аспекти містобудівної діяльності, на основі яких 

здійснюються моніторинг та приймаються 

управлінські рішення. Поряд з цим, виникають певні 

труднощі, пов’язані із формуванням інформаційно-

аналітичного забезпечення щодо реалізації 

містобудівного моніторингу у рамках представленої 

системи. 

Група вчених у рамках здійснення 

містобудівного моніторингу фокусують увагу на 

аналізі переходу від одного ієрархічного рівня 

містобудівного проектування на інший, 

використанні оверлейного та буферного аналізу для 

побудови результуючих об’єктів, мережевому 

аналізі, підходах забезпечення зв’язку між 

атрибутивною і картографічною інформацією [2]. 

Перевагою представленого підходу є визначені 

можливості застосування просторової інформації із 

використанням сучасних технологій 

(геоінформаційних систем). 

Є. Гнатченко виділяє групу методів у рамках 

здійснення моніторингу для містобудівної 

діяльності (табл. 1.) 

Представлені методи дозволяють сформувати 

інформацію для проведення містобудівного 

моніторингу, проте не враховуються напрями 

застосування сучасних технологій та геопросторової 

інформації, що впливає на результативність 

дослідження. 

 

Таблиця 1. Методи здійснення моніторингу для 

містобудівної діяльності [3] 

Назва методу Характеристика 

Статистичний 

дозволяє здійснювати 

отримання, обробку та аналіз 

первинних статистичних 

матеріалів у рамках 

містобудівної діяльності. 

Балансовий 

використовується для 

співставлення наявних 

природних ресурсів із рівнем 

їх використання. 

Порівняльний 

дозволяє здійснювати 

порівняння між об’єктами, 

враховуючи особливості їх 

використання та містобудівні 

характеристики. 

Дистанційне 

зондування 

характеризується зйомками та 

спостереженнями з космічних 

та літальних апаратів, на 

основі яких формується 

інформація про стан, якість 

земельних ресурсів на різних 

територіальних рівнях. 

Наземні зйомки 

та 

спостереження 

здійснюються за допомогою 

відповідного інструментарію 

безпосередньо на землі. 

Фондові данні 

використовується існуюча 

інформація у вигляді різної 

документації. 

 

Деякі вчені, вирішуючи проблеми реалізації 

містобудівного моніторингу, основну увагу 

фокусують на геоінформаційних системах [4]. 

В існуючих наукових розробка відсутні єдині 

підходи до визначення організаційно-методичного 

механізму формування та використання 

містобудівного моніторингу земель міста. 

Розглядаючи теоретичні положення, деякі автори 

фокусують увагу на організаційно-інституційних 

складових механізму формування земель [5]. Поряд 

з цим привалювання деяких складових механізму 

над іншими та не врахування методичних аспектів 

призводить до зниження рівня комплексності 

представленої концепції.  

Балик Т.В. характеризує організаційно-

економічний механізм розвитку містобудівних 

процесів у регіонах шляхом забезпечення 

комплексної взаємодії організаційних і економічних 

заходів у формі методів, інструментів і важелів, що 



Землекористування, оцінка землі та нерухомості 

93 

діють на правовій основі й забезпечують 

функціонування містобудівної системи, ефективне 

управління та досягнення цілей і завдань 

містобудівної політики [6]. Тим самим реалізується 

функціональний підхід із забезпеченням цільового 

напрямку використання механізму. Аналогічний 

підхід представлено у роботі О. Семенда, яка 

розглядає організаційно-економічний механізм як 

“сукупність взаємопов’язаних інструментів і 

методів впливу та регулювання економічної̈ й 

соціальної̈ стабілізації̈ сільського господарства та 

агропромислового комплексу в цілому з метою 

втілення економічної̈ політики держави щодо 

стимулювання економічного зростання суб’єктів 

господарювання і збільшення занятості сільського 

населення” [7]. На відповідних організаційно-

економічних аспектах управління розвитком 

територій крупного міста зосереджує увагу 

М. Априамашвилі [8]. 

На противагу від попередніх підходів, Ш. 

Ібатуллін, О. Степенко, О. Сакаль визначають 

механізми розвитку земельних відносин через 

призму поєднання інструментів і методів 

адміністративно-правового, фінансово-економіч-

ного, організаційного та соціально-психологічного 

механізмів у єдине середовище економічного, 

екологічного та соціального аспектів сталого 

розвитку суспільства [9]. Подібну точку зору 

розділяють Г. Шарий [10], Ю. Дегтяренко, 

О. Драпіковський, І. Іванова [11]. Удосконалюючи 

представлений підхід, І. Денисенко для 

забезпечення управління земельними ресурсами 

пропонує відповідний механізм, який включає 

наступні складові: 

1. Економічний механізм – складається із 

оцінки земельних ресурсів, системи оплати за 

земельні ресурси і забруднення навколишнього 

природного середовища, система штрафних санкцій 

за викиди забруднюючих речовин та ін. 

2. Екологічний механізм визначається 

формуванням та використанням екологічних фондів, 

системою моніторингу, контролем за 

використанням і охороною земель, поліпшенням 

якості ґрунтів та ін. 

3. Законодавчий механізм – нормативно-

правові акти з використання та охорони земель, 

нормативні документи з питань організації 

управління земельними ресурсами [12].  

У цьому контексті у деяких наукових 

розробках особлива увага при здійсненні 

державного регулювання земельних відносин 

фокусується на наступних механізмах: 

- організаційно-правовому; 

- організаційно-адміністративному; 

- організаційно-економічному; 

- організаційно-координаційному; 

- організаційно-інформаційному [13].  

Поряд з цим відсутні положення щодо 

організаційно-методичного механізму управління 

земельними відносинами, особливо на 

муніципальному рівні. 

Розглядаючи механізм комплексного 

природокористування М. Балджи виділяє наступні 

блоки: 

- правовий (нормативні та правові 

документи); 

- управлінський (моніторинг, експертиза і 

аудит, маркетинг, інфраструктура); 

- регулюючий (оцінка, планування, 

фінансування, стимулювання, сертифікати і 

стандарти, підвищені податки); 

- штрафний (штрафні санкції і платежі) [14]. 

А. Мартин важливе значення приділяє 

вирішенню проблем організаційно-правового 

механізму викупу земельних ділянок для суспільних 

потреб, при цьому поза увагою залишаються 

питання забезпечення їх моніторингу, враховуючи 

містобудівні аспекти розвитку міста [15].  

На системних аспектах формування механізму 

державного регулювання земельно-орендних 

відносин фокусує увагу Ю. Сурмін, який розглядає 

його  як самостійну систему із відповідними 

особливостями його функціонування і розвитку, 

враховуючи напрями застосування різних методів 

[16]. 

Узагальнюючи вищенаведене, автором 

охарактеризовані теоретичні підходи до визначення 

організаційно-методичного механізму формування 

та використання містобудівного моніторингу земель 

міста (табл. 2). 

 

Таблиця 2 Теоретичні підходи до визначення 

організаційно-методичного механізму формування 

та використання містобудівного моніторингу земель 

міста (розроблено автором) 

Автор(и) Назва підходу Характеристика 

Т. Бухальська інституційний 

визначається з 

позицій 

інституційних 

складових, що 

впливають на 

формування й 

використання 

земель територій. 

М. Априамашвилі, 

Т. Балик, 

О. Семенда 
економічний 

характеризується 

рівнем впливу 

економічних 

факторів на 

формування й 

використання 

земель територій, 

застосуванням 

відповідних 

методів і 

інструментів. 
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Продовження табл. 2 

А. Мартин правовий 

розглядаються 

правові 

інструменти та 

виявляються 

відповідні 

фактори, що 

впливають на 

формування й 

використання 

земельних 

ресурсів 

територій. 

М. Балджи, 

Ю. Дегтяренк, 

О. Драпіковський, 

І. Іванова,  

І. Денисенко, 

Ш. Ібатуллін, 

О. Степенко, 

О. Сакаль, 

Г. Шарий 

комбінований 

визначається 

сукупністю 

організаційно-

економічних, 

інституційних, 

адміністративних, 

екологічних, 

законодавчих, 

інформаційних та 

ін. інструментів і 

методів, що 

впливають на 

формування й 

використання 

земельних 

ресурсів 

територій. 

Ю. Сурмін системний 

характеризується 

механізм як 

самостійна 

система, яка 

передбачає 

застосування 

відповідних 

методів для 

забезпечення 

розвитку 

земельних 

відносин на 

визначеній 

території. 

Висновки 

Таким чином, автором запропоновані підходи 

до формування організаційно-методичного 

механізму формування та використання 

містобудівного моніторингу земель міст, які 

визначаються інституційними, економічними, 

правовими, комбінованими і системними 

характеристиками.  

Розділяючи положення комбінованого і 

системного підходів, запропоновано визначення 

організаційно-методичного механізму формування 

та використання містобудівного моніторингу земель 

міст, який розглядається як сукупність 

взаємопов’язаних економічних, соціальних, 

інституційних, нормативно-правових, екологічних, 

методів і інструментів, що забезпечують здійснення 

містобудівного моніторингу земель міста на основі 

організаційних і методичних напрямів і процедур, 

які враховують рівень та особливості взаємодії між 

різними групами зацікавлених осіб, що 

функціонують у сфері земельних відносин, та 

дозволяє реалізувати сучасні геоінформаційні 

системи; 

Крім того, розроблено технології здійснення 

містобудівного моніторингу земель міст, що 

базуються на парадигмі земельного адміністрування 

та концепції організаційно-методичного механізму 

формування  та використання містобудівного 

моніторингу земель міста шляхом застосування 

багатоцільового кадастру, геоінформаційних систем 

і інструментів математичного моделювання, що 

дозволило створити системне середовище 

управління земельними відносинами та об’єктами 

нерухомого майна для забезпечення розвитку 

мегаполісу. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА: ХАРАКТЕРИСТИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

О.В. Пиркова 

Сегодня в Украине существует большая проблема относительно системы формирования земельных 

отношений города. В результате исследования автором определены технологические аспекты 

осуществления градостроительного мониторинга земли мегаполиса, которые включают методы и модели, 

инструменты и показатели. Предложены подходы к определению организационно-методического 

механизма формирования и использования градостроительного мониторинга земель города. 

Ключевые слова: организационно-методический механизм, градостроительный мониторинг земель 

городов, геоинформационные системы, земельный участок. 

 
ORGANISATIONAL AND METHODICAL MECHANISM OF FORMATION AND USE OF URBAN 

LAND MONITORING CITIES: CHARACTERISTICS AND TECHNOLOGY IMPLEMENTATION  

O. Pyrkova 

At the present stage of development of the country there is a big problem on the system for the formation of 

land relations of the city. In this context, to solve this problem it is necessary to establish a mechanism of formation 

and use of urban land monitoring in the city. So, the study, the author suggests technological aspects of the 

implementation of the urban development monitoring of the earth of the metropolis, which include methods and 

models, tools and indicators. Proposed approaches to the definition of organizational-methodical mechanism of 

formation and use of urban land monitoring in the city. 

Keywords: organizational and methodical mechanism, urban land monitoring cities, geographic information 

systems, land. 


