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Обов’язковою складовою механізму регулювання земельних ресурсів є 

оцінка нерухомості, у тому числі і земель. Основні фундаментальні 

закономірності, на яких ґрунтується оцінка земель, у різних країнах фактично 



не відрізняється. Вартість будь-якої земельної ділянки визначається її 

унікальністю, довговічністю, незмінністю місцерозташування, відносною 

обмеженістю пропозицій на ринку нерухомості, а також специфічною 

корисністю конкретної земельної ділянки: доступністю, рівнем облаштування 

та характером її використання, які забезпечують землекористувачу земельну 

ренту [3]. 

Методи грошової оцінки земельних ділянок ґрунтуються на особливостях 

кон’юнктури ринку, найкращого та найефективнішого використання ділянок, 

очікуваної та доданої прибутковості. Залежно від мети та методів проведення, 

оцінка земель поділяється на такі види, як: бонітування ґрунтів, економічну 

оцінку земель та нормативну грошову оцінку земельних ділянок 

(капіталізованого рентного доходу). 

В Україні, у зв’язку з особливостями розвитку ринку землі, основним 

методом в її оцінці є метод капіталізації рентного доходу. При цьому грошова 

оцінка земельної ділянки визначається як поточна вартість щорічного 

прибутку, який можна отримати від її використання протягом часу. Для 

застосування цього методу в економічних умовах, що склалися в Україні, 

приймають деякі припущення стосовно визначення як рентного доходу, так і 

норми капіталізації. В основу обчислення рентного доходу покладена економія, 

яку отримає землекористувач внаслідок освоєння та облаштування території, а 

нормування капіталізації приймають сталою [2, 4].  

Зазначимо, що однією із найскладніших і разом із тим інтенсивно 

зростаючих категорій в структурі землекористування є забудовані землі, яким 

належить важлива роль, насамперед, у соціально-економічному розвитку 

територій [6]. Тому для земель вищезазначеної категорії здійснюють 

комплексну містобудівну оцінку, яка враховує. як господарські витрати за 

різних варіантів планування і забудови, так і соціально-економічні результати 

цих варіантів забудови. Враховуючи оцінку окремих зон території, визначають 

величину вартості окремих її ділянок та їхнє найраціональніше використання та 



ефективність капітальних вкладень у будівництво й благоустрій населеного 

пункту. 

У методиці оцінки земель населених пунктів закладені нормативні витрати 

на розвиток інженерно-транспортної, соціально-побутової та природоохоронної 

інфраструктур, а також витрати пов’язані зі зміною використання території із 

розрахунку на один м
2
. Ціну одного квадратного метра земельної ділянки 

населеного пункту визначають за формулою (1) [5]: 

 `     (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 (під житлову та громадську забудову, для 

промисловості, транспорту тощо); КМ – коефіцієнт, який характеризує 

місцерозташування земельної ділянки. 

На початку жовтня 2012 року Державним агентством земельних ресурсів 

України було опубліковано довідник показників середньої (базової) вартості 

земель населених пунктів. Інформація подана у цьому довіднику орієнтована в 

першу чергу на замовників і розробників технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів та органи державної і місцевої 

влади. Окрім цього така інформація представляє значний науковий інтерес, так 

як дозволяє вперше відобразити та порівняти показники базової вартості земель 

населених пунктів різних регіонів України. 

Сьогодні на території Івано-Франківської та Чернівецької областей з 1221 

населеного пункту проведено нормативну грошову оцінку земель 1207 

населених пунктів, що складає 98,8 % від загальної кількості (по Україні – 

82,9%). Згідно до частини 2 статті 18 Закону України ―Про оцінку земель‖ 

нормативна грошова оцінка земельних ділянок в межах населених пунктів, 

незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше ніж одного  разу 



на 5-7 років [3]. Враховуючи вищенаведене, в зазначених областях необхідно 

провести поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

та провести її індексацію, відповідно, в 423 та 256 населених пунктів. Тому на 

основі постанови Кабінету міністрів України ―Про проведення індексації 

грошової оцінки земель‖ нами були проіндексовані та уточненні ціни 

населених пунктів які були проведенні Державним агентством із земельних 

відносин за період 1999-2012 років. Так до нормативної грошової оцінки земель 

станом на  1.01.1999 рік вводять коефіцієнт індексації 1,556, який розрахований 

виходячи із середньорічного індексу інфляції за 1999-2009 років (за 1999 рік — 

1,127, 2000 рік — 1,182, 2001 рік — 1,02, 2005 рік — 1,035, 2007 рік — 1,028, за 

2008 рік — 1,152 та за 2009 рік — 1,059). При цьому, нормативна грошова 

оцінка земель за 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2011 роки не індексується [5]. 

Враховуючи те, що інформація про базову вартість земель населених 

пунктів має чітко виражений просторовий характер та сформована у виді 

електронних таблиць, очевидним є застосування в процесі її аналізу підходів 

геоінформаційного картографування. Нажаль, Державним агентством 

земельних ресурсів не були подані координати кожного населеного пункту, що 

дозволило б легко інтегрувати довідник в національну інфраструктуру 

геопросторових даних. Тому процес геоінформаційного картографування, 

включає в себе ряд підготовчих етапів спрямованих на просторову 

ідентифікацію кожного населеного пункту і внесення його у геопросторову 

базу даних. 

На першому етапі картографування виконувалось внесення координат 

центроїдів населених пунктів які зберігались у формі точкового шару. У якості 

атрибутивної інформації до кожного з центроїдів приєднувались дані про код 

КОАТУУ. Вказаний код доцільно використовувати у якості первинного ключа, 

так як він на відміну від назви населеного пункту є унікальним для кожного 

кортежу електронної таблиці. 

Другий етап геоінфомаційного картографування передбачає інтеграцію за 

первинним ключем шару центроїдів населених пунктів та електронної таблиці з 



даними про рік та значення проіндекссованої вартості квадратного метра 

населеного пункту. На третьому ж етапі виконувалась візуалізація значень 

вартості земель населених пунктів способом картодіаграм представлених у 

вигляді точок з різними розмірами. Такий спосіб зображення дозволяє чітко 

відслідкувати основні закономірності у просторовому розподілі вартості земель 

населених пунктів та виявити його основні особливості [1]. 

У результаті геоінформаційного картографування отримано растрову карту 

значень нормативної грошової оцінки населених пунктів Чернівецької та Івано -

Франківської областей (рис 1). Окрім цього сформована просторова база даних 

у якій міститься інформація про координати населених пунктів, значення їх 

нормативної грошової оцінки та роки проведення оцінки.  На основі вказаної 

просторової бази даних можлива побудова різноманітних растрових та 

векторних картографічних моделей. 

 

Рис. 1. Карта вартості земель населених пунктів Чернівецької та 

Івано-Франківської областей 



На території досліджуваних областей спостерігаються суттєві 

територіальні відміни  в показнику грошової оцінки земель населених пунктів 

не лише між адміністративно-територіальними областями, але й всередині них  

(табл. 1, рис. 2). Виконані розрахунки показують, що найвища базова вартість 

поселень Чернівецької області (при пересічнообласному значенні 27,5 грн/м
2
), 

притаманна для територій адміністративних одиниць розташованих в межах 

Прут-Дністерського межиріччя та Прикарпаття, а саме Сторожинецького (32,7 

грн/м
2
) та Новоселицького (32,2 грн/м

2
) районів. Крім того високим значенням 

показника характеризується Путильський (33,7 грн/м
2
) район, що на нашу 

думку, може бути пов’язано із певними недоліками методико-організаційного 

характеру, які потребують подальшого дослідження. Низька базова вартість 

населених пунктів притаманна периферійним частинам (Кельменецькому (20,6 

грн/м
2
) та Герцаївському (21,6 грн/м

2
) районам) області. 

Таблиця 1 

Базова вартість земель населених пунктів адміністративно-територіальних 

одиниць Івано-Франківської та Чернівецької областей 

№ 

Назва 
адміністративно-
територіальних 

одиниць 

Базова 
вартість 
земель, 

грн/м
2 

№ 

Назва адміністративно-

територіальних 
одиниць 

Базова 
вартість 
земель, 

грн/м
2 

Івано-Франківська область Чернівецька область 

1 Богородчанський р-он 15,07 1 Вижницький р-он 26,6 

2 Верховинський р-он 9,03 2 Герцаївський р-он 21,7 

3 Галицький р-он 15,03 3 Глибоцький р-он 22,7 

4 Городенківський р-он 21,03 4 Заставнівський р-он 25,8 

5 Долинський р-он 15,48 5 Кельменецький р-он 20,7 

6 Калуський р-он 17,90 6 Кіцманський р-он 26,0 

7 Коломийський р-он 10,83 7 Новоселицький р-он 32,2 

8 Косівський р-он 10,97 8 Путильський р-он 33,8 

9 Надвірнянський р-он 8,99 9 Сокирянкький р-он 28,3 

10 Рогатинський р-он 12,48 10 Сторожинецький р-он 32,7 

11 Рожнятівський р-он 14,57 11 Хотинський р-он 21,6 

12 Снятинський р-он 20,99 12 м.Чернівці 239,1 

13 Тисменицький р-он 22,70  

14 Тлумацький р-он 11,53 

15 м. Івано-Франківська 242,05 



 По області 16,64  По області 27,1 

 

 



Рис. 2. Порівняльна грошової оцінки земель населених пунктів АТО  

Івано-Франківської та Чернівецької областей  

Зазначимо, що значення показників вартості населених пунктів Івано-

Франківської, із-поміж досліджуваних областей суттєво відрізняються, що 

пов’язано із розташуванням  значної її частини (41,1 % від загальної площі) у 

зоні Українських Карпат. При пересічнообласному значенні показника – 14,5 

грн/м
2
, найвища базова вартість поселень притаманна для територій 

адміністративних районів розташованих у Придністерській лісостеповій зоні, а 

саме Тисменицькому (22,7 грн/м
2
), Городенківському (21,1 грн/м

2
) та 

Снятинському (21,0 грн/м
2
) районах. Найнижча оцінка спостерігається в 

гірських Надвірнянському (9,0 грн/м
2
) та Верховинському (9,1 грн/м

2
) 

адміністративних районах. 

Використання підходів геоінформаційного картографування дає повне 

уявлення про кількісні та якісні показники, насамперед, уточнені сучасні межі 

та положення природно-географічних й соціально-економічних об’єктів 

картографування. Крім того необмежені можливості подальшого просторового 

аналізу та широкого спектру засобів візуалізації отриманих результатів. Це 

дозволяє швидко проаналізувати показники нормативно-грошової оцінки 

земель на низовому мікрорівні, а саме всіх 1221 населених пунктів 

досліджуваного регіону та будувати на основі такого аналізу комплексні 

картографічні моделі. 

Проведений аналіз картографічної моделі дозволяє встановити залежність 

між значеннями досліджуваного показника від комплексу природно-

географічних та соціально-економічних чинників у межах відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць. Чітка загальна тенденція до 

збільшення вартості земель населених пунктів простежується з периферійних 

гірських частин регіону (значення даного показника для  339 (29,0 % до 

загальної їх кількості) населених пунктів становить менше 10 грн/м
2
) до 

основних його транспортних магістралей та адміністративних центрів (із 



значеннями даного показника від 40,0 грн/м
2
 у містах Новоселиця та Тлумач, до 

239,1-242,0 грн/м
2
, відповідно, у містах Чернівці та Івано-Франківська. 
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