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Мета цієї публікації  – визначити основні положення ландшафтного планування, що нині активно впроваджується в 
Україні і на основі аналізу досвіду реалізації ландшафтно-планувальних проєктів уточнити зміст та методичні підходи 
реалізації робочих етапів ландшафтного планування. У статті представлено огляд підходів до розуміння ландшафтного 
планування у країнах Європейського Союзу, Великої Британії і США. Простежено витоки ландшафтного планування 
в Україні, визначено законодавчі основи для впровадження ландшафтного планування, основні його завдання та 
функції. Представлено загальну схему реалізації ландшафтного планування шляхом послідовного втілення низки 
робочих етапів, кожен із яких присвячений розв’язанню конкретного завдання. Схарактеризовано зміст і результати 
виконання етапів ландшафтного планування.
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 LANDSCAPE  PLANNING: BASIC PROVISIONS  AND  EXPERIENCE  OF  IMPLEMENTATION  IN  UKRAINE

The purpose of this publication is to determine the main provisions of landscape planning, which is currently being actively 
implemented in Ukraine and based on the analysis of the experience of landscape planning projects to clarify the content and 
methodological approaches to the implementation of working stages of landscape planning.  The paper deal with an overview 
of approaches to understanding landscape planning in the European Union, the United Kingdom and the United States.  The 
origins of landscape planning in Ukraine are traced, the legislative bases for the implementation of landscape planning, its main 
tasks and functions are determined.  The general scheme of realization of landscape planning by consecutive implementation 
of a number of working stages is presented, each of which is devoted to the decision of a concrete task.  The content and results 
of the stages of landscape planning are also characterized.
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Актуальність теми дослідження
Реформа децентралізації в Україні має сприяти 
розвитку місцевого самоуправління і економіч-
ному розвитку країни в цілому. Децентралізація 
активізувала дискусію щодо зміни підходів до 
просторового планування: здійснюється перехід 
від централізованої політики у плануванні до ін-
тегрованих та стратегічних підходів [1]. Одним із 
ключових принципів нового просторового плану-
вання має стати дотримання екологічних вимог в 
управлінні і розвитку територій, що надзвичайно 
важливо у світлі посилення уваги до екологічних 
нормативно-правових вимог та дотримання стра-
тегії збалансованого розвитку і досягнення Цілей 
сталого розвитку 2030.

В Україні впродовж 2010-2020 років було 
успішно реалізовано низку проєктів  [2-5]  із роз-
роблення методичних підходів та впровадження 
на практиці ландшафтного планування – інстру-

менту комплексного оцінювання природних умов 
та інтеграції екологічних вимог у практику пла-
нування територій. Актуальність використання 
ландшафтного планування нині зросла у зв’язку 
із пильною увагою до дотримання екологічних 
вимог, зокрема у відповідності до Угоди про асо-
ціацію між Україною та Європейським Союзом 
(ЄС)1, відповідним оновленням законодавства у 
сфері просторового планування та охорони при-
роди, зокрема ухваленням Законів України «Про 
оцінку впливу на довкілля»2 та «Про стратегічну 
екологічну оцінку»3.

© О. Г. Голубцов, 2021

1Угода про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом. URL: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/
publish/article?art_id=246581344
2 Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» // Ві-
домості Верховної Ради України, 2017, № 29, ст.315.
3Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
// Відомості Верховної Ради України від 20.04.2018, 
№ 16, ст. 138.
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Стан вивчення питання, основні праці
У літературі паралельно вживають різні терміни 
близькі до ландшафтного планування: природоо- 
хоронне планування, планування навколишнього 
середовища, екологічне планування, ландшафт-
ний дизайн, геодизайн [6 - 10]. 

Спільним є розуміння, що ландшафтне пла-
нування – це галузеве еколого орієнтоване пла-
нування, мета якого – визначення та наукове 
обґрунтування рекомендацій щодо охорони, дог- 
ляду або поліпшення стану ландшафтів, що має 
сприяти досягненню природоохоронних цілей, а 
саме: збереження біорізноманіття і ландшафтно-
го різноманіття; збереження здатності природних 
екосистем до функціонування і саморегуляції; 
збереження різноманітності, своєрідності і краси 
природи і ландшафту [11]. 

Ландшафтне планування має тривалу історію 
розвитку у країнах ЄС, Швейцарії, Великій Бри-
танії, США та Канаді. Аспекти ландшафтно-пла-
нувальних робіт відрізняються у різних країнах 
[12], проте загалом спрямовані на розв’язання 
проблем, пов’язаних із природокористуванням та 
збереженням навколишнього середовища.

В Австрії  методичні підходи застосовують у 
сфері організації або розвитку територій, охоро-
ни природи; розроблення окремих ландшафтних 
планів; ландшафтне планування не має норма-
тивного статусу.

 У Великій Британії збереження ландшафт-
них ресурсів перебуває на межі планування 
землекористування і ландшафтної архітектури 
(англ. – land use planning, landscape architecture); 
«ландшафтні вимоги» інтегрують у державному 
і комунальному плануванні; ландшафтно-плану-
вальні підходи розвиваються в рамках проєкту  
Landscapes character assessment.

В Італії  ландшафтні плани розробляють з 
1938 року як інструмент збереження природної 
спадщини і краси ландшафту, у 2000 році до скла-
ду планувальних робіт додано оцінювання куль-
турної спадщини у містах як частини ландшафту.

У Нідерландах еколого орієнтоване плануван-
ня є складовою загального просторового плану-
вання.

У Німеччині ландшафтне планування має дав-
ню традицію, витоки якого сягають 19 ст. і пов’я-
зані із меліоративно-землевпорядними роботами 
(Landeskultur), що включали, зокрема, заходи із 
захисту від ерозії ґрунтів, заходи із «прикрашан-
ня» ландшафтів; з моменту ухвалення Федераль-
ного закону про охорону природи в 1976 році було 

впроваджено як центральний інструмент плану-
вання охорони природи; нині завдання ландшафт- 
ного планування – забезпечити охорону, догляд 
і відновлення природи та ландшафту, сприяючи 
досягненню природоохоронних цілей у цілому4.

У США термін «ландшафтне планування» сто-
сується зовнішнього вигляду або ж образу місце-
вості; найближчим еквівалентом ландшафтного 
планування, про яке йдеться у цій публікації, 
може бути поняття «планування навколишньо-
го середовища» (англ. environmental planning) 
або «регулювання відкритого простору» (англ. 
open-space regulation); американський еквівалент 
поняття «просторове планування» – планування 
землекористування (міське і сільське)  [13].

У Франції із прийняттям Закону про ландшафт 
(Loi de Paysage, 1993) законодавчо затверджено 
і обумовлено завдання щодо захисту ландшафтів 
та інструментарій ландшафтної політики: chartes 
de paysage (фр. ландшафтні статути) – окрес-
лює загальні цілі розвитку ландшафтів; plans de 
paysage (ландшафтні плани) – конкретизує за-
гальні цілі для містобудування, сільського і лісо-
вого господарства, інфраструктури тощо; contrats 
pour le paysage (ландшафтні контракти) – пред-
ставляє конкретні дії сторін, які приймають при-
родоохоронні рішення.

У Швейцарії ландшафтне планування було 
частиною загального просторового планування; 
нині його розглядають у ширшому значенні як 
екологічне планування, спрямоване на запобіган-
ня екологічним проблемам і дотримання еколо-
гічних вимог.

В Україні питання охорони і збереження при-
роди на засадах, подібних до ландшафтного пла-
нування, опрацьовувались у наукових дослід- 
женнях, а впровадження результатів – через те-
риторіальне планування для окремих територій. 
Прикладом є конструктивно-географічне дослід- 
ження Київського Придніпров’я, у якому здійсне-
но комплексний аналіз ландшафтів, визначено та 
проаналізовано проблеми природокористування 
та запропоновано заходи щодо подолання конф- 
ліктів між діяльністю людини та природним се-
редовищем [14]. Розроблено принципи, підходи 
і методи ландшафтного аналізу в регіональному 
4 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542), das zuletzt durch Artikel 290 der Verordnung 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden 
ist // http://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/
BJNR254210009.html#BJNR254210009BJNG000200000
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проєктуванні, що застосовано у містобудуванні, 
проєктуванні територіальних систем великих міст, 
меліоративних схемах та інших проєктах [15-17]. 
Запропоновано методичні підходи виконання пла-
нувальних робіт на ландшафтній основі [18]. 

У руслі ландшафтного планування було вико-
нано роботи із розробки Територіальних комп-
лексних схем охорони природи (ТерКСОП), які є 
передплановим обґрунтуванням довгострокових 
природоохоронних заходів із широким застосу-
ванням картографічних методів [19]. Розробле-
но теоретико-методологічні засади та напрями 
реалізації ландшафтно-екологічного плануван-
ня для територій локального рівня [20], а також 
конструктивно-географічні засади організації 
територій регіонального рівня на основі ланд-
шафтно-планувальних підходів, в основі яких 
моделювання та інтерпретація різних типів тери-
торіальних структур ландшафтів [21]. 

Інститут географії НАН України та Інститут 
природокористування НАН Білорусі здійснили 
спільне дослідження ландшафтно-планувальної 
організації транскордонного регіону Білорусь-
кого та Українського Полісся. Це дослідження є 
першим кроком в обґрунтуванні методологічної 
бази для проведення ландшафтного планування в 
поліських областях обох держав [22]. 

Україною була ратифікована Європейська 
ландшафтна конвенція (ЄЛК), згідно якої мають 
бути впроваджені інструменти, спрямовані на 
охорону, регулювання та/або планування ланд-
шафту. З метою реалізації ландшафтної політи-
ки згідно ЄЛК у місті Києві прийнята «Київська 
ландшафтна декларація»5. Ландшафтне плану-
вання, як термін, введене у робоче поле терито-
ріального планування через ДБН Б.1.1-21:2017, 
що регулює склад та зміст схеми планування 
території, на якій реалізуються повноважен-
ня сільських, селищних, міських рад (території 
об’єднаних територіальних громад). Проте зміст 
ландшафтного планування в цьому документі, на 
нашу думку, є неповним і обмеженим лише оці-
нюванням рекреаційно-туристичного потенціалу 
територій. Очікується, що ландшафтне плануван-
ня буде представлене в українському законодав-
стві повніше і методологічно цілісно.

М е т а  цієї публікації – визначити основні по-

ложення ландшафтного планування, що нині ак-
тивно впроваджується в Україні, і на основі ана-
лізу досвіду реалізації ландшафтно-планувальних 
проєктів уточнити зміст та методичні підходи реа-
лізації робочих етапів ландшафтного планування.

Виклад основного матеріалу з обґрунтуван-
ням отриманих наукових результатів  
Ландшафтне планування – це просторове плану-
вання навколишнього середовища, спрямоване 
на вивчення мультифункціональності ландшаф-
тів (як природних, так і антропогенно змінених), 
засновком якого є збалансоване природокорис-
тування [9]. Основна його мета – визначення та 
наукове обґрунтування рекомендацій з охорони, 
догляду або поліпшення стану ландшафтів, що 
має сприяти збереженню біологічного різно-
маніття; здатності природних екосистем до функ-
ціонування і саморегуляції; різноманітності, 
своєрідності краси природи і ландшафту [11]. 

Ландшафтне планування спрямоване на дос- 
лідження стану і наслідків природокористуван-
ня, пошук шляхів вирішення конфліктів між ко-
ристувачами і втратою природних властивостей 
ландшафтів (рис. 1). Воно має узгоджувати інте-
реси громадськості і місцевого самоврядування, 
землекористувачів та інвесторів для досягнення 
збалансованого природокористування згідно за-
конодавчих вимог у галузі охорони природи та 
з урахуванням особливостей природних умов на 
території планування.

Ландшафтне планування у сучасному природо-
користуванні та управлінні територіями, що ґрун-
тується на принципах збалансованого розвитку, 
виконує низку взаємопов’язаних функцій [24]: 

• інформаційну  – організація і надання інфор-
мації про природу і ландшафт; 

• оцінювальну – оцінювання та аналіз ланд-
шафтів для визначення і обґрунтування еколого 
орієнтованого і відповідного природним умовам 
використання територій; 

• координаційну – узгодження і координація 
напрямів використання території через ідентифі-
кацію конфліктів і ризиків; 

• концептуалізації – розроблення концепції 
природоохоронних цілей і заходів із запобігання 
конфліктам і ризикам, а також підтримки збалан-
сованого і ощадливого використання територій і 
природних ресурсів; 

• тестувальну – результати ландшафтного 
планування є внеском у нормативні процедури з 
розроблення стратегій розвитку регіонів, просто-

5 Рішення Київської міської ради від 9 жовтня 2014 року 
N 289/289 «Про схвалення Київської Ландшафтної Де-
кларації» // Газета "Хрещатик" http://kreschatic.kiev.ua/
ua/4650/doc/1415645337.html
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Рис 1. Основні питання і завдання ЛП (за [9, 23])

рового планування та стратегічного екологічного 
оцінювання; 

• комунікаційну – надання громадськості дос- 
товірної і науково обґрунтованої інформації, 
висновків і рекомендацій щодо напрямів розвит-
ку і використання території, узгодження і обго-
ворення із громадськістю та стейкхолдерами 
концепції природоохоронних цілей і заходів, що є 
результатом ландшафтного планування;

• управлінську - забезпечує інструменти 
управління територією у частині дотримання 
екологічних вимог, оптимального і ощадливого 
використання природних ресурсів.

Об’єктом ландшафтного планування є ланд-
шафт у розумінні, наведеному в Європейській 
ландшафтній конвенції Ради Європи, що визначає 
ландшафт як «територію, чий оригінальний харак-
тер усвідомлюється людьми та є результатом дії 
та взаємодії природних факторів та/або людської 
діяльності» [11]. Перша частина цього визначен-
ня особливу увагу приділяє розумінню ландшафту 
через сприйняття людини, яка перебуває під впли-
вом як індивідуальних, так і соціальних факторів. 
Ландшафт в цьому контексті можна розуміти як 
«об’єкт сприйняття». Друга частина наголошує на 
фізичній і просторовій розмірності ландшафтів, 
що визначається природними чинниками і діяль-
ністю людини. Різні інтерпретації ландшафту не 
суперечать, а доповнюють одна одну, при цьому 
важливо виявити, яка з них відповідає потребам 
вирішення певного завдання [25, 26]. 

До цього часу триває дискусія щодо точного 
визначення поняття «ландшафт» у ландшафтному 
плануванні, а також загалом у географії. Ми розу-
міємо ландшафт як певну модель, що комплексно 
характеризує ареали за відносно однорідною су-

купністю природних і антропогенних складових.
Територіальні рамки ландшафтно-планувальних 

робіт окреслюються адміністративними межами, 
що пояснюється спрямованістю на управлінську 
діяльність. Тому об’єкт дослідження ландшафтно-
го планування – ландшафти різного типологічного 
і класифікаційного рівня у межах певного адмі-
ністративно-територіального утворення.

Ландшафтне планування реалізують на декіль-
кох рівнях адміністративно-територіального по-
ділу як ієрархічну систему ландшафтних планів 
і орієнтують на адресатів із відповідними пов-
новаженнями (таблиця 1). Оцінки, планувальні 
положення і приписи всіх рівнів доповнюють 
один одного, поєднуючись за принципом «обліку 
протитечій». При цьому стратегічні рекомендації 
(пропозиції «згори») не лише є орієнтирами для 
детальніших розробок на нижніх рівнях плану-
вання, а й самі формуються під впливом пропо-
зицій «знизу» [9].

Ландшафтне планування здійснюють шляхом 
послідовного виконання етапів (рис 2.). Геоінфор-
маційні системи є технологічною платформою, 
що забезпечує цілісність етапів ландшафтного 
планування, а також виконання аналіз і оцінюван-
ня ландшафтів, розроблення планувальних рішень 
та візуалізацію. 

Зміст етапів ландшафтного планування можна 
розкрити так: 

1. Визначення рамкових цілей – з’ясування за-
гальних природних і соціально-економічних рис 
території планування, окреслення основних еко-
логічних проблем, соціально-економічних особ- 
ливостей. Проводяться громадські слухання для 
узагальнення типових екологічних проблем і очі-
кувань населення щодо розвитку території. Рам-
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Таблиця 1.  
Рівні та особливості ландшафтного планування

Рівень ландшафтного 
планування і назва 

основного документа 
– Концепції цілей і 

заходів

Адміністративно-
територіальний 

рівень
Завдання

Базовий масштаб 
опрацювання 

вихідних даних та 
укладання карт

Адресати

Ландшафтна 
програма

Область,
великі міста

Стратегічне бачення приро-
доохоронної діяльності, 
зонування території за пріо-
ритетними цілями охорони 
і збереження природи, що є 
«каркасом» для розроблення 
планів нижчого рівня

1:200 000 - 
1:300 000

Обласні державні 
адміністрації і ради, 
департаменти місто-
будування і архітекту-
ри, екології у їх складі; 
адміністрації великих 
об’єктів природно-
заповідного фонду

Рамковий 
ландшафтний план

Район,
середні міста

Деталізація та уточнення 
загальних рекомендацій і 
природоохоронних цілей, 
розроблення комплексу 
заходів

1:50 000
 - 1:100 000

Районні державні 
адміністрації і ради 
та їхні структурні 
підрозділи; керівники 
місцевих природо-
охоронних об’єктів

Ландшафтний план Об’єднана 
територіальна 
громада, 
малі міста, 
райони у 
середніх і 
великих містах, 
селища, села

Розроблення локальних 
природоохоронних цілей, 
представлення конкретних 
заходів з охорони природи 
та догляду за ландшафтом, 
врахування природоохорон-
них цілей, розроблених на 
вищих рівнях ландшафтного 
планування (за наявності)

1:5 000
 - 1:25 000

Органи місцевого 
самоврядування 
-  сільські, селищні, 
міські ради та їхні 
виконавчі органи

Рис. 2. Робочі етапи ландшафтного плану-
вання та послідовність їх виконання

кові цілі встановлюють орієнтири для оціночного 
етапу, визначають попередній перелік конфлік-
тів і ризиків, що є основою для формулювання 
природоохоронних цілей. Також розглядаються 
ландшафтно-планувальні документи вищого іє-
рархічного рівня для узгодження і деталізації 
більш загальних природоохоронних цілей. Слід 
здійснити загальний аналіз природних умов су-
міжних територій для визначення та врахування 
умов поза територією планування у адміністра-
тивних межах.

2. Інвентаризація даних – збір і систематиза-
ція даних про такі природні умови досліджуваної 
території: якість повітря і кліматичні умови, по-
верхневі та підземні води, ґрунтовий покрив, рос-
линний і тваринний світ, ландшафти і їх сучасне 
використання [5]. Повнота та коректне опрацю-
вання вихідних даних забезпечує обґрунтова-
ність результатів оцінювання ландшафтів. Реалі-
зація цього етапу має бути виконана у середовищі 
геоінформаційних систем (ГІС) із формуванням 
бази геоданих, що забезпечить цілісність вихід-
них даних та доступність для геопросторового 

аналізу за допомогою геоінформаційних техно-
логій. Критично важливо дотримуватись повноти 
і коректності даних, які зберігаються в базі даних 
у вигляді атрибутів просторових об’єктів.

Ландшафтне планування: основні положення та досвід реалізації в Україні
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3. Аналіз і оцінювання ландшафтів – цільо-
вий аналіз геоданих та визначення чутливості і 
значення ландшафтів щодо певних видів функ-
ціонування. Оцінювання в ландшафтному пла-
нуванні застосовується [9, 23], по-перше, для ви-
значення просторової диференціації значимості 
функцій ландшафту, по-друге, з метою виявлення 
територій, найвразливіших до негативних впли-
вів господарської діяльності людини. Використо-
вуються дві категорії оцінювання – значення [27] 
та чутливість [9]. Одна територія має, як прави-
ло, різне значення для різних функцій ландшафту 
[28]. Важливими критеріями визначення значи-
мості є такі характеристики компонентів: продук-
тивність, різноманіття, рідкісність, унікальність, 
історичне значення, естетична привабливість.

Організація вихідних геоданих у ГІС є осно-
вою для геоінформаційного оцінювання ланд-
шафтів за допомогою моделей геообробки або 
мови програмування Python.

4. Розроблення галузевих цілей на основі 
узагальнення результатів покомпонентного оці-
нювання ландшафтів. Галузеві (покомпонентні) 
цілі окреслюють напрями збалансованого вико-
ристання поверхневих і підземних вод, клімату і 
повітря, ґрунтів, рослинного і тваринного світу, 
а також у цілому ландшафтів як середовища від-
починку [2]. Вони визначають напрями дій щодо 
охорони окремих компонентів, є основою для зва-
жування та обґрунтування вибору пріоритетності 
при формування інтегральної концепції цілей.

5. Виявлення та оцінювання конфліктів і ри-
зиків, що пов’язані: із протиріччями природоохо-
ронних цілей в одному і тому ж ареалі; немож-
ливістю природного середовища задовольняти 
потреби людини, що призводить до деградації 
ландшафтів; конкуренцією окремих природо-
користувачів за природні ресурси; ймовірністю 
виникнення екологічних проблем. Мають бути 
визначені як нинішні, так і очікувані конфлікти 
[28] внаслідок намірів інших видів використан-
ня території і показувати шляхи їх вирішення. 
Аналіз конфліктів та зважування конкуруючих 
між собою цілей проводиться і для власне при-
родоохоронних цілей, аби вони не суперечили 
одна одній (наприклад, вимоги охорони видів і 
біотопів можуть суперечити цілям розвитку ре-
креації). Результатом аналізу конфліктів на усіх 
рівнях планування є створення відповідної карти, 
на якій подається характеристика всіх територі-
ально локалізованих конфліктів на території пла-
нування.

6. Розроблення концепції природоохоронних 
цілей та заходів – зонування території за пріори-
тетними цілями і діями щодо підтримки або до-
сягнення найоптимальнішого стану ландшафтів, 
що розробляються з метою подолання та запобі-
гання конфліктам. 

Результатом цього етапу на всіх ієрархічних 
рівнях ландшафтного планування є карта «Ін-
тегральна концепція природоохоронних цілей і 
заходів», що створюється на основі узагальнен-
ня результатів оцінювання ландшафтів, аналі-
зу конфліктів та ризиків, зважування галузевих 
цілей. При цьому цілі підтримки функцій з ви-
щим значенням (наприклад, охорона біотопів із 
червонокнижними видами) мають перевагу над 
цілями розвитку з невизначеним результатом 
(наприклад, розвиток рекреаційного потенціалу 
ландшафту) [5].

Цілі – орієнтири, що вказують на найопти-
мальніший і бажаний стан ландшафтів території 
планування, мають просторову прив’язку. Визна-
чення цілей ґрунтується не лише на прямій ре-
акції на проблеми і конфлікти, виявлені під час 
аналізу й оцінювання ландшафтів, а й на пропо-
зиціях та ідеях щодо підвищення цінності ланд-
шафтів для людини, залучення до використання 
раніше недоступних або незатребуваних ресур-
сів. Формулювати цілі слід відповідно до змісту 
дій – підтримки, збереження, санації та розвитку 
ландшафтів. Такі означення й відповідне пред-
ставлення в легенді спеціальної карти дає мож-
ливість експертам, представникам влади і бізнесу 
та зацікавленим громадянам чітко розуміти за-
пропоновані напрями та пріоритети забезпечення 
збалансованого еколого орієнтованого викорис- 
тання певної території [29]. 

За допомогою заходів цілі операціоналізують 
[30], тобто тлумачать шляхом переліку конкретних 
дій, завдяки яким цілі можна досягти. Локалізацію 
дій і заходів визначають картою цілей.

Визначені природоохоронні цілі й заходи важ-
ливі не лише для конкретного ландшафтного пла-
ну, а також становлять цінність для інших видів 
планування, зокрема просторового (територіаль-
ного) як обов’язкова основа для розроблення еко-
лого орієнтованих планів. Цілі є оцінювальною 
шкалою для контролю успішності заходів із охо-
рони природи та управління ландшафтом. Вони 
також можуть бути використані під час виконан-
ня стратегічного екологічного оцінювання для 
перевірки відповідності планувальних рішень 
вимогам охорони і збереження природи.
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Карта «Інтегральна концепція природоохорон-
них цілей і заходів», як центральний документ, 
має бути представлена у друкованому форматі у 
масштабі, відповідному ієрархічному позначень 
[31, 32], а як інструмент управління територіями 
- у форматі ГІС, інтерактивного картографічного 
веб-додатку.

Ландшафтний план, Рамковий ландшафтний 
план, Ландшафтна програма – це узагальнюючі 
назви комплекту документів, які складаються 
із інвентаризаційних і оцінювальних карт, карт 
конфліктів і природоохоронних цілей, поясню-
вальних текстів. Центральним документом на 
всіх рівнях планування є карта «Інтегральна кон-
цепція природоохоронних цілей і заходів». 

Пропонуємо комплект карт і пояснювальних 
записок називати «ландшафтно-планувальною до-
кументацією» (за аналогією із «містобудівною 
документацією» у просторовому плануванні), 
карту «Інтегральна концепція природоохоронних 
цілей і заходів», що представляє систему заплано-
ваних цілей, намірів і заходів для забезпечення 
збалансованого еколого орієнтованого розвитку 
території, називати відповідно до ієрархічного 
рівня ландшафтного планування – Ландшафтний 
план (ЛП), Рамковий ландшафтний план (РЛП), 
Ландшафтна програма (ЛаПро). 

7. Впровадження – реалізація ландшафтного 
плану, рамкового ландшафтного плану, ланд-
шафтної програми на практиці шляхом дотриман-
ня природоохоронних цілей в управлінні розвит-
ком території через впровадження природоохо-
ронних заходів; через інтеграцію у просторові 
плани; впровадження під час процедури страте-
гічного екологічного оцінювання документів дер-
жавного планування.

Для підтримки впровадження ландшафтних 
планів доцільно представити додаткові карти, які 
розкривають послідовність провадження приро-
доохоронних заходів, візуалізують сценарії впро-
вадження заходів та зміни ландшафтів за різними 
сценаріями. Карти підтримки впровадження до-
цільно реалізувати як інтерактивні картографічні 
додатки у форматі дашбордів (Dashboard) із виве-
денням інфографіки із аналітичними даними.

Містобудівна документація, створена у рамках 
просторового планування є обов’язковою до ви-
конання, що законодавчо обумовлено вимогами 
щодо виконання схем територіального плану-
вання. Ландшафтне планування надає дані про 
природні умови території та обґрунтовані реко-
мендації щодо пріоритетних видів користуван-

ня на території планування (рис. 3). На основі 
результатів ландшафтного планування  розроб-
ники просторового плану отримують підстави 
для прийняття зваженого еколого орієнтованого 
рішення щодо оптимального виду діяльності та 
функціонального використання території [33].

Під час розроблення стратегічної екологічної 
оцінки до аналізу планувальних рішень залуча-
ються результати інвентаризації даних та оціню-
вання ландшафтів.

8. Моніторинг – контроль за впровадженням 
концепції природоохоронних цілей і заходів, ве-
рифікація і коригування рекомендацій, визна-
чених ландшафтним планом. Одночасно із 
наглядом за реалізацією заходів здійснюється 
контроль стану території з метою коригування 
ЛП, РЛП, ЛаПро. Успішність впровадження 
заходів і дотримання цілей може бути проконт-
рольована із застосуванням системи ключових 
показників ефективності, які діагностують якість 
навколишнього середовища, наприклад, сту-
пінь забруднення ґрунтів, повітря і води, рівень 
озеленення. Такі показники мають бути пред- 
ставлені і обґрунтовані у цільовій концепції.

Висновки 
Ландшафтне планування – еколого орієнтоване 
планування територій, що має науково обґрунто-
ване методичне забезпечення виконання робіт. За-
лучення методів галузевих природничих наук дає 
можливість комплексного оцінювання природних 
умов, урахування конфліктів і ризиків, розроблен-
ня зважених природоохоронних цілей і заходів, що 
відповідають особливостям території планування. 
Структурування ландшафтно-планувальних ро-
біт на робочі етапи має здійснюватись на основі 
чітко сформульованого завдання для кожного із 
таких етапів, результати виконання етапу стають 
основою для наступних. Взаємоузгодженість і вза-
ємопов’язаність робочих етапів дає можливість 
внесення правок і уточнень під час розроблен-
ня ландшафтних планів. Зміст робочих етапів, 
зокрема і щодо видів оцінювання ландшафтів, є 
спільним для ієрархічних рівнів ландшафтного 
планування (область-район-об’єднана територі-
альна громада), відмінність – у деталізації відпо-
відно до масштабу укладання ландшафтно-пла-
нувальних документів.

Отже, комплексність завдань у ландшафтному 
плануванні та необхідність міждисциплінарної 
кооперації для їхнього вирішення потребують від-
повідних технологічних інновацій. Очевидним 
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Рис. 3. Адаптація Ландшафтної програми Черкаської області для інтеграції у Схему планування території області [34]

Охорона природи і ландшафту. Розвиток екомережі.  Території переважного використання: 1.1.  Території існу-
ючих об’єктів ПЗФ, 1.2. Заплави і водно-болотні системи поза заплавами - складові екомережі (ядра і біокоридори). 
Умовні території: 2.1. Існуючі ліси, у перспективі – ядра екомережі. 2.2. Можливе збільшення площі природоохорон-
них територій - ландшафти з високим рівнем ландшафтного та біорізноманіття, в т.ч., ареали концентрації рідкісних 
видів; ландшафти, чутливі до негативних впливів. 2.3. Пріоритетне створення зелених зон, які стабілізують ланд-
шафт. 2.4. Створення і підтримка зелених зон, що стабілізують ландшафт. 
Сільськогосподарське використання. Території переважного використання: 1.3. Ландшафти з високопродуктив-
ними ґрунтами. 1.4. Залісення або створення луків на місці деградованих внаслідок змиву та розмиву ґрунтів ланд-
шафтів. Умовні території: 2.5. Ландшафти з високопродуктивними ґрунтами, чутливі до негативних впливів, таких 
як водна та вітрова ерозія, підтоплення, забруднення. 
Охорона вод. Території переважного використання: 1.5. Водоохоронні зони (в природних межах заплав). 1.6. Ланд-
шафти, що зазнають постійного підтоплення. 
Лісогосподарське використання.  Території переважного використання: 1.7. Існуючі ліси (виключені основні рубки). 
Туризм та відпочинок. Умовні території: 2.6. Привабливі, красиві ландшафти, ареали концентрації пам’яток історії, 
культури, природи.

рішенням є застосування географічних інформа-
ційних систем. Йдеться не лише про укладання 
карт, а й про ширший спектр функціональних 
можливостей ГІС-технологій для опрацювання 
геопросторових даних. Широкий вибір інстру-
ментів геообробки, модулів і додатків як у скла-
ді пропрієтарного програмного забезпечення 
(ArcGIS, MapInfo), так і відкритого (QGIS, SAGA 
GIS), дає можливість: ефективно здійснювати ро-
боти з організації та управління геоданими; ви-
конувати швидкий і ефективний аналіз території; 
моделювати та оцінювати сценарії подальшого 
використання території; забезпечувати представ-

лення та поширення результатів через он-лайн 
ресурси; забезпечувати широкий доступ до гео- 
даних і використання із власними даними для 
сторонніх користувачів.

Новизна цієї публікації полягає в уточненні 
і конкретизації змісту ієрархічних рівнів ланд-
шафтного планування та змісту кожного із його 
робочих етапів.

Для уникнення подвійного трактування назв 
документації у рамках ландшафтного планування 
запропоновано поняття «ландшафтно-плануваль-
на документація», що охоплює комплект карт і 
пояснювальних записок, які розробляють на кож-
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ному із ієрархічних рівнів. Основним докумен-
том запропоновано вважати карту «Інтегральна 
концепція природоохоронних цілей і заходів», 
що представляє і візуалізує визначену у просторі 
систему запланованих цілей, намірів і заходів для 
забезпечення збалансованого еколого орієнто-
ваного розвитку території. Інші документи про-

понується називати відповідно до ієрархічного 
рівня ландшафтного планування – Ландшафтний 
план (ОТГ, малі міста або райони у середніх і ве-
ликих містах, селища, села), Рамковий ландшаф-
тний план (адміністративний район, середні мі-
ста) або Ландшафтна програма (адміністративна 
область, великі міста). 
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