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Методологія  дослідження.  Результати  отримані  за  рахунок  застосування  методів:

наукового  узагальнення  і  систематизації  –  для  визначення  чинників,  які  впливають  на

вартість  відтворених  земель;  економіко-математичного  моделювання  –  для  побудови

моделі  ринкового  ціноутворення  техногенних  ґрунтів;   системного  аналізу  –  для

обґрунтування  засад  економічної  взаємодії  суб’єктів  гірничого  землекористування,

графоаналітичного – для наочного зображення технологічної схеми та її параметрів.

Результати.  Встановлено,  що  методика  визначення  грошової  оцінки  відновленої

землі  повинна  враховувати  не  тільки  відмінності  якісного  стану  техногенного  ґрунту

відносно  непорушеного  ґрунту,  але  й  особливості  формування  його  доходності  як

відображення потенційних господарських ефектів післяпромислового освоєння землі. 

Описано засади організації відтворення земель гірничого відводу, які, на відміну від

діючої практики повернення земель до господарського обороту, передбачають розширення

схем  операцій  із  землею  у  процесі  формування  її  кінцевої  вартості.  Запропонована

технологічна схема розробки горизонтального родовища, що дозволяє скоротити часовий

лаг між порушенням землі та її відтворенням.

Новизна. Обґрунтовано,  що  грошова  оцінка  рекультивованої  землі  повинна

розглядатися як методична основа визначення рівня її відтворення і відображати не тільки

зміну фізичних показників якості ґрунту, але й вплив ринкових чинників ціноутворення

землі, ризики її післяпромислового використання. 

Практична  значущість.  Запропоновано  класифікацію  факторів  ринкового

ціноутворення техногенних земель, методичний підхід до визначення цілей їх відтворення,

що  може  використовуватись  за  визначення  рівня  та  напрямків  рекультивації  земель  в

умовах  відкритих  гірничих  розробок.  Розроблена  технологія  надає  можливість

пришвидшити  темпи  відтворення  техногенних  земель  шляхом  приведення  архітектури

порушених  ландшафтів  до  природнього  стану  паралельно  з  основними  процесами  на

кар’єрі.
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