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У дисертації представлено авторське трактування вирішення актуального науково-

прикладного завдання щодо формування сучасної системи планування землекористування  

у рамках концепту збалансованого територіально-просторового розвитку. У цьому напрямі 

зосереджено увагу на еколого-економічній складовій, котра розглянута з урахуванням 

загальної зміни управлінського наративу з моноцентричного на поліцентричний тип,  

що відповідає загальноєвропейським трендам. Принциповим питанням дисертаційного 

дослідження є осучаснене розуміння просторового розвитку територій, яке передбачає 

активне залучення в процес управління місцевого населення. Під таким кутом зору 

планування ефективного землекористування набуває особливого значення, як запорука 

забезпечення поступового розвитку територіальної громади у цілому задля досягнення 

поставлених стратегічних цілей. 

Мейнстрим авторського підходу щодо теоретико-методологічного обґрунтування 

планування землекористування полягає у поєднанні питань упорядкування земельних 

відносин із засобами ефективного управління проєктами землеустрою з широким 

використанням сучасного фінансово-економічного інструментарію. Зокрема для 

обґрунтування авторських поглядів, запропоновано комплекс теоретичних, методологічних 

та практичних положень на підставі яких проведено оцінку екологічних, економічних, 

соціальних та інституційних передумов планування землекористування у межах 

новоутворених територіальних громад. Обґрунтовано узагальнену структуру стратегічних 

цілей просторового розвитку громади з визначенням напрямів встановлення балансу  

між задоволенням сучасних потреб людини і захистом довкілля з урахуванням конкретних 

умов. У такому разі в дисертації «просторове планування землекористування» розглядається 

як інструмент у забезпеченні виконання функцій, визначених як «функції життя». Високий 

рівень статусності зазначеної функції дав можливість сформувати авторське визначення 

поняття «просторове планування землекористування», як сукупність планувальних  

та проєктних заходів, що, базуючись на визначених стратегічних цілях просторового 

розвитку, забезпечують ув’язування природних, ресурсних, соціальних, політичних аспектів 

та функцій землекористування. У контексті сталого землекористування запропоновано його 



розглядати як процес змін комплексного простору з сукупністю екологічних, економічних, 

соціальних, духовних, політичних складових в сенсі підвищення ефективності їх взаємодії. 

В роботі надано авторську інтерпретацію теоретико-методологічних підходів  

на співставленні розвинутих зарубіжних країн з вітчизняним досвідом. Зокрема зроблено 

акцент на питанні співвідношення просторового планування з формуванням регіональної 

політики, яке поєднує законодавчі, адміністративні та економічні заходи, що здійснюються 

як урядами, так і місцевими органами влади. Через цю призму висвітлено характерні 

системні проблеми, котрі потребують вирішення. До них віднесено: наявність 

слаборозвинутих територій або реконверсія депресивних регіонів; розвиток міських 

агломерацій та районів високої концентрації промислового виробництва та надмірної 

урбанізації; утворення нових промислових осередків або вузлів за межами міських поселень, 

не пов’язаних з існуючими центрами промисловості; зростання територіальних 

диспропорцій на регіональному рівні і в масштабі країни. Тут зосереджено увагу на тому,  

що вирішення зазначених проблем потребує формування власного національно 

орієнтованого інституціонального забезпечення просторового розвитку з урахуванням 

кращих практик зарубіжних країн. 

З метою упорядкування наявних підходів до планування землекористування,  

що діють в Україні, запропоновано перехід до трирівневої планувальної системи  

на місцевому рівні. У цій відповідності сформовано логічно-смислову модель планування 

землекористування громади, як центральної функції управління соціально-економічним 

розвитком з розвинутою територіально-просторовою компонентою, та з урахуванням 

чинників трансформації земельних відносин на фоні загальних соціальних змін. 

Особливістю запропонованої логічно-смислової моделі є оновлене визначення об’єкту 

та суб’єкту управління територіально-просторовим розвитком, що суттєво впливає на вибір 

засобів реалізації цільових орієнтирів. Так, з авторських позицій, об’єктом управління  

є територіально-просторова система, що складається з вимірів, ресурсів, процесів, структур 

та цілей розвитку, яка виконує роль базису що задає режим забезпечення сталого 

землекористування. Натомість, суб’єктом визначено сам процес управління сталим 

землекористування, для якого визначено функції та методи упорядкування відносин 

зацікавлених осіб, стейкхолдерів. У такому випадку, землеустрій є безперервним процесом, 

що поєднує між собою об’єкти та суб’єкти управління за рахунок підбору комбінації 

ефективних засобів управління землекористування. Тобто землеустрій виступає в ролі 

відповідної платформи, в рамках якої суб’єкти управління сталим землекористування,  

у широкому розумінні, планують напрями використання та розвиток об’єктів управління 

сталим землекористування, адаптованих до реальних умов оточуючого середовища. 



Особливе місце у дисертації присвячено екологічному фактору в управлінні 

землекористування. Зокрема зосереджено увагу на необхідності економізації екологічних 

процесів, що в контексті територіально-просторового розвитку, вирішується за рахунок  

їх інтерналізації в систему складних фінансово-економічних відносин. Показано, що суттєве 

удосконалення грошового виміру екологічного фактору сприяє подоланню деструктивних 

наслідків нераціонального використання земельних ресурсів та підвищення рівня екологічної 

спрямованості системи планування землекористування не тільки у довгостроковій,  

але й середньо- і короткостроковій перспективі. Зазначена позиція спрямовує на визначення 

пріоритетності при плануванні землекористування принципу територіальності,  

який націлює на розроблення єдиних правил регулювання екобезпечного землекористування 

для господарюючих суб’єктів відповідного просторового утворення. 

В дисертації запропоновано модель інституціоналізації залучення громадян  

до прийняття планувальних рішень щодо просторового розвитку, зокрема, на основі 

запропонованої для впровадження методики анонімного інтернет-анкетування жителів 

громади за якісними та кількісними показниками щодо визначення цілей, мети, потреб  

при формуванні стратегічної мети розвитку громади, окреслення потенційних шляхів  

та організаційно-економічних заходів її просторового розвитку. На конкретному об’єкті 

з’ясовано, який рівень зацікавленості мешканців громади цими процесами може бути  

та готовності до їх реалізації. 

Проаналізовано, що чинні законодавчі норми дають змогу органам місцевого 

самоврядування змінювати ставки місцевих податків, зокрема земельного податку та ставку 

оренди сільськогосподарських земель комунальної власності. З одного боку, це створює 

можливості для послаблення чи посилення фіскального тиску на підприємства,  

які функціонують на території громади. З іншого, зосереджуючись виключно на ставці 

земельного податку й особливо на ставці оренди земель комунальної власності, доведено,  

що дані ставки можуть стати одним з інструментів управління землекористування  

на території громади. 

У роботі запропоновано визначати нормативний капіталізований рентний дохід  

із застосуванням двох показників, які прив’язані до поточної ринкової та економічної 

ситуації, а саме ціна реалізації сільськогосподарської продукції та вартість грошей  

в економічній системі (облікова ставка НБУ), від яких значною мірою залежить 

рентабельність сільськогосподарського бізнесу. Оскільки ці показники є мінливими, вказано 

на потребу перерахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок у випадку  

їх суттєвої зміни. Відповідно до цього удосконалено методологічні засади визначення 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, які полягають  

в одночасному врахуванні як цінових параметрів сільськогосподарської продукції,  



так і вартості грошей в економіці, що, на відміну від існуючих методик, дасть змогу більш 

коректно відображати поточну та майбутню оцінку земель. 

У процесі дослідження економічних процесів розвитку громади як базису  

для просторового планування землекористування вивчено системи розподілу таких 

важливих фінансових інструментів, як субвенції та дотації до їхніх бюджетів. Результати 

досліджень свідчать, що кількість громад зростає значно швидше, ніж загальний обсяг 

субвенцій та дотацій, тому їх питомий обсяг знижується. У цьому зв’язку запропоновано, 

використовуючи обернену формулу обчислення складного відсотка для визначення 

необхідного середньорічного зростання власних податкових надходжень, протягом 5 років 

замістити близько 60 % надходжень від субвенцій та дотацій. 

В дисертації підкреслено, що, з екологічних позицій, в сільськогосподарському 

землекористуванні, концентрація значного обсягу земель крупнотоварними сільсько-

господарськими товаровиробниками є загальнонаціональною проблемою. У цьому 

відношенні запропоновано конструктивний підхід, який дозволяє визначати оптимізований 

рівень концентрації сільськогосподарських земель землевласниками та землекористувачами 

за попередньо визначеним показником концентрації, що визначається для кожної громади  

чи регіону окремо. Рекомендовано при плануванні землекористування, в контексті 

територіально-просторового розвитку, концентрувати увагу на розвитку сільсько-

господарських кооперативів, як інституцій колективної дії, які здатні забезпечити значне 

підвищення ефективності спільного використання ресурсів, у тому числі земельних.  

У зв’язку з цим, удосконалено організаційно-економічний механізм здійснювання  

й реалізації планування землекористування, який характеризується глибокою інтеграцією  

з системою планування землекористування, системою управління розвитком громади  

та інституціями колективної дії. 

Для запобігання посилення деструктивних процесів у землекористуванні 

запропоновано вдосконалити алгоритм оцінки та контролю екологічної стабільності,  

який, на відміну від існуючих, слід використовувати для цілей управління 

землекористування громади, що досягається завдяки адаптивним шкалам оцінювання 

екологічної стабільності, а також моніторингу змін за еколого-економічними параметрами. 
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