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АНОТАЦІЯ 

 

Дорош А.Й. Еколого-економічні основи планування землекористування в 

контексті територіально-просторового розвитку. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 051 – економіка. – Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, Київ, 2020. 

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 врахуванням 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 

проектами 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 
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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 проектних 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. Скрізь 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 врахуванням кращих практик 

зарубіжних країн. 
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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 
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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 розробку 

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 
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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 сільськогосподарськими 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 сільськогосподарських 

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 
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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. 

Ключові слова: землекористування, землеустрій, планування 

землекористування, простір, територіально-просторовий розвиток, сталий 

розвиток, сільськогосподарське землекористування, об’єднана територіальна 

громада, стратегічні цілі розвитку, оцінка земель, фінансово-економічний 

інструмент, організаційно-економічні та екологостабілізуючі заходи, 

обмеження у землекористуванні, природні ресурси, земельні ресурси, 

управління земельними ресурсами, інституціоналізація, інституції колективної 

дії, децентралізація, місцеве самоврядування, агросектор. 
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SUMMARY 

 

Dorosh A. Ecological and economic bases of land use planning in the context 

of territorial and spatial development. – Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript. 

The dissertation on acquisition of a Doctor of Philosophy scientific degree of a 

specialty 051 – economy. – National University of Life and Environmental Sciences 

of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation presents the author 's interpretation of the solution of the 

actual scientific and applied task of forming a modern system of land use planning 

within the concept of balanced territorial and spatial development. In this direction, 

attention is focused on the environmental and economic component, which is 

considered taking into account the general change in the management narrative from 

monocentric to polycentric type, which corresponds to European trends. A 

fundamental issue of the research is a modernized understanding of the spatial 

development of territories, which includes active involvement of the local population 

in the planning process. From this point of view, the planning of efficient land use 

acquires special significance as a guarantee of ensuring the gradual development of 

the territorial community as a whole in order to achieve the set strategic goals. 

The mainstream of the author's approach to the theoretical and methodological 

justification of land use planning is to combine issues of land relations with the 

means of effective management of land management projects with extensive use of 

modern financial and economic tools. In particular, to substantiate the author's views, 

a set of theoretical, methodological and practical provisions is proposed, on the basis 

of which the assessment of environmental, economic, social and institutional 

preconditions of land use planning within the newly formed territorial communities is 

carried out. The generalized structure of strategic goals of spatial development of the 

community with the definition of directions of establishment of balance between 

satisfaction of modern needs of the person and protection of environment taking into 

account specific conditions is substantiated. In this case, in the dissertation "spatial 
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planning of land use" is considered as a tool to ensure the implementation of 

functions defined as "functions of life". The high level of status of this function made 

it possible to form the author's definition of "spatial land use planning" as a set of 

planning and project activities that, based on certain strategic goals of spatial 

development, ensure the connection of natural, resource, social, political aspects and 

land use functions. In the context of sustainable land use, it is proposed to consider it 

as a process of changes in the complex space with a set of environmental, economic, 

social, spiritual, political components in terms of improving the effectiveness of their 

interaction. 

The author 's interpretation of theoretical and methodological approaches based 

on comparison of developed foreign countries with domestic experience is given in 

the research. In particular, the emphasis is on the relationship between spatial 

planning and the formation of regional policy, which combines legislative, 

administrative and economic measures taken by both governments and local 

authorities. Everywhere through this prism the characteristic system problems which 

need to be solved are covered. These include: the presence of underdeveloped areas 

or the reconstruction of depressed regions; development of urban agglomerations and 

areas of high concentration of industrial production and excessive urbanization; 

formation of new industrial centers or nodes outside urban settlements, not related to 

existing industrial centers; growth of territorial disparities at the regional level and 

nationwide. It focuses on the fact that the solution of these problems requires the 

formation of institutional support for spatial development, taking into account the 

best practices of developed countries. 

In order to streamline existing approaches to land use planning in Ukraine, a 

transition to a three-tier planning system at the local level has been proposed. In this 

regard, a logical-semantic model of community land use planning as a central 

function of socio-economic development management with a developed territorial 

and spatial component is proposed. 

A feature of the proposed logical-semantic model is the updated definition of 

the object and the subject of management of territorial and spatial development, 
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which significantly affects the choice of means of implementation of targets. Thus, 

from the author's point of view, the object of management is the territorial-spatial 

system, consisting of dimensions, resources, processes, structures and development 

goals, which acts as a basis that determines the regime of sustainable land use. 

Instead, the subject defines the process of sustainable land management, for which 

the functions and methods of regulating the relations of stakeholders are proposed. In 

this case, land management is a continuous process that combines objects and 

subjects of management by selecting a combination of effective means of land 

management. That is, land management acts as an appropriate platform within which 

the subjects of sustainable land management plan the use and development of 

sustainable land management, adapted to real environmental conditions. 

A special place in the research is devoted to the environmental factor in land 

management. In particular, attention is focused on the need to economize 

environmental processes, which in the context of territorial and spatial development, 

is solved by their internalization into a system of complex financial and economic 

relations. It is shown that a significant improvement in the monetary dimension of the 

environmental factor helps to overcome the destructive effects of irrational land use 

and increase the level of environmental orientation of land use planning system not 

only in the long term but also in the medium and short term. This position aims to 

determine the priority in land use planning of the principle of territoriality, which 

aims to develop common rules for regulating environmentally friendly land use for 

economic entities of the respective spatial entity. 

The research proposes a model of institutionalization of citizen involvement in 

planning decisions on spatial development, in particular, on the basis of the proposed 

method of anonymous online survey of community residents on qualitative and 

quantitative indicators to determine goals, objectives, needs in forming strategic 

goals of and organizational and economic measures of community spatial 

development. At a specific site, it was found out what level of interest of community 

residents in these processes may be and readiness for their implementation. 
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Legislation allows local governments to change the rates of land tax, lease 

rates of communal property agricultural land in order to reduce or increase fiscal 

pressure on businesses operating in the community – on the one hand, and on the 

other – tax and especially lease rates can become a significant tool for land use 

management on the territory of the community (especially for lease rates of 

communal land), which will provide an opportunity to develop priority ways of land 

use. 

The paper proposes to determine the normative capitalized rental income using 

two indicators that are tied to the current market and economic situation, namely: 1) 

the selling price of agricultural products; 2) the value of money in the economic 

system (discount rate of the National Bank of Ukraine) on which the profitability of 

agricultural business significantly depends on. These indicators are variable and, 

accordingly, there is a need to recalculate the normative monetary valuation of land 

plots in the event of a significant change of these indicators. In this regard, the 

methodological principles for determining the normative monetary valuation of 

agricultural land have been improved, which consist of taking into account both the 

price parameters of agricultural products and the value of money in the economy, 

which in contrast to existing methods will more accurately reflect current and future 

land valuation. 

During the study of economic processes of community development as a basis 

for spatial planning of land use, the distribution systems of such important financial 

instruments as subventions and subsidies to the budgets communities were analyzed. 

The results of research show that the number of communities is growing much faster 

than the total amount of subventions and subsidies, respectively, their share is 

declining. Therefore, it is proposed to use the inverse formula for calculating 

compound interest to determine the required average annual growth of own tax 

revenues in order to replace about 60% of revenues from subventions and grants 

within 5 years. 

The dissertation emphasizes that, from an ecological point of view, in 

agricultural land use, the concentration of a significant amount of land by large-scale 
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agricultural producers is a national problem. In this regard, a constructive approach is 

proposed, which allows to determine the optimized level of concentration of 

agricultural land by landowners and land users according to a predetermined 

concentration indicator, which is determined for each community or region 

separately. It is recommended when planning land use, in the context of territorial 

and spatial development, to focus on the development of agricultural cooperatives as 

institutions of collective action that can significantly increase the efficiency of joint 

use of resources, including land. In this regard, the organizational and economic 

mechanism for the implementation of land use planning has been improved, which is 

characterized by deep integration with the land use planning system, community 

development management system and institutions of collective action. 

To prevent the intensification of destructive processes in land use, it is 

proposed to improve the algorithm for assessing and controlling environmental 

stability, which in contrast to existing approaches is proposed to use for community 

land management, which is achieved through the proposed adaptive scales for 

assessing environmental stability and monitoring of changes in environmental and 

economic parameters. 

Key words: land use, land management, land use planning, spatial 

development, sustainable development, agricultural land use, united territorial 

community, strategic goals of community development, land valuation, financial and 

economic instrument, organizational and economic measures of community 

development, ecological stabilizing measures, land use restrictions, natural resources, 

land resources, land management, institutionalization, institutions of collective 

action, decentralization, local government, agricultural sector.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Із прийняттям Європейської хартії просторового 

планування 1983 року визначені концептуальні засади просторового 

планування в країнах ЄС. У документі наголошено, що просторове планування 

має бути демократичним, усебічним, функціональним, орієнтованим на 

довгострокову перспективу, у центрі уваги якого перебуває людина та її 

добробут. Передбачено й фундаментальні цілі просторового планування, 

зокрема сталий соціально-економічний розвиток регіонів, підвищення рівня 

якості життя, захист довкілля та раціональне використання природних ресурсів. 

Сучасний світ підтверджує посилення ролі простору в суспільному 

розвитку, оскільки він розглядається як біо-соціо-економічна система, що 

суттєво впливає на прийняття рішень щодо напрямів та інтенсивності простору. 

У зв’язку з неоднозначним розумінням простору, є потреба в дослідженні його 

форм ‒ соціальної, економічної й екологічної. Соціальний простір ‒ це умова 

існування громадського життя, тобто він формується під впливом суспільних 

відносин. Від стану економічного розвитку залежить рівень освоєння території, 

її соціального простору. Економічний простір вважається територіальною 

основою функціонування економічних процесів, дослідження якого базується 

на обов’язковому врахуванні таких принципових підходів, як територіальності, 

комплексності й цілісності. Регіональний економічний простір, в який 

закладено принцип територіальності, відіграє роль відкритої, цілісної системи 

господарюючих суб’єктів на визначеній території, що формується на основі 

єдиних правил регулювання, спрямованих на екологобезпечність 

землекористування. 

Планування землекористування в Україні здійснюється на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Водночас розподіл 

повноважень зосереджено у верхівці влади, що неприпустимо для вільного 

динамічного суспільства. З огляду на зазначене розроблення стратегії 

територіального розвитку країни та регіонів має стати пріоритетним завданням 
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державних органів управління, а конкретні планувальні рішення – прийматись 

громадами на місцях. До того ж стратегічні цілі при просторовому плануванні 

потрібно постійно оновлювати та модифікувати, оскільки вони вважаються 

одним із найвагоміших аспектів розвитку суспільства.  

Відповідно просторове планування землекористування держави, регіону, 

територіальної громади в контексті територіально-просторового розвитку є 

важливим інструментом досягнення рівноваги між теперішніми потребами 

людства та запитами майбутніх поколінь із наданням пріоритету безпечному і 

здоровому навколишньому природному середовищу, що вказує на важливість 

порушеної проблеми та актуальність напряму досліджень. 

Для розв’язання проблемних питань, пов’язаних із планування 

землекористування в контексті територіально-просторового розвитку, варто 

проаналізувати погляди як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. 

Питання методології вивчення просторових систем та їх організації 

розкриті у працях Ю. Білоконя, І. Бистрякова, Б. Данилишина, О. Дорош, 

М. Дьоміна, М. Габреля, Ш. Ібатулліна, А. Мартина, Н. Мединської, Н. Павліха, 

А. Третяка, Г. Фільварова, які глибоко досліджують різноманіття дефініцій, 

покладених в основу формування теорії сталого просторового розвитку. 

Інтерпретація поняття простору цими вченими відбувається з позицій різних 

наукових напрямів та специфіки вивчення сфер матеріального світу (ідеться 

про геополітичний. економічний, соціальний, географічний, культурний, 

інформаційний, містобудівний та інші види простору). Зокрема, Н. Павліха 

розглядає просторову систему як: «просторову взаємодію та просторове 

сполучення елементів соціального, природного, виробничого, 

інфраструктурного та інституційного характеру, які цілеспрямовано 

функціонують у просторі у визначених масштабі, розмірах та пропорціях». 

Значний інтерес становлять дослідження І. Бистрякова, Л. Левковської, 

В. Пилипіва та М. Хвесика стосовно економічного простору, який має 

базуватися на таких принципових підходах, як територіальності, комплексності 

й цілісності. Триєдиний підхід до дослідження економічного простору вони 



21 

вважають за доцільне доповнити новою якістю – глобальністю, адже всі світові 

проблеми (демографічна, екологічна, ресурсна та ін.) виникали і проявлялись 

на нижчих територіальних (регіональних) і локальних рівнях. 

Широко представлені в науковій літературі праці, пов’язані з 

проведенням ефективної регіональної соціально-економічної політики, зокрема 

Б. Буркинського, М. Долішнього, С. Дорогунцова, О. Дребот, В. Кравціва, 

Е. Лібанової, І. Михасюка, С. Пирожкова, С. Харічкова, М. Чумаченка. 

Вивчаючи питання розвитку сільських територій, Т. Гоголь, М. Малік та 

В. Пулім переконують у необхідності побудови концепції розвитку 

підприємництва та посилення ролі місцевого самоврядування. 

Ф. Фукуяма, Ф. Тьоніс, М. Веббер, Е. Дюркгайм та Г. Мейн як визнані 

фахівці у сфері дослідження інституцій вважають, що сильні інститути не 

можуть функціонувати без зрілого, освіченого й активного суспільства, якщо 

йдеться про держави з демократичним устроєм. Австрійські науковці Г. Вебер 

та Т. Фішер розробили спіраль негативного розвитку громад/регіонів, яка 

вказує на взаємозалежність між негативними подіями та їх послідовністю. І це 

не випадково, адже такий рух є поступальним, який із плином часу 

прискорюється, а зупинці негативних процесів ускладнюється. Д. Брайден 

вдало визначив основні індикатори просторового розвитку сільських територій, 

що використовуються в Європейському Союзі, проаналізував їхню еволюцію та 

ефективність. 

Виходячи з досягнень українських і європейських науковців, власного 

досвіду, потребують визначення найважливіші індикатори розвитку місцевого 

самоврядування в Україні та зростання їх фінансової спроможності: 

мультифункціональність і диверсифікація виробництва; розвиток 

підприємництва; наявність програм із підтримки ініціатив місцевого населення; 

наявність робочих місць; соціальна та екологічна безпека; соціальна і технічна 

інфраструктура; автономність (фінансова, енергетична тощо); розвиненість 

туризму в регіоні в контексті територіально-просторового розвитку. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Результати дисертаційного дослідження увійшли як складова до науково-

дослідної тематики кафедри землевпорядного проектування Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, зокрема теми 

№ 110/8-пр-2019 «Розробка механізмів масової оцінки нерухомості для 

ефективного регулювання земельних відносин» (номер державної реєстрації 

0119U100827, 2019-2021 рр.) у рамках якої автором запропоновано сценарії 

впливу зміни економічних показників, які використовуються при обчисленні 

нормативної грошової оцінки земель, на її значення. 

Наукові результати дисертаційного дослідження безпосередньо пов’язані 

з напрямами і планами науково-дослідних робіт Державної установи «Інститут 

економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії 

наук України», а її матеріали використано в ході виконання теми «Формування 

просторової системи управління природно-ресурсними активами» (номер 

державної реєстрації 0118U002001), де автором запропоновано наукові підходи 

до планування землекористування в територіальних громадах, на підставі яких 

розроблено пропозиції законодавчого, інституційного та організаційного 

спрямування (довідка № 01-11/226 від 15.10. 2019 р.). 

Дисертаційна робота є складовою тематики науково-дослідної роботи 

46.00.01.01.П. «Розробити науково-методичні засади землеустрою територій 

об’єднаних територіальних громад» (номер державної реєстрації 0118U007107), 

виконуваної в Інституті землекористування Національної академії аграрних 

наук, у межах якої автором розроблено сценарії розвитку землекористування 

громади, що базуються на кооперації її жителів для створення місцевого 

виробничого кластера, акцентуючи увагу на економічному, соціальному та 

екологічному розвитку громади в тривалій перспективі (довідка № 191 від 

10.10. 2019 р.). 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розроблення теоретичних і методичних основ та практичних рекомендацій 
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щодо забезпечення планування землекористування на території громади на 

основі формування стратегії її територіально-просторового розвитку. 

Для досягнення окресленої мети визначені й розв’язувалися такі 

завдання:  

- обґрунтувати поняття просторового планування в контексті парадигми 

сталого землекористування; 

- дослідити проблеми і завдання розвитку просторового планування в 

зарубіжних країнах; 

- довести необхідність інтерналізації екологічних процесів в економічну 

теорію відповідно до територіально-просторового розвитку; 

- сформувати модель інституціоналізації планування землекористування 

на території громади; 

- проаналізувати еколого-економічні чинники землекористування 

громади; 

- обґрунтувати вагомість інституту залученості громадян до формування 

цілей та напрямів просторового розвитку громади; 

- виявити роль оцінки земель для цілей планування землекористування 

на території громади; 

- аргументувати доцільність формування стратегії розвитку громади як 

основи просторового планування; 

- запропонувати формулу розрахунку концентрації 

сільськогосподарських земель землекористувачами; 

- поглибити методологічні засади планування та реалізації 

організаційно-економічних заходів у землекористуванні громади; 

- удосконалити методику оцінки та контролю екологічної стабільності 

землекористування на рівні громади; 

- запропонувати напрями сприяння підвищенню екологічної стабільності 

у процесі реалізації заходів планування. 

Робоча гіпотеза – стратегічне просторове планування 

землекористування, організаційно-економічні заходи якого обґрунтовані 
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економічно та екологічно та акцептовані місцевими жителями, є ефективним 

інструментом територіально-просторового розвитку громади. 

Об’єктом дослідження є процес ефективного використання земель у 

контексті територіально-просторового розвитку на місцевому рівні.  

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних і 

прикладних аспектів  забезпечення територіально-просторового розвитку 

громади на основі ефективного управління та планування землекористування. 

Методи дослідження. Теоретичним та методологічним підґрунтям 

дисертаційного дослідження є положення економічних законів, поняття і 

категорії, основні принципи сучасної економічної теорії. Як методологічну 

основу застосовано наукові методи пізнання, що ґрунтуються на системному 

підході до вирішення поставленого завдання.  

Для досягнення мети дисертаційної роботи та на виконання завдань 

застосовано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, 

зокрема: наукового аналізу – при вивченні теоретичних, методичних і 

методологічних основ, пов’язаних із плануванням землекористування в 

контексті територіально-просторового розвитку; монографічного аналізу – при 

опрацюванні вітчизняних і зарубіжних наукових публікацій щодо просторового 

розвитку територій, планування землекористування в контексті сталого 

розвитку; сучасних гіпотез – при розробленні стратегії розвитку 

територіальних громад та визначенні основних інституційних складових; 

порівняльного і статистичного аналізу – при вивченні та аналізі результатів 

соціологічного опитування щодо формування стратегічних цілей розвитку 

громади, дослідження показників економічної та екологічної оцінки 

ефективності землекористування; аналогій і порівнянь – при вивченні світового 

досвіду просторового розвитку і стратегічного планування землекористування; 

абстрактно-логічний – для уточнення сутності основних понять, визначень і 

категорій у сфері плануванням землекористування в контексті територіально-

просторового розвитку, а також узагальненні й формуванні висновків; 

експериментальний – для моделювання сценаріїв оптимального розвитку 
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громади; економічного аналізу – для розробки організаційно-економічних 

заходів у сфері землекористування громади. Застосовувалися також 

розрахунково-математичний і картографічний методи, комплексного і 

фактичного аналізу та комп’ютерні технології.  

Інформаційною базою досліджень є: фундаментальні положення і 

результати теоретичних розробок вітчизняних і зарубіжних учених, матеріали 

наукових конференцій, періодичні видання та інтернет-ресурси, законодавчі та 

нормативно-правові акти України, статистичні документи органів виконавчої 

влади, наукові та проектні матеріали землевпорядних організацій, офіційні 

матеріали Державної служби статистики України і Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру за напрямом дисертації, фінансово-

господарська документація по об’єкту дослідження і результати власних 

розробок.  

Наукова новизна одержаних результатів. Найважливіші результати 

дисертаційної роботи, що характеризуються науковою новизною, мають 

теоретичну та практичну цінність і виносяться на захист, полягають у такому: 

уперше:  

- запропоновано авторське трактування поняття просторового 

планування землекористування, що ґрунтується на стратегічних цілях 

територіально-просторового розвитку громади, урахуванні системної взаємодії 

соціальних, економічних, екологічних, організаційних, політичних аспектів у 

процесі мультифункціонального використання земельних та інших місцевих 

ресурсів; 

- обґрунтовано логічно-смислову модель планування землекористування 

громади як центральної функції управління її територіальним, просторовим та 

соціально-економічним розвитком з урахуванням чинників трансформації 

земельних та інших суспільних відносин в умовах ринку; 

удосконалено:  

- методологічні засади планування та реалізації проектних заходів у 

сфері землекористування громади, що характеризуються поєднанням розробки 
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технічної документації та проектів із землеустрою і безпосередньої координації 

та стимулювання жителів громади стосовно досягнення запланованих цілей; 

- 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; 

- модель інституціоналізації планування землекористування на території 

громади, яка передбачає залучення жителів громади до прийняття стратегічних 

та планувальних рішень щодо територіально просторового розвитку 

землекористування; 

набули подальшого розвитку:  

- алгоритм оцінки та контролю екологічної стабільності, який, на відміну 

від існуючих, запропоновано використовувати для цілей управління 

землекористування громади, що досягається завдяки рекомендованим 

адаптивним шкалам оцінювання екологічної стабільності, а також моніторингу 

змін за еколого-економічними параметрами; 

- організаційно-економічний механізм здійснювання планування 

землекористування, який характеризується глибокою інтеграцією із 

планувальною системою, системою управління розвитком громади та 

колективними інституціями; 

- методи визначення рівня концентрації сільськогосподарських земель 

землевласниками та землекористувачами певної обраної площі, зокрема 

запропоновано відповідну формулу. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичнна цінність 

результантів науковогно дослідженння полягає у формуванні рекомендацій 

щодо розробки економічного механізму розрахунку нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення як ефективного 

інструмента планування землекористування у процесі впровадження заходів із 
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землеустрою на території Коломацької ОТГ (довідка № 1663/02-15 від 

16.07.2020 р.).  

Розроблені сценарії розвитку землекористування громади, що базуються 

на кооперації її жителів для створення місцевого виробничого кластера, 

акцентуючи увагу на економічному, соціальному та екологічному аспектах у 

тривалій перспективі використано в діяльності Державної установи «Інститут 

землекористування» Національної академії аграрних наук (довідка № 191 від 

10.10.2019 р.).  

Пропозиції законодавчого, інституційного та організаційного 

спрямування, пов’язані з плануванням землекористування в територіальних 

громадах, знайшли своє практичне застосування в діяльності Державної 

установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 

Національної академії наук України» (довідка № 01-11/226 від 15.10.2019 р.).  

Запропоновану модель планування землекористування громади як 

центральної функції управління її територіальним, просторовим та соціально-

економічним розвитком використано в навчальному процесі (дисципліни 

«Управління земельними ресурсами», «Прогнозування використання земель»), 

що сприятиме поглибленому опануванню майбутніми фахівцями специфіки 

організації системи управління земельними ресурсами, підходів до 

прогнозування та планування використання й охорони земель у територіальних 

громадах. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій здобувачем розроблено та обґрунтовано 

наукові положення, методичні підходи та практичні рекомендації щодо 

еколого-економічних засад планування землекористування в контексті 

територіального-просторового розвитку. Це дало змогу з нових позицій 

розкрити теоретико-методологічні положення, висновки і пропозиції, які є 

науковим доробком здобувача. Із наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, у дисертаційному дослідженні використано лише ті ідеї та 

положення, що є результатом особистих досліджень.  
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Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та 

практичні результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію й 

одержали позитивну оцінку на дев’яти науково-практичних конференціях 

різного рівня, а саме: Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 

вчених, аспірантів та студентів, присвяченій Дню землевпорядника та 15-річчю 

створення кафедри управління земельними ресурсами «Управління земельними 

ресурсами в умовах децентралізації влади: стан, проблеми та перспективи їх 

вирішення» (м. Київ, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій 20-річчю створення факультету землевпорядкування «Землеустрій, 

кадастр та охорона земель в Україні: сучасний стан, європейські перспективи» 

(м. Київ, 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми та сучасні вектори розвитку геодезії, землеустрою, кадастру, ГІС та 

природокористування» (м. Одеса, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в 

агропромисловому комплексі (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Вплив біоекономіки на просторовий розвиток 

територій» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації» 

(м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Системна 

взаємодія кадастрів: проблемні питання методологічного, інституційного та 

інформаційного забезпечення» (м. Київ, 2019); Міжнародній науково-

практичній конференції «Екологічна безпека та збалансоване 

природокористування в агропромисловому виробництві» (м. Київ, 2019 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Управління та раціональне 

використання земельних ресурсів у новостворених територіальних громадах: 

проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Херсон, 2020 р.). 

Публікації результатів дослідження. Основні наукові положення та 

результати дисертації опубліковано в 19 наукових працях, з яких 2 – у 

періодичному науковому виданні іншої держави, яка входить до Організації 

економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу 
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(Румунія), 8 – у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України; 9 – у матеріалах науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 256 сторінок комп’ютерного тексту, у 

тому числі 23 таблиці й 29 рисунків. Додатки викладено на 231-256 стор., 

список використаних джерел із 197 найменувань – на 210-230 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНО-

ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 

 

 

1.1. Просторове планування та його складові як базис управління 

сталим землекористування 

 

Сьогодні весь світ потерпає від деградації ґрунтів, про що свідчать 

результати глобальної оцінки. Із загальної площі деградованих ґрунтів близько 

1,7 млрд га 55 % охоплені водною ерозією, 28 – вітряною ерозією, 12 – 

хімічною, 4 % – фізичною деградацією. Аналогічні тенденції спостерігаються в 

Україні. Найпоширенішою є фізична деградація, якій піддалося майже 40 % 

ріллі. Суттєві проблеми пов’язані з поповненням біоенергетичного потенціалу 

ґрунтів, стрімким зниженням вмісту поживних елементів у них. Землеробство в 

Україні дефіцитне за вуглецем (азот, фосфор, калій) і за макроелементами, яке 

сягає близько 50-100 кг на гектар у рік. До того ж українські ґрунти забруднені 

важкими металами, пестицидами, радіоактивними елементами і 

нафтопродуктами, які охоплюють близько 20 % площ орних земель. Як, 

наслідок, нараховується близько 15 млн га деградованих ґрунтів, а збитки через 

недобір урожаю оцінюється на рівні 33-35 млрд гривень щорічно [1, с. 3-4]. 

При цьому слід розуміти, що із зниженням родючості ґрунтів 

погіршується якість продукції, оскільки ці процеси взаємопов’язані. 

Зростаючий інтерес науки та практики до проблем якості життя населення 

свідчить, що воно має бути активним учасником діяльності з реалізації 

стратегій сталого розвитку. 

Такі негативні тенденції значною мірою пов’язані з відсутністю 

просторового планування, яке в нинішній ситуації потребує прийняття рішень 

на державному рівні, оскільки є продуктом політичного консенсусу. В ідеалі 
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основою планування повинно бути врівноваження інтересів та цілей усіх 

зацікавлених сторін, а не залежність від поточної політичної кон’юнктури. 

Необхідність планування землекористування обумовлена складністю та 

багатогранністю його завдань, тому стратегічна мета планування країни має 

відповідати викликам і трендам просторового розвитку за теперішніми 

вимогами. 

Відповідно до зазначеного доцільно застосовувати такі планувальні 

методи, як розроблення концепції планування землекористування в контексті 

територіально-просторового розвитку, програм соціально-економічного 

розвитку територій, планів землекористування на державному, регіональному 

та місцевому рівнях, а також землевпорядної та містобудівної документації. 

Концептуальне просторове планування є базисом сталого 

(збалансованого) розвитку території всієї країни, запобіжним фактором 

неконтрольованого та неефективного використання земельних та інших 

природних ресурсів, раціонального використання органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування власних ресурсів, а також реалізації планів у 

коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. 

У цьому зв’язку виникає потреба в переосмисленні змістовної складової 

низки усталених понять, а саме територія, простір, просторовий розвиток, 

просторовий ресурс. 

На просторах європейського континенту сутність поняття території 

трактується по-різному. Італійською (territorio) вона означає управління землею 

з визначеними межами, німецькою (territorium) та французькою (territoire) – 

розглядається як земля та люди на ній, англійською (territory) – наявність землі, 

якою хтось володіє. Загалом в європейських країнах поняття територіальне 

планування ототожнюється з просторовим плануванням (наприклад, німецькою 

raumplanung та англійською spatial planning) [2]. В Україні ці категорії 

просторовий розвиток і стратегічне планування пов’язані через 

інструментальне поняття просторове планування [3, с. 36]. 
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Із прийняттям Європейської хартії просторового планування на черговій 

(шостій) конференції 1983 року визначено концептуальні засади просторового 

планування в країнах ЄС. Зокрема зазначається, що просторове планування має 

бути демократичним (участь усіх зацікавлених осіб), усебічним (координація 

різних напрямів секторальної політики), функціональним (урахування 

регіональних особливостей, що базуються на спільних цінностях, культурі та 

інтересах), орієнтуватися на довгострокову перспективу, в центрі уваги якої 

переб4уває людина та її добробут. Крім того, передбачено фундаментальні цілі 

просторового планування: сталий соціально-економічний розвиток регіонів, 

підвищення рівня якості життя, захист навколишнього природного середовища 

та раціональне використання природних ресурсів [4]. 

Важливість питань просторового планування для забезпечення 

ефективного землекористування вкотре підтвердила Лозаннська конференція. 

Розв’язання проблем використання земельних ресурсів пов’язується зі 

створенням глобальної програми їх раціонального використання [5]. 

За підсумками ІХ конференції в Анкарі, де основний акцент зосереджено 

на розгляді питань просторового планування, визначено потребу в 

удосконаленні інструментів раціонального землекористування із дотриманням 

певних принципів: раціональне використання земель з урахуванням тимчасових 

і просторових вимог економічного і соціального розвитку; взаємоузгодженість 

політичних рішень і пріоритетів; ґрунтування заходів передбачуваних на 

короткостроковий період, на підходах, застосовуваних у довгостроковій 

перспективі; ухвалення рішень на локальному рівні в рамках цілісної системи 

просторового розвитку та планування [6]. У подальшому на ХІІ конференції 

щодо просторового планування ключову роль у реалізації політики 

просторового розвитку мало прийняття «Керівних принципів сталого 

просторового розвитку». З огляду на це, просторове планування необхідно 

розглядати як інструмент географічного відображення економічної, соціальної, 

культурної та екологічної політики суспільства. Як наслідок, це сприяє 

масштабному, збалансованому просторовому розвиткові в довготерміновій 
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перспективі.  У цьому документі сконцентровано увагу на безпосередній участі 

громадськості й неурядових організацій у процесі просторового планування 

(особливо на початковій стадії). Такий підхід значно сприяє успіху місцевих і 

регіональних ініціатив і створює динамічне середовище для залучення 

зовнішніх інвестицій [7, с. 8, 26]. 

На ХІІІ сесії Європейської конференції 2003 р. прийнята Люблянська 

декларація про територіальний вимір сталого (збалансованого) розвитку, в 

основу якого покладено три складові – економічну (передбачає економічне 

піднесення та розвиток), екологічну (цілісність екосистеми, бережливе 

ставлення до природних ресурсів, збереження та відновлення біорізноманіття) 

та соціальну (доступність до сфер матеріального, духовного, інформаційного й 

комунікаційного виробництва; інфраструктури тощо) сталість. Ці три важливі 

аспекти сталого розвитку доповнено четвертим виміром – культурною сталістю 

[2]. 

На ХІV європейській конференції міністрів з питань просторового 

планування в Лісабоні, що відбулося 2006 року, зосереджено увагу на 

питаннях, пов’язаних з управлінням територіями окремої держави та набуттям 

навичок реалізації державної політики в цій сфері. Особливо наголошувалося 

на розподілі повноважень між рівнями державного управління та відповідними 

процесами в частині досягнення консенсусу, формування взаємовідносин з 

урахуванням принципу взаємодопомоги, що сприяє появі інноваційних форм 

планування та управління процесами (соціальними і територіальними) [8]. 

Таким чином сучасний світ підтверджує зростання ролі простору в 

суспільному розвитку, оскільки він розглядається як біо-соціо-економічна 

система, що значною мірою впливає рішення стосовно напрямів та 

інтенсивності використання простору [9, с. 6]. До того ж просторовий підхід – 

це динамічний процес, який дає змогу адекватно оцінити взаємозв’язки 

соціально-економічного, еколого-економічного й інноваційно-інформаційного 

розвитку для досягнення загальної сталості [10, c. 40]. 
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За результатами власних досліджень, О.С. Дорош приходить до 

наступного висновку: «просторовий підхід у територіальному плануванні 

сталого землекористування потрібно розглядати як процес змін комплексного 

простору з його екологічними, економічними, соціальними, духовними, 

політичними складовими в сенсі підвищення їх ефективності, 

підпорядковуючись вимогам об’єктивних економічних законів» [11]. Також, на 

думку І. Бистрякова, цей підхід «вирізняється також тим, що він орієнтований 

на високий рівень комплексності в оцінках і методах управління економічними 

процесами, але в іншому вигляді який багато в чому відрізняється від 

сформованих традиційних стереотипів» [12, с. 69]. 

Завдяки своєму об’єктивному змісту простір має властивості формування, 

зміни й розвитку. Його характерною особливістю є постійна трансформація під 

впливом діяльності людини. Власне простір – це результат взаємодії об’єктів, їх 

просторового поєднання, функціонування регіональних господарських систем, 

що широко вживається в різних сферах суспільної діяльності. Неоднозначне 

розуміння простору потребує дослідження його форм ‒ соціальної, економічної 

й соціально-економічної. 

Сучасне суспільство перебуває в складних і доволі суперечливих умовах, 

пов’язаних із розв’язанням регіональних, економічних, політичних та інших 

проблем, що неможливо без вивчення соціального простору. Соціальний 

простір є складним явищем, яке формується соціальними процесами, їх 

взаємодією, а також територією, на якій вони реалізуються. З огляду на це, 

територіальне середовище певною мірою визначає розвиток економічних і 

соціальних процесів, а територіальні зв’язки формують специфічний 

просторовий розподіл, а отже, і соціально-економічний простір. До різновидів 

соціального простору, що піддаються реальному аналізу й вивченню, 

відносяться демографічний, екологічний, економічний, історичний та 

культурний [13, с. 147]. Отже, соціальний простір ‒ умова існування 

громадського життя, а значить він формується під впливом суспільних 

відносин. Водночас цей простір взаємопов’язаний з територіальним і 
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економічним у поєднанні з культурними традиціями.  

Від стану економічного розвитку залежить рівень освоєння території, її 

соціального простору. Економічний простір вважається територіальною 

основою функціонування економічних процесів. Дослідження економічного 

простору базується на обов’язковому врахуванні таких принципових підходів, 

як територіальності, комплексності та цілісності. В сучасних умовах такий 

триєдиний підхід варто доповнити «…новою якістю – глобальністю, тобто 

необхідністю співвідношення локальних міжрегіональних, національних, 

континентальних проблем та світових (глобального фону). Це зумовлено і тим, 

що всі глобальні проблеми, зокрема демографічна, екологічна, ресурсна та ін., 

мають чітко виражену регіональну інтеграцію, оскільки спочатку виникали і 

проявлялись не в глобальному, а на більш низьких територіальних 

(регіональних) локальних рівнях» [13, с. 151-152]. 

Таким чином, рівень економічного розвитку визначається певними 

характеристиками і відповідними індикаторами, а саме: густота (залежить від 

кількості населення, природних ресурсів, обсягу валового регіонального 

продукту, основного капіталу на одиницю площі); територіальна організація 

(визначається структурою зайнятості за сферами діяльності й територією, 

концентрацією та диференціацією); збалансованість і пропорційність (залежить 

від інтенсивності економічних зв’язків між компонентами простору, 

збалансованості регіональних пропорцій, рівня розвитку транспортних систем 

та інженерних споруд, мобільності забезпечення потреб у товарах і послугах); 

узгодженість, урегульованість. 

Просторовий розвиток передбачає регіоналізацію простору, яка являє 

собою географічний простір з певними кордонами, природними ресурсами, 

населенням, рівнем економічного розвитку, на основі яких формується 

специфічний соціально-економічний простір, з одного боку, і 

взаємопов’язаність із географічним положенням відносно інших територій ‒ з 

іншого. До того ж у межах регіонального простору взаємодіють природні, 

техногенні та соціально-економічні процеси, що формують у складі 
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економічного простору власні просторові структури, основу яких становить 

принцип територіальності. Регіональний економічний простір відіграє роль 

відкритої, цілісної системи господарюючих суб’єктів на певній території, що 

формується на основі єдиних правил регулювання. Від цього залежить значною 

мірою якість економічного простору – життєдіяльності регіонального 

співтовариства. 

Взаємодія територіального, соціального, соціально-економічного й 

фізичного простору, на думку М. Габреля, являє собою систему, а «…система – 

композиція елементів, зв’язків і відношень, яка дозволяє розглядати їх як певну 

цілісність в оточуючому середовищі. Системні ефекти – результати взаємодії 

елементів» [14, с. 17.]. 

Із позиції Н. Павліхи, просторова система являє собою: «просторову 

взаємодію та просторове сполучення елементів соціального, природного, 

виробничого, інфраструктурного та інституційного характерів, які 

цілеспрямовано функціонують в просторі у визначених масштабі, розмірах та 

пропорціях» [15, с. 12]. 

Огляд наведених вище наукових понять, їх сутність дають підстави 

стверджувати, що планування землекористування в Україні має здійснюватися 

в контексті територіально-просторового розвитку. Просторове (територіальне) 

планування виконується на трьох рівнях – загальнодержавному, регіональному 

та місцевому. Водночас розподіл повноважень зосереджено у верхівці влади 

(більшість рішень приймаються централізовано й без обговорення з місцевими 

громадами), що неприпустимо для вільного динамічного суспільства. Тому 

розроблення стратегії територіального розвитку держави та регіонів має стати 

пріоритетним завданням державних органів управління, а конкретні 

планувальні рішення повинні прийматись громадою (громадами) на місцях 

[16]. 

Система територіального планування в Україні є досить ускладненою, 

неефективною, оскільки розподілена на містобудівну та землевпорядну. 

Основна частина планувальних інструментів належить до містобудівної сфери, 
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незважаючи на те, що забудовані території складають всього 4 % від загальної 

площі держави. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

визначено, що містобудівна документація розробляється на територію України, 

регіону, населеного пункту і його окремих частин [17]. Ця документація 

спрямована на концептуальне регіональне планування, яке є вузькогалузевим й 

мало ефективним. 

Беручи до уваги землевпорядну документацію, то більшість цієї 

документації згідно Закону України «Про землеустрій» розробляється на 

місцевий рівень, тоді як схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування 

використання та охорони земель для адміністративно-територіальних одиниць 

охоплюють два рівні – місцевий і районний [18]. Це дозволяє планувати 

використання земель на рівні району, проте відсутнє концептуальне планування 

вищого рівня, а планувальна співпраця між адміністративно-територіальними 

одиницями не передбачена законодавством. Така ситуація веде до назрівання 

конфліктних ситуацій, суперечить екологобезпечному використанню земель, 

поглиблює кризові явища в землекористуванні. 

На старті земельної реформи визначено її основну ціль: земля належить 

тим, хто її обробляє. Проте з перебігом часу з врахуванням постійних 

кон’юнктурних змін, перерозподілу повноважень між управлінськими 

органами, змінами до законодавства істотно зросли корупційні ризики й 

сутність земельного реформування зазнала змін. До того ж земельна реформа 

не реалізовувалась у єдиному ідейному руслі й доволі часто змінювалися 

інструменти її проведення.  

Через відсутність концептуального бачення державними органами 

управління цілей проведення реформи отримали безконтрольний перехід 

земель у приватну власність, що спричинило ще більше проблем. Стверджувати 

про цілковиту відсутність концептуальних ідей, цілей – неправильно, оскільки 

здійснювалось резервування земель під інфраструктурні проекти, інші цілі, 

проте в подальшому ці землі передано у приватну власність. 
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Одним із прикладів наведеного є резервування земель для закладення 

автомагістралі Київ-Лісабон. Незважаючи на те, що ці землі перебували в 

резерві, проте через відсутність чітко визначених законодавчих механізмів їх 

резервування, постійних трансформацій у сфері земельних відносин, їх 

розпайовано й передано в приватну власність, чим державі нанесені величезні 

збитки. Тут прослідковується як недбалість відповідних органів влади, так і 

навмисна їх діяльність на одержання спекулятивного доходу, що не так 

важливо. Адже рішення приймались згідно з діючим на той час 

законодавством, і притягнення винних до відповідальності є мало ймовірним. 

Попри це вартість будівництва цієї автомагістралі зросте в декілька разів так як 

необхідно викупити приватизовані земельні ділянки [19, с. 29]. 

Прослідковується й неузгодженість планувальних дій поміж різними 

галузями через відсутність концептуальної системи планування, що 

унеможливлює їх повноцінну реалізацію. Відсутність довгострокових 

інструментів впливу (планувальних і прогнозних документів державного рівня) 

є ще однією перешкодою на шляху прийняття перспективних рішень, а не 

ситуативних. 

Пріоритетом із погляду реформування планувальної системи має стати 

бачення як її будувати по-новому й на чому акцентувати увагу. Система 

планування в Україні за своєю сутністю є спадком планувальної системи 

радянського періоду, мета якої – нормалізувати виробничі процеси для 

отримання економічної вигоди. Наприклад, розорювалися землі, незважаючи на 

їхню придатність чи непридатність для сільськогосподарських потреб 

(малопродуктивні, деградовані), планувальні процеси спрямовувались на 

розвиток так званого народного господарства. 

Вивчення досвіду Європейських країн, зокрема Австрії, свідчить про 

наявність концептуальної системи просторового планування, якій притаманні 

певні недоліки, але завдяки якій поставлені завдання реалізовуються з 

найменшими ризиками, бо вони є юридично зобов’язуючими для виконавців 

нижчого рівня компетенції. У цій країні сформувались своєрідні погляди на 
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просторове планування, зокрема: першочергове значення має людина з набором 

функцій для виконання в просторі – з одного боку, а з іншого – простір працює 

із зворотною віддачею. Формування простору відбувається таким чином, щоб 

виконання людиною функцій стало найраціональнішим. 

Науковці Європейських країн загалом та австрійські зокрема просторове 

планування розглядають із позицій виконання ним завдань. Просторове 

планування перш за все розглядається як спільне завдання, яке реалізовується 

урядовими органами, політиками, громадянами, громадськими організаціями та 

експертами водночас. Їхнє завдання полягає в пошуку рівноваги між 

особистими інтересами громадянина і спільними інтересами з метою 

щонайповнішої їх реалізації. Просторове планування розглядається також як 

всеохоплююче завдання, в ході виконання якого всі зацікавлені особи мають у 

конкретних ситуаціях узгодити між собою запити (економічні, екологічні, 

суспільні) на простір і досягнути найефективнішого рішення. З погляду 

науковців просторове планування має розглядається і як багатофункціональне 

завдання, яке має вирішуватися стейкхолдерами в обов’язковому порядку. 

Йдеться про: захист культурного простору, довкілля, рівня життя; 

упорядкування та розвиток поселень і масивів (індустріальних, житлових); 

облаштування зелених зон; координація прийнятих на різних рівнях 

компетенції рішень; активізація цивільного населення; посередництво поміж 

інвестором та сусідом. Зазначені завдання виконуватимуться залежно від 

конкретної ситуації [19, с. 30-31; 20]. 

Посеред австрійських науковців суттєвою характеристикою просторового 

планування вважається раціональність, яку визначають наступні чинники: 

політичний (більшістю голосів приймаються рішення); адміністративний 

(лояльність до політичних цілей та фахове представництво потреб громади); 

ринковий (забезпечення економічних переваг); особистий (захист інтересів 

землевласників та землекористувачів). 
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Окрім вище зазначеного, науковці вважають, що просторове планування 

зосереджується на (життєвому) просторі й розглядається з різних позицій, з чим 

і пов’язують наявність таких видів простору як:  

- інституціональний (чітко визначений для конкретного адміністративно-

територіального утворення); 

- фізичний (визначається фізичними та антропогенними властивостями 

території); 

- когнітивний (за сприйняттям простору – міський, особистісне 

сприйняття (батьківщина)); 

- функціональний (за використанням) [20]. 

Наводимо структуру сучасного просторового планування в Україні 

(рис.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структурна схема складових сучасного просторового планування 

(сформовано автором за [14, 20, 21]) 
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Відповідно пропонуємо авторське визначення поняття просторового 

планування землекористування як сукупності планувальних та проектних 

заходів, що, базуючись на визначених стратегічних цілях просторового 

розвитку, забезпечують узгодження природних, ресурсних, соціальних, 

політичних аспектів та функцій землекористування. 

Просторове планування розглядають як найважливіший інструмент 

забезпечення виконання функцій, визначених як «функції життя», до яких 

належать: гідні житлові умови; наявність робочого місця (працевлаштування); 

виробництво продуктів життєдіяльності; належні санітарні умови; відведення 

відходів життєдіяльності; належне транспортне сполучення; комунікація; 

гідний відпочинок; видобування корисних копалин. Виконання цих функцій 

віднесено до компетенції місцевої влади, ефективність якого у глобальному 

сенсі без урахування сформованої концепції як на держаному так і 

регіональному рівнях, неможливе. 

Людська діяльність завжди пов’язувалась і пов’язується із запитами 

(потребами) на життєвий простір. Усе залежить від рівня життєвих цінностей, 

від стилю життя, рівня економічних можливостей, розвитку інфраструктури, 

технічного забезпечення та політичної ситуації. У цій відповідності просторове 

планування виконуватиме посередницьку функцію між їх змінами для 

уникнення конфліктів у майбутньому. До просторово значущих трендів для 

нашої країни належать:  

- зменшення площ територій, потенційно придатних під забудову 

(передусім на приміських територіях); 

- забезпечення якості життя (з екологічного погляду) і збереження 

довкілля; 

- зниження питомої ваги сільського господарства та гірничої 

промисловості; 

- пропозиціям можливостей відпочинку «біля дому» надається перевага; 

- запит (потреба) на розвиток технічної та соціальної інфраструктури; 
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- запровадження новітніх технологій для зміни просторових зв’язків 

(інтернет послуги, альтернативна енергетика, мобільні телефони, тощо);  

- децентралізоване забезпечення територій (облаштування сонячними 

панелями, спорудження теплової електростанції, встановлення стаціонарного та 

мобільного зв’язку, тощо); 

- запит на будівництво доріг та реконструкцію наявних; 

- часткова компенсація прогалин пов’язаних із місцеположенням 

сільських поселень через розвиток технологій [19, с. 31-32]. 

Іншим аспектом запиту людей на життєвий простір є конфлікт функцій 

територій. Запити на території та їх використання в той чи інший спосіб 

постійно зростають, тому виникає необхідність інтеграції різних форм 

використання земель та досягнення компромісу між неоднорідними запитами 

на функції території. Інструменти діалогу, координації та співробітництва 

можуть сприяти вирішенню конфліктів між різними групами зацікавлених 

сторін на ранній стадії. Території також можна було б використовувати 

багатофункціонально. 

Отже, стратегічні цілі просторового планування слід постійно 

оновлювати і модифікувати, оскільки вони вважаються одним із найвагоміших 

аспектів розвитку держави. І хоча, на думку фахівців, у кожній галузі 

народного господарства є певне оптимальне рішення у досягненні 

щонайбільшої ефективності, проте воно може суперечити потребам більшості 

приватних осіб загалом а також землевласників зокрема. Тому надто значний 

вплив фахівців може бути деструктивним, оскільки їхні цілі в деякій мірі 

суперечитимуть цілям розвитку суспільства. Тому існує потреба в прийнятті 

політичних рішень, які сприяють пошуку компромісу між різними гравцями в 

окремих ситуаціях, що забезпечує їм загальновизнану легітимність. 

Тому насамперед доцільно формувати концепцію розвитку на 

державному та регіональному рівнях шляхом розроблення стратегії 

територіального розвитку на рівні держави, регіонів, а прийняття конкретних 
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планувальних рішень на місцях покласти на громади. При визначенні 

стратегічних завдань дуже важливо враховувати й просторово значущі тренди. 

Без концептуального планування та визначення перспектив розвитку 

відбувається деградація громад або й цілих регіонів. Акцентуючи увагу на 

сільських регіонах, наголосимо, що найвпливовішими причинами їх деградації 

є економічний занепад та демографічна криза (можуть бути як причинами, так і 

наслідками одне одного). У цьому зв’язку погіршення демографічної ситуації є 

найбільшою проблемою, адже без людського ресурсу економічного зростання 

досягти не вдасться. 

Австрійські науковці Г. Вебер та Т. Фішер запропонували своє бачення 

такої ситуації ‒ розробили спіраль негативного розвитку громад/регіонів, яка 

вказує на взаємозалежність негативних подій та їх послідовності. Такий вибір 

не випадковий, оскільки спіраль вказує на те, що цей рух є поступальним, а з 

часом ускладнюється призупинення негативних процесів, причому геометрично 

(рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Спіраль негативного розвитку громад/регіонів (перекладено автором 

за [22]) 



44 

Відправним пунктом цієї спіралі є відсутність робочих місць і можливості 

себе реалізувати, що провокує втрату прогресивних ідей, робочої сили та 

репродуктивної здатності населення. Логічним наслідком цього є зменшення 

кількості населення та зростання його середнього віку, які призводять до 

падіння платоспроможності місцевих домогосподарств і закриття малого 

бізнесу. Грошові надходження до місцевих бюджетів скорочуються, 

інфраструктура перестає використовуватися на розрахункову потужність і 

починає занепадати (через недостатність фінансування). Наступний етап – 

зникнення ознак суспільного життя і звикання більшості людей з думкою, про 

відсутність майбутнього, яка призводить до втрати критичної маси населення й 

до повного занепаду [22]. 

Проблема відтоку населення є для України надзвичайно гострою, адже з 

моменту здобуття незалежності спостерігається поступове скорочення його 

кількості. Зокрема, за даними Державної служби статистики України кількість 

людей, які проживали на її теренах у піковому 1993 р., становила 52,2 млн, а в 

2016 р. знизилась до 42,7 млн. Слід урахувати, що дані за 2016 р. наведені без 

урахування тимчасово окупованих територій, що спотворює загальну ситуацію. 

На основі цих даних можна стверджувати, що кількість людей, які проживають 

на них, дорівнює майже 2,5 млн, тобто населення в країні скоротилось 

приблизно на 7 млн. Така негативна тенденція спричинена як від’ємним 

природним приростом (у середньому близько 0,2 млн), так й еміграцією 

українців за кордон, яка протягом 90-х та початку 2000-х рр. у середньому 

становила (100 тисяч осіб). Починаючи з 2000 р., статистика відображає 

стабільний тренд міграційного приросту населення з середнім значенням 

20 тис. осіб на рік, щоправда реальність цих показників є сумнівною [23]. 

Трудових мігрантів насправді набагато більше, ніж відображено в 

офіційній статистиці, адже вона спирається на кількість зареєстрованих на 

території України, а переважна частина заробітчан не скасовує своєї 

української реєстрації й ураховуються як постійно проживаюче населення. Не 

змінюючи місця реєстрації чимало людей переїжджають до великих міст. 
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Найбільший відтік працездатних осіб спостерігається із сільських 

регіонів, що спричинено насамперед відсутнім сприянням розвитку сільських 

територій з боку державних органів влади, монополізацією 

сільськогосподарського ринку, ігноруванням землеустрою. Це ускладнювало 

розвиток сільських регіонів і сприяло відтоку населення із них. Зазначене 

підтверджують дані Державної служби статистики, згідно з якими протягом 

1995-2020 рр. кількість сільських населених пунктів скоротилась на 515 

одиниць [24]. 

Важливим нерозв’язаним питанням є пошук інструмента поєднання 

фахових знань та суспільної демократичної легітимізації прийнятих на основі 

цих знань рішень. Австрія є прикладом країни, де ще в 1970-х рр. знайшлося 

відповідне рішення для розроблення стратегії просторового розвитку. 

Розгляд питань із просторового планування (ÖROK) відбувся на першій 

австрійській конференції в 1971 році, організатором якої був федеральний уряд. 

До складу учасників конференції увійшли представники урядових структур, 

федеральних земель і територіальних громад (політична частина делегації), а 

експертне середовище утворили представники держаних і недержавних 

організацій, фахівці у сфері планування. Резолюцією конференції ухвалено 

концепцію просторового розвитку Австрії на 10 років (ÖREK 1971) та прийнято 

рішення про її проведення з метою обговорення й оновлення концептуальних 

цілей на початку кожного десятиріччя. Керівний орган цього зібрання 

дієздатний для надання консультацій із просторового розвитку [25]. 

Концепція є документом із набором цілей в які закладено спільне бачення 

розвитку держави, а не юридично зобов’язуючим тягарем. Реалізація 

передбачуваних ідей досягається спільно всією країною та є відповідальністю 

кожного залученого до цього процесу учасника. 

Завдяки цьому державою системно розв’язуються проблеми, пов’язані з 

розвитком інфраструктури, будівництвом відновлюваної електрогенерації, 

тощо, незважаючи на те, що більшість земель, необхідних для таких потреб, 

перебувають у приватній власності. 
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У контексті зазначеного доцільно створити колегіальний орган при 

Кабінеті Міністрів України для розроблення концепції просторового розвитку 

держави на 10-15 років. Цей орган об’єднував би фахівців із просторового 

планування, політиків, громадськість. З метою популяризації концепції та 

підтримання зворотного зв’язку всіх зацікавлених сторін колегіальний орган 

має функціонувати на постійній основі. 

В Україні є інструмент, який дає змогу планувати розвиток територій на 

державному рівні – Генеральна схема планування території України, що 

передбачено Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

[26]. Нею визначаються пріоритетні завдання та концепція планування 

використання території України, а саме: удосконалення системи розселення; 

забезпечення розвитку населених пунктів, їх інженерно-транспортної, 

виробничої та соціальної інфраструктури; формування національної 

екологічної мережі [27]. 

Такий підхід є радше галузевим, аніж загальним, тяжіє до містобудівної 

діяльності, планування промислового виробництва та є аналогом радянського 

документа. З огляду на це, зміна цілей, яких бажаємо досягти, не впливає на 

його сутність, що унеможливлює зміну власне планування й відповідно не 

сприяє подальшому розвитку. 

Доцільно, на наш погляд, відійти від вузькогалузевого документа до 

всеохоплюючого інструмента просторового планування. Генеральна схема має 

розроблятись на основі Концепції просторового розвитку України. 

Визначальними критеріями для нового за змістом інструмента просторового 

планування мають стати: компактність, раціональність, енергоефективність, 

баланс між видами використання земель. Варто також усю ієрархію 

планувальних інструментів привести у відповідність із концепцією та 

генеральною схемою.  

Важливими складовими концепції просторового розвитку слід вважати 

регіональні/місцеві стратегії, для реалізації яких варто виділяти кошти як із 

державного бюджету України, так і місцевих, а також третіх осіб – донорів та 
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міжнародних фінансових організацій. Законом України «Про стимулювання 

розвитку регіонів» 2005 р. передбачалося розроблення Кабінетом Міністрів 

України державної стратегії регіонального розвитку та регіональних програм 

відповідними органами виконавчої влади. Законом визначена можливість 

укладення угоди між урядом та місцевими органами влади (так звані 

вертикальні угоди), відповідно до яких передбачена можливість фінансування 

цих стратегій державним коштом [28]. 

Аналіз змістовної частини цього закону свідчить, що сформульовані мета 

та основні засади мають позитивну спрямованість. З іншого боку, існують і 

певні недоліки: прив’язаність до конкретних адміністративних меж і співпраця 

виключно по вертикалі Кабінет Міністрів України – область, область – район, 

розроблення та реалізація програм, а також фінансування лише органами 

державної влади та місцевого самоврядування (залучення приватних осіб та 

громадських організацій на місцях залишається радше декларативним). 

Щоб зрозуміти, як цей закон реалізовується на практичному рівні, 

проаналізуємо угоду з регіонального розвитку, укладену між Кабінетом 

Міністрів України та Івано-Франківською обласною радою. Угода є за своєю 

сутністю декларативною, оскільки не містить посилань на конкретні програми 

регіонального розвитку та зводиться до необхідності подання обласною радою 

звіту двічі на рік про стан її виконання. Відповідно до угоди на її реалізацію та 

програм регіонального розвитку на 2011-2015 рр. виділено 1,06 млн грн [29]. 

Загалом цей законодавчий документ створює передумови для 

розроблення й фінансування програм регіонального розвитку, проте не 

реалізовується навіть частково, адже 200 тис. грн на рік у масштабах області, на 

жаль, недостатньо для повноцінного виконання комплексної стратегії 

регіонального розвитку. Тому підходи до впровадження положень закону варто 

переглянути. 

Сутність програми полягає в тому, що на розвиток території (об’єкта) 

повинна суттєво впливала людина (місцевий житель) як суб’єкт процесу. Чи не 

основною ідеєю є: більше участі людини – більше доданої вартості. Залучення 
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до цього процесу місцевих жителів мало б відбуватися у вигляді опитувань у 

різних формах, наприклад, яким бачать своє майбутнє, які заходи можуть 

підвищити якість життя, як облаштувати свій життєвий простір. Варто також 

проводити заходи щодо спільного планування та надавати консультації з 

приводу можливої підприємницької діяльності [30, с. 95; 31].  

 

 

1.2. Історичні аспекти розвитку просторового планування 

землекористування в зарубіжних країнах 

 

Формування моделі сталого розвитку на тлі ресурсних обмежень цілком 

пов’язана з розробленням сучасної системи планування землекористування з 

урахуванням просторових характеристик. Тому впорядкування природно-

господарського простору за нинішніх умов господарювання як у межах нашої 

країни, так і світових потребують вивчення ймовірних комбінацій внутрішніх і 

зовнішніх взаємозв’язків складових просторової системи. Саме тому на підставі 

узагальнення набутого системно-впорядкованого світового досвіду планування 

природно-господарського простору слід запозичити все найкраще для 

впорядкування системи планування землекористування зважаючи на 

просторові особливості України. Просторове планування – це зміна, яка 

впливає не на стан або положення, а на розвиток. 

Ф. Фукуяма, Ф. Тьоніс, М. Веббер, Е. Дюркгайм та Г. Мейн досліджували 

суспільні процеси в Європі XVIII-XX ст. та прийшли до висновку, що 

промислова революція сприяла суттєвим економічним перетворенням, 

соціальній мобілізації, будівництву нових суспільних інститутів і суспільним 

трансформаціям. На думку Ф. Фукуями, саме соціальна мобілізація дала 

поштовх для створення нових груп, частиною яких люди почали себе 

ототожнювати. Ці групи могли формуватися за інтересами чи ідентичністю й 

ставали організаціями для колективних дій [32, с. 48-49]. Проте в середині 

XIX ст. найбільш розвинені в той час Європа та Китай були все ж переважно 
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аграрними суспільствами з низьким рівнем індустріалізації та урбанізації. 

Натомість уже в кінці століття ці держави суттєво змінилися, люди почали 

покидати села, міста розросталися й сформувався робітничий клас [33].  

Соціальна мобілізація, спровокована промисловою революцією, призвела 

до утворення потужних спільнот людей, які бажали політичної участі та 

представлення своїх прав, а економічне зростання та, відповідно, добробуту 

розширювало також запити та потреби цих груп людей. Зазначений процес 

описав німецький суспільствознавець Ф. Тьоніс, який стверджував, що таким 

чином відбувається перехід від спільноти (gemeinschaft) до суспільства 

(gesellschaft). Таким чином він намагався пояснити перехід від спільноти, 

характерної для села з тісними суспільними зв’язками, де всі всіх знають й 

ідентичність індивіда є сталою, до анонімного урбанізованого різноманітного 

суспільства [34].  

Відповідно описані вище процеси, а разом з ними й запровадження 

загального права власності на землю створило множинність власників і 

подрібнення земель на все менші ділянки. Це спричинило нові форми 

конфлікту між громадянами та громадянами і владою, а також потребу 

забезпечення та регулювання прав власності з метою зменшення конфліктів 

всередині держави. У ці часи в різних штатах запроваджені кадастрові та 

земельні адміністрації. Впровадження прав власності на землю було важливою 

основою для розвитку систем планування у багатьох європейських країнах. 

Однак це відбувалося лише послідовно з розвитком більш індустріалізованого 

суспільства, що базується на послугах (в Австрії, крім великих міст, лише з 

1950-х років) [20]. 

Американський науковець М. Клавсон, який досліджував британське 

земельне право та його вплив на колишні британські колонії, писав: 

«Загальноприйнята концепція власності на землю згубна для раціонального 

землекористування, перешкоджає розробці відповідної екологічної політики та 

оманлива для тих невинних осіб, які б довіряли їй для використання іншим 

особам та організаціям (трастам)» [35]. 
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Просторове планування в окремих країнах почало з’являтися в 

міжвоєнний період, проте часто у вигляді наукових і теоретичних напрацювань, 

а не їєрархічної системи, наприклад теорія центральних місць В. Крісталлера 

1933 року, яка згодом, у 1950-80-х рр., була однією з базових теорій 

просторового планування в Німеччині [36]. Інституціоналізація просторового 

планування як галузі на законодавчому рівні відбувалася в більшості сучасних 

держав ЄС протягом 1950-60-х років. Так, 1954 рік вважається роком 

юридичного виникнення просторового планування в Австрії. [20]. 

В Європейському Союзі після втілення в життя Лісабонського трактату 

впроваджено, крім двох вимірів цілісності – суспільного й економічного, ще й 

просторовий (територіальний). Рівні планування у країнах ЄС регулюються по-

різному. 

Наприкінці 1980-х рр. Польща перейшла з централізовано спланованої 

соціалістичної держави до демократичної ринкової економіки. Завдяки 

входженню до країн-членів Європейського Союзу ситуація змінилася завдяки 

фінансуванню заходів щодо планування територій європейськими фондами, 

коштом державного та місцевих бюджетів, громадських партнерів та добре 

налагодженій господарській кон’юнктурі. Розпочаті в країні реформи суттєво 

змінили як просторову політику, так і управління землекористування.  

Сьогодні Польща має просторові плани на кожному рівні влади – 

національному, регіональному та місцевому. Зацікавленість у розробленні 

комплексних стратегій, програм і планів розвитку свідчить про зростання ролі 

просторового  підходу в політиці розвитку країни. Місцеві органи 

самоврядування регулюють використання земель за допомогою місцевих 

планів просторового розвитку. Плани вищого рівня містять цілі та настанови 

просторового розвитку та спрямовують національні й регіональні інвестиції на 

їх реалізацію. Правова і нормативна база разом з інституційними структурами, 

фіскальним середовищем, спадщиною побудованої форми та соціально-

економічними й політичними чинниками визначають спосіб використання та 

розвиток земель на місцевому рівні в Польщі. Суттєвого значення набули 
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заходи, пов’язані із захистом ландшафтів, збереженням просторового балансу, 

розвитком органічного сільськогосподарського виробництва [37; 38, с. 149-150; 

39]. 

Федеральний державний устрій трьома рівнями федерального уряду, 

штатів та муніципалітетів визначає систему просторового планування 

Німеччини, а саме: федеральний просторовий порядок (державний рівень); 

рівень федеральної землі; місцеве планування (на рівні муніципальних 

утворень), тобто просторове планування відповідно децентралізоване. Розподіл 

компетенцій та завдань між трьома рівнями відповідає системі планувальних 

рівнів, які, з одного боку, юридично, організаційно та змістовно розмежовані, а 

з іншого – ґрунтуються на принципах інформативності, координації 

(узгодження) та обов’язковості, які пов’язані між собою. Федеральне 

просторове планування, по суті, є рівнем, обмеженим розробленням моделей та 

принципів такого планування, які закладаються в основу планування 

федеральних земель (земельне планування) – планування у визначеній сфері, 

яке має вплив на простір і просторове планування (наприклад, 

природоохоронна мережа, природоохоронні заходи, розвиток інфраструктури, 

тощо). Це планування конкретизує принципи федерального просторового 

планування на земельному рівні, тоді як на рівні муніципалітетів кінцеві цілі 

розробляються з урахуванням вимог земельного та державного планування. 

Муніципалітети є органами планування, які своїми діями на найнижчому рівні 

планування остаточно регулюють будівельне та інше використання земель. 

Завданням федерального просторового планування, передбаченим 

Законом про просторове планування (ROG), є забезпечення спеціалізованого 

планування та державних інвестицій з метою сприяння сталому просторовому 

розвитку федеральної території і створення умов життя, що мають однакову 

цінність у всіх районах. Концепти просторового розвитку, як правило, мають 

лише рекомендаційний характер, тобто вони не є обов’язковими. З іншого боку, 

усі принципи, встановлені федеральним плануванням, є обов’язковими для 
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наступних його рівнів фахового планування та громадських заходів. Принципи 

враховуються при прийнятті подальших рішень на всій території ФРН. 

Структурна політика федеральних земель відіграє важливу роль у 

підтримці та сприянні просторовому розвитку республіки та зміцненні 

інфраструктурних заходів. Федеральна земля відповідальна за місцеве 

просторове планування, що характерно для системи планування в цій 

європейській країні. Визначені федеральним урядом концепти та принципи 

просторового планування поглиблені та адаптовані до специфіки відповідної 

федеральної землі, а органи земельного просторового планування здійснюють 

моніторинг урахування його концептів та принципів, земельного просторового 

планування громадами на муніципальному рівні. Під час узгоджувального 

процесу ними приймаються пропозиції від міст і громад, які мають відповідати 

цілям їх розвитку та загальним цілям земельного і федерального планування. 

Обов’язок адаптувати муніципальні плани землекористування до загальних 

цілей, концептів та принципів просторового планування та обов’язкова 

координація між окремими планувальними рівнями гарантує узгодженість 

планів федеральної структури, а також конкретизацію й адаптування загальних 

сформульованих концептів, принципів та цілей і, таким чином, просторове 

вираження [40]. 

Зміст і форми просторового планування в Німеччині значною мірою 

обумовлені об’єднанням її східної та західної частин. Різниця між розвитком 

старих та нових земель має загальноєвропейське значення, тому Федеральним 

міністерством територіальної організації, будівництва та містобудування 

розроблялася «Концепція територіальної організації та розвитку нових земель», 

якою визначені основні компоненти просторової організації регіонів як 

потенційних стимуляторів загального розвитку. Федерацією та землями спільно 

розроблені «Основні напрямки територіально-організаційної політики» з метою 

досягнення рівноцінних умов життя населення в усіх регіонах. Цей документ 

визначає перспективну територіальну структуру країни на основі п’яти 

структурних моделей: розселення, функціонального зонування, транспортної 
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мережі, зовнішніх європейських зв’язків та управління територіальним 

розвитком [41]. 

Сучасна система просторового планування в Австрії запрацювала в кінці 

50-х – на початку 60-х pp. минулого століття. Воно трьохрівневе з чітким 

розподілом компетенцій в усіх сферах, а саме федеральний уряд (Bund ebene), 

федеральні землі (Bundeslandebene) і громади (Gemeinde ebene). Окремі 

науковці виділяють регіональне планування (Regionalplanung), але воно має 

формальний характер й законодавством не регламентовано [16, с. 19; 42]. 

Також визначене номінальне просторове та фахове планування в різних 

сферах, які мають значний вплив на простір. 

Зі вступом Австрії до ЄС 1995 р. з’явився четвертий планувальний рівень, 

який є більше формальним, оскільки Європейський Союз не визначає 

номінальне просторове планування своїм завданням і воно не входить до його 

компетенції.  

Планувальний процес на земельній ділянці приватної власності здійс-

нюється за участю фізичної чи юридичної особи, але рівнем просторового 

планування не вважається (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Рівні просторового планування в Австрії* 

Планувальник Територія Компетенція 

Європейський Союз Усі країни члени 
Фахова політика та концепт 

просторового розвитку 

Федерація Австрія Фахове планування 

Федеральна земля 

Територія 

федеральної землі. 

Регіон 

Фахове планування. 

Законодавство про просторове 

впорядкування. 

Упровадження надмісцевого 

просторового планування 

Громада Територія громади 
Упровадження місцевого 

просторового планування 

Фізична чи юридична 

особа 
Земельна ділянка Планування забудови 

*Джерело: сформовано автором за [20; 43, с. 81]. 
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Аналіз компетенцій планування свідчить, що чим нижчий його рівень, 

тим вища компетенція в номінальному просторовому плануванні й нижча – у 

фаховому. 

Фахове планування здебільшого є прерогативою федерального уряду та 

парламенту. На федеральному рівні відбувається не лише законодавче 

регулювання у багатьох сферах (наприклад, лісовий та водний кодекси), але й 

планування телекомунікацій, транспортних коридорів федерального і 

міжнародного значень, а також використання надр. Федерація впливає на 

номінальне просторове планування лише через затвердження концепту 

просторового розвитку Австрії. Хоч такий концепт є рекомендаційним і не має 

законодавчої сили, ним не нехтують, а намагаються дотримуватись його 

основних цілей.  

Федеральним землям належать зобов’язання фахового планування, але 

вони впливають і на номінальне просторове планування. Їх фаховими 

завданнями є планування місцевих доріг, утилізації сміття, планування та 

розбудова закладів дошкільної освіти і шкіл [43, с. 81]. 

Ради федеральних земель розробляють і приймають закон «Про 

просторове планування (впорядкування)», чим створюють законодавчі рамки 

для планування. 

Уряд федеральної землі впроваджує надмісцеве просторове планування. 

Проекти можуть розроблятись як для всієї території землі, так і її частини. Вони 

можуть бути концептуальними, тобто без чіткої прив’язки до території та 

обов’язковості їх упровадження, або директивними. Останні мають чітку 

територіальну прив’язку та повинні впроваджуватися. При надмісцевому 

плануванні проводяться консультації з територіальними громадами та 

враховуються їхні інтереси для уникнення конфліктів у майбутньому.  

До компетенції територіальних громад належить лише номінальне 

просторове планування, яке гарантує їм передбачена в основному законі 

(Федеральній Конституції Австрії) норма про самоуправління громад. 

Для реалізації цього права територіальні громади використовують 
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планово-картографічні матеріали, що мають юридичну силу й розроблені в 

чіткій ієрархічній послідовності, адже місцеве просторове планування є одним 

із завдань громади [44] у процесі реалізації їхньої планувальної автономії. 

Спочатку розробляють місцевий концепт розвитку, в який закладають ідеї 

та цілі без чіткої просторової прив’язки (так зване бачення свого майбутнього), 

а на його основі – план цільових призначень, який чітко визначає межі 

земельних масивів відповідного до цільового призначення. На основі плану 

цільових призначень формується план забудови для територій, які відведені під 

житлову, громадську або виробничу забудову. На план забудови наносяться 

обмеження та вимоги щодо забудови, її поверховості, компактності, щільності, 

можливого використання будівель. 

На кшталт планувальної ієрархії існує також ієрархія планово-

картографічних матеріалів усіх планувальних рівнів (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Ієрархія планово-картографічних матеріалів в Австрії* 

Планувальний 

рівень 
Планувальник План 

Просторове 

охоплення 
Масштаб 

Надмісцевий 

Федеральна 

земля 

Земельна програма 

розвитку 

Територія 

федеральної 

землі 

1:500 000 

Планування під 

забудову 

Земля під 

забудову 
1:1 000 

Федеральна 

земля/ 

регіональне 

об’єднання 

Регіональна 

програма 

Регіон (частина 

землі) 

1:20 000 

1:5 000 

Місцевий Громада 

Місцевий концепт 

розвитку Територія 

громади 

1:10 000 

План цільових 

призначень 
1:5 000 

План забудови 
Земля під 

забудову 
1:1 000 

Особистий Власник 

План будівництва 

(визначення місця 

будівництва, дозвіл 

на будівництво) 

Земельна 

ділянка 
1:200 

*Джерело: сформовано автором на основі [20; 43, с. 82]. 
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У статті 10 Конституції Австрії наведені повноваження і сфери впливу, 

які належать до компетенції парламенту та федерального уряду, зокрема 

зазначені й планувальні інструменти, що використовуються міністерствами та 

відомствами відповідно. Якщо йдеться про інфраструктурні об’єкти 

загальнодержавного значення (залізниця, автобани, аеропорти, тощо), історичні 

пам’ятки, видобуток мінеральних ресурсів, то вони перебувають виключно в 

підпорядкуванні та під захистом федерального уряду. 

У статтях 11 та 12 вказаного законодавчого акта йдеться про 

співробітництво між федеральним і земельними урядами, а також зазначені 

сфери впливу, де базове законодавство приймається на федеральному рівні, але 

земельні парламенти мають право лише його доповнювати, не суперечити 

йому. Земельні уряди зобов’язані реалізовувати обрану політику в цих сферах, 

використовуючи законодавчо надані планувальні інструменти. До таких сфер 

відносяться: догляд за землями (як забудованими, так і залученими до 

сільськогосподарського виробництва), залучення нових земель під забудову або 

сільськогосподарське використання, екологічно й економічно доцільне 

використання земель, консолідація аграрних та лісових земель, реалізація 

заходів для покращення внутрішніх економічних умов. Але визначальна норма, 

якою передбачається перелік виключних повноважень земельних урядів, надає 

можливість співпрацювати між собою у сфері планування кільком федеральним 

землям або землі з федеральною владою на підставі укладених договорів, 

регламентована статтею 15 Конституції. Також федеральні землі мають 

можливість співпрацювати із сусідніми територіальними одиницями інших 

країн, наприклад Зальцбург (Австрія) – Баварія (Німеччина). До компетенції 

земельного уряду належать місцеві дороги, громадський транспорт, 

будівництво, установлення обмежень на забудову й будівельних норм, охорона 

навколишнього природного середовища, визначення правил полювання й 

рибальства [16, с. 20; 45]. 

Іспанія визначається як квазіфедеративна держава з чотирма рівнями 

управління: національний уряд, 17 автономних громад, 50 провінцій та 8119 
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муніципалітетів. Розподіл повноважень щодо політики використання земель 

визначений у конституції та іншому національному законодавстві. Конституція 

покладає відповідальність за просторове планування на автономні громади, але 

національний уряд готує рамкове законодавство, яке керується регіональними 

законами та реалізує політику в різних галузях, пов’язаних із просторовим 

плануванням. Цей орган уповноважений розробляти галузевий план 

національної інфраструктури (наприклад, пов’язаний з транспортом чи 

енергетикою), але готувати загальний національний просторовий план не є його 

компетенцією. 

Автономні громади розробляють та доповнюють базове національне 

рамкове законодавство щодо землекористування шляхом створення власної 

законодавчої бази стосовно планування землекористування. У межах, 

визначених національними рамками, це дає їм змогу створити власні 

комплексні системи планування. Наприклад, генеральними планами 

муніципальних організацій визначаються вимоги щодо виділення земельних 

ділянок як придатних для містобудівних потреб, не придатних для цих цілей, 

захищених відповідно до їх екологічних, природних, культурних цінностей 

тощо та інструменти планування. Більшість регіонів прийняли ієрархічну 

систему, в якій регіональний уряд відповідає за підготовку просторового плану 

регіону (є обов’язковим для муніципальних урядів). 

Проміжні рівні урядів в окремих автономних громадах готують плани 

землекористування, для яких встановлюють провінційні допоміжні правила 

(Normas Subsidiarias Provinciales), що дає змогу планувати розвиток 

землекористування в муніципалітетах і провінціях, де немає муніципального 

генерального плану міста. Допоміжні правила – це детальні регламенти, які 

визначають умови для надання дозволу на розроблення місцевих планів. 

Муніципалітети є головними учасниками планування землекористування 

(готують та ухвалюють місцеві плани). Для середніх за розміром 

муніципалітетів приймається спрощена версія Генерального плану, а для малих 
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такі плани не розробляються, умови планування та обмеження встановлюються 

Провінційними підпорядкованими правилами [46].  

Прийняття рішень у сфері просторового планування та містобудування 

значно ускладнено в Італії, що пов’язано з величезною кількістю 

муніципалітетів (вісім тисяч) на території понад 300 тис. км2. Діяльність у цих 

сферах контролюється великою кількістю мерів, муніципальних рад та 

правлінь, До того ж у їхньому підпорядкуванні перебувають земельні ділянки, 

що відповідають полігонам у кілька кілометрів. Так зване молекулярне 

планування спричиняє негативні наслідки, а саме необґрунтовану урбанізацію 

та нерівномірні, енергоємні, міські структури руйнують екосистеми і 

суперечать суспільним інтересам щодо екологічності та якості життя [47].  

З огляду на зазначене, концепція планування в цій країні спрямована до 

об’єднання територій кількох провінцій (у 1995 р. їх було 95) у регіони  з 

кількістю населення не менше ніж один мільйон. До обов’язків регіонів 

належить розподіл функцій між столичною зоною і комунами, які входять до її 

складу. В країні існують поняття метрополітенські зони, столичні міста, 

столичні зони (яких усього 9) [48].  

Як і в інших європейських країнах, наразі в Італії простежується 

тенденція територіальної децентралізації, що забезпечується розробленням 

планів просторового розвитку та реалізацією програми регіонального розвитку. 

Особливістю італійської економіки є нерівномірність розміщення виробництва, 

що пов’язано з існуванням двополюсної осі – Північ-Південь. На частку 

Півночі припадає 60 % території країни і 65 % населення, а Півдня – 

відповідно, 40 і 35 %, але господарська вагомість цих полюсів неоднакова. 

Економічно відсталий Південь, володіючи менш потужним виробництвом і 

меншими фінансовими можливостями, має значно гірший потенціал 

господарського зростання. В результаті виникла сучасна промисловість, зросло 

значення третинного сектору економіки і подолано гіпертрофовану роль 

сільськогосподарського сектору, створено інфраструктуру для цілорічного 

відпочинку і туризму [49]. 
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Система просторового планування в Данії базується на розробленій 

державою стратегії розвитку країни з урахуванням принципових 

загальноєвропейських цілей. Держава визначає загальні пріоритети щодо 

просторового планування, а муніципалітети відповідають за їх реалізацію на 

практичному рівні через муніципальні плани та місцеві плани розвитку. До 

цього процесу для прийняття рішень залучається громадськість ще з 1970-х 

років. 

Сьогодні на рівні муніципалітетів виконуються планувальні роботи, 

пов’язані з розвитком датських міст, селищ і ландшафтів у рамках, визначених 

загальнодержавними та регіональними правилами. Відповідальність за 

просторове планування згідно із законодавством розподілена між датським 

міністром з питань промисловості, бізнесу та фінансових питань, п’ятьма 

регіональними та 98 муніципальними радами. 

Муніципальний план визначає загальні цілі та вказівки щодо розвитку 

окремих муніципалітетів, розробляється муніципальними радами на охоплює 

період 12 років. Завдяки муніципальному плануванню приймаються локальні 

рішення з розвитку сільської місцевості. На муніципальні ради покладена 

відповідальність за детальне планування підвідомчих їм територій, надання 

дозволів на будівництво, яке є результатом контролю системи планування. 

Цими планами передбачається врегулювання місцеположення великих 

публічних споруд, торговельних центрів, основних магістралей і об’єктів 

інфраструктури, найбільших підприємств та корпорацій, на які поширюються 

спеціальні вимоги щодо навколишнього природного середовища. 

Плани місцевого розвитку є основою датської системи просторового 

планування. Зростає роль політичної стратегії та цілей муніципального плану, 

що є політичним інструментом для здійснення контролю розвитку територій, 

стану використання довкілля та юридичним інструментом управління 

землекористування. Вони обов’язкові для втілення в господарську діяльність 

(містять карти, детальне регулювання землекористування на невеликих 

територіях) [50]. 
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Порівняно з іншими європейськими країнами в Нідерландах на 

просторове планування землекористування значний вплив має держава. Цей 

процес регулюється законодавчими документами з планування, проте 

визначальним є Закон про просторове планування (WRO). У ньому визначена 

стратегія досягнення цілей просторового планування з обов’язковою щорічною 

програмою дій і дотриманням екологічних вимог. Закон передбачає 

обов’язковість розроблення та реалізації просторових планів на рівні держави, 

провінцій та муніципалітетів. Рішення з просторового планування приймаються 

на національному, регіональному та місцевому рівнях.  

На національному рівні розробляється стратегія просторовою розвитку в 

сільських та міських місцевостях урядом (увага акцентується на цінностях, 

важливих для всієї країни). Провінції зосереджуються на провінційних 

інтересах, які втілюються при розробленні регіональних планів просторового 

розвитку (наприклад, ландшафтному управлінні, урбанізації та збереженні 

зелених насаджень). Політика просторового планування та її реалізація 

максимально концентруються на муніципальному рівні, для чого розробляється 

муніципальний план землекористування – найважливіший інструмент 

просторового планування, яким установлюються відповідні норми, виходячи з 

місцевих потреб (здійснюється деталізований розподіл землекористування, 

складається план зонування території). Наприклад, у Нідерландах на 

теперішній час розроблено понад 570 муніципальних планів на площі 

2,4 млн га, тобто охоплено понад 75 % території країни. 

Наявність спільних просторових розробок уздовж нідерландсько-

німецького кордону (вітроелектростанції через кордон, нові дороги чи 

залізниці) впливають на життя людей по його обидва боки. Населення, яке 

проживає біля кордону, може отримати інформацію про події у своєму регіоні, 

а також за кордоном. Усе це відбувається за участю та під контролем 

громадськості. Відповідна інформація викладена в брошурі «Planungs- und 

Bauvorhaben in den Niederlanden: Was kann ich tun» [51]. 
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Планування міст і сільських територій у Великій Британії здійснюється 

на підставі законодавства, розробленого та ухваленого парламентом. Урядовою 

установою, яка проводить громадські експертизи планів розвитку в Англії, є 

Інспекція планування. 

Для більшої частини Сполученого Королівства органи місцевого 

самоврядування є головними учасниками системи планування і несуть 

відповідальність за його щоденне управління та реалізацію. Система 

планування передбачає розроблення трьох видів планів – структурних, 

унітарного розвитку та місцевих. 

Структурні плани розробляються владою округу в Англії та місцевою 

владою Шотландії, якими визначаються ключові стратегічні цілі для 

забезпечення просторового розвитку територій регіонального масштабу. 

Основна мета таких планів – просторово-економічне зонування території країни 

з виділенням регіонів для приведення в дію механізму макроекономічного 

регулювання,  часовий горизонт яких має становити 15 років. 

Плани унітарного розвитку формуються в Уельсі і тих частинах 

(переважно міських) Англії, що мають єдиний рівень місцевого 

самоврядування. Плани складаються з двох частин: перша подібна до 

структурного плану, що стосується стратегії; інша – місцевого, який охоплює 

детальну політику та широкі асигнування на землекористування. У Лондоні 

обраний мер безпосередньо відповідає за підготовку Стратегії просторового 

розвитку для доповнення стратегічних елементів Планів унітарного розвитку, 

підготовлених лондонськими округами. План Лондона офіційно затверджений 

2003 року. 

Місцеві плани розробляються районними радами в тих частинах Англії, 

де також існують окружні ради, і містить пропозиції з планування 

землекористування на рівні району. Зазвичай ці плани охоплюють термін до 10 

років і мають відповідати структурному плану для відповідної області. У 

чотирьох найбільших міських районах Шотландії місцевим радам 
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рекомендується розробляти місцевий план у двох частинах (як унітарний план 

розвитку) [52]. 

Франція належить до тих країн, де значна увага приділяється 

просторовому плануванню. Так, упродовж 1947-1992 рр. розроблялися 10 

національних планів територіального розвитку, в яких визначалися основні 

напрямки діяльності державної влади на окремих територіях, особливо в 

урбанізованих зонах [53, с. 55]. 

Із розвитком суспільства Франції, економіки та інституцій центральним 

урядом започатковано процес національного планування, який передбачає 

розроблення нових інструментів планування, а саме планів державних служб і 

регіональних планів просторового планування та розвитку. 

Плани державних служб створені на підставі Закону про регіональне 

планування 1999 р. та прийняті 2002 року, якими встановлюються керівні 

принципи стосовно вищої освіти та досліджень, культури, охорони здоров’я, 

інформації та комунікацій, енергетики, збереження природних і сільських 

територій до 2020 року. Пізніше, 2003 р., Міжвідомчим комітетом просторового 

планування та розвитку прийнято нові керівні принципи національної 

транспортної політики та основні інфраструктурні проекти до 2025 року. 

Регіональні плани просторового планування і розвитку створюються 

відповідно до Закону про просторове планування та розвиток 1995 року і 

визначають основні орієнтири сталого регіонального розвитку в 

середньостроковій перспективі. Кожен план містить прогнозний документ 

(план розвитку регіону), в якому зазначається про: 

- місце розташування основних об’єктів, інфраструктури та послуг 

загального інтересу; 

- гармонійний розвиток міської, приміської та сільської місцевості, 

спрямований на охорону і збереження довкілля, ландшафтів та об’єктів 

природної спадщини, 

- реабілітацію занедбаних районів через реалізацію економічних 

проектів; 
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- залучення міжрегіонального або транскордонного виміру планування 

[54]. 

Варто зазначити, що плани державних служб розробляються на 15-25, а 

регіональні плани просторового планування – на 5-15 років [55, с. 30]. 

У цій країні визначається планувальна регіональна структура у вигляді 

агломерацій – територій, які характеризуються значною щільністю населення. 

Якщо його кількість перевищує 300 тис., то з метою підвищення їх економічної 

ефективності та соціальної єдності вони можуть брати участь у планових 

контрактах держава – регіон [56]. Франція одна з перших розвинених країн 

здійснювала пошук шляхів подолання надмірної концентрації населення та 

економічного регулювання розвитком регіонів і процесів їх урбанізації [57]. 

Містобудівна політика країни спрямована на фінансове стимулювання 

розвитку невеликих, але перспективних міст, що в результаті дасть змогу 

змінити міграційні потоки населення, які до того були здебільшого спрямовані 

в найбільші міста, особливо Париж. Таким чином, у масштабах території країни 

свого часу прийнято рішення про створення в периферійних, найменш 

розвинених регіонах значних центрів тяжіння – відомих метрополій рівноваги. 

Наступні за значенням є полюси тяжіння, тобто міста як соціально-економічні 

центри зі своїми зонами впливу. В результаті такої регіональної політики 

визначено периферійні та проміжні зони з більш активним стимулюванням 

соціально-економічного піднесення [53, с. 54-55; 58]. 

Для розвитку країни розробляється національний план територіальної 

перебудови, в якому порушена проблема раціоналізації території країни. На 

рівні регіонів департаментами координувались регіональні економічні 

програми (економіко-планувальні райони згруповані у сім великих 

економічних районів – Паризький, Північний (Нор-Па-де-Кале), Східний, 

Ліонський (Центр-Схід), Західний, Південно-Західний і Середземноморський 

[53, с. 56]. 

У наступні роки еволюція регіональної політики у Франції призвела до 

створення національного Агентства з координації та планування регіонального 
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розвитку в міністерствах, до компетенції яких належить розподіл фінансів 

багатьох фондів розвитку, найвагомішим серед яких є Спеціальний фонд 

планування регіонального розвитку. 

Планування землекористування у США відрізняється за сутністю від 

країн Європейського Союзу. 50 штатів мають різне географічне 

місцеположення, фізичні умови, розмір, густоту населення та інші атрибути, які 

й визначають політику планування землекористування кожного з них. 

Усередині штатів існує значна кількість незалежних органів місцевого 

самоврядування (понад 51 тис.) у формі округів, міст, селищ і сіл.  

Просторове планування та розвиток у США практично стосується 

підтримки сильної місцевої економіки, створення та збереження робочих місць, 

забезпечення належного рівня життя людей. Обраний підхід є первинним, а все 

інше займає вторинну позицію (стійкість, ефективне використання земель, 

соціальна справедливість, естетика тощо). Зазначене розглядається також із 

погляду потенційного впливу на економічне зростання. 

Просторове планування та розвиток у цій країні розглядається як частина 

цілісного соціально-економічного середовища, здійснюється органами 

місцевого самоврядування, що вважається їх обов’язком. Ці органи регулюють 

планування та забудову земель, сприяють модернізації інфраструктури. У 

більшості випадків державний чи федеральний уряди не контролюють місцеві 

просторові плани, плани забудови на предмет узгодження з регламентами 

сусідніх органів місцевого самоврядування [59]. 

Зростання кількості населення, міграційні процеси, покращення 

економічних умов для більшості людей сприяють змінам землекористування в 

цій країні. Динаміка процесу урбанізації спричиняє суттєві наслідки для 

просторового розвитку сільських територій. Відносний приріст та втрата людей 

у певних регіонах значні, що впливає на зміни землекористування більше, ніж 

загальне зростання кількості людей у країні (високий рівень міграцій, суттєві 

міграційні переміщення). 

Процес переведення сільськогосподарських земель у землі міст залежить, 
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як правило, від приватних рішень. Локальні плани землекористування, виконані 

традиційними декретами зонування, частіше ліберальні, ніж обмежувальні. 

Подання зонування на затвердження громаді дає можливість контролювати 

пропозиції щодо розвитку, але забудовник нового району завжди ініціює дії, за 

які потім відповідає громада. Відсутність планів розвитку міста, детальних 

планів зонування території, законів будівництва, необхідних громадських 

послуг спричиняє хаотичну житлову забудову, розміщення торговельних 

центрів, промислових заводів та іншу діяльність.  

Разом із тим у Сполучених Штатах Америки основним засобом 

планувального регулювання є система податків. Вона містить також фінансові 

важелі впливу на регіональний розвиток. У державі широко практикують 

державне кредитування тих чи інших регіональних проектів, державні 

капіталовкладення у транспорт, водопостачання, енергетику тощо, що суттєво 

сприяє досягненню збалансованого розвитку міських і сільських регіонів.  

Усі розглянуті приклади об’єднує пошук найбільш сприятливих 

просторових форм інтегральної урбанізації на державному рівні. Для цього 

пропонуються різні модифікації лінійних та вузлових структур розселення, які 

змогли б подолати хаотичні прояви процесу розширення урбанізованих 

територій. 

 

 

1.3. Методологічні підходи до планування землекористування в 

контексті територіально-просторового розвитку 

 

Закон України «Про Основні засади (стратегії) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року» (2019 р.) і розроблені на його основі 

національні плани мають мету інтегруватися в регіональні програми соціально-

економічного розвитку та деталізуватись на рівні регіональних планів з 

охорони навколишнього природного середовища, зокрема АРК, областей, міст 

Києва і Севастополя. На основі регіональних планів дій мають формуватися 
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місцеві плани охорони довкілля територіальних громад, міських, сільських та 

селищних рад. У результаті виконання місцевих планів передбачається 

посилення значення органів місцевого самоврядування у процесі реалізації 

державної екологічної політики, визначення напрямів її вдосконалення з 

урахуванням регіональної специфіки [60]. 

Зважаючи на те, що українська модель сталого розвитку формується в 

умовах соціально-економічної та екологічної кризи, більшість її положень 

можуть втілюватись на практиці лише за умови економічного піднесення. 

Попри всю значимість законодавчого документа, існує потреба в 

доопрацюванні його методологічних аспектів, оскільки в ньому не 

обґрунтовано критерії і показники сталого розвитку, не здійснено аналіз та 

оцінювання стартових умов. 

Національна система цілей сталого розвитку має забезпечити підґрунтя 

для подальшого планування розвитку України, подолання негативних 

тенденцій  в економічній, соціальній та екологічній сферах; якість життя і 

благополуччя людей спільними зусиллями влади, бізнесу та громадянського 

суспільства. 

Розв’язання економічних, екологічних і соціальних проблем країни 

потребує подальшого вдосконалення функцій та підвищення ролі держави у 

відпрацюванні стратегії землекористування і його планування. У свою чергу, 

перебудова простору неможлива без планування і проектування, раціональної 

планувальної організації землекористування. 

Для забезпечення переходу території на засади сталого розвитку доцільно 

поєднати її багатоцільового використання, що відповідає єдиним 

територіальним інтересам, з ефективним територіальним управлінням і 

регіональною політикою.  

Управління територіально-просторовим розвитком – це діяльність 

суб’єктів управління, що стосується просторової конкретизації та реалізації 

стратегії збалансованого соціально-економічного й екологобезпечного розвитку 

відповідної громади. Реалізувати її можливо через систему заходів та 
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інструментів, спрямовану на раціональне землекористування, регулювання 

використання природних ресурсів, захист навколишнього природного 

середовища та досягнення відповідного рівня життя людей. 

На нашу думку, загальна мета управління сталим розвитком громад 

розкривається через систему завдань, досягнення яких забезпечить 

збалансованість їх розвитку, зокрема: 

- створення збалансованої системи розселення громади; 

- функціональне зонування територій громад (урбанізованих, 

сільськогосподарських, рекреаційних, природних) та регламентація їх 

використання з наданням переваги розширенню екологічної мережі; 

- сприяння розвитку кооперації в аграрному секторі, промисловості, 

торгівлі, рекреації та інших сферах; 

- забезпечення розвитку інфраструктурної мережі (дорожньої, сфери 

торгівлі, послуг, туризму, рекреаційного обслуговування); 

- вирішення проблем енергозабезпечення та енергозбереження; 

- покращення якості середовища проживання людей. 

Нами запропонована логічно-смислова модель планування 

землекористування громади (рис. 1.3). 

Як видно, до функцій управління сталим розвитком землекористування 

громад, на нашу думку, належить просторове планування, організація і 

регулювання, здійснення моніторингу та контролю. Кожна з них є важливою та 

сприяє розвитку землекористування. Основною в нашому дослідженні 

розглядається функція планування, проте інші також надзвичайно важливі, 

адже процес планування й головне його впровадження необхідно регулювати, 

аналізувати та контролювати. У цьому контексті дуже вагомою є функція 

моніторингу, звітності та статистики. Також варто зазначити, що процес 

планування і його втілення потребує організації та координації, а успіх 

упровадження запланованих заходів залежить від іншої функції управління 

сталим землекористування, а саме залучення, стимулювання та мотивація всіх 

учасників процесу. 
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 Рис. 1.3. Логічно-смислова модель планування землекористування громади (сформовано автором) 
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Методи управлінням сталим розвитком землекористування громад є 

важливою складовою впровадження запланованих заходів і досягнення 

стратегічних цілей планування. Поєднання засобів та інструментів для 

створення економічного підґрунтя, що спонукають учасників процесу до 

вирішення завдань у потрібному напрямі в сукупності є економічними 

методами управління. При цьому враховуються як особисті інтереси учасника 

процесу, так і групові й суспільні [61]. Адміністративні методи управління 

забезпечують безпосередній вплив суб’єкта управління на керований об’єкт й 

характеризуються їх підпорядкуванням за схемою влада – підпорядкованість 

[62]. 

Під соціальними методами управління розуміють систему заходів і 

важелів впливу на соціально-психологічний клімат як жителів громади в 

цілому, так і її окремих представників. Методи соціального управління 

спрямовані на гармонізацію соціальних відносин, задоволення соціальних 

потреб, розвиток особистості, соціальний захист та інші [63]. 

Проте, окрім суб’єкта управління, також виділено його об’єкт, а саме 

територіально-просторову та економічну систему як базис управління сталим 

землекористування, планування якої здійснюється. Така система складається з 

вимірів, ресурсів, процесів, структур та цілей розвитку. 

У 2003 році був ухвалений Верховною Радою України та набув чинності 

Закон України «Про землеустрій», який долучив планування використання та 

охорони земель до переліку документації із землеустрою та визначив 

землеустрій, як: «сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, 

спрямованих на регулювання земельних відносин і раціональну організацію 

території адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів господарювання, 

що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку 

продуктивних сил та призначається для прогнозування, планування й 

організації раціонального використання та охорони земель на національному, 

регіональному, локальному і господарському рівнях». На державному та 

регіональному рівнях землеустрій здійснюється за рахунок вжиття 
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взаємопов’язаних заходів, що забезпечують комплексну організацію території 

України з метою її найбільш раціонального використання [18]. 

Відповідно до нашої логічно-смислової моделі, вважаємо, що землеустрій 

є процесом, адже здійснюється безперервно і поєднує між собою об’єкти та 

суб’єкти управління плануванням землекористування. Саме землеустрій 

володіє інструментами, що дають змогу суб’єктам управління сталим 

землекористування планувати використання та розвиток відповідних об’єктів. 

Також зазначимо, що за висновками О. Дорош землеустрій здійснює 

пристосування території та функцій, зокрема виробництва, одне до одного. На 

її думку, «субстанція ефективності землеустрою, особливо територіального, 

лежить в економіці використання простору» [64, с. 71], а землеустрій 

передбачає всебічне обґрунтування прийнятих рішень, що випливають з чіткої 

програми дій [65, с. 33]. Проаналізуємо систему просторового планування в 

Україні, яка складається з містобудівної та землевпорядної документації, 

акцентуючи увагу на місцевому рівні. 

Стаття 25 Закону України «Про землеустрій» передбачає, що лише цей 

закон визначає перелік документів із землеустрою. Ґрунтуючись на його 

положеннях, стверджуємо, що основними завданнями та видами робіт на 

державному й регіональному рівнях є розробка: документації із землеустрою 

щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України; 

проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-

територіальних одиниць; державних та регіональних програм використання й 

охорони земель; схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 

використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень; 

державних і регіональних проектів землеустрою щодо організації та 

встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення тощо [18]. 

Для об’єднаних територіальних громад релевантними є такі планувальні 

документи: 
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- схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання 

та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць; 

- проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-

територіальних одиниць;  

- проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель 

водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх 

режимоутворюючих об’єктів; 

- проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і 

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; 

- проекти землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв);  

- проекти землеустрою, які забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;  

- проекти землеустрою щодо впорядкування території населених 

пунктів;  

- проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 

потреб [18]. 

Розглядаючи систему містобудівної документації, варто зазначити, що її 

структура на місцевому рівні має три планувальних документи – генеральний 

план населеного пункту, зонінг і детальний план. Наводимо чинну структуру 

планувальної документації, а саме документації із землеустрою та 

містобудівної документації (табл. 1.3). 

Генеральний план населеного пункту вважається системоутворюючим 

видом містобудівної документації на місцевому рівні. Метою його розроблення 

є визначення та обґрунтування довгострокової стратегії розвитку населеного 

пункту, а також головних принципів та напрямів: 

- планувальної організації та функціонального призначення територій; 
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Таблиця 1.3 

Структура планувальної документації в Україні* 

Рівень 

планування 

Документи, що регламентують структуру документації 

землевпорядної 

(згідно із Законом України «Про землеустрій», 

2003 р.) 

містобудівної 

(згідно із Законом 

України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності», 2011 р.) 

Державний 

Технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення в натурі (на місцевості) державного 

кордону України 

Генеральна схема 

планування територій 

України 
Проекти землеустрою щодо організації та 

встановлення меж територій природно-

заповідного фонду, іншого природоохоронного, 

оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення 

Схема планування 

окремих частин 

територій 

Регіональний 

Проекти землеустрою щодо організації та 

встановлення меж територій природно-

заповідного фонду, іншого природоохоронного, 

оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення 

Схема планування 

території АРК областей, 

районів 
Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни 

меж адміністративно-територіальних одиниць 

Місцевий 

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж адміністративно-територіальних одиниць 
Генеральний план 

Проекти землеустрою щодо організації і 

встановлення меж територій природно-

заповідного фонду, іншого природоохоронного, 

оздоровчого, рекреаційного, історико-

культурного, лісогосподарського призначення, 

земель водного фонду та водоохоронних зон, 

обмежень у використанні земель та їх 

режимоутворюючих об’єктів 

Зонінг 

Проекти землеустрою щодо приватизації земель 

державних і комунальних сільськогосподарських 

підприємств, установ та організацій 
Детальний план 

Проекти землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) 

Комплексний план 

просторового розвитку 

громади** 

Проекти землеустрою, які забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь 
Проекти землеустрою щодо впорядкування 

території населених пунктів 
Проекти землеустрою щодо впорядкування 

території для містобудівних потреб 
*Джерело: розроблено автором. 

**Запропонований проектом Закону України № 2280 «Про внесення змін до Земельного 

кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель». 
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- організації вулично-дорожньої і транспортної мережі, інженерного 

обладнання, інженерної підготовки та благоустрою; цивільного захисту 

територій та населення від небезпечних природних і техногенних процесів; 

- охорони навколишнього природного середовища; 

- формування системи громадського обслуговування населення; 

- охорони та збереження культурної спадщини і традиційного характеру 

середовища історичних населених пунктів; 

- послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння 

території [26]. 

Його дія є безстроковою, а оновлення дозволяється не раніше ніж через 5 

років із моменту затвердження попередньої документації. Відповідна місцева 

державна адміністрація за власною ініціативою здатна ініціювати дострокове 

внесення змін до Генерального плану населеного пункту на підставі 

містобудівного моніторингу. 

Законодавством передбачена можливість для населених пунктів 

населенням до 50 тис. поєднувати такі плани з детальними планами їх території 

з метою економію часу та коштів. 

Аналізуючи план зонування територій (зонінг) варто зазначити, що цей 

вид містобудівної документації є новим в Україні, адже розробляється лише з 

2011 року. Його мета – визначення умов та обмежень використання території 

для містобудівних потреб окремих зон або всієї території населеного пункту. 

Основою для розробки плану зонування територій є чинний генеральний план 

останнього [26]. 

Основним документом зонінгу є схема зонування, яку виконують у 

цифровому форматі в місцевій системі координат, що прив’язана до державної 

системи координат. Вона розробляється з метою встановлення містобудівного 

регламенту для окремих зон, які нею визначені. 

Детальний план території може розроблятися для територій як у межах, 

так і за межами населених пунктів. 
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У першому випадку його мета полягає в уточненні положень 

генерального плану населеного пункту, установленні функціонального 

призначення, параметрів забудови та просторової композиції, планувальної та 

ландшафтної організації частини території населеного пункту. Цей документ є 

підставою для розробки проекту землеустрою щодо впорядкування територій 

для містобудівних потреб [26]. 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначив, що 

землевпорядна та містобудівна документація розробляються взаємозалежно, 

адже окремі проекти землеустрою є складовою містобудівних документів. До 

складу генерального плану населеного пункту входить план земельно-

господарського устрою. План зонування територій включає проект 

землеустрою щодо впорядкування територій населеного пункту, а детальний 

план територій – проект землеустрою щодо їх упорядкування для 

містобудівних потреб. 

Аналізуючи Закон України «Про землеустрій» варто зазначити, що 

більшість проектів із землеустрою розробляються з метою вирішення 

конкретних поточних завдань та не є концептуальними чи стратегічними 

документами. Такими є лише схеми землеустрою і техніко-економічні 

обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-

територіальних одиниць, проте вони розробляються для адміністративно-

територіальних одиниць, що є вагомим недоліком цієї документації в розрізі 

планування території ОТГ чи сільської ради, що не належать до них. 

У цей же час наявний великий набір містобудівної документації, який 

розробляється для населених пунктів, а також для районів. Генеральний план – 

це документ, мета якого – насамперед планування розбудови поселень для 

забезпечення сільськогосподарського та промислового виробництва трудовими 

ресурсами в умовах планової економіки, колективізації та відсутності інтересів 

приватного власника. 

Незважаючи на неодноразове оновлення законодавства, система 

просторового планування та методологія його здійснення залишається, по суті, 
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радянською, нагромадженою та неефективною. Причинами цьому є не лише 

недосконалість і надлишковість планувальних інструментів, але і їх 

прив’язаність до адміністративно-територіальних одиниць, система яких після 

проголошення незалежності не було переглянута. Відповідно, ми залишились з 

адміністративно-територіальною системою УРСР та її планувальними 

інструментами, що розроблені в іншу епоху для виконання інших цілей. Але 

яким чином сформувалася саме така ситуація й чому прив’язаність 

планувальних інструментів до адміністративно-територіальних одиниць є 

доцільною, а проблема полягає в системі адміністративно-територіального 

устрою? 

Територія, яка перебуває в межах сільських та селищних рад, 

сформованих упродовж 1991-1992 рр. на основі картографічних матеріалів 

внутрішньогосподарського устрою колективних сільськогосподарських 

підприємств, фактично належить до різних адміністративно-територіальних 

одиниць. Рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 р.             

№ 11-рп/2001 визначає адміністративно-територіальну одиницю як компактну 

частину єдиної території України, що є просторовою основою для організації і 

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Там же 

вказано, що система місцевого самоврядування у своїй основі визначається 

адміністративно-територіальним устроєм України [66]. 

Статтею 133 Основного Закону визначено такі складові адміністративно-

територіального устрою України: Автономна Республіка Крим, області, райони, 

міста, райони в містах, селища і села [67]. Відповідно сформована територія 

сільських і селищних рад і територія, на якій вони здійснюють місцеве 

самоврядування, не збігаються. Система місцевого самоврядування, як уже 

зазначалося, базується на адміністративно-територіальному устрої України. Це 

свідчить, що кожен орган місцевого самоврядування здійснює свої 

повноваження в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в 

якій він був утворений, тобто сільська чи селищна рада діє лише в межах 

населеного пункту, який зазвичай охоплює лише незначну територію сільської 
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чи селищної ради. Інші ж землі в межах сільських та селищних рад, які 

розташовані за межами населених пунктів, юридично входять у межі району, 

що є адміністративно-територіальною одиницею. Відповідно на цих землях 

здійснюють свої повноваження районна рада та районна державна 

адміністрація. Установлення меж ОТГ та можливість здійснювати 

розпорядження землями на своїй території дасть змогу громадам займатися 

землеустроєм на всій своїй території та сприятиме більш ефективному та 

раціональному використанню природних ресурсів [68, 69]. 

Постановою Кабінету Міністрів України своєю № 60 від 31 січня 2018 р. 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності 

передані в комунальну власність об’єднаних територіальних громад, проте це 

не вирішує проблеми управління землями за межами населених пунктів, адже 

громада стає лише власником земель на рівні з фізичними та юридичними 

особами. Для того ж, щоб змінити їх тип використання, а саме цільове 

призначення, необхідно розробляти та погоджувати на районному рівні 

детальний план території частини району. Відповідно вони позбавлені 

можливості приймати управлінські та політичні рішення стосовно цих земель 

[70]. Саме тому необхідно надати можливість громадам здійснювати 

землеустрій на всій своїй території [71]. 

Доцільно внести зміни до ст. 133 Конституції України й замість таких 

складових адміністративно-територіального устрою України, як села й селища, 

ввести територіальну громаду як адміністративно-територіальну одиницю. При 

формуванні громад навколо центру в місті, як зазначено в Законі «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», варто формувати міську 

територіальну громаду, а для міст районного та обласного значень зберегти в 

ст.133 Основного Закону місто, як адміністративно-територіальну одиницю. Це 

дасть змогу місцевим територіальним громадам реалізовувати своє право на 

місцеве самоврядування у межах території правосуб’єктності та ефективно 

здійснювати землеустрій [72, с. 159]. 
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Важливим аспектом також є інституціоналізація планувального процесу. 

Під ним варто розуміти сукупність економічних, соціальних, правових, 

організаційно-управлінських та власницьких інструментів, що сприяють 

раціональному землекористуванню [73, с. 14]. Ми пропонуємо 

інституціоналізувати планування землекористування на території громади, 

спростивши нагромаджену планувальну систему в Україні, та застосовувати 

трирівневу, що складається з таких планувальних документів (рис. 1.4), як 

концепт просторового розвитку громади; план її просторового устрою (на зміну 

генеральному плану для сіл та селищ, які більше не є адміністративно-

територіальними одиницями) і детальний план території. 

 

Рис. 1.4. Трирівнева система планувальних документів на місцевому рівні 

(розроблено автором) 

 

Саме така ієрархія інструментів просторового планування здатна 

забезпечити ефективний процес управління розвитком землекористування 

громади. На першому рівні ми пропонуємо розробляти концепт просторового 
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розвитку громади, що визначатиме його довгострокові стратегічні цілі й 

забезпечуватиме їх інституційну сталість. На наш погляд, це дуже важливий 

планувальний документ, але він не повинен бути обов’язковим, адже 

розробляти його, не усвідомлюючи необхідності для громади й не наповнивши 

певним змістом, що визначав би позиції жителів громади, залучення яких до 

процесу розробки є дуже важливим, щодо свого стратегічного довгострокового 

розвитку, не варто. Його розробку слід замовляти фахівцям усвідомлено, а не 

лише тому, що цього потребує закон і без такого документи неможливо 

змінювати землекористування громади. 

Другий рівень – план просторового устрою громади, на нашу думку, є 

найважливішим, адже визначатиме функціональні зони як базис для визначення 

цільового призначення земельних масивів та ділянок і встановлюватиме зони 

дії обмежень у використанні земель. Його розробка повинна бути 

обов’язковою, оскільки план визначає правовий режим землекористування на 

території громади. Він має ґрунтуватися на концепті просторового розвитку 

громади й вирішувати питання її землеустрою, формувати містобудівний 

ландшафт, тобто визначати інфраструктурний розвиток і встановлювати 

містобудівні обмеження. Також варто зазначити, що цей документ заміняє 

Генеральний план населеного пункту, що не є населеним пунктом-громадою, 

містить у собі функціональне зонування територій, тобто зникає потреба 

розробляти окремий документ. У рамках – розроблення його передбачено 

можливість встановлювати та змінювати межі населених пунктів, не складаючи 

окремий проект із землеустрою. Саме тому вважаємо, що це має бути документ 

із землеустрою, а не містобудівний, що матиме більше сенсу для громад. Отже, 

розробляти його повинні фахівці-землевпорядники. 

На третьому рівні пропонуємо вже існуючий детальний план території, 

який не є обов’язковим і може використовуватись для внесення змін до плану 

просторового устрою громади. Від генерального плану населеного пункту 

громадам, що складаються з понад одного населеного пункту, варто 

відмовитись, адже він дублюватиме частину змісту плану просторового устрою 
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і, відповідно, його розробка не матиме сенсу. Для громад, сформованих 

виключно одним населеним пунктом, доцільно розробляти Генеральний план 

населеного пункту, а не план просторового устрою громади. 

Варто зазначити, що проектом Закону України № 2280 «Про внесення 

змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо 

планування використання земель» передбачено внесення змін до Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме запропоновано 

створити новий планувальний документ – комплексний план просторового 

розвитку громади. Завдання та можливості цього планувального інструмента 

частково наближені до запропонованого нами плану просторового устрою 

громади. Відповідно потенційні зміни Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» буде доповнено статтею 16-1. Комплексний план 

просторового розвитку громади, в якій визначено завдання, можливості та 

підстави для розроблення даного планувального документа [74]. Проте цей 

документ не замінить повноцінно Генерального плану населеного пункту і 

зонінг для громад, а також не передбачає можливості в його рамках 

встановлювати та змінювати межі населених пунктів на території громади. 

Варто зазначити, що у фахових колах побутують й інші переконання, а 

саме про недоцільність спрощення та об’єднання різних видів містобудівної і 

землевпорядної документації. Наприклад, на думку О. Дорош, «планування 

розвитку громад має знайти свій відбиток у розробленні планувальної 

документації, до якої відносимо: 1) План розвитку (зонування земель за їх 

категоріями та типами) землекористування в межах території громади; 2) План 

існуючих територіальних зон обмежень (обтяжень) у використанні земель у 

межах території громади; 3) План просторового розвитку системи 

землекористувань на територію громади; 4) План меж адміністративно-

територіального поділу рад, що входять в територію об’єднаної територіальної 

громади; 5) План земельно-господарського устрою населеного пункту» 

[75, с. 107]. Проте вважаємо, що такий підхід є хибним, адже розроблення 

великої кількості документації потребує значних витрат. 
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Як уже зазначалося, такі документи розробляють фахівці з 

містобудування та землеустрою. Ми розробити схему, яка відображає процес 

планування просторового розвитку (рис.1.5) і спрощено прийняття рішення 

щодо планування та впровадження просторового планування.  

 

Рис. 1.5. Схема здійснення процесу просторового планування (розроблено 

автором) 

 

Здійснювати просторове планування є завданням місцевого 

самоврядування, проте розробляти планувальні документи вони самотужки не 

можуть і змушені звертатись до фахівців. При цьому розробка документації, а 

також упровадження запланованих заходів є завданням місцевого 

самоврядування, що ускладнено комплексом проблем, а саме: неспроможністю 

місцевого самоврядування та місцевих жителів усвідомити необхідність 

визначення стратегічних цілей розвитку громади, будувати планувальний 

процес і впроваджувати його саме для досягнення стратегічної мети; 

неспроможністю фахівців комплексно планувати просторовий розвиток 

землекористування громади й відповідно доносити місцевому самоврядуванню 

і місцевим жителям необхідність також комплексного всеохоплюючого 

підходу; ставкою на реалізацію короткострокових потреб окремих осіб у 

просторовому плануванні. 
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Варто зазначити, що просторове планування може бути коротко-, 

середньо- та довгостроковим. Це всеохоплююче завдання, до якого залучені та 

яке впливає на велику кількість дійових осіб. Зазвичай, якщо хтось вважає, що 

прийняття певних планувальних рішень на нього чи якість його життя не 

впливає, то він цього просто не усвідомлює, адже рішення їх результатів 

відчуватимуть і майбутні покоління. Короткострокове планування, або ж 

реалізація кількох рішень, на яких наполягають певні зацікавлені особи є 

поширеною практикою. Значно рідше просторове планування здійснюється на 

тривалий період з метою реалізації стратегічних завдань розвитку громади. 

Варто враховувати, що питання планування землекористування громади є 

глибоко політичним питанням місцевого рівня. Саме тому для прийняття 

стратегічних рішень необхідне їх акцептування більшістю жителів, їх 

підтримка й готовність реалізовувати заплановані заходи. При цьому керівники 

громад часто не наважуються на довгострокове планування, адже 

усвідомлюють, що позитивні ефекти його впровадження відкладені в часі й 

залежать від багатьох факторів. Вони часто не знають, чи будуть вони головами 

громад, чи взагалі ще житимуть, коли заходи будуть остаточно впровадженні й 

призведуть до розвитку громади. 

Також варто розуміти, що є аспект, а саме екологічний, який часто не 

враховують через його прихований вплив на якість життя, особливо в 

перспективі, а також неможливість виразити його в грошовій формі. Важливо 

зазначити, що в економічній теорії існує думка, що явище, позбавлене 

грошового виміру, для економіки не існує, проте екологічні процеси часто не 

мають очевидного грошового виміру й ефект від втручання в екосистему є 

неочевидним і непомітним у коротко- та середньостроковій перспективі, проте 

може мати жахливі наслідки, часто для прийдешніх поколінь. Показовим є 

приклад Швейцарії, жителі якої протягом тривалого історичного періоду 

каналізували ріки, вважаючи це ефективним захистом від повеней, і 

забудовували їх заплави, які, на їх думку, були більш придатними для життя й 

мали родючіші землі. Проте з плином часу їх нащадки зіткнулися зі значно 
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більшими збитками від повеней і зараз ревіталізують свої ріки. Саме складність 

усвідомлення впливу власного втручання в екосистему, у тому числі в 

грошовому виразі, а також відсутність всеохоплюючого планування 

просторового розвитку землекористування часто є причиною надмірного 

втручання в екосистему, як це відбулося в Швейцарії. Лише в кантоні Люцерн 

необхідно ревіталізувати 300 км рік і струмків [76]. Однією зі складових 

комплексного вирішення цієї проблеми є інтерналізація екологічних процесів в 

економічну систему в контексті територіально-просторового розвитку. Це дасть 

змогу оцінити в грошовому вимірі майбутні потенційні втрати від надмірного 

втручання в екосистему й прийняття хибних планувальних рішень. 

Наведена схема (рис. 1.6) відображає проблематику інтерналізації 

екології в економічну систему, адже будь-який стан або дія можуть мати 

коротко-, середньо- чи довгостроковий ефект чи вплив на екосистему – 

очевидний, помітний, прихований невідомий нам. Відповідно економічне 

вираження екологічного процесу – це складне завдання. 

 

Рис. 1.6. Інтерналізація екології в економічну систему (розроблено автором) 
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Висновки до 1 розділу 

 

1. З’ясовано, що в наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених 

сутності понять простір, просторовий розвиток, просторовий ресурс, 

територія, територіальне планування, просторове планування здебільшого 

ототожнюються. Запропоновано авторське визначення поняття просторового 

планування землекористування як комплекс планувальних та проектних 

заходів, що, базуючись на визначених стратегічних цілях просторового 

розвитку, забезпечують узгодження природних, ресурсних, соціальних, 

політичних аспектів та функцій землекористування. 

2. Просторове планування землекористування має значний вплив на 

задоволення функцій життя, запити на які в жителів сільських населених 

пунктів зростають. При цьому задоволення базових потреб життєдіяльності 

людей переважно суттєво ускладнене (відсутністю належних житлових умов, 

працевлаштуванням і можливостями для відпочинку), що спричиняє відтік 

населення України з 1993 року, який сягнув 7 млн осіб. Відповідно, з 1995 по 

2020 рр. кількість сільських населених пунктів скоротилася на 515 одиниць 

(відбувся найбільший відтік працездатних осіб із сільських регіонів). Зупинити 

цей процес без планування просторового розвитку на держаному та 

регіональному рівнях неможливо. 

3. Просторове планування в розвинених країнах є важливою складовою їх 

регіональної політики, яке охоплює комплекс законодавчих, адміністративних 

та економічних заходів, що здійснюються як центральними урядовими 

закладами, так і місцевими органами влади в межах країн та їх регіонів. 

Водночас для цих держав характерні такі проблеми, як: наявність 

слаборозвинених територій або реконверсія депресивних регіонів; розвиток 

міських агломерацій та районів надконцентрації промислового виробництва та 

надмірної урбанізації; утворення нових промислових осередків або вузлів за 

межами міських поселень, не пов’язаних з центрами промисловості; зростання 

територіальних диспропорцій на регіональному рівні і в масштабі країни. 
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З’ясовано, що досягнення оптимального варіанта розвитку декларують чимало 

країн, проте кожна з них має власний шлях розвитку. Є підстави вважати 

недоцільним копіювання зарубіжної практики, проте варто враховувати кращі з 

них у процесі інституціоналізації просторового розвитку. 

4. Сформовано модель інституціоналізації планування землекористування 

на території громади. Запропоновано спростити нагромаджену планувальну 

систему в Україні та перейти до трирівневої на місцевому рівні. На першому 

рівні слід розробляти концепт просторового розвитку громади, який 

визначатиме довгострокові стратегічні цілі й забезпечуватиме інституційну 

сталість. Розроблення плану просторового устрою громади, яким 

установлюватимуться функціональні зони як базис цільового призначення 

земельних масивів та ділянок та зони дії обмежень у використанні земель, 

відноситься до другого рівня. На третьому існуючий детальний план території 

може використовуватись для внесення змін до плану просторового устрою 

громади. Від генерального плану населеного пункту громадам, що складаються 

з понад однієї території, варто відмовитись. 

5. Запропоновано логічно-смислову модель планування 

землекористування громади, що визначає землеустрій як процес, котрий 

об’єкти та суб’єкти управління плануванням землекористування, а планування 

визначає як центральну функцію управління територіальним, просторовим та 

соціально-економічним розвитком громади в умовах постійної трансформації 

земельних та інших суспільних відносин. Планування землекористування 

визначає просторовий розвиток громади у довгостроковій перспективі, у 

зв’язку з чим якість і охоплення такого планування набувають надзвичайно 

важливого значення, а нехтування ним здатне спровокувати деструктивні 

процеси в громаді. 

6. За результатами досліджень обґрунтовано потребу інтерналізації 

екологічних процесів в економічну систему в контексті територіально-

просторового розвитку. В економічній теорії існує думка, що явище, 

позбавлене грошового виміру, для економіки не існує, проте екологічні процеси 
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часто не мають очевидного грошового виміру й ефект від втручання в 

екосистему є неочевидним і непомітним у коротко- та середньостроковій 

перспективі, проте може мати незворотні наслідки. Приклад Швейцарії, жителі 

якої протягом тривалого історичного періоду каналізували ріки, вважаючи це 

ефективним захистом від повеней, і забудовували їх заплави, зіткнулися зі 

значно більшими збитками від повеней і зараз ревіталізують ці ріки. Саме 

неусвідомлення впливу свого втручання в екосистему, у тому числі грошовому 

виразі, стало причиною його надмірності в екосистемі гірських річок 

Швейцарії. 
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РОЗДІЛ 2  

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ 

ПЕРЕДУМОВ ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ 

КОЛОМАЦЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

2.1. Еколого-економічні та соціокультурні чинники 

землекористування на території об’єднаної територіальної громади 

 

Питання просторового планування землекористування набуло особливого 

значення із започаткуванням реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, що передбачало створення 

добровільних об’єднань територіальних громад. Ключове призначення 

новосформованих ОТГ ‒ забезпечення потреб громадян в усіх сферах 

життєдіяльності на відповідній території. Проте перспективними планами 

формування територій громад охоплено 90,3 % території країни [77]. 

За станом на 20 січня 2020 р. в Україні створено 1 029 об’єднаних 

територіальних громад, в яких проживають 11,7 млн осіб (33,3 % від загальної 

кількості населення) на площі 246,8 тис. км2 (44,2 % від загальної площі). 

Упродовж 2015-2019 рр. об’єдналися чи приєдналися 4 698 територіальних 

громад, що дорівнює 42,9 % від загальної чисельності рад базового рівня за 

станом на 01.01.2015 р. Однак 6 263 громади досі не об’єдналися. Середня 

чисельність територіальних громад, що об’єдналися в одну ОТГ, становить 4,6, 

середня кількість жителів однієї ОТГ – 11 388 осіб [78]. 

Об’єктом дослідження обрано Коломацьку ОТГ Харківської області. 

Утворення Коломацької громади відбулося 29 жовтня 2017 року шляхом 

об’єднання Коломацької селищної та Різуненківської, Покровської, 

Шляхівської, Шелестівської сільських рад Харківщини. Межі Коломацької 

селищної громади збігаються з межами Коломацького адміністративного 
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району (одна з перших громад регіону, яка об’єднала весь район в одну 

громаду). Площа громади становить 329,5 км2, або 1,05 % від території 

Харківської області. Громада розташована поруч із Краснокутським районом 

Харківської області на півночі, Валківським – на сході, Чутівським районом 

Полтавської області – на південному заході [79, с. 4].  

Селище Коломак – адміністративний центр громади, що віддалене на 87 

км від обласного центру та на 400 км – від столиці України.  

Містобудівна документація (генеральні плани) для населених пунктів 

громади розроблялися в радянські часи, а саме: селища Коломак (1974 р.), 

Жовтневе (1979-1982 рр.), Покровка (1968 р.), Кисівка (1969 р.), Шляхове 

(1969 р.), Різуненкове (1968-1974 рр.), Мірошниківка (1969 р.), Пащенівка (1968 

р.), Шелестове (1967 р.) [79, с. 11]. Для 27 % населених пунктів (дев’яти) така 

документація потребує оновлення, а у 73 % (24 поселеннях) генеральних планів 

наразі немає, як і проектів із землеустрою на території громади. Така ситуація є 

радше типовою, ніж винятковою, адже наприклад у Паланській ОТГ 

Уманського району Черкаської області ситуація подібна, оскільки проекти із 

землеустрою на її території також не розроблялись, крім технічної документації 

з передачі земельних часток (паїв) у власність, а також генеральних планів 

частини населених пунктів ще із 70-80-х років [80, с. 46-47]. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» № 385 від 

06.08.2014 [81] та Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 

року [82] розроблено Стратегію розвитку Коломацької селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2025 роки [83]. Ціль стратегії орієнтована на 

модернізацію всіх сфер життєдіяльності, наближення громади до стандартів 

сталого розвитку та досягнення конкурентних позицій у регіональному та 

національному вимірах. 

Географічне положення досліджуваної нами Коломацької ОТГ – західна 

частина Харківської області. Громада розташована в Лісостеповій зоні. 

Місцевість рівнинно-горбкувата, нахилена до півдня, розчленована балками і 
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ярами. Територією громади протікає річка Коломак – притока Ворскли 

Дніпровського басейну. Громада багата на такі корисні копалини – глину, 

пісок, поклади газу та водні ресурси. 

Клімат на досліджуваній території помірно континентальний. Літо тепле, 

переважаюча температура вдень – 19-25ºС, а нічна сягає 16-18ºС. Опади у 

вигляді короткочасних злив. Осінь на початку тепла та суха, ближче до 

половини і в кінці – прохолодна з тривалими дощами. Зима м’яка з похмурою 

погодою, часто з відлигами. Сніговий покрив тримається впродовж 100-

110 днів. Денна температура повітря – мінус 5-10, нічна – мінус 8-15, 

абсолютний мінімум становить -35ºС. Ґрунт промерзає на глибину 50-70 см. 

Весна в першій половині прохолодна, а у другій – більш тепла [79, с. 11-12]. 

Найбільша цінність громади – людський ресурс, який сприяє її соціально-

економічному розвитку. До складу Коломацької громади входить 34 населених 

пункти, на території яких зосереджено 4 238 дворів із 6 915 жителями (за 

станом на 01.12.2018 р.). Майже половина мешканців – 3 256 осіб (45,2 %) 

проживає в селищі Коломак, що пояснюється наявністю об’єктів соціальної 

сфери, належним автомобільним сполучення місцевого значення. Наступні 

позиції за людністю посідають села Шелестове (1 320 осіб) та Різуненкове 

(652 осіб). [79, с. 13-14]. Наводимо кількість населення в розрізі старостинських 

округів (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Структура населення Коломацької ОТГ, осіб (%) (сформовано 

автором за [79])  
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Протягом останніх років кількість населення має тенденцію від’ємного 

приросту, що спричинено значною віддаленістю обласного центру та 

пожвавленням переїзду до країн Європейського Союзу. При цьому в селищі 

Коломак – адміністративному центрі досліджуваної громади спостерігається 

збільшення кількості населення (рис. 2.2). Загальна кількість жителів громади 

упродовж 2015-2018 років зменшилася на 5 %. 

 

 

Рис. 2.2. Динаміка населення Коломацької ОТГ, 2015-2018 рр., осіб 

(сформовано автором за [79, с.14]) 

 

Щодо природного руху населення, то кількість померлих у громаді у 2-3 

рази перевищує народжених. За цих обставин фактором незначного 

покращення демографічної ситуації у спільноті є позитивне сальдо міграції, що 

відчутно зросло впродовж 2016-2017 років (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1  

Природний та міграційний рух населення Коломацької ОТГ по роках, 

осіб* 

Показник 2015 2016 2017 2018 

Народжуваність 72 71 74 47 

Смертність 154 187 157 154 

Природній приріст -82 -116 -83 -107 

Прибулі 71 106 83 – 

Вибулі 67 38 31 – 

Сальдо міграції 4 68 52 – 

Загалом -78 -48 -31 – 

*Джерело: сформовано автором за [83, с. 13]. 

 

Структура населення громади за статтю та віком характеризується 

переважанням осіб у працездатному віці (19-60 років) над людьми похилого 

віку та дітьми, а також жінок над чоловіками (рис. 2.3, 2,4).  

 

 

Рис. 2.3. Розподіл населення Коломацької ОТГ за статтю (сформовано автором 

за [79, с. 16]) 
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Соціально та економічно активне населення у віці 18-60 років становить 

близько 57 % від його загальної кількості, а люди пенсійного віку – близько 

27 %. Водночас динаміка статево-вікової структури жителів у громаді 

погіршується: упродовж останніх чотирьох років кількість дітей зменшилася на 

0,5 % (до 15,9 %), людей працездатного віку – на 1,2, а осіб похилого віку – 

зросла на 1,7 %. Внаслідок цього відбулося зростання демографічного 

навантаження на кожного економічно активного мешканця в спільноті, яке на 

початок 2018 року сягнуло 0,75. 

 

Рис. 2.4. Розподіл населення Коломацької ОТГ за віком (сформовано автором 

за [79, с. 15-16]) 

 

Близько ¼ по кожній позиції кількості працюючого населення громади 

належить до таких сфер, як сільське господарство, промисловість та освіта 

(рис. 2.5). Значно нижча частина економічно активного населення задіяна у 

таких сферах, як державне управління, соціальна допомога, охорона здоров’я 

тощо. 

Коломацька ОТГ володіє трудовим потенціалом із доволі високим рівнем 

освіти та кваліфікаційним складом, незважаючи на те, що демографічна 
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ситуація не сприяє його нарощуванню. Трудовий потенціал спроможний 

забезпечити реформування господарства громади попри особливості структури. 

 

 

Рис. 2.5 Структура зайнятості Коломацької ОТГ за видами економічної 

діяльності (сформовано автором за [79, с. 17]) 

 

У громаді, як і в області загалом, сьогодні гостро стоїть питання 

раціонального використання наявної робочої сили, її належного розподілу між 

галузями господарства, ліквідації безробіття тощо. Навантаження на одне 

вільне робоче місце у спільноті сягає 88, а Харківській області – 8 осіб.  

Середній рівень доходів у вигляді заробітної плати протягом останніх 

років дещо зріс, а іноді досить помітно перевищує середній в урбанізованій 

Харківській області: 2017 р. – на 20, а 2018-го – на 3 %(рис. 2.6). 

Економічну ситуацію на досліджуваній території характеризує низька 

підприємницька активність. Зокрема, у громаді зареєстровано 160 фізичних 

осіб-підприємців і 38 юридичних осіб, із яких 36 малих підприємств. Згідно із 

статистичними даними 2015-2018 рр. спостерігалась тенденція зменшення 

кількості фізичних осіб-підприємців на 101 (майже на 40 %) і створено лише 

три юридичні особи за рахунок малих підприємств.  
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Рис. 2.6. Динаміка середньої заробітної плати у Коломацькій громаді та 

Харківській області (сформовано автором за [79, с. 18]) 

 

Більшість суб’єктів господарської діяльності працюють у сферах 

сільського господарства, оптової і роздрібної торгівлі, наданні колективних, 

громадських і особистих послуг. Також необхідно врахувати недостатність 

статистичних даних, які стосуються найманих працівників (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Кількість зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності та 

найманих працівників Коломацької ОТГ за видами діяльності (сформовано 

автором за [79, с. 19]) 
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В громаді зареєстровано 261 фізична особа-підприємець, 15 фермерських 

господарств та 12 підприємств (фізичних осіб). 

Виробничий комплекс Коломацької громади представлений двома 

підприємствами – ТДВ «Новоіванівський цукровий завод» і ТОВ «Василенків 

хутір», яке зареєстроване в Полтавській області. 

Сільське господарство – основа економічного розвитку громади. 

Вважається, що пріоритетними видами економічної діяльності в започаткуванні 

власного бізнесу є рослинницька й тваринницька галузі. Наводимо основні 

характеристики провідних підприємств виробників сільськогосподарської 

продукції (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Основні характеристики провідних підприємств виробників 

сільськогосподарської продукції Коломацької ОТГ* 

Назва підприємства 
Вид 

діяльності 

Кількість 

працюючих, 

осіб 

Площа ріллі 

в обробітку, 

га 

ТОВ АПО «Мрія»  
Рослинництво, 

тваринництво 
85 4070 

СТОВ «Колос»  Рослинництво 67 3050,9 

ТОВ «Лан»  Рослинництво  28 2046,2 

ПП АФ «Коломацька»  Рослинництво  16 890 

СТОВ «Відродження»  
Рослинництво, 

тваринництво 
25 975,1 

СТОВ «Ніка»  Рослинництво  – 779,9 

СТОВ «Жовтневе»  Рослинництво  6 461 

ПСП «Кисівське»  Рослинництво  15 738,5 

ПСП «Нове життя»  Рослинництво  – 779 

ТОВ «Омбілік Агро»  Рослинництво  – 391,4 

СФГ «Вовчок»  Рослинництво  – 314 

ПСП «Лілія»  Рослинництво  5 335,2 

*Джерело: розроблено автором за даними [83, с. 18]. 

 

Провідними сільськогосподарськими підприємствами громади є ТОВ 

АПО «Мрія», СТОВ «Колос», ТОВ «Лан», СТОВ «Відродження», ПП АФ 
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«Коломацька», СТОВ «Ніка», ПСП «Кисівське», в обробітку яких перебуває від 

738,5 до 4070,0 га ріллі. 

Загалом землекористувачами всіх форм власності обробляються 25 тис. 

гектарів сільськогосподарських угідь, із яких на ріллю припадає 22 тис. га, 

пасовища – 784 га, багаторічні насадження – 379 га. Сільськогосподарські землі 

є основним ресурсом громади, частка яких становить майже 80 % усього 

наявного земельного фонду, із яких 66,9 % земельних угідь займає рілля. Отже, 

розораність земельного фонду громади значна. 

У секторі сільського господарства переважає рослинництво, зокрема 

вирощування зернових, зернобобових і олійних (соняшнику) культур і 

цукрового буряка.  

Посівні площі цих культур упродовж 2016 - 2018 років мають тенденцію 

до зменшення (рис. 2.8). Спостерігається поступове зростання площі ріллі, 

відведеної під зернобобові культури при одночасному скороченні посівів 

соняшнику. 

 
 

Рис. 2.8. Посівні площі основних сільськогосподарських культур у Коломацькій 

ОТГ, тис. га (сформовано автором за [79, с. 20]) 

 

Отже, посівним площам відповідають обсяги виробництва таких культур, 

як зернобобові та соняшник (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Обсяги виробництва основних сільськогосподарських культур у 

Коломацькій ОТГ, тис. т (сформовано автором за [79, с. 21]) 

 

Виняток становить високоврожайний у натуральних одиницях цукровий 

буряк. Урожайність зазначених культур збільшилася 2018 р. (рис. 2.10), що 

стало важливим фактором підвищення ефективності сільськогосподарського 

виробництва в ОТГ. Загальний рівень урожайності основних 

сільськогосподарських культур є високим. 

 

Рис. 2.10. Урожайність основних сільськогосподарських культур у Коломацькій 

ОТГ, ц/га (сформовано автором за [79, с. 21]) 
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У тваринницькому комплексі громади домінує відгодівля свиней, якою 

займаються два сільськогосподарські підприємства району, що утримують 851 

голову свиней (статистичні дані за станом на 01.01.2018 р.). Господарства 

громади займаються відгодівлею великої рогатої худоби, що становить 302 

голови (у тому числі корів – 78), овець – 289, вирощуванням птиці – 491 голів, 

коней – 19. Оцінюючи розвиток тваринництва, відзначимо тенденцію 

скорочення поголів’я свиней (рис. 2.11), яке частково компенсується 

зростанням кількості голів великої рогатої худоби та овець. 

 

 

Рис. 2.11. Динаміка поголів’я сільськогосподарських тварин у Коломацькій 

ОТГ (сформовано автором за [79, с. 22; 83, с. 21]) 

 

На території громади працюють великі сільськогосподарські виробники 

так і невеликі фермерські господарства, що створює сприятливе підґрунтя для 

розвитку конкурентного середовища галузі. 

Суттєвий вплив на розвиток громади має рівень фінансового 

забезпечення. Доходи бюджету 2019 р. становили 68,9 млн грн (у т.ч. 68,4 млн – 

загального фонду бюджету), видатки (2018 р.) 68,9 млн грн (у т.ч. 68,4 млн – 

загального фонду бюджету). Медична субвенція з державного бюджету 

дорівнювала 13, освітня – 15,3 млн грн [79, с. 23]. 
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Визначальним джерелом поповнення бюджету Коломацької ОТГ (раніше 

– зведеного бюджету Коломацького району) упродовж 2015-2018 років був 

податок на доходи фізичних осіб. Зокрема, 2018 р. цей податок забезпечив 

формування 45,4 % усіх надходжень бюджету громади. Збільшення обсягів 

надходжень від цього виду податку та інших (внутрішні податки на товари та 

послуги, податок на майно, екологічний податок тощо) обумовило загальне 

зростання обсягів доходів бюджету у 2,4 разу протягом останніх чотирьох 

років. Серед інших істотних джерел власних надходжень є плата за землю та 

єдиний податок від сільськогосподарських та інших виробників (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Склад доходів бюджету Коломацької ОТГ, 2018 р. (сформовано 

автором за [79, с. 23]) 

 

На території громади найбільшими платниками податків сьогодні є ТОВ 

АПО «Мрія» (с. Покровка), ТДВ «Новоіванівський цукровий завод» 

(с. Коломак), СТОВ «Колос» (с. Шелестове). 

Бюджетні кошти громади в основному спрямовані на освіту – 2018 р. – 38,2 % 

усіх видатків бюджету (рис. 2.13). Іншими важливими галузями, на які виділяються 
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житлово-комунальне господарство, охорона здоров’я. Також 2018 р. значні обсяги 

видатків передбачалися за статтею економічної діяльності. 

 

 

Рис. 2.13. Структура видатків бюджету Коломацької ОТГ, 2018 р. (сформовано 

автором за [79, с. 24]) 
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житлово-комунальне господарство, соціальне забезпечення, освіта, медицина, 

рекреація, культура, екологія) – це складові, що спроможні вивести громаду на 

новий рівень розвитку. 
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функцію перевезення як усередині громади, так і за її межі. Також обслуговує 

та доповнює залізничний транспорт. На території громади є транспортна 
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значення. Територією громади проходить автомобільна дорога державного 
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доріг забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами, під’їзди 

до яких мають тверде покриття. Налагоджене транспортне сполучення також 

між старостатами і центром громади. Через територію громади (на відстані 7 км 

від її центру) проходить Південна залізниця (станція в с. Шелестове) [79, с. 26]. 

Достатньо розвинутою на території громади є торговельна мережа, що 

представлена 47 магазинами (16 продовольчих, 13 непродовольчих і 18 

змішаних) і 7 кіосками (3 продовольчі, 1 непродовольчий і 3 змішані). У сфері 

ресторанного господарства та громадського харчування налічується 12 об’єктів 

(8 кафе, 3 шкільні їдальні та 1 кондитерський цех), 30 закладів побутового 

обслуговування, серед яких по одному з ремонту взуття, ремонту і пошиву 

одягу, ремонту складної побутової техніки, і 3 перукарні [79, с. 27-28]. 

Мережа закладів шкільної освіти на території ОТГ представлена трьома 

загальноосвітніми навчальними закладами – Коломацьким, Шелестівським 

НВК та Різуненківським ліцеєм, в яких навчається 692 учні, та чотирма 

дошкільними закладами із загальною кількістю 230 дітей: два – у селищі 

Коломак та по одному – у селах Шелестове і Різуненкове (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Мережа дошкільних навчальних закладів Коломацької ОТГ* 

Назва закладу 
Місце 

розташування 

Кількість  

вихователів дітей груп 

Новоіванівський 

ДНЗ 

Смт.Коломак, 

вул. Спортивна, 10 
4 45 2 

Коломацький НВК 
Смт. Коломак, 

в’їзд Свободи, 2 
8 75 3 

Шелестівський 

НВК 

С. Шелестове, 

вул. Лермонтова, 1 
8 80 3 

Різуненківський 

НВК 

С. Різуненкове, 

вул. Шкільна, 4 
2 30 1 

Усього – 22 230 9 

*Джерело: [83, с. 27]. 

 

Кваліфіковану медичну допомогу жителям громади надають кілька 

медичних закладів, а саме КЗОЗ «Коломацька ЦРЛ» та «Центр первинної 
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медико-санітарної допомоги Коломацького району», до складу якого входять 

п’ять фельдшерсько-акушерських пунктів і чотири амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини. У 2017 році запрацювала урядова програма 

«Доступні ліки», для реалізації якої виділено кошти в сумі 127,6 тис. грн. 

Видатки по галузі «Охорона здоров’я» становили 99,9 % (8 005,3 тис. грн) [83, 

с. 29-30]. 

Дозвілля, культура та освіта добре розвинені, оскільки цьому сприяє 

наявність на території громади трьох будинків культури, чотирьох сільських 

клубів та дев’яти бібліотек. Найбільше видатків з бюджету громади виділяється 

на освіту (45 %), утримання апарату ради громади (17 %), а на охорону здоров’я 

мешканців – 15 %. Проте суттєвого покращення матеріально-технічного 

оснащення закладів освіти, культури, медицини не спостерігається. 

Особливе культурно-просвітницьке значення на території громади мають 

30 пам’яток культурної спадщини місцевого значення (19 пам’яток археології 

та 11 – історії). Нещодавно виявлені ще чотири об’єкти археології [83, с. 33]. 

Приємним бонусом для мешканців та гостей Коломацької об’єднаної 

територіальної громади є два об’єкти туристичної інфраструктури – природні 

заказники – Ботанічний заказник у с. Різуненкове та Ботанічна пам’ятка 

природи у с. Гуртовівка (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Характеристика природних заказників Коломацької ОТГ* 

Назва об’єкта Тип, категорія Площа, га Місцезнаходження 

Гришкове Ботанічний заказник 30 С. Різуненкове 

Гуртовівка Ботанічна пам’ятка 

природи 
2 С. Гуртовівка 

*Джерело: [83, с. 34]. 

 

З метою збільшення площі земель природно-заповідного фонду в 

Харківській області до 9% від її загальної території ДП «Український науково-

дослідний інститут екологічних проблем» передбачається розширення цих 

територій (заказник ботанічний) у Коломацькій громаді (зокрема, у селах 
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Шляхове – 22,7 та Григорівка – 18,0 га). Показник заповідності становить 0,1 % 

від загальної площі громади, а середній в області – 2,37 %. 

 

 

2.2. Інституційні передумови участі громадян (жителів) у формуванні 

цілей територіально-просторового розвитку громади 

 

Більше як п’ять років минуло від започаткування в Україні 

децентралізації влади та формування об’єднаних територіальних громад. 

Сутність децентралізації як і раніше, полягає в розширенні можливостей та 

зобов’язань новоутворених громад. З одного боку, відбулася зміна пропорції 

розподілу бюджетних надходжень між місцевими та державним бюджетами за 

різними статтями, а з іншого ‒ громади змушені за власні кошти утримувати 

соціальну інфраструктуру [84]. Тому, володіючи значно більшими грошовими 

надходженнями, кожна громада має максимально ефективно ними 

скористатися з метою отримання довгострокової вигоди відповідно до 

розробленої стратегії розвитку, а не просто їх освоїти. 

Дієвим стимулом об’єднання громад стала урядова ініціатива стосовно 

запровадження дотацій та субвенцій саме для ОТГ [84]. Разом із тим ці кошти 

мають використовуватися відповідно до призначення субвенції чи дотації. 

Більшість новоутворених громад потрапили у залежність від цих коштів, 

оскільки розвивати самотужки інфраструктуру не спроможні [85]. Тому 

виникає запитання здатності стратегій, які розробляються для громад, 

забезпечити економічне зростання, соціальний розвиток цих спільнот та 

збільшення бюджетних надходжень у довгостроковій перспективі. 

У цьому контексті, нами вивчено змістовну складову стратегій розвитку 

громад, які розроблялися відповідними науковими установами, проектними 

організаціями, виявлено, що здебільшого вони орієнтовані на покращення 

(будівництво чи ремонт) соціальної та технічної інфраструктури. З одного боку, 

– це плани з освоєння наявних коштів, але з іншого – спрямовані на виконання 
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безпосередніх завдань у територіальних громадах і сприяють покращенню 

якості життя. 

Негативною тенденцією в цих стратегіях є те, що центром уваги є лише 

комфорт, який створюється шляхом розвитку інфраструктури, а не людина, її 

розвиток. У більшості з них недостатньо враховуються потреби жителів громад 

(не проводяться опитування), не ставиться конкретна ціль, не визначаються 

перспективи розвитку громади на 10, 20 чи 30 років. Це означає, що горизонт 

планування є короткостроковим, а значить стратегія не відображає чіткого 

бачення, якою громада має стати в перспективі. Стратегії без чітко 

сформульованої мети, конкретних завдань часто не виправдовує себе за 

багатьма напрямами. 

Оскільки найважливішою цінністю, визначальним ресурсом громади є 

людський, проведено опитування жителів Коломацької ОТГ (акцентовано увагу 

на їхніх знаннях та готовності навчатись для подальшого розвитку як індивіда, 

так і громади в цілому). Визначена стратегічна мета може слугувати суттєвим 

заохочувальним чинником для населення громади щодо розвитку, навчання і 

досягнення більшого. Це один із суттєвих складників успіху реалізації кінцевої 

мети стратегії розвитку громади.  

Наприклад, в Європейському Союзі програма регіонального розвитку 

«Місцевий порядок денний 21» (нім. «Lokale Agenda 21») є однією з двох 

найбільших передбачуваних, цілі якої (забезпечення сталого регіонального 

розвитку й підвищення якості життя у перспективі) переплітали з інтересами, 

знаннями, потребами жителів громад та регіонів, із якими велась 

цілеспрямована робота: надання консультацій, порад, сприяння в налагодженні 

комунікації між людьми й різними організаціями та супровід усіх процесів у 

рамках програми [30]. 

Цілком зрозуміло, що освічені й соціально та економічно активні 

громадяни посилюють громаду й державу загалом. Тому проведення роботи з 

населенням громад запобігає ризику, що децентралізація не лише не покращить 

якість життя людей, а й призведе до ще більшого їх збідніння. 
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На думку оглядачів М. Віхрова [86] та І. Капсамуна [87], існує засторога, 

що децентралізація влади може посприяти зміцненню позицій так званих 

місцевих князьків, які доволі часто пов’язані з криміналом та паразитують на 

місцевих бюджетах. За результатами проведеного опитування фондом 

«Демократичні ініціативи» 2018 р. цього побоювались 23 % опитаних [88]. Такі 

ж ризики реформи децентралізації влади вбачає і Ю. Ганущак, проте вважає, 

що вони спричинені відсутністю змін до конституції, які дозволили б 

запровадити посаду префектів [89]. 

Зауважимо також, що централізоване призначення на посаду голови 

районної чи обласної державної адміністрації не є запорукою запобігання 

цьому явищу в районі чи області. Відповідно до висновків американського 

вченого Ф. Фукуями, визнаного фахівця у сфері дослідження інституцій та 

владної бюрократії, саме сильні інститути та місцева бюрократія гарантують 

відсутність такого явища, а сильні інститути не можуть функціонувати без 

зрілого, освіченого й активного суспільства, якщо йдеться про держави з 

демократичним устроєм. Натомість, у разі передачі влади на місця в державах 

зі слабкими інституціями є великий ризик розростання феодалізму й подальшої 

деградації державності [32]. 

Тому стратегія розвитку громад має передбачати формування 

довгострокових цілей для досягнення кінцевої мети, акцентуючи увагу на 

безпосередньому розвитку її жителів.  

На території Коломацької ОТГ налагоджений зворотний зв’язок із 

керівництвом та жителями громади. Коломацьку громаду можна вважати 

успішним прикладом утворення ОТГ, якщо говорити про фінансові показники 

та ефективність роботи місцевого самоврядування. Також для ОТГ розроблена 

стратегія розвитку до 2025 року, яка є доволі всеохоплюючою, проте в ній 

недостатньо уваги приділено роботі з місцевим населенням у просвітницькій та 

освітній сферах та залучення до саморозвитку. 

У процесі розроблення стратегії проводилося опитування громадян, проте 

воно обмежилось кількісними показниками стосовно вражень від життя в 
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громаді, бажання в ній проживати та готовності працювати для благоустрою, 

забезпечення соціальних, культурних, освітніх і медичних потреб. При цьому 

жодних висновків за проведеним опитуванням не зроблено, тому й невідомою 

залишається його мета. 

Це стало підставою для прийняття рішення про якісно-кількісне 

опитування населення Коломацької ОТГ методом анонімного інтернет-

анкетування за допомогою сервісу «Google Docs» та за сприяння селищного 

голови В. Гуртового і співробітниці селищної ради Н. Єфімович. Анкетування 

проводилось у жовтні та листопаді 2019 року, тобто майже через два роки після 

створення Коломацької ОТГ [90].  

Анкетне інтерв’ю є формалізованим, адже воно чітко структуроване та 

впорядковане. Фокус-групи для соціологічного дослідження не створювались, 

оскільки мета полягала у максимальному охопленні всіх жителів громади, а не 

конкретної групу.  

Потрібно зазначити, що інтернет-опитування могло ускладнити участь 

людей старшого віку в анкетуванні, проте дало змогу залучити молодь та 

школярів, що суттєво, адже за результатами опитування передбачалась мета 

сформувати стратегію планування з урахуванням перспективи розвитку в 

майбутньому, яку відповідно реалізовуватиме молодь і люди середнього віку. 

Загалом в опитуванні брали участь представники різних вікових груп майже в 

рівних пропорціях, відповідно вікова репрезентативність досягнута. 

Як уже зазначалося, опитування є якісно-кількісним, але слід з’ясувати, 

чим же відрізняється якісне опитування від кількісного й чому воно є 

змішаним. Обраний підхід пов’язаний із тим, що кількісним вважається 

дослідження, у центрі уваги якого є числові дані, а якісним – із увагою на 

даних, що не можуть бути виражені кількісно. До того ж якісна стратегія 

застосовується здебільшого у випадках, коли важливо виявити різноманіття 

явищ, думок, ідей або детально їх охарактеризувати. Кількісна стратегія 

необхідна для вивчення трендів та масштабу явища [91]. Отже, при опитуванні 



106 

 

обрано обидва підходи, адже вивченню підлягали як якісний, так і кількісний 

вимір досліджуваних явищ. 

Анкета складалася з п’яти розділів різного спрямування. У першому 

проводиться кількісне опитування, а саме визначення місця проживання 

респондента, вікова група, вид діяльності. Оцінювання в другому розділі 

здійснювалося за кількісними та якісними характеристиками (як закриті, так і 

відкриті питання) і спрямовувалося на визначення рівня знань про 

децентралізацію та її вплив на розвиток громади, а також отримання вражень 

про ці явища та їх наслідки для респондента. Визначальним для результатів 

опитування є третій розділ анкети, в якому йдеться про розвиток кооперації, 

застосування кластерних підходів, масштабування, виробництво та просування 

бренду громади/регіону/ продукції. Це ті основні тренди розвитку регіонів, на 

які звертають особливу увагу в розвинених країнах. Зважаючи на знання, 

бачення, ідеї жителів громади можна ставити мету й розробляти стратегію її 

розвитку. Цей розділ містить якісну та кількісну складову. Четвертий розділ не 

є опитувальним, а інформаційним, тобто в ньому автором дослідження описані 

явища, про які запитується в третьому розділі. В останньому, п’ятому розділі 

досліджувалося питання, пов’язане з готовністю жителів громади навчатись та 

працювати для досягнення особистих і громадських цілей (зокрема, якій сфері 

надають перевагу). Розділ складається лише з кількісних запитань [92, с. 41] 

(дод. Б). 

Чи є кількісні результати в проведеному опитуванні цілком 

репрезентативними, оцінити важко, адже в добровільному опитуванні брали 

участь насамперед ініціативні люди, проте рухає вперед та розвиває громаду й 

державу активна меншість. Відповідно, на основі кількісних даних можна 

висувати близькі до істини гіпотези. Якісні дані в будь-якому випадку важливі 

й не залежать від кількості респондентів та методу опитування. Звідси й до 

кінця підрозділу, якщо не зазначено інше джерело, усі дані та їх аналітика 

виконано на основі анкет опитування жителів Коломацької ОТГ, відповіді з 

яких аналітично згруповані (дод. В). 
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В анкетуванні взяли участь 48 жителів ОТГ, що при кількості її 

населення, яке за станом на 1 січня 2018 року складало 6 906 осіб, є достатнім, 

особливо для якісної складової дослідження. Як уже зазначалося, розподіл за 

віковими групами є приблизно рівномірним, а також включає двох 

неповнолітніх й одну людину старшу за 65 років. В інші вікові групи потрапляє 

від 10 до 14 осіб, причому 14 – у вікову групу від 51 до 65 років, в якої крок 

становить 15, а не 10 років, як в інших. За місцем проживання розподіл також 

приблизно відповідає населенню колишніх селищних/сільських рад або 

нинішніх старостинських округів на території ОТГ. У колишній Коломацькій 

селищній раді проживає понад половина населення громади, а в Шелестівській 

сільській раді – близько однієї чверті. В опитуванні взяло участь дещо більше 

жінок, ніж чоловіків. 

Проте розподіл за видами діяльності виглядає менш репрезентативним, 

ніж наведені дані, оскільки понад 40 % працюють держслужбовцями чи в 

органах місцевого самоврядування, 17 – учителями та 10 % – на комунальному 

підприємстві. Інші види діяльності представлені лише одним або двома 

респондентами кожен – фермер, підприємець, студент, керівник підприємства, 

лаборант, медична сестра, військовослужбовець, різнороб, домогосподарка, 

пенсіонер,; безробітні (2 особи), школярі (2 особи). 

Отже, в опитуванні брали участь здебільшого співробітники районної 

адміністрації, селищної ради та працівники комунальних закладів, на які 

загалом припадає 73 % від усіх респондентів. Тобто учасники добровільного 

інтернет-анкетування – це люди, які й так активно працюють у політичній та 

соціальній сферах громади. Отже, репрезентативність випадкової вибірки в 

аспекті зайнятості є низькою, проте щонайменше якісна компонента 

дослідження не втрачає своєї актуальності. 

Ураховуючи наведені вище дані, цілком природно, що близько 80 % 

респондентів обізнані з новими можливостями та зобов’язаннями, які з’явилися 

у громад у зв’язку з децентралізацією, а також помічають та відчувають її 

користь для громади. При цьому варто зазначити, що відповіді на запитання не 
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повністю корелюють між собою, адже окремі респонденти обізнані щодо 

можливостей, які надає децентралізація громадам, але не помічають 

позитивних змін чи є байдужими до них. Натомість є громадяни, які не знають 

про бюджетні новації та розширення повноважень і зобов’язань громад, проте 

помічають позитивні зміни в них. Негативну відповідь на два запитання дали 

переважно жінки (3 із 4 випадків). Серед цих респондентів – школяр, якому ці 

речі можуть бути не цікавими у зв’язку з юним віком, студентка, яка фактично 

не проживає на території громади, жінка військовослужбовець та лаборантка. 

Повне незнання та байдужість проявив лише один безробітний респондент 

передпенсійного віку. 

15 респондентів також дали власну характеристику користі від 

децентралізації влади чи її відсутність. 14 відповідей були позитивними й лише 

одна відповідь чітко стверджувала, що стало гірше. Позитивні відгуки 

стосувалися переважно таких тем: 

- зростання надходжень до бюджету та вищий рівень бюджетної 

самостійності; 

- ремонт об’єктів соціальної інфраструктури; 

- оформлення й упорядкування земель, інтерактивна кадастрова карта 

району; 

- вивезення твердих побутових відходів коштом місцевого бюджету; 

- покращення зв’язку між жителями та представниками місцевого 

самоврядування; 

- ремонт доріг та іншої технічної інфраструктури; 

- благоустрій території; 

- безкоштовне пасажирське перевезення; 

- відкриття центру надання адміністративних послуг; 

- поява бюджету участі. 

Натомість у випадку з відчуттям/наявністю позитивних змін для себе чи 

родини думки розділились порівну, а саме: 24 респонденти відчули позитивні 

зміни, 22 – не відчули, а 2 – виявили до цього байдужість. Такий результат є 
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очікуваним, адже децентралізація спрямована передусім на підвищення 

загального рівня життя в громаді, а якість життя окремого громадянина 

залежить від нього самого більше, ніж від соціальних та політичних процесів у 

громаді та державі. Варто зазначити, що серед чоловіків дві третини опитаних 

бачать позитивні зміни для себе та родини, а серед жінок – лише близько 37 % 

опитаних. Стосовно вікових груп, то зміни помічають переважно люди старших 

вікових груп, а саме у віці від 41 до 65 років. 

Щодо окремих відкритих відповідей респондентів, то серед них 

позитивно відгукуються автовласники з приводу ремонту доріг, покращення 

рівня адміністративних та соціальних послуг, а любителям спорту до вподоби 

відремонтовані спортивні майданчики і стадіон. Позитив вбачається також у 

розвитку культурного життя громади та своєчасній виплаті заробітної платні. 

Виявлено й негативні аспекти, пов’язані з перерозподілом коштів (респонденти 

вказують на те, що кошти здебільшого залишаються в Коломаці, а в села 

надходять за залишковим принципом). Оскільки межі громади й району 

фактично збігаються, то респонденти вказують на дублювання владних 

структур, а відповідно до функцій та посад, і, як наслідок, виникають 

надлишкові витрати. З невідомих причин про це відповідали на запитання про 

особисті враження, а не щодо успіхів/проблем громади. 

Доволі різнопланові відповіді отримані стосовно можливостей соціальної 

співучасті в громаді й залучення до соціальної роботи, планування/прийняття 

рішень з розвитку громади. Серед респондентів лише 21 особа (44 %) відповіли, 

що такі можливості є, а 27 (56 %) – що вони залучені до соціального життя в 

громаді. Лише 8 осіб стверджують про відсутність такої можливості й 18 не 

знають про її наявність. Одна людина проявила байдужість до цього питання. 

Не залученими себе вважають 18 респондентів, а три – байдужими. Варто 

зауважити, що окремі респонденти, які за професією виконують соціальну 

роботу, не вважають себе залученими в соціальні процеси. 

Серед чоловіків близько 60 % вбачають можливість бути залученим до 

соціальних процесів у громаді та є такими (відповіді практично однакові в 
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більшості чоловіків, що варто вважати логічним явищем). Натомість серед 

жінок більше як половина вважають себе залученими до соціального життя 

громади, проте лише одна третина – що в громаді є така можливість. Наведені 

результати свідчать, що це питання варто досліджувати детальніше. Стосовно 

вікових груп, то як серед тих, хто вбачає можливість для соціальної 

залученості, так і серед залучених кількість зростає з віком. Такий тренд 

простежується дуже чітко, адже в абсолютних показниках у кожній старшій 

віковій групі більше позитивних відповідей, ніж безпосередньо у молодшій за 

неї. Якщо враховувати відносні показники, то домінує вікова група «41-50 

років» з показником близько 75 %. 

Щодо можливості брати участь у плануванні розвитку громади, то 22 

респонденти (46 %) вбачають таку можливість, 19 (40 %) – не знають, чи вона є, 

6 – вважають, що її немає, а одному респонденту байдуже. Характерним є факт, 

що частина держслужбовців та співробітників органів місцевого 

самоврядування не знають, чи є така можливість. Проте не відомо, чи їх 

відмежували від даних процесів, чи вони не проявляють бажання брати участь у 

них. 

Позитивні відповіді на поставлене питання розділились майже порівну 

між чоловіками й жінками – 10 та 12 відповідей «так» відповідно, та за часткою 

позитивних відповідей залежно від статі – 47 і 44 % відповідно. Як і у випадку 

із соціальною залученістю, віковий тренд у цьому питанні аналогічний і 

простежується чітко. 

В підсумковому запитанні цього розділу дізнались у респондентів, чи 

бажають вони й надалі проживати на території своєї громади та попросили 

обґрунтувати свою відповідь. Тому отримано якісну складову опитування, 

згідно з якою можна зрозуміти, які саме явища та процеси спонукають людей 

обирати ту чи іншу відповідь. 92 % опитаних висловили бажання проживати на 

території Коломацької ОТГ, а четверо респондентів виявили бажання 

переїхати. Один із них (неповнолітній школяр) планує це зробити найближчим 

часом. Можливо, це пов’язано з його бажанням вступити до ВНЗ. Інші троє 
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респондентів мають намір покинути громаду та шкодують, що не можуть 

переїхати. 

Проте серед 44 респондентів, які виявили бажання жити на території 

громади, 14 осіб, або 29 % від загальної кількості, не вбачають у ній для себе 

перспективу. Лише 12, або одна чверть від загальної кількості, пов’язують 

перспективу з територією громади і 37,5 % почувають себе зручно на території 

громади, оскільки поруч є рідні та друзі. 

Загалом рівень позитивно налаштованих щодо проживання на території 

громади людей зріс до 63% з 51%. Дані отримані за результатами опитування 

проведеного на початку 2019 року через анкетування, аналіз якого наведено в 

стратегії розвитку Коломацької ОТГ [83]. 

Обґрунтували власні відповіді13 респондентів, тобто надали якісну 

інформацію, яка допоможе вивчити це явище. Серед позитивних відгуків 

переважають такі: дехто бачить позитивні зрушення й бажає шукати роботу на 

території громади; наголошують на покращенні соціальної та технічної 

інфраструктури; окремі респонденти бажають тут жити, оскільки це їх 

батьківщина; респондент передпенсійного віку стверджує, що йому зручно 

жити у власному домі; віра в краще майбутнє й бажання розвивати свій край. 

Щодо негативних реакцій, то переважно люди не бачать перспектив, їх не 

влаштовує якісь роботи місцевої влади, брак робочих місць та обмеженість 

можливостей власного розвитку як особистості. 

Результати опитування за третім – одним із найважливіших розділів 

анкети привертають особливу увагу, адже йдеться про розвиток кооперації, 

кластерів, масштабування, виробництва і створення брендів. Щоб зрозуміти, 

яка кількість людей знається на цій тематиці, опитування розпочали з кількох 

запитань, що вивчають кількісні явища. 52 % респондентів відповіли, що їм 

відомо про переваги кооперації/співучасті в бізнесі чи виробничих процесах, 

при цьому 46 % (22 особам) респондентів такі переваги невідомі, а один 

проявив байдужість. Якщо йдеться про ефект від масштабування виробництва, 

то більшість не обізнані з ним (52 %), або він їх не цікавить (8 %) і лише 19 
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(40 %) респондентам відоме таке явище. Стосовно виробничих (регіональних) 

кластерів, то лише 15 респондентів (близько однієї третини) стверджують, що 

обізнані з цим явищем, а 32 воно не відоме й одному – байдуже. 

Проаналізовано також відповіді на ці питання в розрізі статі респондентів 

та вікової групи, до якої вони належить. У середньому кожен другий чоловік 

стверджував, що йому відомі явища, про які ми запитали, а саме 57, 52 і 43 % 

відповідно для 12, 13 і 14-го питань анкети. Щодо жінок, то лише на 12-те 

питання ствердно відповіли близько половини від опитаних, на 13-те – майже 

одна третина дали позитивну відповідь, а на 14-те – близько однієї чверті. 

Віковий розподіл також виглядає доволі цікаво, адже в абсолютних 

показниках дані свідчать на користь старших вікових груп (41-50 та 51-65 

років), проте у відносних (чисельність відповідей «так» від кількості 

респондентів відповідної вікової групи) лідером є молодша вікова група, а саме 

респонденти від 19 до 30 років. На подив, найгірша ситуація у вікової групи 31-

40 років як за абсолютними, так і за відносними показниками. 

Лише одна третина опитаних стверджує, що в громаді/регіоні є продукти, 

які з нею/ним асоціюються, близько однієї чверті – що таких продуктів немає, а 

понад 40 % не знають, чи такі продукти існують. Серед чоловіків понад 40 % 

стверджують, що такий продукт є, проте лише 25 % жінок їх підтримує. У 

розрізі віку домінують старші групи, молодь не чула про асоційовані з 

громадою/регіоном продукти. 

Майже кожен із респондентів, який стверджував, що такі продукти є, 

навів приклади, а саме: 

- цукор Новоіванівський (3 згадування і 9 загалом); 

- сир Коломацький (4 згадування), «Мрія» (1), твердий (7 згадувань); 

- соняшникова олія «Василенків хутір» (2 згадування), «Покровська» (2), 

олія соняшникова (5 згадувань загалом); 

- зернові, зерно, посівне зерно СТОВ «Колос» (1 згадування), 

сільгосппродукція (4 згадування загалом); 

- земля, на якій можна виробляти продукцію (1 згадування). 
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Аналізуючи ці відповіді зазначимо, що земля не є брендом, а засобом 

виробництва, як і зернові культури чи сільгосппродукція, котрі є чимось 

специфічно регіональним для Коломаччини. Не можна вважати регіональним 

брендом також цукор, сир та соняшникову олію. Якщо якийсь із цих продуктів 

виготовляється за спеціальною рецептурою й відрізняється від інших, або ж 

просувається як регіональний бренд Коломаччини під назвою «цукор/сири/олія 

Коломаччини», його можна вважати регіональним брендом, але важливо саме 

так його просувати. 

Назва торгової марки, якщо вона не просувається як регіональна, не є 

регіональним брендом. Регіон чи топонім з регіону повинен міститись у назві, 

на тильній стороні пакування, або ж на пакуванні повинен бути логотип бренду 

регіону. Відповідно новоіванівський цукор, чи покровську олію можна вважати 

регіональним продуктом, а сир «Мрія» та олію «Василенків хутір» – залежно 

від детальнішого позиціонування продукту. 

Наступне запитання потребувало від респондентів виявлення знань про 

наявність у громаді/регіоні бренду або бренду продукту/послуги, що 

просувається як регіональний. Ствердно відповіли 35 % опитаних, натомість 

40 % вважають, що такого бренду немає, а 25 % гадки не мають про це. 

Статевий та віковий розподіл відповідей аналогічний розподілу з попереднього 

питання. 

Надані відповіді 12-ма респондентами 

доповнено письмовими коментарями, згадуючи 

переважно ті ж торгові марки та продукти, що й у 

коментарях до попередньої (їх детально описано та 

розглянуто вище). Проте, один респондент 

зазначив, що герб Коломаччини (рис. 2.14) є 

місцевим брендом, проте це не зовсім так. З одного 

боку, герб дійсно чітку прив’язаний до 

Коломаччини (історичний зв’язок з місцевістю), 

проте герби за рахунок загромадження здебільшого 

Рис. 2.14. Герб 

Коломацької ОТГ [83] 
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не привертають увагу, важко запам’ятовуються й через схожість основних 

форм та кольорів із гербами інших регіонів їх складно використовувати для 

просування регіональної продукції. 

З метою демонстрації різниці між офіційним гербом та логотипом бренду 

наведемо, як приклад, австрійську федеральну землю Каринтію, в якій 

історичний герб використовують як офіційний символ, котрим послуговуються 

органи місцевої влади в офіційному документообігу й під час урочистостей 

(рис. 2.15). 

Для комунікації з місцевою громадськістю й 

додаткового маркування об’єктів із соціальними чи 

державними послугами, або такими, що надаються в 

регіоні, використовується суттєво спрощений герб, який 

зручно використовувати в цифрову епоху й легко 

запам’ятовувати (рис. 2.16). 

 

 

 

Варто зазначити, що наведений логотип використовується як з написом, 

так і без нього, тобто лише вертикальна жовта риска і два червоні 

прямокутники. 

Проте з туристичною метою й 

насамперед просування регіону і 

регіональної продукції за межами 

регіону використовується ще один 

логотип (рис. 2.17), особливістю якого є 

його виконання в яскравому синьому 

кольорі й непрямий шрифт. Цей 

логотип дійсно привертає увагу, його 

використовують на регіональній 

Рис. 2.15. Герб 

Каринтії [93] Рис. 2.16. Логотип Каринтії [94] 

Рис. 2.17. Туристичний логотип 

Каринтії [95] 
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продукції, транспорті та в туристичних місцях. 

Анкетування цього розділу завершилось слушним запитанням, яке 

потребувало від респондентів проявити обізнаність про такі регіональні бренди, 

як пармезан, моцарелла, коньяк, гуцульський сир (бринза), мелітопольські 

черешні, херсонські кавуни. Це зроблено як з метою роз’яснення, що може бути 

регіональним брендом, так з’ясування, чи відомі їм такі бренди, і чи знали вони, 

що вони є регіональними. 58 % респондентів стверджують, що знайомі з цими 

брендами й знали, що вони регіональні, 30 стверджують, що обізнані з ними, 

проте не здогадувалися, що вони вважаються регіональними, а 12 % 

респондентів не знали про їх існування. 

Оскільки четвертий розділ анкети є інформаційним, а не опитувальним, 

то в ньому наведені пояснення явищ, про які запитувалося автором у 

попередньому розділі. Так, роз’яснено, що кооперація дає змогу розподіляти 

виробничі ризики й працю та знижувати невиробничі витрати. Описано, як 

досягти ефекту масштабу виробництва і для яких цілей (за рахунок збільшення 

кількості виробленої однотипної продукції, що призводить до суттєвого 

зниження собівартості однієї одиниці продукції і зростання рентабельності її 

виробництва). У сільському господарстві це досягається завдяки спільному 

обробітку більших площ, що дає змогу використовувати одні технологічні 

процеси на більшій площі й підвищувати їх ефективність. 

Також у цьому розділі автором наведено роз’яснення стосовно сутності 

виробничих/регіональних кластерів, що стало в нагоді респондентам, оскільки 

лише 31 % анкетованих знали про це. Виробничий (регіональний) кластер 

утворюється за рахунок вибору виробничої спеціалізації, за якою працює 

левова частка малих та середніх виробників регіону й на базі якого утворюється 

виробничий ланцюг із двома-трьома рівнями переробки, наприклад, 

лісозаготівля – деревообробка – виробництво меблів чи вирощування ягід – 

молочні ферми – виробництво тари – виробництво йогуртів. 

На завершення анкетування у п’ятому розділі вирішили дізнатись, чи 

готові жителі громади навчатись для набуття нових теоретичних та практичних 
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навичок і реалізовувати їх на практиці з метою особистого розвитку, заробітку 

й розвитку громади. Проте спочатку поцікавились, чи є в респондентів або їх 

родичів земельна ділянка сільськогосподарського призначення (пай), на що 

ствердно відповіли 69 %. Ця інформація важлива, адже при створенні 

сільськогосподарського кооперативу з метою спільного товарного 

сільськогосподарського виробництва й подальшої реалізації його продукції, а 

також можливого розвитку на базі кооперативу кластера з виробництва певної 

вторинної продукції необхідно знати, яка кількість землі як засіб виробництва є 

доступною для використання кооперативом. 

До 33 респондентів, які відповіли, що вони чи їх родичі володіють 

земельною часткою (паєм), виникло додаткове запитання – обробляють вони 

його самостійно чи, можливо, здають в оренду, або ж земля ніким не 

обробляється. Одна з респонденток, яка відповіла, що в неї та її родичів паю 

немає, проголосувала, що її пай не обробляється (ця відповідь не враховувалась 

при обробці результатів). Отже, 24 із 33 респондентів передали свою земельну 

ділянку в обробіток іншому сільськогосподарському виробнику, 7 – 

обробляють її самостійно і дві земельні ділянки простоюють. Загалом 

спостерігається типова ситуація, за якої більшість землевласників передають 

земельні ділянки в оренду більшому землекористувачу, оскільки 

господарювати самостійно здебільшого не вигідно. 

Поставлено також запитання до власників земельних часток (паїв) 

стосовно створення з односельцями кооперативу, передачі до нього свого паю 

та спільного обробітку землі. Також доречно було знати, чи готові вони 

безпосередньо працювати в кооперативі (якщо так, то яку роль виконувати). 

Отримано такі результати: 12 респондентів не висловили бажання створювати 

кооператив (надають перевагу особистій праці), проте один із них також 

висловив бажання ввійти до складу кооперативу й обробляти землю спільно. 

Ще два респонденти не хотіли б бути членами кооперативу, але готові надати 

йому свою землю в оренду, шість – виявили побажання внести свою землю в 

кооператив і відповідно бути його учасниками, проте наразі мають роботу, яка 
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для них важливіша. Серед 11 респондентів, що підтверджують свою готовність 

не лише внести свою землю в кооператив, але й обробляти її, є також 

респондент, який дав дві взаємовиключні відповіді. Останні три респонденти 

готові брати участь у кооперативі й хотіли б виконувати в ньому 

адміністративну роботу. 

На поставлене запитання стосовно вибору виду робіт, пов’язаного з 

несільськогосподарською діяльністю, яким вони хотіли б займатись у 

кооперативі, отримали відповіді не трьох, а 20 респондентів. Виявилось, що 

зацікавленість у несільськогосподарській праці в кооперативі вища, ніж 

бажання обробляти землю. Варто зазначити, що, відповідаючи на це запитання, 

респонденти мали можливість давати множинні відповіді. Адміністративна 

робота, а саме такі посади, як керівник, секретар, діловод, бухгалтер, зацікавила 

60 % респондентів (12 осіб). П’ять осіб висловили зацікавленість у розвитку 

несільськогосподарського виробництва з метою вторинної переробки 

сільськогосподарської продукції кооперативу, чотири – обрали кожен з 

варіантів, що залишився, а саме розроблення маркетингової стратегії і 

створення бренду кооперативу, його продукції чи загалом громади або регіону. 

Варто зазначити, що саме респонденти старшої вікової групи більш схильні 

створювати кооператив, ніж молодь. 

Останні три запитання утворюють блок, який стосуються потреби в 

додаткових знаннях чи навичках і готовності їх здобувати. Спочатку дізналися 

про потребу в отриманні додаткових знань в одній із сфер опитування. Більше 

як половина респондентів – 27 осіб (56 %) вважають, що їм необхідні додаткові 

знання в одній із наведених галузей, 21 особа (44 %) вважають себе або 

достатньо компетентними, або не бажають здобувати нові знання в одній із 

сфер. 

До тих респондентів, які виявили бажання здобувати нові знання, 

поставлено запитання, в якій або яких саме сферах вони їм необхідні, чи вони 

хотіли б здобувати нові знання (надавалась можливість кожному обрати кілька 

варіантів відповідей). Очікували, що кількість відгуків на це запитання 
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дорівнюватиме кількості відповідей «так» з попереднього запитання, проте 

отримано 30 відгуків. Як з’ясувалося, найпопулярнішими сферами є: 

адміністративна робота, підприємництво та створення/просування бренду, а 

найменш затребуваними – масштабність виробництва, кластери та маркетинг 

(рис. 2.18). 

 

 

Рис. 2.18. Відповіді на питання з приводу сфер, в яких респондентам необхідні 

додаткові знання (дод. В) 

 

Найбільшу зацікавленість до навчання виявляють люди середньої та 

старшої вікових груп, а саме: 9 із 10 респондентів віком від 31 до 40 років, 8 з 

11 – від 41 до 50 та половина респондентів віком від 51 до 65 років. Більшість 

молоді або не зацікавлена навчатись у цих сферах, або вважає себе достатньо 

компетентною. 

У заключному запитанні намагалися визначити, чи достатньо 

вмотивовані жителі Коломацької громади для самоосвіти. Очікували на 27 

відповідей, проте відреагували 38 респондентів, з яких 87 % готові навчатися 

самостійно. Отриманий результат є достатньо позитивним, адже прагнення до 

саморозвитку є дуже важливим для досягнення як особистої мети, так і 

розвитку громади. Серед чоловіків, як і серед жінок, рівень готовності 

самостійно навчатись є надзвичайно високим і на загальному рівні сягає 

близько 87 %. Таку готовність підтвердили в усіх вікових категоріях, а 

найголовніше те, що в наймолодших та середній вона становить від 80 до 100 % 
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і лише у вікової групи від 51 до 65 років цей показник дещо перевищує 50 %. 

Увесь аналіз виконано на основі анкет опитування жителів Коломацької ОТГ, 

відповіді з яких аналітично згруповані (див. дод. В). 

 

 

2.3. Оцінка земель як інструмент планування землекористування 

 

Оцінка просторового розвитку громад є важливою складовою планування 

та прогнозування їх розвитку. Відповідно, проведення нормативної грошової 

оцінки земель громад як базису для визначення податку на землю, а також 

орендної ставки для земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної чи комунальної форми власності є актуальним завданням. 

У цьому контексті доречно дослідити можливості нормативної грошової 

оцінки земель не лише як фіскального інструмента, здатного наповнювати 

місцеві бюджети, але й як інструмента управління землекористування на 

території громад для реалізації обраної стратегії розвитку. Такий підхід дасть 

змогу вчасно реагувати на поточні виклики, використовуючи фіскальну 

складову нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 

2016 р. № 831 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення» [96] методику виконання такого 

оцінювання змінено з 1 січня 2017 року. Нормативна грошова оцінка на землях 

сільськогосподарського призначення надалі проводиться диференційовано за 

сільськогосподарськими та несільськогосподарськими угіддями. 

Калькуляція нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення, а також деяких земель несільськогосподарського призначення 

(під господарськими будівлями і дворами) виконується на основі даних 

Державного земельного кадастру (бонітування ґрунтів, кількісної та якісної 
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характеристики земель, їх економічної оцінки) та наявної документації із 

землеустрою. 

Основою для обчислення нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення є норматив капіталізованого рентного 

доходу, що визначається в розрізі природно-сільськогосподарських районів, 

який наведено в додатку до методики, та показники бонітування ґрунтів, що 

отримуються шляхом складання шкал нормативної грошової оцінки 

агровиробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарських районів (для 

сільськогосподарських угідь). [96]. 

Відповідні шкали нормативної грошової оцінки для агровиробничих груп 

ґрунтів у розрізі сільськогосподарських угідь на території кожного природно-

сільськогосподарського району формуються за результатами розрахунків, що 

виконуються за формулою: 

Гагр =  Гу +  Багр/Б,            (2.1) 

де Гагр – нормативна грошова оцінка окремої агровиробничої групи ґрунтів 

відповідного сільськогосподарського угіддя на території природно-

сільськогосподарського району, грн/га; 

Гу – норматив капіталізованого рентного доходу відповідного 

сільськогосподарського, грн/га; 

Багр – бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного 

сільськогосподарського угіддя; 

Б – середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського 

угіддя на території природно-сільськогосподарського району [97]. 

У подальшому розрахунок нормативної грошової оцінки окремої 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення можна виконати за 

формулою: 

Гзд =  ∑(Пагр × Гагр) +  Пнсг × Гнсг,           (2.2) 

де Гзд – нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення, грн; 
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Пагр – площа агровиробничої групи ґрунтів сільськогосподарського угіддя, 

га; 

Пнсг – площа несільськогосподарських угідь, а саме земель під 

полезахисними лісовими смугами чи іншими захисними насадженнями, за 

винятком тих, що віднесені до лісогосподарських земель, під господарськими 

шляхами і прогонами, інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської 

продукції, господарськими будівлями і дворами, а також земель тимчасової 

консервації тощо, га; 

Гнсг – норматив для капіталізованого рентного доходу, що отримується на 

несільськогосподарських угіддях земель сільськогосподарського призначення, 

грн/га. 

Якщо ж агровиробничі групи ґрунтів різних сільськогосподарських угідь 

у межах окремої земельної ділянки не визначені, нормативну грошову оцінку 

розраховують за нормативом капіталізованого рентного доходу прийнятого для 

певного сільськогосподарського угіддя на території відповідного природно-

сільськогосподарського району [96]. 

Важливо детальніше розглянути цю методику, а саме її якісну й 

економічну складові. Якісною складовою ми вважаємо визначення балів 

бонітету ґрунтів, хоча бонітування й відноситься до економічних видів оцінки 

земель. Відповідно до статті 199 Земельного кодексу України бонітуванням 

ґрунтів є порівняльна оцінка їх якості відповідно до основних природніх 

властивостей зі сталим характером та суттєвим впливом на врожайність 

сільськогосподарських культур, що вирощуються в конкретних природно-

кліматичних умовах. У частині 2-й цієї статті зазначено: «бонітування ґрунтів 

проводиться за 100-бальною шкалою. Вищим балом оцінюються ґрунти з 

кращими властивостями, які мають найбільшу природну продуктивність» [97]. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про оцінку земель» дані 

бонітування ґрунтів слугують основою для здійснення економічної оцінки 

сільськогосподарських угідь та необхідні для визначення екологічної 

придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур і, 
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відповідно, потенційних утрат сільсько- та лісогосподарського виробництва, а 

також є складовою частиною державного земельного кадастру [98]. 

Бонітування ґрунтів здійснюється на підставі рішення органу виконавчої 

влади чи місцевого самоврядування. За результатами виконання робіт 

розробляється технічна документація з бонітування ґрунтів на території 

населених пунктів, що підлягає затвердженню відповідною місцевою радою. 

Технічна документація з бонітування ґрунтів на земельних ділянках, що 

розташовані за межами населених пунктів, затверджується районними радами 

[98]. 

Фахівці вважають основною метою бонітування саме кількісне 

визначення відносної якості ґрунтів за їх родючістю. Конкретизуючи, варто 

зауважити, що методом кількісної оцінки якості ґрунтів намагаються кількісно 

визначити придатність ґрунтів для того чи іншого сільськогосподарського чи 

лісогосподарського використання, а також їх відповідність екологічним 

вимогам сільськогосподарських культур. Саме з цією метою й 

використовується 100-бальна шкала для визначення бонітету агрогруп ґрунтів. 

Варто зазначити, що 100 балам відповідає ґрунт, який створює ідеальні умови 

для того чи іншого сільськогосподарського використання, що на практиці 

майже неможливо і фактично не існує у природі. Суцільні роботи з бонітування 

ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення в Україні вперше і 

востаннє проведені 1993 року [99]. 

Проте згідно із статтею 16 Закону України «Про оцінку земель» 

бонітування ґрунтів необхідно здійснювати не пізніше ніж через 7 років після 

попереднього. Незважаючи на те, що агровиробничі групи ґрунтів не схильні 

змінюватися з часом, їх якісні показники можуть суттєво змінюватися 

внаслідок їх обробітку та під впливом природних чинників. 

Стосовно шкали оцінювання, то вона доволі зрозуміла та зручна у 

використанні. Вона застосовується не лише в Україні та інших пострадянських 

державах, але й європейських країнах із деякими відмінностями.  Наприклад, у 

Німеччині бали бонітетів становлять від 7 (найнижча оцінка на всій території 
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держави) до 100 (найкращі ґрунти поблизу Маґдебурґа). Прийнято, що 

ідеальний ґрунт з показником 100 балів повинен відповідати таким параметрам: 

8ºС середньорічна температура, 600 мм загальні річні опади, рівнинна 

місцевість з мінімальними ухилами, оптимальний водний режим та рівень 

ґрунтових вод, вид ґрунту (аналог агровиробничих груп ґрунтів), щільність, 

вміст корисних речовин тощо [100]. 

Проте більш вагомою є економічна складова визначення нормативної 

грошової оцінки земель – норматив капіталізованого рентного доходу 

відповідного сільськогосподарського угіддя на території природно-

сільськогосподарського району. Водночас існує потреба в проведенні 

додаткових дослідженнях того, яким чином цей норматив визначається, як 

часто оновлюється, індексується та яка його прив’язка до поточних тенденцій 

на ринку сільськогосподарської продукції. Як уже зазначалося, норматив для 

природно-сільськогосподарських районів наведено в додатку до методики 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Для 

Харківської області, на території якої розташована Коломацька ОТГ, ці 

нормативи наведені в гривнях на гектар (табл. 2.5). 

Проте важливо розуміти, як визначалися нормативи капіталізованого 

рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення. Порядок 

розрахунку, формула, за якою розраховуються нормативи не наведені ні в 

постанові КМУ, ні в Законі «Про оцінку земель», ні порядку нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Проте порядок 

обчислення цього нормативу навів у своїй публікації 2013 року А. Мартин. 

Згідно з оприлюдненим ним порядком, запропоновано визначати 

капіталізований рентний дохід як середнє значення відношення рентного 

доходу до облікової ставки НБУ за останні роки, що передують року 

проведення нормативної грошової оцінки земель [101]. 
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Таблиця 2.5 

Нормативи капіталізованого рентного доходу на землях 

сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських 

районів Харківської області, грн/га* 

Найменування району 
Рілля, 

перелоги 

Багаторічні 

насадження 
Сіножаті Пасовища 

Несільсько-

господарські 

угіддя 

Валківський 31 923,25 65 589,25 5 797,62 6 621,83 

28 669,06 

Харківський 31 923,25 67 015,1 6 522,33 6 232,31 

Великобурлуцький 31 923,25 68 440,95 6 522,33 6 232,31 

Зачепилівсько-

Близнюківський 
33 175,15 65 589,25 6 280,76 6 427,07 

Балаклійський 32 549,2 65 589,25 6 280,76 6 816,59 

Куп’янський 30 045,42 67 015,1 6 522,33 6 232,31 

*Джерело: [96]. 

 

Рентний дохід, на його думку, формується з таких показників, як: 

- частина результату операційної діяльності сільськогосподарських 

підприємств, що припадає на рентний дохід, млн грн; 

- частина витрат, яка припадає на орендну плату власникам земельних 

ділянок (часток (паїв)), млн грн; 

- частина витрат, що припадає на орендну плату за земельні ділянки 

державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

млн грн; 

- абсолютний рентний дохід, який формується за рахунок державної 

підтримки сільського господарства України, млрд грн [101]. 

За його розрахунками упродовж 2008-2011 рр. цей показник стрімко 

зростав – більше як на 50 % – із 19 691,4 або 1 083,9 (2008 р.) до 

31 195,9 млн грн або 1 690,3 грн/га (2011 р.). Отже, він є дуже мінливим. Проте 

облікову ставку пропонується брати за станом на момент виконання оцінки (у 

наведеному прикладі 2012 р. – 7,75 %). Такий підхід має потенціал для 

вдосконалення, адже, використовуючи фінансові результати минулих років, ми 
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працюємо не з ціною грошей у ті роки, а з поточною. Наводимо результати 

обчислень (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Визначення капіталізованого рентного доходу на 1 га земель 

сільськогосподарського призначення, 2008-2011 рр.* 

Рік 

Землекористування 

сільськогосподарських 

підприємств, тис. га 

Рентний 

дохід, 

грн/га 

Облікова 

ставка 

НБУ 

(2012 р.), 

% 

Капіталізований 

рентний дохід, 

грн/га 

2011 18 455,8 1 690,3 7,75 21 810,4 

2010 18 453,8 1 272,2 7,75 16 415,6 

2009 18 225,1 1 131,2 7,75 14 596,0 

2008 18 167,4 1 083,9 7,75 13 985,6 

Середнє – – – 16 701,9 

*Джерело: [101]. 

 

Отже, отримуємо значення нормативного капіталізованого рентного 

доходу за станом на 2012 р. у розмірі 16 701,9 грн/га, яке насправді є середнім 

за чотири попередні роки. При цьому не використовувалася ціна грошей 

(облікова ставка НБУ) у ті роки. Якщо ж акцентувати увагу на теперішньому 

часі й взяти до уваги те, що нормативна грошова оцінка оновлюється один раз 

на 5-7 років, а також відсутність індексації оцінки на період до 2023 року [102], 

можна зробити висновок, що чим більше минає часу з моменту проведення 

нормативної грошової оцінки, тим вища ймовірність появи розбіжностей з 

поточною економічною ситуацію. 

При цьому, акцентуючи увагу на методиці виконання нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, що діяла до 

набуття чинності нової методики, нормативний диференціальний (рентний) 

дохід визначався на основі поточної біржової або нормативної ціни реалізації 
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зернових культур (без кукурудзи), яка приймалася єдиною для відліку 

нормативного диференціального доходу для всіх агровиробничих груп ґрунтів, 

яка застосовується також і при фактичному обчисленні нормативної грошової 

оцінки окремої ділянки [103]. Хоча поточна біржова вартість або нормативна 

ціна реалізації зернових культур (без кукурудзи) прив’язана до поточної 

економічної ситуації в галузі, виконання нормативної грошової оцінки 

сільськогосподарських земель лише один раз на 5-7 років спричиняє все більшу 

розбіжність із реальною ринковою та економічною ситуацією з плином часу, 

особливо в кризові періоди. 

Особливо такі тенденції було помітні на початку третього тисячоліття, 

коли при стрімкому зростанні ринкових цін на земельні ділянки, а також 

сільськогосподарську продукцію (у період 2000-2007 рр.) нормативна оцінка 

змінювалась лише індексуванням і перестала відображати реальний стан 

економіки землекористування. Ще гірша ситуація сформувалася 2008 року, а 

саме в період кризи, коли ринкові ціни стрімко знизились, але за рахунок 

інфляційної індексації нормативна оцінка так само стрімко продовжувала 

зростати. Таким чином, нормативна грошова оцінка як базис оподаткування 

замість зниження рівня оподаткування земельних ділянок з метою стабілізації 

ринку сільськогосподарської продукції прискорила підвищення цін та посилила 

економічні проблеми виробників сільськогосподарської продукції. Зростання 

базису оподаткування в період кризи є додатковою проблемою для економіки 

[104]. 

Згідно з методикою термін капіталізації дорівнював 33 роки, що 

відповідає ставці капіталізації 3 % [103] і є, на нашу думку, досить 

нереалістичним показником. Аргументуючи це, зазначимо, що при ставці 

капіталізації, нижчій за коефіцієнт інфляції (знецінення грошей), та обліковій 

ставці НБУ (мінімальна вартість залучення кредитних коштів) ведення 

сільськогосподарського виробництва є збитковим. 

Проаналізувавши ситуацію щодо визначення нормативного 

капіталізованого рентного доходу, ми дійшли висновку про наявність двох 
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показників, які чітко прив’язані до поточної ринкової та економічної ситуації, а 

саме: ціна реалізації сільськогосподарської продукції та вартість грошей в 

економічній системі (облікова ставка НБУ). Саме від них значно залежить 

рентабельність сільськогосподарського бізнесу. Слід наголосити, що ці 

показники є мінливими, тому важлива можливість автоматичного перерахунку 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок у випадку їх суттєвої зміни. 

Це пов’язано з тим, що базис оподаткування повинен реагувати на зміни 

ринкової чи економічної ситуації. При цьому зникне потреба індексувати 

нормативну грошову оцінку, адже вона реагуватиме на зміну ринкових умов. 

Проте чинна методика містить лише один із цих показників – облікову 

ставку Національного банку України, який важливий для ведення будь-якого 

бізнесу (не лише сільськогосподарського), оскільки визначає мінімальну 

вартість кредитних коштів на ринку. Разом із тим він не відображає ситуацію на 

конкретних ринках (може залишатись незмінним при падінні цін на 

сільськогосподарську продукцію). У разі врахування лише облікової ставки 

НБУ при визначенні нормативного капіталізованого рентного доходу 

спостерігається обернена залежність цих показників, тобто при зниженні 

відсоткової ставки нормативна грошова оцінка й відповідно податкове 

навантаження зростає. Проте цілком можливою є ситуація, за якої при падінні 

цін на сільськогосподарську продукцію й сповільненні економіки загалом НБУ 

може прийняти цілком логічне рішення про зниження відсоткової ставки з 

метою прискорення економічного зростання. Як результат, підвищуватиметься 

нормативна грошова оцінка при падінні цін на сільськогосподарську 

продукцію, що завдасть додаткових збитків виробникам. 

Достатньо суттєвим та одним із визначальних інструментів розвитку 

територіальних громад є ставка земельного податку та орендної плати за 

користування землями комунальної власності. Саме місцеві громади 

встановлюють податкові ставки земельного податку та передають землі 

комунальної власності в оренду [105]. Перерахунок нормативного 



128 

 

капіталізованого рентного доходу в автоматичному режимі є все ж урядовим 

інструментом. 

Отже, варто звернути увагу також і на земельний податок та податкові 

ставки, які може встановлювати місцева громада, а саме: 

- за земельні ділянки з проведеною нормативною грошовою оцінкою 

податок на землю становить не більше як 3 %; 

- за землі сільськогосподарських угідь ставка податку на землю не може 

встановлюватися понад 1 % та менше ніж 0,3 % від нормативної грошової 

оцінки; 

- за земельні ділянки, що розміщені поза населеними пунктами і не 

мають нормативної грошової оцінки, ставка податку на землю не перевищує 

5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі в області [105]. 

Також варто зазначити, що орендна ставка за користування землями 

комунальної власності не може бути нижчою за ставку земельного податку для 

відповідної категорії земель та перевищувати 12 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки [105]. 

Необхідно визначити вплив як наведених ринкових та економічних 

показників й інструментів, так і ставки податку та оренди на зміну платежу за 

використання земельної ділянки та вплив на рентабельність різних видів 

сільськогосподарської діяльності. Також важливо оцінити можливості за 

рахунок встановлення/зміни податкових та орендних ставок впливати на 

обраний землекористувачами вид діяльності. З цією метою проведено 

розрахунки на прикладі окремих земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення на території Коломацької ОТГ. Зауважимо, що станом на 2020 рік 

Коломацька селищна рада встановила для всіх земель сільськогосподарського 

призначення незалежно від форми власності та цільового призначення податок 

у розмірі 1% для земель з проведеною нормативною грошовою оцінкою та 

3,5 % для земель без неї [106]. 

Наводимо розрахунок зміни нормативної грошової оцінки залежно від 

коливання облікової ставки НБУ (табл. 2.7). Прийнято, що чинна нормативна 
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грошова оцінка на території Коломацької ОТГ проведена в рамках 

загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення, виконаної 2018 року [107]. 

Таблиця 2.7  

Обчислення залежності нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

від зміни облікової ставки НБУ* 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

Площа, га 

Нормативна грошова 

оцінка   

Нормативна грошова 

оцінка, грн/га, за 

ставкою 

грн грн/га 10,0 % 25,3 % 

01.01 9,3265 303874,68 32581,86 55389,16 21892,95 

01.01 4,4265 152391,27 34427,03 58525,95 23132,79 

01.01 4,6821 152398,49 32549,17 55333,59 21870,98 

01.01 5,2911 94030,94 17771,53 30211,60 11941,34 

01.01 5,3463 145365,60 27189,94 46222,90 18269,92 

01.03 0,1828 6571,35 35948,30 61112,11 24154,98 

01.03 0,1784 5695,11 31923,26 54269,54 21450,41 

01.03 0,4500 14365,46 31923,24 54269,51 21450,40 

01.02 34,6000 627030,68 18122,27 30807,86 12177,02 

01.02 50,9616 930607,59 18260,96 31043,63 12270,21 
*Джерело: розраховано автором за [108, 109]. 

 

Середньорічна облікова ставка НБУ 2018 року становила 17 %. 

Перерахунок виконаний для 2020 року з використанням поточної облікової 

ставки НБУ на рівні 10 %, а також за середньорічною обліковою ставкою 

2015 р. – 25,3 %. Хоча на той момент ще діяла попередня методика обчислення 

нормативної грошової оцінки  та й перерахунок станом на минулий час може 

видатись дивним, проте саме 2015 року облікова ставка НБУ була на 

найвищому рівні за час незалежності України, сягаючи в середині року 30 %. 

[108]. Саме тому обрано також 2015 рік, адже варто обчислити, якою буде 

нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення в разі 

різкого зростання облікової ставки НБУ. 

Для розрахунку обрано 10 випадкових земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, а саме: 01.01 – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, 01.02 – фермерського господарства та 
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01.03 – особистого селянського господарства [110], які є найбільш поширеними 

на території Коломацької ОТГ, а також є ріллею, адже розрахунок здійснено 

саме за нормативною грошовою оцінкою ріллі. Аналіз отриманих результатів 

свідчить, що безпосередня (без коефіцієнтів) обернена залежність облікової 

ставки НБУ та нормативної грошової оцінки призводить до стрімкого падіння 

чи зростання останньої в разі суттєвих змін монетарної політики НБУ, проте 

відмовлятись від такої залежності взагалі не доцільно. У випадку зниження 

облікової ставки НБУ нормативна грошова оцінка зростатиме, що цілком 

логічно, адже вартість кредитних грошей знижується, інфляція сповільнюється, 

рентабельність бізнесу підвищується і, відповідно, зростання земельного 

податку не буде проблемою для виробника. В той же час при підвищенні 

облікової ставки знижується нормативна грошова оцінка, оскільки зростання 

вартості кредитних коштів і посилення інфляційних процесів спричиняють 

зменшення рентабельності виробництва. У такій ситуації послаблення 

податкового навантаження сприятиме беззбитковості виробництва. 

Обчислено можливі зміни нормативної грошової оцінки залежно від ціни 

реалізації продукції сільськогосподарських підприємств на ринку (табл. 2.8). 

Такий підхід обрано тому, що поточна методика залежить від ціни на продукції 

дуже опосередковано й віддалено в часі. Проте поточні ціни реалізації 

сільськогосподарської продукції значно впливають на рентабельність 

виробництва, яка не є сталою й значно коливається по роках. Протягом 2000-

2014 років рентабельність рослинництва за даними Державної служби 

статистики України варіювала у межах 7,9-41,7 %, тобто її максимальне 

значення перевищує мінімальне у понад 5 разів. Для розрахунків прийнято 

середнє значення рентабельності за досліджуваний період – 24,1 % [111], тобто 

окупність рослинництва в Україні з виходом на чистий прибуток можлива 

протягом 5 років. Відповідно термін капіталізації в 33 роки, використаний у 

попередній методиці, не відповідає реальній економічній ситуації. Розрахунки 

виконані на прикладі аналогічних  земельних ділянок на території Коломацької 

ОТГ. 
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Таблиця 2.8  

Обчислення можливої залежності нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки від ціни реалізації сільськогосподарської продукції* 

Нормативна 

грошова 

оцінка, 

грн/га 

Падіння цін на зернові  Зростання цін на зернові  

на 5 % на 10 % на 20 % на 5 % на 10 % на 20 % 

32581,86 25822,14 19062,42 5542,97 39341,58 46101,30 59620,75 

34427,03 27284,49 20141,96 5856,88 41569,57 48712,10 62997,18 

32549,17 25796,23 19043,29 5537,41 39302,11 46055,05 59560,93 

17771,53 14084,49 10397,45 3023,37 21458,57 25145,61 32519,69 

27189,94 21548,87 15907,81 4625,67 32831,01 38472,07 49754,21 

35948,30 28490,15 21031,99 6115,69 43406,45 50864,61 65780,91 

31923,26 25300,18 18677,09 5430,93 38546,34 45169,43 58415,59 

31923,24 25300,16 18677,08 5430,92 38546,32 45169,40 58415,56 

18122,27 14362,46 10602,66 3083,04 21882,08 25641,88 33161,50 

18260,96 14472,38 10683,80 3106,64 22049,54 25838,12 33415,28 
*Джерело: розраховано автором за [110]. 

 

Оскільки попередня методика нормативної грошової оцінки 

сільськогосподарських земель передбачала залежність не просто від ціни 

реалізації сільськогосподарської продукції, а саме від прибутковості цього виду 

діяльності, тобто ціни реалізації продукції з вирахуванням затрат на 

виробництво [103], обчислення проводились, виходячи з того, що при зміні 

ціни реалізації змінюється миттєва рентабельність, яка особливо у випадку її 

зниження з часом реагує й коригується виробниками шляхом скорочення 

витрат, що нерідко призводить до звільнень – небажаних наслідків для уряду і 

громади. Відповідно, миттєва зміна ціни реалізації продукції призводить до 

суттєвої зміни рентабельності. Наприклад, при зростанні ціни реалізації 

продукції на 10 % рентабельність підвищиться до 34,1 %, що дасть змогу 

виробнику отримати значно більший прибуток. Отже, зростання нормативної 

грошової оцінки як базису оподаткування не завдасть виробнику відчутних 

збитків, проте нормативна грошова оцінка та податок прямо пропорційні до 

рентабельності, яка збільшилася на понад 40 % (не виключено, що набагато). У 

разі падіння ціни реалізації продукції на 10 % рентабельність знижується до 
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14,1 %, або більше ніж на 40 %, відповідним буде й зменшення нормативної 

грошової оцінки, що послабить навантаження на виробників щонайменше 

тимчасово. Чи необхідна саме безпосередня залежність нормативного 

капіталізованого рентного доходу від рентабельності сільськогосподарського 

виробництва, чи можливо існує потреба у використанні додаткових 

коефіцієнтів – це потребує додаткових досліджень. 

На нашу думку, вагомим недоліком сучасної методики визначення 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення є те, 

що вона не залежить від наведених показників одночасно, а лише від облікової 

ставки НБУ, хоча ці дані доповнюють одне одного (рис. 2.19). 

 

 

Рис. 2.19. Оцінка спільного ефекту зміни ціни реалізації сільськогосподарської 

продукції та облікової ставки НБУ (розроблено автором за [112]) 

 

Відповідно, можна стверджувати про чотири різні сценарії спільного 

впливу зміни ціни реалізації сільськогосподарської продукції та облікової 

ставки НБУ, якби це передбачалося методикою обчислення нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, на значення 

нормативного капіталізованого рентного доходу. 

Облікова 

ставка НБУ 

Ціна реалізації сільськогосподарської продукції 

Ціна реалізації продукції та 

облікова ставка посилюють 

взаємний ефект щодо зростання 

нормативної грошової оцінки 

Ціна реалізації продукції та 

облікова ставка компенсують 

зміну одна одної 

Ціна реалізації продукції та 

облікова ставка компенсують 

зміну одна одної 

Ціна реалізації продукції та 

облікова ставка посилюють 

взаємний ефект щодо зниження 

нормативної грошової оцінки 
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Ці сценарії мають загалом три результати, адже одночасне як зростання, 

так і падіння обох показників на близькі одне до одного значення 

врівноважують взаємний ефект, і нормативний капіталізований рентний дохід 

суттєво не зміниться. Зазвичай, збільшення облікової ставки є реакцією на 

підвищення цін на продовольчі товари з метою сповільнення інфляції, і такий 

сценарій трапляється доволі часто в усьому світі. Щодо падіння цих показників, 

то зниження відсоткової ставки часто є наслідком падіння цін і сповільнення 

економіки, адже має мету пожвавлення економічної активності та повільне 

стійке зростання цін у межах 1-3 % на рік. Обидва сценарії є досить типовими. 

Стосовно інших двох, то при збільшенні цін та зниженні облікової ставки 

відбувається пожвавлення економіки, зростання інфляції і, відповідно, суттєве 

підвищення нормативного капіталізованого рентного доходу, що призведе до 

посилення податкового навантаження. Ц такій ситуації це не є критичним, 

проте прискорить інфляцію на ринку сільськогосподарської продукції. У 

випадку ж падіння цін на її реалізацію та зростання облікової ставки, 

рентабельність стрімко знижується, а можливості отримати кредитні кошти під 

низькі відсотки немає. При цьому суттєве зниження капіталізованого рентного 

доходу й відповідно податкового навантаження може суттєво сприяти 

виробникам сільськогосподарської продукції подолати складні часи [110] 

Зазначимо, що можливість миттєво впливати на зміну нормативного 

капіталізованого рентного доходу відповідно до економічної чи ринкової 

ситуації є важливим інструментом із боку уряду, який матиме свій ефект на 

всій території України. Проте земельний податок є місцевим збором і його 

ставки встановлюються органами місцевого самоврядування в розмірах, 

установлених Податковим кодексом України. До того ж земельні ділянки, що 

перебувають у комунальній власності, можуть надаватись в оренду, ставки якої 

також визначаються громадою. Розраховано розмір земельного податку та 

орендних платежів залежно від ставки на основі значення нормативної 

грошової оцінки ріллі на території Коломацької ОТГ (табл. 2.9). Варто 

зазначити, що на думку О. Дребот і В. Тарнавського, однією з головних умов 
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економічного зростання є зважена фіскальна політика, вплив якої на економіку 

важко переоцінити [113, с. 5]. 

Таблиця 2.9 

Розрахунок розміру земельного податку та орендних платежів у залежності 

від ставки на території Коломацької ОТГ* 

Нормативна 

грошова 

оцінка, 

грн/га 

Податок, % Оренда, %  

0,3 1 3,5 5 8 10 12 

32581,86 97,75 325,82 1140,37 1629,09 2606,55 3258,19 3909,82 

34427,03 103,28 344,27 1204,95 1721,35 2754,16 3442,70 4131,24 

32549,17 97,65 325,49 1139,22 1627,46 2603,93 3254,92 3905,90 

17771,53 53,31 177,72 622,00 888,58 1421,72 1777,15 2132,58 

27189,94 81,57 271,90 951,65 1359,50 2175,20 2718,99 3262,79 

35948,30 107,84 359,48 1258,19 1797,42 2875,86 3594,83 4313,80 

31923,26 95,77 319,23 1117,31 1596,16 2553,86 3192,33 3830,79 

31923,24 95,77 319,23 1117,31 1596,16 2553,86 3192,32 3830,79 

18122,27 54,37 181,22 634,28 906,11 1449,78 1812,23 2174,67 

18260,96 54,78 182,61 639,13 913,05 1460,88 1826,10 2191,32 
*Джерело: розраховано автором за [106, 109].  

 

Н. Мединська вважає, що «грошова оцінка земель набуває функції 

економічного важеля, який дозволяє розширити економічні умови і стимули 

раціонального використання земель і створити необхідну основу для 

формування фінансово економічної бази місцевого самоврядування, 

економічно впливати на регулювання земельних відносин при здійсненні 

транзакцій із землею» [114, с. 29]. 

З метою визначення можливого простору для маневру, наявного у 

місцевих громад, обчислено розмір земельного податку для земельних ділянок, 

що і в попередніх таблицях. Частина з них перебуває у власності приватних 

осіб, а частина – у комунальній власності, які надані в оренду. Проте, за які з 

них сплачується орендна плата чи земельний податок, фактично не має 

значення для цих розрахунків, оскільки вони є радше порівняльними й на їх 

основі перевіряється, чи можуть ставки земельного податку та оренди бути 

реальним інструментом управління землекористування. 
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З одного боку, зміни ставок, насамперед їх зниження, може бути реакцією 

органів місцевого самоврядування в кризові періоди з метою послабити 

фіскальний тиск на підприємства, що діють на території громади. Важливо 

зазначити, що громади мають можливість змінювати податкові ставки протягом 

року [115]. Також можливо зменшити орендну плату чи взагалі звільнити 

орендаря від сплати оренди на певний період з метою зниження його збитків 

під час кризи. Відповідно до пункту 1 статті 93 Земельного кодексу України 

право оренди земельної ділянки основане на договорі [116], отже, орендодавець 

та орендар за обопільною згодою мають право внести тимчасові чи постійні 

зміни в договір оренди земельної ділянки. 

Іншим аспектом, що стосується управління земельними ресурсами, є 

можливість визначати податкові ставки для земель з різним цільовим 

призначенням. Проте неможливо встановлювати різні ставки земельного 

податку за видом чи способом обробітку земель, наприклад, нижчу ставку 

земельного податку для земельних ділянок, на яких ведеться органічне 

землеробство, ніж для тих, на яких ведеться класичне землеробство, якщо ці 

ділянки мають однакове цільове призначення. Орендна плата ж визначається 

окремо для кожної земельної ділянки, а тому органи місцевого самоврядування 

мають набагато більше поле для маневру. Також варто зазначити, що 

визначення якогось виду(-ів) землекористування пріоритетним(-и) на території 

громади створить певне підґрунтя щодо надання для ведення саме цього/цих 

виду(-ів) діяльності земельних ділянок в оренду за мінімально можливими 

орендними ставками на противагу іншим видам використання. Наприклад, 

надавати земельні ділянки для ведення органічного землеробства за ставкою 

рівною земельному податку, а для ведення класичного землеробства – вищою в 

3-4 рази. 

При застосуванні мінімальної ставки земельного податку, визначеної 

Податковим кодексом України в розмірі 0,3 % від нормативної грошової 

оцінки, на території Коломацької громади земельний податок становитиме від 

53,31 до 107,84 грн/га для обраних земельних ділянок. Ці значення є досить 
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незначними і така ставка земельного податку цілком могла б застосовуватись 

для земель, які використовуються за обраними пріоритетними напрямками, 

якщо вони мають окреме цільове призначення, наприклад садівництво, 01.05 – 

для індивідуального чи 01.06 – для колективного [110]. Якщо ж ідеться про 

органічне землеробство, то неможливості встановити окрему податкову ставку 

саме для цього виду діяльності, адже окремого цільового призначення 

земельних ділянок, на яких можна було б займатися виключно органічним 

землеробством, немає. 

Як уже зазначалось, що на 2020 рік Коломацька селищна рада встановила 

для всіх земель сільськогосподарського призначення незалежно від форми 

власності та цільового призначення податок у розмірі 1 % для земель з 

проведеною нормативною грошовою оцінкою та 3,5 % – без [106]. При цьому 

податок коливається від 177,72 до 359,48 грн/га. Звісно, він більше як у 3 рази 

перевищує мінімально можливий, проте в абсолютних цифрах ця різниця 

незначна й може бути суттєвою лише для середніх і великих 

сільськогосподарських товаровиробників. Стосовно ставки, встановленої для 

земельних ділянок, на яких не проведена нормативна грошова оцінка, то для 

них земельний податок становить 3,5 % від такої оцінки по Валківському 

природно-сільськогосподарському району 31 923,25 грн. Отже, податок 

становитиме 1 117,31 грн/га, а максимально можливий для земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення без нормативної грошової оцінки на 

території Коломацької ОТГ дорівнює 1 596,16 грн/га, або 5 % від такої оцінки 

по Валківському природно-сільськогосподарському району. 

Щодо сільськогосподарських земель, що перебувають у комунальній 

власності на правах оренди, то для них максимальна ставка становить 12 % від 

нормативної грошової оцінки, а саме 2 132,58-4 313,80 грн/га, що вважається 

суттєвою сумою (особливо порівняно з мінімальною в розмірі 0,3 % від оцінки, 

якщо такою буде ставка земельного податку для цієї категорії земель). Таким 

чином, використання ставок оренди сільськогосподарських земель, що 

перебувають у комунальній власності, як інструмента управління 
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землекористування може бути ефективним, ураховуючи 40-кратну різницю між 

мінімальним та максимальним значенням ставки й відповідно орендного 

платежу. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Проаналізовано еколого-економічні чинники землекористування 

Коломацької ОТГ і встановлено, що розораність території громади становить 

дві третини всієї її території, що в сукупності з показником заповідності 0,1 % 

та 17 % лісистості території свідчить про нестабільну екологічну ситуацію, а 

також про вагоме значення сільського господарства для жителів громади. 

Пріоритетними видами економічної діяльності є рослинницька й частково 

тваринницька галузі. На території громади працюють як великі 

сільськогосподарські виробники, так і невеликі фермерські господарства, що 

створює сприятливе підґрунтя для розвитку конкурентного середовища галузі. 

Також наявні потужності з вторинної переробки сільськогосподарської 

продукції. 

2. Найбільшою цінністю громади визначено людський ресурс, який 

сприяє її соціально-економічному розвитку. До складу Коломацької громади 

входить 34 населених пункти, на території яких зосереджено 4 238 дворів із 

кількістю жителів 6 915 осіб (за станом на 01.12.2018 р.). Основною загрозою 

для громади є погіршення демографічної та міграційної ситуації. Зменшення 

кількості населення призводить до вимирання малих сіл (12 із населенням 

менше ніж 30 осіб), які входять до складу громади. Відповідно, зростають 

економічні ризики, оскільки у громади не вистачатиме робочої сили. Від’ємний 

природний приріст та незначна густота населення в ОТГ спричинені 

насамперед істотним дефіцитом робочих місць. Низький рівень доходів та 

високий безробіття призводять до відтоку населення, особливо молоді, до 
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великих міст, що ще більше ускладнює стабільно негативну демографічну 

ситуацію. 

3. З’ясовано, що забезпечення сталого регіонального розвитку й 

підвищення якості життя у перспективі новосформованої громади має 

переплітатись з інтересами, знаннями, потребам жителів громад та регіонів, із 

якими б велась цілеспрямована робота. Проведено опитування жителів 

Коломацької ОТГ методом анонімного інтернет-анкетування за допомогою 

сервісу «Google Docs», застосувавши методику опитування за якісними та 

кількісними показниками. В анкетуванні брали участь 48 жителів Коломацької 

ОТГ при кількості населення 6 906 осіб, що достатньою для визначення якісної 

складової. Отримані результати свідчать про потенціал для економічного 

піднесення і розвитку громади та її населення, що дасть змогу сформувати 

стратегічну мету розвитку спільноти у перспективі, адже освічені та 

забезпечені громадяни самостійно створюють собі робочі місця й підвищують 

ефективність своєї праці. 

4. Залучення жителів громади до формування стратегічної мети, 

потенційних шляхів розвитку та потенційних організаційно-економічних 

заходів просторового розвитку – це вагома складова планування її розвитку. 

Інститут залучення громадян є важливим для ефективності планувального 

процесу й реалізації його у формі спочатку опитування, а потім – навчання та 

залучення до історії успіху громади місцевих жителів. Найважливіше 

започаткувати ці процеси, після чого до ініціаторів приєднуватимуться інші 

люди, які повірять у реалістичність досягнення поставлених цілей. Саме таку 

модель інституціоналізації залучення громадян до прийняття планувальних 

рішень щодо просторового розвитку варто застосувати в Україні. 

5. При визначенні нормативного капіталізованого рентного доходу слід 

використовувати два показники, які чітко прив’язані до поточної ринкової та 

економічної ситуації, а саме: ціна реалізації сільськогосподарської продукції і 

вартість грошей в економічній системі (облікова ставка НБУ), від яких значно 

залежить рентабельність сільськогосподарського бізнесу. Ці показники є 
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мінливими, тому існує потреба перерахунку нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок у випадку суттєвої їх зміни, адже базис оподаткування 

повинен реагувати на ринкову чи економічну ситуацію. Відповідно, зникне 

потреба індексувати нормативну грошову оцінку. 

6. Спрогнозовано чотири сценарії спільного впливу зміни облікової 

ставки НБУ та ціни реалізації сільськогосподарської продукції на значення 

нормативного капіталізованого рентного доходу. Вони мають загалом три 

результати, адже одночасне як зростання, так і падіння обох показників на 

близькі значення врівноважують взаємний ефект, і значення нормативного 

капіталізованого рентного доходу суттєво не зміниться. У випадку зростання 

цих показників, зазвичай, зростання облікової ставки є реакцією на підвищення 

цін на продовольчі товари з метою сповільнення інфляції. Щодо падіння двох 

показників, то зниження відсоткової ставки часто є наслідком зниження цін і 

сповільнення економіки, оскільки має мету пожвавлення економічної 

активності. 

7. Органи місцевого самоврядування можуть впливати на розмір 

земельних платежів при встановленні ставок земельного податку, ставок 

оренди сільськогосподарських земель комунальної власності: з одного боку, 

змінювати ставки з метою послаблення чи посилення фіскального тиску на 

підприємства, що діють на території громади, а з іншого – податкові, а 

особливо орендні, ставки можуть стати вагомим інструментом управління 

землекористування на території громади. Передусім це стосується орендних 

ставок на землі комунальної власності, для яких максимальна ставка становить 

12 % від нормативної грошової оцінки (від 2 132,58 до 4 313,80 грн/га), що є 

суттєвою сумою порівняно з мінімально можливою (0,3 % від оцінки). 40-

кратна різниця між мінімальним та максимальним значенням орендної ставки й 

відповідно орендного платежу забезпечить Коломацькій ОТГ можливість 

розвивати насамперед пріоритетні види землекористування, поєднувати 

розробку планувальних документів та стимулювання жителів до їх реалізації за 

рахунок зниження податкових ставок.  



140 

 

РОЗДІЛ 3  

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ СТРАТЕГІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНО-

ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 

 

 

3.1. Формування стратегічних цілей розвитку громади та 

обґрунтування напрямів їх досягнення 

 

Як свідчать результати проведених досліджень, територія Коломацької 

ОТГ характеризується наявністю ресурсної бази та людського потенціалу як 

запоруки її економічного піднесення. Жителі спільноти прагнуть до розвитку та 

всебічно сприяють цьому завдяки створенню робочих місць, підвищенню 

ефективності праці. 

За результатами опитуванням жителів Коломацької ОТГ визначено, що 

вони зацікавлені в організації кооперативів для спільного виготовлення 

продукції та її реалізації. Потенційно на базі кооперативів можливе створення 

виробничого кластера, що потребує раціонального підбору їх спеціалізації. На 

цьому й акцентуємо увагу, оскільки вважаємо це ключовою складовою стратегії 

розвитку громади. Необхідно обґрунтувати потребу в розробленні стратегії та її 

ключових складових, котра забезпечить зміну парадигми землекористування на 

території Коломацької громади, що посприятиме покращенню економічної та 

екологічної ситуації в ній. До ключових складових довгострокової стратегії 

розвитку Коломацької ОТГ належать: 

1) створення сільськогосподарських обслуговуючих та виробничих 

кооперативів; 

2) розвиток логістичної мережі як для місцевих виробників, так і 

регіональної за рахунок вигідного географічного положення громади; 

3) розвиток сільського зеленого туризму; 

4) покращення екологічного стану громади. 
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Потреба в розробленні довгострокової стратегії розвитку громади 

пов’язана зі зменшення кількості населення (див. табл. 2.1). Незважаючи на 

позитивне сальдо міграції протягом 2015-2017 років за рахунок негативного 

природного приросту кількість населення продовжує зменшуватися, що є 

одним з етапів спіралі негативного розвитку громад/регіонів. 

Обґрунтування необхідності формування довгострокової стратегії 

розвитку громади пов’язане ще з однією складовою ‒ її фінансовим станом. З 

цією метою нами здійснено дослідження, в якому запропоновано формулу 

обчислення необхідного щорічного зростання місцевих бюджетів з метою 

позбавитися залежності від субвенцій та дотацій з державного бюджету 

протягом певного періоду. Дослідження виконувалися з урахуванням даних за 

2016-2018 роки для обраних ОТГ, а для Коломацької ОТГ ‒ період 2016-

2019 років [85]. 

Варто зазначити, що в результаті фінансової та бюджетної децентралізації 

і відповідного розширення управлінських повноважень створилися не лише 

нові можливості, а й перешкоди: стрімке зниження кількості населення 

сільських регіонів, а також поступова монополізація сільськогосподарського та 

іншого виробництва, що призводить до падіння доходів місцевого бюджету. 

Прикро, проте за таких обставин утримувати власну інфраструктуру на 

належному рівні стає все важче й важче. Реальність ситуації спонукала Кабінет 

Міністрів України визначити порядок надання субвенцій новоутвореним ОТГ 

на розвиток інфраструктури в межах їх територій (постанова № 200 від 

16.03.2016 р.) [117]. 

Таке рішення повинно стимулювати процес об’єднання громад, адже 

субвенції, надані урядом України, суттєво поповнять бюджет громад. 

Щоправда, ці субвенції хоча і розподіляються між громадами в заздалегідь 

визначених розмірах, проте фінансування можна отримати лише під реалізацію 

конкретних проектів, а період надання субвенцій обмежений у часі, після чого 

громадам необхідно утримувати свою інфраструктуру самостійно. 
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Нами проаналізовано систему виділення субвенцій та дотацій, їх 

розподілу між сільськими громадами, і найважливіше ‒ за напрямами 

фінансування. Наступний етап полягав у визначенні їхнього впливу 

(позитивного) на зміну індикаторів сталого розвитку сільських територій, 

розрахунку за запропонованою нами методикою бажаного рівня 

середньорічного зростання бюджету громади з метою її виходу на забезпечення 

поточного рівня видатків власними надходженнями. 

Вивчалися наукові праці стосовно розвитку сільських територій, що дало 

змогу виокремити основні чинники сприяння. 

Т. Гоголь вивчає питання багатофункціонального розвитку сільських 

територій і робить висновок про необхідність відходу від домінування 

зайнятості жителів сільських територій в агросекторі [118]. М. Малік та 

В. Пулім, досліджуючи розвиток сільських територій, переконують у 

необхідності побудови концепції розвитку підприємництва та посилення ролі 

місцевого самоврядування [119]. 

Д. Брайден визначає основні індикатори розвитку сільських територій, що 

використовуються в Європейському Союзі, описує їхню еволюцію та аналізує 

ефективність [120]. 

Ґрунтуючись на досягненнях українських і європейських науковців та 

власному досвіді, визначено найважливіші, на нашу думку, індикатори 

розвитку місцевого самоврядування в Україні та зростання їх фінансової 

спроможності. При формуванні переліку індикаторів скористалися також 

напрацюваннями Д. Брайдена, оскільки вони відзначаються глибиною 

проведених досліджень та інформативністю. Вважаємо, що визначальними 

індикаторами розвитку сільських територій є: мультифункціональність і 

диверсифікація виробництва; розвиток підприємництва; наявність програм 

підтримки ініціатив місцевого населення; наявність робочих місць; соціальна та 

екологічна безпека; соціальна і технічна інфраструктура; автономність 

(фінансова, енергетична тощо) і розвиненість туризму в регіоні. 
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Над покращенням зазначених індикаторів слід працювати як органам 

місцевого самоврядування безпосередньо, так і уряду України через наявність 

програми фінансування місцевого самоврядування. Формуючи стратегію 

розвитку Коломацької ОТГ, надаємо пріоритетності наведеним індикаторам, 

оскільки вони тісно пов’язані з плануванням просторового розвитку території 

громади. 

Нами опрацьовано матеріали моніторингу процесу децентралізації влади 

та реформи місцевого самоврядування, який проводить Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України [121]. Моніторинг є своєрідним джерелом статистичних даних, на 

основі яких можна проаналізувати значний масив інформації, що стосується 

процесу децентралізації влади. 

Детально ознайомилися із практикою розподілу субвенцій та їх впливом 

на формування і розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

упродовж 2016-2017 рр., здійсненою офісом з фінансового та економічного 

аналізу Верховної Ради України [122]. На результативність проведених 

досліджень вплинуло ознайомлення з інформацією стосовно оцінки фінансової 

спроможності 806 ОТГ за 2019 рік, виконаної за підтримки програми «U-LEAD 

з Європою» [123]. 

В опрацьованих матеріалах вказується на важливість і необхідність 

виділення субвенцій на формування інфраструктури ОТГ. На підставі 

зазначеного, нами проаналізовано систему розподілу коштів між ОТГ у рамках 

надання субвенцій, ефективність їх використання та використання інших видів 

фінансової допомоги громадам, яка перераховується з державного бюджету, а 

також частку цих дотацій у бюджеті громади. 

З цією метою обрано наступні показники: площа ОТГ, кількість 

населення, бюджет громади, частка дотаційних коштів (у тому числі 

субвенцій), власні доходи бюджету, витрати на одного жителя. На основі цих 

даних розрахували необхідний рівень зростання власних бюджетних 

надходжень на найближчі 5 років з метою досягнення самозабезпечення та 
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самодостатності. Для Коломацької громади такі розрахунки виконані для 

різних періодів з метою обрання найоптимальнішого терміну реалізації 

впровадження стратегії, адже продовжуючи отримувати дотації з державного 

бюджету, можливо інвестувати ці кошти в реалізацію стратегії, а також 

інвестиційних проектів (як складової стратегії), що можуть стати основою для 

подання заявок на отримання субвенцій і дотацій. Важливим аспектом є саме 

можливість використання субвенцій та інших дотаційних коштів на розвиток, а 

не утримання інфраструктури. 

Для розрахунку необхідного рівня зростання власних бюджетних 

надходжень у Коломацькій громаді на найближчі роки (від 2 до 5) слід 

визначити частку дотаційних коштів в її бюджеті, які отримуються через 

державні програми з фінансування ОТГ та, відповідно, не захищені 

законодавчими вимогами (наприклад, кошти дорожнього фонду), а також 

ставку складного відсотка при відомому нинішньому значенні бюджетних 

доходів (за винятком субвенційних і дотаційних коштів, отриманих за 

програмами КМУ) та нинішньому повному значенні бюджетних доходів. 

Такого значення необхідно досягти впродовж розрахункового періоду. Саме 

тому використовується обернена формула розрахунку складного відсотка. 

Розрахунок необхідного щорічного зростання бюджету пропонуємо виконувати 

за формулою: 

𝑖 = √
𝐵′

𝐵

𝑛

− 1,             (3.1) 

де i – середньорічне зростання власних надходжень до бюджету; 

В′ – бажаний розмір власних надходжень до бюджету на кінець періоду; 

В – існуючий розмір власних надходжень до бюджету; 

n – кількість років; 

Розмір субвенцій та інших дотацій, які надаються кожній громаді 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 200 від 16.03.2016 р., 

визначається за формулою: 
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𝑉′ = 𝑉𝑥(
𝑋′

𝑋
+

𝑌′

𝑌
)/2             (3.2) 

де V′ – обсяг субвенції об’єднаної територіальної громади; 

V – загальний обсяг субвенції; 

X′ – кількість сільського населення об’єднаної громади; 

X – кількість сільського населення всіх об’єднаних територіальних громад; 

Y′ – площа території об’єднаної територіальної громади; 

Y – площа територій усіх об’єднаних територіальних громад [124]. 

Тобто субвенції та інші дотації для сільських регіонів розподіляються 

відповідно до площі та кількості населення в об’єднаних територіальних 

громадах, утворених на їх територіях, проте кошти отримують у першу чергу ті 

громади, що подають проектні заявки на отримання субвенцій та інших 

дотацій. Загальний обсяг фінансування, виділений Кабінетом Міністрів 

України, 2019 року становив ₴35,45 млрд грн і розподілений за програмами 

фінансування і їх призначенням (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Розподіл коштів держбюджету за програмами фінансування 

(призначенням) 2019 р., млрд грн [121] 
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При цьому варто зазначити, що кошти, виділені з дорожнього фонду є 

захищеною законом України статтею видатків і тому при оцінці потенційного 

зростання бюджету на визначений період не враховуватимуться як додаткове 

фінансування, яке необхідно компенсувати з державного бюджету. Переважна 

більшість інших видатків місцевих бюджетів, на які витрачаються кошти 

урядових субвенцій та дотацій відповідно до цілей реформи, повинна 

покриватись власними доходами місцевих бюджетів. 

Аналізуючи наявну статистичну інформацію, з’ясували, що зростання 

загальних субвенцій та дотацій не є пропорційним збільшенню кількості 

утворених громад у розрізі років. Для прикладу розглянемо зміну розміру 

субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ за 2016-2019 рр. (рис. 3.2), а також 

динаміку зростання кількості об’єднаних територіальних громад (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.2. Динаміка розміру субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ за 2016-

2019 рр. [121, 128] 

 

Важливо, що збільшення чисельності ОТГ перевищує загальний приріст 

розмірів субвенції. Субвенції на розвиток інфраструктури однієї ОТГ щороку 

зменшуються з 2,73 (2016 р.) до 2,04 млн грн (2019 р.). Ураховуючи 

зареєстрований 2018 року проект закону № 8213, після 2019 року і впродовж 

наступних п’яти років заплановано щорічне зменшення розміру державної 
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субвенції на формування інфраструктури ОТГ. Проте цей законопроект був 

відхилений у другій половині 2019 року [125]. На 2020 рік заплановано 

виділити також 2,1 млрд грн на цю субвенцію [126], проте загальні видатки на 

субвенції та дотації для ОТГ знизились. Незважаючи на виділення 2020 р. на 

28,1 % більше коштів порівняно з минулим зростання освітньої субвенції в 

середньому на 11-13 % залежно від регіону, медичні субвенції скоротяться на 

73,8, а стабілізаційні додаткові дотації – на 44,9 %. При цьому додаткові 

субвенції будуть профінансовані лише на 34,1 % від минулорічного рівня [127]. 

Саме тому громадам необхідно шукати можливості для економічного зростання 

й підвищення власних податкових та господарських надходжень до бюджету, 

щоб стати менш залежними. 

 

Рис. 3.3. Динаміка зростання кількості об’єднаних територіальних громад, 

2016-2019 рр. [121] 
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загальному балансі, спостерігається ситуація, в якій офіційні трансферти з 

державного та інших бюджетів становлять 52,74 % усіх доходів бюджету, а 

податкові надходження – 46,02 %. Це складна ситуація для громади, адже вона 
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ситуація дещо змінилася: податкові надходження зросли як в абсолютному, так 

і відносному вираженні й досягли 55,05 % від загальних надходжень, проте 

дохідна частина бюджету знизилась більше як на 3 млрд грн або 3,87 %. 

Офіційні трансферти суттєво зменшилися – до 43,79 %, що призвело до 

зниження загальних надходжень до бюджету. Відповідно суттєве зростання 

власних надходжень – майже на 15 % – не змогло компенсувати втрат від 

зменшення обсягу офіційних трансфертів, які скорочуватимуться і далі [129]. 

Нами розраховано для Коломацької ОТГ необхідний рівень щорічного 

зростання власних надходжень протягом різних періодів (від 2 до 5 років). 

Здійснено також диференціацію частки офіційних трансфертів, яку слід 

замістити власними надходженнями. Науковцями під керівництвом О. Дорош 

установлено, що частка бюджетних трансфертів з дорожнього фонду, які є 

захищеною статтею бюджету й не знижуватимуться, наближається до 42 % від 

загального обсягу субвенцій та дотацій і не потребує заміщення власними 

доходами [85]. Частку коштів дорожнього фонду серед офіційних трансфертів 

для Коломацької ОТГ визначити складно, адже в звітності ці дані не 

диференційовані. Отже, розрахунок проводився, виходячи з необхідності 

заміщення 60, 80 та 100 % доходів від офіційних трансфертів власними 

надходженнями, результати якого наведено (табл. 3.1). 

Субвенції та дотації з часом зменшуватимуться, тому зберегти поточний 

обсяг загальних бюджетних надходжень можна, на нашу думку, не шляхом 

заміщення 100 % субвенцій та дотації, а за рахунок збільшення власних 

надходжень у розмірі їх поточного обсягу. Цим самим громада насправді 

збільшить власний бюджет і може стати донором коштів, а не реципієнтом. 

Вважаємо, що саме тому достатнім буде замістити субвенції та дотації на 60 % 

протягом наступних п’яти років. Для досягнення цих цілей слід досягнути 

середньорічного зростання власних податкових надходжень в розмірі 6,3 %. 

Хоча власні надходження до місцевого бюджету 2019 року порівняно з 2018-м 

збільшилися майже на 15 %, така тенденція не зберігатиметься, оскільки вона 

пов’язана насамперед з покращенням податкового адміністрування на території 
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громади та загалом зі зміною розподілу коштів між місцевими і державним 

бюджетом внаслідок децентралізації. Тому для досягнення стабільного 

зростання місцевого бюджету необхідно розробити довгострокову стратегію 

розвитку громади, яка передбачатиме нові підходи до планування 

землекористування для забезпечення, з одного боку, економічного пожвавлення 

в громаді, а з іншого ‒ покращення екологічного стану землекористування 

громади. 

Таблиця 3.1 

Розрахунок бажаного щорічного зростання бюджету громади з метою 

заміщення певної частки субвенцій та дотацій власними доходами 

протягом розрахункового періоду* 

П
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б
 

Бюджет 

громади 

Субвенції та 

дотації 

Бюджет без 

субвенцій та 

дотацій 

Т
ер

м
ін

 з
ам

іщ
ен

н
я
, 

р
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ів

 

Бажане щорічне 

зростання 

бюджету, % 

млн 

грн 

тис. 

грн 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

тис. 

грн 
60 80 100 

329,5 6906 85,12 12,33 37,28 43,79 47,84 56,21 6,93 

2 16,5 24,1 33,4 

3 10,7 15,5 21,2 

4 7,9 11,4 15,5 

5 6,3 9,0 12,2 

*Джерело: розраховано автором за [83, 129]. 

 

Обґрунтовано необхідність розроблення довгострокової стратегії 

розвитку громади, управління землекористування із чітко визначеними цілями. 

Це потребуватиме доведення доцільності обраних нами складових для їх 

реалізації в рамках стратегії. Зокрема, для обґрунтування створення 

обслуговуючих та виробничих сільськогосподарських кооперативів у 

Коломацькій громаді слід визначити концентрацію сільськогосподарських 

земель на її території. З цією метою нами розроблена відповідна методика. 

Концентрація сільськогосподарських земель в одного власника землі чи 
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землекористувача є загальнопоширеним явищем у світі, яке не оминуло й 

Україну. Передусім сільськогосподарські землі сконцентровані у 

землекористувачів, які їх орендують, позаяк за чинним наразі в Україні 

мораторієм на продаж земельних ділянок (паїв), їх продаж заборонений до 

набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» 

[130, 131]. 

Концентрація значного масиву сільськогосподарських земель у великих 

сільськогосподарських виробників, агрохолдингах спостерігалась упродовж 

2007-2013 років. Так 2007 р. у користуванні агрохолдингів перебувало 

1,7 млн га цих земель, або 8,1 % від усіх земель. Стрімке зростання відбувалось 

до 2013 року й досягнуло показника 6,04 млн га, а надалі коливалось із 

незначною тенденцією до зменшення, яка, не виключено, пов’язана з окупацією 

частини території України, де обробіток сільськогосподарських земель 

призупинено. За станом на 2018 р. цей показник становив 5,62 млн га, або 

27,5 % усіх земель, що перебували в користуванні сільськогосподарських 

підприємств [132]. 

Концентрація сільськогосподарських земель в агрохолдингових 

компаніях негативно впливає на розвиток місцевих громад (суттєво 

знижуються зайнятість місцевого населення, доходи та надходження до 

місцевого бюджету), призводячи до відтоку людей із сільської місцевості. 

Агрохолдингів як господарюючих суб’єктів на території Коломацької ОТГ 

немає, проте спостерігається концентрація сільськогосподарських земель. 

Із загальної площі (майже 33 тис. га) території Коломацької ОТГ близько 

78 % припадає на сільськогосподарські землі, із яких сільгоспугідь – понад 

76 % (табл. 3.2). Зазначене свідчить, що сільське господарство (рільництво) має 

вагоме значення для розвитку громади, забезпечення благополуччя її жителів. 

На сіножаті та пасовища припадає лише близько 9% від загальної площі земель 

громади. Окремі громадяни займаються виключно веденням садівництва на 

сукупній площі 70,0 га [79]. 
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Повне оцінювання впливу сільського господарства на розвиток громади 

можливе на підставі вивчення джерел надходжень до місцевого бюджету, рівня 

зайнятості місцевого населення в сільському господарстві, а також концентрації 

земель у великих землекористувачів на її території. 

Таблиця 3.2 

Розподіл сільськогосподарських угідь на території Коломацької ОТГ у 

розрізі старостинських округів, га* 

Показник  

Старостинський округ Загалом по ОТГ 

Покровсь-

кий 

Різуненків-

ський 
с. Коломак 

Шелестівсь-

кий 

Шляхівсь-

кий 
га % 

Усього 

земель 
3078,6 8011,6 10661,7 4883,0 4883,0 32954,0 100 

Усього  

с.-г. 

земель 

2829,19 6202,1058 6676,8969 4300,7538 5678,6974 25687,6439 78 

Усього  

с.-г. угідь 
2759,6 6092,372 6499,4908 4174,3464 5534,7756 25060,5848 76 

Рілля 2625,9 5131,649 5513,709 3907,7 4867,7704 22046,7284 67 

Сади 26,0 6,0 4,0 16,0 18,0 70,0 0,2 

Сіножаті 9,0 460,9 509,28 31,6464 129,5618 1140,3882 3,5 

Пасовища 98,7 493,823 472,5018 219,0 519,4434 1803,4682 5,5 

*Джерело: [133]. 

 

Зайнятими в сільському господарстві є одна четверта всіх працюючих, 

що вказує на його пріоритетність як важливого джерела доходу для більшості 

сімей у громаді та значне збільшення частки податкових надходжень до 

бюджету громади [83]. Дослідження концентрації сільськогосподарських 

земель на території Коломацької ОТГ проводились на основі аналізу 

статистичних даних за формою № 6-зем і, як результат, здійснено розподіл 

сільськогосподарських угідь за різними типами землекористувачів (табл. 3.3). 

Наведені розрахунки свідчать, що у власності та користуванні 

сільськогосподарських підприємств к Коломацькій ОТГ перебуває понад 

14,2 тис. га сільськогосподарських угідь, серед яких домінує рілля (99,98 %). 

Сільськогосподарські підприємства обробляють 57 % усіх 
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сільськогосподарських угідь та 65 % ріллі на території громади (рис. 3.4). Отже, 

дві третини орних земель сконцентровані в юридичних осіб, що здійснюють 

сільськогосподарську діяльність, проте насправді концентрація земель може 

бути навіть вищою. У власності чи користуванні приватних осіб перебуває 

32 % ріллі, а саме фермерів, осіб, що займаються особистим підсобним 

господарством, товарним сільгоспвиробництвом, городництвом чи мають 

присадибні ділянки. Землі запасу і ті, що перебувають у власності 

несільськогосподарських підприємств, становлять лише 3 % від загальної 

площі ріллі. 

Таблиця 3.3  

Розподіл сільськогосподарських угідь за різними типами 

землекористувачів на території Коломацької ОТГ, га* 

Тип землекористувача 
Всього с.-г. 

угідь 
Рілля Сади Сіножаті Пасовища 

С.-г. підприємства 14222,6749 14220,1206 – 0,5084 2,0459 

Селянські (фермерські) 

господарства 
1522,4757 1495,7713 0,098 0,132 26,4744 

Товарне с/г виробництво 4454,8377 3123,576 23,758 474,4796 833,0241 

Особисті підсобні 

господарства 
1653,592 1611,788 0,144 18,28 23,38 

Присадибні ділянки 812,70 766,7 46,0 – – 

Городництво 133,0 133,0 – – – 

Загалом у власності 

(користуванні) 

приватних осіб 

8576,6054 7130,8353 70,0 492,8916 882,8785 

Несільськогосподарські 

підприємництво 
57,5875 – – 14,8695 42,718 

Підприємства 

транспорту 
23,398 – – – 23,398 

Лісогосподарські 

підприємства 
18,0 18,0 – – – 

Інші підприємства 4,9133 – – 1,9109 3,0024 

Разом 

несільськогосподарські 

підприємства 

103,8988 18,0 – 16,7804 69,1184 

Землі запасу 2157,4057 677,7725 – 630,2078 849,4254 

Загалом по ОТГ 25060,5848 22046,7284 70,0 1140,3882 1803,4682 

Частка, % 100,0 87,97 0,28 4,55 7,2 

*Джерело: сформовано автором за [133]. 
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Характеризуючи землі, що перебувають у власності чи користуванні 

приватних господарюючих суб’єктів, зазначимо, що понад 50 % з них 

становлять земельні частки (паї), більшість із яких фактично не обробляється їх 

власниками. За результатами проведеного опитування жителів Коломацької 

ОТГ понад 70 % із них передали в обробіток земельні частки (паї) іншим 

землекористувачам, отже, концентрація ріллі в обробітку 

сільськогосподарських підприємств може бути вищою, ніж наведено в 

статистиці [92].  

а)       б) 

Рис. 3.4 Розподіл сільгоспугідь (а) та ріллі (б) за типами землекористувачів, га 

[133] 

 

На території Коломацької ОТГ найбільші земельні масиви зосереджені в 

ТОВ АПО «Мрія» (4070 га ріллі в обробітку), СТОВ «Колос» (3050,9), ТОВ 

«Лан» (2046,2), СТОВ «Відродження» (975,1), ПП АФ «Коломацька» (890), 

СТОВ «Ніка» (779,9), ПСП «Кисівське» (738,5 га) [79]. 

Концентрація земель можлива також і фермерськими господарствами, а 

сільськогосподарські підприємства можуть обробляти порівняно невеликі 

площі. З метою систематизації статистичних даних пропонується розрахувати 

частку концентрації земель на території ОТГ. Вона може обчислюватись як для 

; 57%
; 34%

; 0%

; 9%

С/г підприємства Приватні особи

Не с/г підприємства Землі запасу

; 65%

; 32%

; 0% ; 3%

С/г підприємства Приватні особи

Не с/г підприємства Землі запасу
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земель, сконцентрованих в одного землекористувача в розмірі понад 1000 га, 

так і 500, 200 чи 100 га. Для розрахунків можливо прийняти будь-яке значення, 

проте пропонується використовувати саме ці значення для території об’єднаних 

територіальних громад. Для визначення рівня концентрації застосуємо такі 

діапазони: 

- до 100 га – концентрації немає; 

- від 100 до 200 га – незначна концентрація; 

- від 200 до 500 га – прийнятна конкурентна концентрація; 

- від 500 до 1000 га – підвищена концентрація; 

- понад 1000 га – значна концентрація. 

Розрахунок частки концентрації земель виконується діленням суми всіх 

площ землекористувань, яка перевищує обраний показник площі, відносно 

якого обчислюється концентрація, на загальну площу сільськогосподарських 

угідь чи відповідного угіддя й множиться на 100 % з метою отримання 

відсоткового вираження. Для обчислень пропонується формула: 

КПК =
∑ {Пі𝑖=1 ǀ Пі>ПК}

Пз
× 100%,            (3.3) 

де К – частка концентрації сільськогосподарських угідь чи обраного угіддя в 

окремих землеволодіннях, %; 

ПК – показник концентрації, площа відносно якої розраховують частку 

концентрації; 

Пі – площа землекористування, га; 

Пз – загальна площа сільськогосподарських угідь чи обраного угіддя на 

території об’єднаної територіальної громади, га. 

Розрахувавши частки для ріллі на території Коломацької ОТГ, отримано 

такі результати: К1000 = 41,6 % (три землекористувачі, в яких в обробітку 

перебувають понад 1 000 га ріллі, обробляють більше як 40 % орних земель 

громади, що свідчить про дещо високий рівень їх концентрації на території 

громади; К500 = 60,5 % (вісім землекористувачів, в яких в обробітку перебуває 

понад 500 га, або більше ніж 50 % усіх орних земель, а частка тих, що 

обробляють понад 500, проте менше 1 000 га, – 18,9 %, що свідчить про 



155 

 

підвищений рівень концентрації; К200 = 68,5 % (частка землекористувань, що 

сконцентрували понад 200, але менше ніж 500 га орних земель, становить 8,0 % 

усієї ріллі на території спільноти. Цей показник доволі низький, але саме такий 

діапазон запропоновано нами як допустимий рівень конкурентної концентрації 

земель; К100 – 69,7 %, або понад 2/3 усієї ріллі на території громади (рівень 

незначної концентрації земель поширюється лише на 1,2 % орних земель 

громади). Майже на одній третині орних земель громади концентрації немає, 

що є значним показником [134, 83]. 

Оцінюючи викладене вище, стверджувати про високу концентрацію ріллі 

землекористувачами на території Коломацької ОТГ немає підстав, адже 

конкуренція між сільськогосподарськими товаровиробниками, найбільший з 

яких обробляє 18,5 % ріллі, не є критичним показником. До того ж важливим 

критерієм є кількість власників цих підприємств: із їх збільшенням рівень 

концентрації земель на одного кінцевого бенефіціара зменшується. 

У цьому контексті слід звернути увагу на наукову працю нобелівської 

лауреатки 2009 року Е. Остром «Керування спільним: Еволюція інституцій 

колективної дії», де вона мала мету дати відповіді на «трагедію спільного» – 

поняття, що набуло значного поширення після публікації статті Ґ. Гардіна під 

однойменним заголовком у журналі «Science» 1968 року. Він заклав у це 

поняття деградацію навколишнього природного середовища, спричиненого 

інтенсивним використанням багатьма людьми дефіцитних природних ресурсів 

насамперед у спільних інтересах. Для прикладу Ґ. Гардін наводить пасовище, 

яке є спільним природним ресурсом і яким користується певна кількість 

скотарів. При цьому пасовище здатне до відновлення, проте в обмеженій мірі 

(надмірне виснаження угіддя протягом одного сезону призводить до 

неповноцінного відновлення на наступні). Відповідно, утримування однакової 

кількості худоби ‒ найкраще рішення, яка б споживала такий об’єм ресурсу 

пасовища, який здатний відновитися протягом року. Проте з погляду кожного 

скотаря раціональнішим є підхід, який полягає в: максимізації стада й 

максимальному споживанні ресурсу пасовища (більше стадо дає більшу вигоду 
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вже зараз, а збиток спільний і відкладений у часі). Саме це явище Ґ. Гардін 

описав як «трагедію спільного» [135]. 

Е. Остром наводить приклад, пов’язаний із перевиловом тріски, камбали 

та пікші на мілині Георга на відстані 150 миль від узбережжя Нової Англії. 

Вилов цих видів риб у 1960-х роках у 4 рази перевищував нинішні обсяги. 

Надмірний вилов протягом 50-ти років призвів до суттєвого скорочення 

популяції, а більшість риболовних компаній збанкрутували (знищили ресурс, 

який надмірно використовували в минулому). У своїй науковій праці вона 

стверджує, що контроль із боку держави чи приватизаційні процеси не є 

надійними запобіжниками знищення природних ресурсів, і вважає, що ці 

інструменти не здатні забезпечити продуктивне використання природних 

ресурсів у довгостроковій перспективі. На її переконання, успішно керують 

природними ресурсами впродовж тривалого часу громади, які покладаються на 

недержавні та неринкові інституції [136]. 

Таке твердження актуально застосувати для Коломацької ОТГ у сфері 

сільськогосподарського землекористування. У громаді, як і державі загалом, 

зростає рівень концентрації сільськогосподарських земель, що підтверджується 

наведеними статистичними даними та розрахунками. Ця проблематика 

посилюється тим, що більшість земель не обробляються власниками земельних 

ділянок, а надаються в оренду більшим землекористувачам, основною метою 

яких є максимізація власних доходів і мінімізація витрат. Оскільки вони 

обробляють орендовані землі, які їм не належать на праві власності, а мають 

іншого власника (наразі є спільним ресурсом), виснажують його, а у 

довгостроковій перспективі збитки підраховують усі, передусім землевласник. 

Виходячи з виконаних розрахунків та проблематики, вважаємо, що її 

розв’язання для землевласників та громади полягає у створенні обслуговуючих 

та виробничих сільськогосподарських кооперативів, які завдяки спільному 

обробітку земель могли б забезпечувати економічну та екологічну ефективність 

виробництва (за рахунок ефекту масштабу). Завдяки отриманню прибутків від 

діяльності кооперативів великою кількістю членів, в яких земля належить його 
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учасникам, а не кооперативам, можливо уникнути концентрації земель та 

прибутків в одних руках, а також у довгостроковій перспективі управляти 

власними природними ресурсами (кооперативи не є державними чи ринковими 

механізмами). Їх доцільно вважати інституціями колективної дії. Обслуговуючі 

кооперативи також можуть розробляти бренди для місцевої продукції, 

просувати та реалізовувати її, а також вторинно переробляти. 

Наступною складовою запропонованої стратегії розвитку 

землекористування на території громади є розвиток логістичної мережі. 

Важливість її очевидна, позаяк слугує основою ведення господарської 

діяльності як наявними місцевими виробниками переважно 

сільськогосподарської продукції, так і з метою залучення нових, які могли б 

інвестувати в громаду. Також географічне розташування Коломацької ОТГ на 

трасі М03 приблизно посередині між Харковом та Полтавою та на відстані 200 

кілометрів від міста Дніпро створює можливості для розвитку регіонального 

логістичного центру, адже географічна близькість до другого та четвертого за 

населенням міст України створює переваги, якими варто скористатись [137]. 

Стосовно обґрунтування необхідності розвитку сільського зеленого 

туризму чи туризму загалом на території громади, то тут варто зазначити, що 

ця сфера в Коломацькій ОТГ нерозвинена. Проте туризм може бути джерелом 

значних бюджетних надходжень – як прямих, так і здебільшого непрямих. 

Різноманітність видів туризму дає можливість усім громадам чи регіонам 

знайти свою туристичну нішу. Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 

щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і 

зборів» введено поняття туристичного збору, який громади мають право 

встановлювати на своїй території [138]. 

Проте туристичний збір є незначним джерелом надходжень порівняно з 

іншими, адже, окрім безпосередніх надходжень до бюджету, він ще й створює 

додану вартість на території громади. Туристична інфраструктура суттєво 

впливає на розвиток технічної інфраструктури, економічний стан суміжних 
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галузей громади. За даними звіту Австрійського інституту економічних 

досліджень, надходження від туризму, які створюють додану вартість, 

поділяються на прямі, непрямі та індуковані. До прямих належать такі, які 

безпосередньо пов’язані з туристичним попитом чи секторами, де відбуваються 

туристичні витрати гостей (харчування, ночівля, транспорт, послуги гіда тощо). 

Якщо йдеться про непрямі збори, то вони стосуються компаній, які є 

постачальниками товарів та послуг тим компаніям, в яких туристи замовляють 

споживчі товари та послуги (наприклад, виробники туристичного обладнання, 

товарів для дому, меблів, їжі тощо). Індукований ефект від розвитку 

туристичної інфраструктури пов’язаний з моделлю економічного множника 

Кейнса [139], який стверджує, що загальне збільшення витрат на певну суму 

сприяє кратному зростанню національного продукту. І не важливо, 

витрачаються вони на споживання чи інвестиції та надходять від держави або 

приватних осіб [140]. Загалом туристичну галузь завдяки її непрямому та 

індукованому економічному ефекту варто вважати дуже перспективною для 

громад, що її розвивають, та держави в цілому [141]. 

Зважаючи на викладені факти, а також необхідність збільшення власних 

податкових надходжень у середньорічному розмірі на 6,3 % від минулорічних, 

наявність на території громади природних ресурсів, відсутність туризму як 

явища, а також зручне розташування на автомагістралі М03 створюють чудові 

передумови для розвитку місцевого туризму на території Коломацької ОТГ, що 

обґрунтовує туристичну складову стратегії. 

Насамкінець, четверта складова стратегії має мету покращення 

екологічного стану громади. Загалом екологічна ситуація в досліджуваній 

громаді є доволі прийнятною (немає підприємств високого класу забруднення, 

здійснюється вивіз сміття за кошти місцевого населення), проте запропоновані 

стратегією зміни в землекористуванні громади з метою її просторового 

розвитку можуть мати негативний екологічний ефект і знизити екологічну 

стабільність на території громади. Після виконання екологічних розрахунків 

важливо запропонувати екологічні заходи, які зменшили б антропогенне 
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навантаження на природні ресурси громади й забезпечили високу якість життя 

на її території в довгостроковій перспективі. 

 

 

3.2. Планування і запровадження організаційно-економічних заходів 

у землекористуванні громади, оцінка їх економічного та соціального 

впливу 

 

Заходи щодо реалізації стратегії розвитку Коломацької ОТГ доцільно 

деталізувати, з нових позицій оцінити їх вплив на економічний та соціальний 

простір землекористування громади. Запропоновані заходи передбачають зміну 

парадигми, а саме запровадження нової культури землекористування, що 

потребує зміни світогляду жителів громади, адже результат їх упровадження 

проявляється в середньо- та довгостроковій перспективі, а рівень їх 

результативності залежить від вкладених зусиль у короткостроковій 

перспективі. 

Одним із ключових заходів реалізації передбачуваної стратегії є 

створення сільськогосподарських обслуговуючих та виробничих кооперативів 

на території громади як інститутів колективної дії, здатних забезпечити 

раціональне землекористування й використання природних ресурсів. Зазначене 

підтверджується тим, що у випадку з організацією кооперативу доходи і збитки 

рівнозначно несуть усі його члени. Значний інтерес, на нашу думку, становить 

створення кооперативів землевласниками, які передають землі в оренду 

великим сільськогосподарським товаровиробникам, а також долучення до цих 

структур людей, які орендували земельні ділянки комунальної власності. Це 

суттєво розширить кількість робочих місць у громаді, пов’язаних із 

сільськогосподарською діяльністю. 

Характеризуючи землі, що перебувають у комунальній власності, 

зазначимо, що донедавна за межами населених пунктів таких 

сільськогосподарських земель було обмаль, оскільки більшість земельних 
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ділянок мали державну форму власності. За станом на 15 листопада 2019 р. у 

державній власності перебували 7,2 млн га сільськогосподарських земель, що 

на 3,0 млн га менше порівняно з початком 2017 р. (1,68 млн га передані в 

комунальну власність, що в масштабах держави не багато ‒ близько 4 % усіх 

сільськогосподарських земель, а 1,32 млн га – приватизовані) [142]. 

Проте з 1 січня 2019 р. набули чинності кілька правових документів, які 

розширять повноваження територіальних громад в особі органів місцевого 

самоврядування при розпорядженні землями поза межами населених пунктів. 

Це сприятиме зміцненню їх спроможності, процес переходу земель із державної 

форми власності в комунальну. 

Зокрема, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні» № 2498-VIII від 10 липня 2018 р. урегульовано такі 

питання: землі колективної власності раніше діючих і ліквідованих 

колективних сільськогосподарських підприємств передано до комунальної 

власності; процес паювання сільськогосподарських угідь слід завершити до 

2025 року з обов’язковою передачею в комунальну власність 

несільськогосподарських угідь; можливість закріплення лісосмуг у постійному 

користуванні громад через створення комунального підприємства, оскільки їх 

віднесено до складу земель сільськогосподарського призначення та надана 

можливість їх надання в оренду; право орендарям масивів орендувати польові 

дороги, не обмежуючи доступ іншим орендарям до земельних ділянок; 

можливість обміну земельних ділянок, розташованих у масиві земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній і 

комунальній формах власності [143, 144]. 

Із набуттям чинності з 1 січня 2019 р. названого закону вносяться зміни 

до земельного законодавства України, зокрема сільськогосподарські землі із 

колективної форми власності перейдуть до комунальної (у власність 
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територіальних громад). Це сприятиме формуванню земель комунальної 

власності з метою їх державної реєстрації, після чого місцеві ради отримають 

можливість передавати їх в оренду. 

Зазнали змін і Перехідні положення Земельного кодексу України 

відповідно до закону України № 2498-VIII, якими передбачено, що землі 

колективних сільськогосподарських підприємств (далі – КСП), діяльність яких 

припинена, вважаються власністю територіальних громад, на території яких 

вони розташовані (за винятком земельних ділянок, які перебували у приватній 

власності на день набуття чинності зазначеного закону). Цей законодавчий 

документ є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на 

земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу закону переходять 

до комунальної власності [143]. 

Законом № 2498-VIII також передбачено, що до складу земель, які із 

колективної переходять у комунальну власність громад, належать: 

сільськогосподарські угіддя, які у свій час не були розпайовані між членами 

КСП; землі господарських дворів, інші несільськогосподарські угіддя, які не 

підлягали паюванню; землі під проектними польовими дорогами та 

полезахисними лісосмугами. Як, наслідок, територіальні громади в особі 

органів місцевого самоврядування отримали право розпорядження землями 

колишніх КСП, оскільки за чинним законодавством землі колективної 

власності, які не підлягали паюванню чи не розпайовані, вважаються їх 

власністю [143]. 

Характеризуючи реальний стан процесу паювання сільськогосподарських 

угідь згідно з Методичними рекомендаціями щодо порядку передачі земельної 

частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних 

сільськогосподарських підприємств і організацій № 47/172/48 від 04.06.1996 р., 

зазначимо, що паюванню підлягала лише рілля, а пасовища, сінокоси та 

багаторічні насадження здебільшого залишались нерозпайованими. Із січня 

2019 р. вони переходять у власність громад [145]. 
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Таким чином, перспективи для розвитку громад є, що пов’язано з 

набуттям ними в комунальну власність земельних ділянок, які перебували у 

власності колишніх КСП. Проте реалізація зазначеного потребує насамперед 

проведення робіт з інвентаризації земель, внесення яких про сформовані 

земельні ділянки до Державного земельного кадастру, до яких належать 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення під польовими дорогами, 

полезахисними лісосмугами, невитребувані (нерозподілені) земельні ділянки та 

земельні частки (паї), під господарськими дворами та іншими 

несільськогосподарськими угіддями, які не підлягали паюванню.  

Відповідно, є можливості громад в Україні загалом і Коломацької ОТГ 

зокрема надавати в користування земельні ділянки комунальної власності 

землекористувачам, що прагнуть бути учасниками сільськогосподарських 

кооперативів, за низькою орендною ставкою з метою стимулювати їх до 

сільськогосподарської праці та членства в кооперативі. Як уже наголошувалося, 

орендна ставка може бути впливовим інструментом управління 

землекористування на місцевому рівні. 

Питання сільськогосподарської кооперації в Україні досліджували кілька 

науковців. Зокрема, В. Зіновчук стверджує, що європейська модель 

сільськогосподарської кооперації, за якою кооперуються фермери та 

домогосподарства, щоб бути конкурентними на ринку, підходить Україні [146]. 

Він вважає, що українському сільськогосподарському кооперативному руху 

варто пристосовуватись до умов СОТ, а також необхідна кооперація між 

кооперативами (формування кооперативів другого порядку) [147]. А. Кудінов 

досліджував кредитне обслуговування сільськогосподарських кооперативів, 

його принципи, законодавчі підстави та ефект від залучення кредитних коштів 

[148]. 

Проте потрібно зрозуміти сутність поняття сільськогосподарський 

кооператив, ознайомитись із його різновидами, процесом створення та 

функціонування, визначити кількість і спеціалізацію кооперативів, які 

відповідно зі стратегією варто створити на території Коломацької ОТГ. Поняття 
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сільськогосподарського кооперативу визначено в пункті першому статті першої 

Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» у такій редакції: 

«юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є 

виробниками сільськогосподарської продукції, що добровільно об’єдналися на 

основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, 

пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, реалізацією 

продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням 

засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів членам цього 

кооперативу, наданням їм послуг з метою задоволення економічних, соціальних 

та інших потреб на засадах самоврядування» [149]. 

Законом передбачено два різновиди сільськогосподарських кооперативів 

– виробничий та обслуговуючий. Різниця між ними полягає в тому, що перший 

об’єднує виключно фізичних осіб, кожна з яких, окрім сплати членського та 

пайового внесків, також погоджується на обов’язкову трудову участь у 

виробничому процесі. Членами ж обслуговуючого кооперативу можуть бути як 

фізичні, так і юридичні особи, яким кооператив надає послуги, спрямовані на 

зменшення їх витрат та/або збільшення доходів у процесі сільськогосподарської 

діяльності та захист їхніх економічних інтересів. Обслуговуючі кооперативи 

також поділяються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі та інші 

[149]. 

Будь-який сільськогосподарський кооператив є юридичною особою, яка 

формується в такому порядку: 

1) створення ініціативної групи з метою розпочати процедуру реєстрації; 

2) розроблення ініціативною групою концепції діяльності кооперативу; 

3) визначення назви та юридичної адреси кооперативу; 

4) підготовка статуту кооперативу; 

5) проведення установчих зборів, на яких приймається рішення про 

створення кооперативу й затверджується його статут; 

6) подання необхідних документів для державної реєстрації кооперативу; 

7) виготовлення печатки та відкриття банківського рахунку; 
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8) розроблення і затвердження Правил внутрішньогосподарської 

діяльності [150]. 

Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію» передбачене 

поняття ‒ асоційований член (особа, яка є потенційним інвестором об’єднання, 

сприяє його розвитку). Така особа (юридична чи фізична) не зобов’язана брати 

участь у діяльності кооперативу, але набуває статусу асоційованого члена з 

правом дорадчого голосу та має право на отримання своєї частки доходу на 

пай. Асоційованому члену належить першочергове право на отримання 

особистого майнового внеску в разі реорганізації, ліквідації чи припинення 

діяльності кооперативу. Часто, наприклад, у селах ведуть господарську 

діяльність соціально активні фермери, які охоче підтримують ініціативи 

громади. Виділивши кошти на створення кооперативу й не беручи участь в 

його діяльності, фермер може стати асоційованим членом [151]. 

Діяльність кооперативів має зосереджуватися на певних принципах, 

тобто правилах, а саме:  

- добровільне і відкрите членство (відкриті для всіх зацікавлених осіб без 

статевої, політичної, соціальної, расової чи релігійної дискримінації, 

спроможних користуватися послугами кооперативів, а також здатних прийняти 

на себе обов’язки членства);  

- демократичний контроль (діяльність контролюється своїми ж членами, 

які є активними учасниками ведення політики та прийняття рішень і підзвітні 

членам кооперативів. У первинних кооперативах члени мають рівні права при 

голосуванні, оскільки це демократичні організації. Якщо йдеться про 

кооперативи інших рівнів, то вибори відбуваються також на демократичній 

основі); 

- участь членів в економічній діяльності (основний капітал перебуває на 

контролі членів кооперативу, частина якого є спільною власністю. 

Передбачається можливість членам кооперативу отримувати номінальні або 

мінімальні виплати за своїм пайовим внескам. Прибуток кооперативи 

скеровують на його розвиток (іноді шляхом створення неподільних фондів), а 
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також пропорційно розподіляють між його членами згідно з їх участю в 

діяльності кооперативу, сприянню підтримці інших видів діяльності, 

передбачених і схвалених його членами); 

- самоуправління і незалежність – контрольна функція, що здійснюється 

своїми членами, оскільки кооперативи – автономні організації самодопомоги. 

При укладенні угод із іншими організаціями (включаючи уряд), при залученні 

капіталу із зовнішніх джерел кооперативи діють автономно на умовах  

проведення демократичного контролю його членами; 

- професійна підготовка, освіта та інформація (з метою забезпечення 

ефективного розвитку кооперативів ці об’єднання фінансують освіту і навчання 

менеджерів, співробітників, обраних представників, інформують громадськість 

про сутність і переваги кооперації, надаючи пріоритет лідерам громадської 

думки та молоді); 

- співпраця між кооперативами (для зміцнення кооперативного руху 

кооперативи ефективно співпрацюють із місцевими, регіональними, 

національними і міжнародними структурами в інтересах своїх членів); 

- турбота про громади (здійснюють свою діяльність для забезпечення 

сталого розвитку громад, не порушуючи політику, узгоджену з членами 

об’єднання) [152]. 

Неухильне дотримання принципів (правил) діяльності кооперативів 

безперечно сприятиме їх розвитку. 

Значний інтерес становить приклад інституції колективної дії, що 

практикується в Німеччині під назвою «Солідарне сільське господарство», яке 

об’єднує сільськогосподарські підприємства (виробників) із приватними 

домогосподарствами (споживачів). Такі об’єднання утворюють економічне 

співтовариство, яке забезпечує індивідуальні потреби людей та враховує 

вимоги природного середовища. Ці групи зобов’язуються сплачувати фіксовану 

суму (щомісячну) в утворений ними фонд чи підприємство, ураховуючи 

передбачувані річні витрати, пов’язані із сільськогосподарським виробництвом. 

З огляду на це, виробнику дається можливість вести сільськогосподарську 
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діяльність незалежно від ринкових обмежень, дбаючи при цьому про родючість 

ґрунтів, а одержувачі отримують продукти (хліб, сир тощо) [153]. 

Налагоджені відносини між виробниками та споживачами сприяють 

усвідомленню взаємної відповідальності. До того ж споживачі можуть 

спостерігати, як підбір ними продуктів сприяє соціальній взаємодії, 

збереженню довкілля та (видовому) різноманіттю, впливає на формування 

культурного ландшафту, розвиток сталого сільського господарства. Тому 

домогосподарства мають попередньо фінансувати майбутній врожай і 

гарантувати закупівлю продукції. При цьому відповідальність, ризик, витрати 

та врожай покладаються на всіх [153]. 

Наведений приклад є цікавим та ефективним для збереження класичного 

фермерства, яке стає неконкурентоспроможним в умовах глобального ринку. 

Такі ініціативи наразі реальні для розвинених (заможних) суспільств, проте в 

сучасних українських умовах будувати на них стратегію розвитку Коломацької 

ОТГ не доцільно, а об’єднання виробників сільськогосподарської продукції в 

кооперативи ‒ на часі. 

Наразі уряд надає фінансові стимули для сільськогосподарських 

кооперативів. Програма фінансової підтримки передбачає відшкодування 

сільськогосподарським кооперативам 70 % від вартості придбаної техніки та 

обладнання, профінансованої за рахунок банківського кредиту. Таке 

фінансування є обмеженим і надається в сумі 3 млн грн на один кооператив, а 

загалом планується виділити на їх розвиток 60 млн грн. За прогнозними 

розрахунками Мінекономіки, державною фінансовою підтримкою зможуть 

скористатися не менше ніж 20 кооперативів для придбання близько 100 

одиниць техніки та обладнання [154]. 

Надалі існує потреба у визначенні кількості кооперативів та їх 

спеціалізації. Йдеться про сільськогосподарське виробництво, наприклад, 

польове землеробство на великих масивах сільськогосподарських угідь, 

садівництво, ягідництво, тваринництво. На нашу думку, на території громади 

для створення кооперативів доцільно виділити близько 10 % (2 500 га) 
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сільськогосподарських земель, а саме чотирьох виробничих та двох 

обслуговуючих. Для двох із чотирьох виробничих кооперативів слід виділити 

землі площею від 1 000 до 1 100 га кожному, які б займалися рослинництвом 

(спеціалізувались на вирощуванні польових культур). 

Щодо місць розташування кооперативів, то згідно із стратегією 

передбачено створення одного з них на півночі ОТГ на території Покровського 

та Шелестівського старостинських округів. Такий вибір пояснюється тим, що 

на цій території наявний великий та однорідний масив ріллі, в якому 

превалюють земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва площею від 5 до 6 га [155]. Відповідно є територіальна 

можливість для консолідації земельних ділянок, які будуть внесені в 

кооператив. Створення іншого кооперативу передбачено на сході Коломацької 

ОТГ на території Коломацького та Шляхівського старостинських округів. Ця 

територія громади характеризується більш подрібненими земельними 

масивами, як технічною інфраструктурою, так і природними бар’єрами. На цій 

частині території громади також домінують земельні ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею від 4 до 8 га і ділянки, 

що перебувають у комунальній власності площею до 100 га [155]. Тут 

складніше консолідувати весь земельний масив кооперативу, проте цілком 

можливою є консолідація окремих полів сівозміни в разі її запровадження. 

Для збільшення рентабельності виробництва доцільно також 

сертифікувати виробництво як органічне й запровадити сівозміну з метою 

раціонального використання поживних речовин ґрунту й досягнення 

бездефіцитного балансу ґумусу. Ефективність еколого-економічного 

обґрунтування сівозмін доведено чисельними науковими працями, а нами – на 

прикладі сільськогосподарського підприємства «Нива» Ставищанського району 

Київської області, за результатами розроблення якої досягнуто бездефіцитний 

баланс ґумусу в сівозміні [156]. 

Стосовно інших двох виробничих кооперативів, то вбачаємо потребу в їх 

створенні площею від 100 до 150 га (кожного) для ведення садівництва та/чи 
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ягідництва. Створення одного з них передбачено в центральній частині громади 

‒ поміж селищем Коломак та селом Різуненкове. Вибір території пояснюється 

тим, що є можливість консолідації до 150 га земель для закладання саду чи 

вирощування ягід. На цій території превалюють земельні ділянки, придатні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею від 1,5 до 6 

га. [155]. Місце розташування останнього із виробничих кооперативів 

передбачили в південній частині громади на території Різуненківського 

старостинського округу на південь від автодороги М03 поблизу озера та села 

Мірошниківка. На цій частині території переважають земельні ділянки для 

ведення сільськогосподарського товарного виробництва площею від 3 до 13 га. 

Консолідувати масив площею до 150 га не вдасться, проте для ведення 

садівництва та/чи ягідництва поділ на два чи три масиви не є проблемою, адже 

механізовано обробляються суттєво менші обсяги. Наявність поруч водойми 

площею понад 80 га дасть можливість використовувати її з метою зрошення 

[155]. 

Проте в ході формування земельних масивів кооперативів можуть 

виникати проблеми з утворенням суцільних масивів без вкраплень, оскільки 

земельні масиви доведеться формувати з великої кількості ділянок, що 

перебувають у приватній власності, більшість з яких передані в оренду іншим 

особам. За результатами проведеного нами опитування по Коломацькій ОТГ 

понад 70 % респондентів передали земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення в оренду [92]. Серед інших (майже 30 %) не всі жителі виявлять 

бажання вступати в кооператив. До того ж не всі землі, що перебувають у 

комунальній власності, можуть бути доступними кооперативу для оренди, адже 

відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» викуп 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення в землевласників стане 

можливим лише після 1 липня 2021 року й лише фізичним особам. Це означає, 

що їх доведеться викупляти не кооперативу, а окремим його учасникам і 

вносити в кооператив з урахуванням обмежень (одна фізична особа не здатна 
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набувати у власність понад 100 га земель сільськогосподарського призначення, 

а юридичні особи отримають таке право лише з 2024 року) [131]. 

Проте купівлею земельної ділянки далеко не завжди можна вирішити цю 

проблему, оскільки землевласник може не погоджуватися на її продаж, а 

запропонувати взамін іншу поза земельним масивом кооператив не має 

можливості, чи з інших причин. Обмін міг би бути вирішенням цієї проблеми. 

Вище названий закон, який набув чинності 1 січня 2019 р., створює можливість 

обмінюватися правом користування земельними ділянками, але не правом 

власності на них [145]. 

Проте, за твердженням експертки українського клубу аграрного бізнесу з 

земельних питань Е. Юрченко, обмін правом користування земельними 

ділянками можливий лише в межах одного масиву, що вже є проблематичним 

для кооперативів, які планують вирощувати польові культури на площі близько 

1000 га. Такий обмін можливий й при умові обопільного укладення договорів 

оренди чи суборенди. Обмін правом користування земельними ділянками, які 

використовуються землекористувачем на правах емфітевзису чи надані в 

постійне користування, неможливий. Проте такі земельні ділянки можуть бути 

на більшості масивів [157]. 

Для налагодження процесу формування суцільних земельних масивів чи 

для спільного обробітку сільськогосподарськими кооперативами, або 

одноосібного обробітку фермерським господарством, іншим 

сільськогосподарським підприємством в Україні розроблявся 2013 року Проект 

Закону України «Про консолідацію земель», проте він ані погоджений 

Верховною Радою України, ані відхилений. Його неофіційна версія розміщена 

на приватному інтернет-порталі LIGA 360 [158]. На нашу думку, існує потреба 

у прийнятті цього закону або внесенні змін та доповнень до Закону України 

«Про землеустрій» для створення юридичних підстав розроблення відповідного 

проекту із землеустрою. Цим проектом передбачалася б можливість за 

добровільним зверненням більшості землевласників та землекористувачів на 

території масиву чи суміжних масивів сільськогосподарських земель 
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переплановувати землекористування, змінювати межі та конфігурацію 

земельних ділянок з метою підвищення ефективності використання цих 

земельних масивів.  

Прикладом діючих законів у цій сфері є відповідні закони федеральних 

земель Австрії, зокрема про консолідацію земель Штирії від 1982 року. Із 

урахуванням екологічних аспектів ним реалізуються такі основні цілі: 

- удосконалення недоліків структури сільськогосподарського 

виробництва (фрагментована власність, незручні для обробітку форми 

земельних ділянок, економічно недоцільні розміри ділянок чи масивів, 

недостатній чи відсутній доступ до під’їздних шляхів, несприятлива місцевість 

(рельєф), несприятливі водні умови); 

- запровадження заходів, віднесених до суспільних потреб (будівництво 

чи модифікація доріг, залізниць, водопроводів, ЛЕП або каналізаційних систем, 

а також об’єктів чи споруд, що забезпечують захист від повеней, потоків або 

лавин) [159]. 

Стосовно спеціалізації запланованих кооперативів, то і тим, що 

займатимуться вирощуванням польових культур, і тим, які 

спеціалізуватимуться на садівництві чи ягідництві, доцільно пройти 

сертифікацію як органічний виробник. Органічну продукцію можна дорожче 

реалізувати, що компенсуватиме збільшення кількості робітників, оскільки, 

крім виробничих, передбачено запровадження й обслуговуючих кооперативів, в 

яких також будуть співробітники. Недооцінка соціальної складової органічного 

землеробства є істотною перешкодою розвитку органічного виробництва. У цій 

сфері в різних країнах світу завдяки значному обсягу ручної праці створено 

чимало робочих місць. В органічних фермах Франції, наприклад, зайнято 2,4 

найманих середньорічних працівника, а в традиційних – 1,5 (у країні 4,5 % 

ферм та 3,6 % сільськогосподарських земель є органічними) [160]. 

Для аналізу та оцінки праці на органічних фермах У Великобританії та 

Ірландії досліджувалися 1 144 органічні ферми, або 23 % від їх загальної 

кількості. Виявлено, що чисельність робочих місць на досліджуваних фермах 
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відрізнялася залежно від їх площі, типу підприємства та розміру ферми між 

регіонами. При зіставленні з національною статистикою виявлено, що в 

господарствах із веденням органічної агрокультури, зайнято на 135 % більше 

працівників на одну ферму, ніж у традиційних господарств. Прогнозні 

розрахунки (при умові, якщо 20 % господарств у цих країнах стануть 

органічними) вказують на те, що кількість робочих місць зросте на 19 % – у 

Великобританії та на 6 % – в Ірландії порівняно з нинішніми від 1 до 2 % [161]. 

Значна зацікавленість у вирощуванні органічної продукції характерна для 

Австрії, де до 25 % орних земель країни використовуються у цих цілях, а до її 

виробництва залучено 23 тисячі підприємств. Із-поміж цих підприємств на 

ринку органічної продукції існує конкуренція між малим і середнім бізнесом та 

великими компаніями. Проте превалюють невеликі сімейні ферми, в обробітку 

яких перебуває до 50 га землі й вирощена органічна продукція реалізується за 

ціною, вищою, ніж традиційна на 20 % [162, с. 17]. У Німеччині відношення 

ціни органічної продукції до традиційної в рослинницькій галузі вище в 1,4-

2,88 разу (за пшеничне борошно грубого помелу – мінімальний показник, а 

максимальний – за картоплю). Відповідно у тваринницькій галузі ціни також 

значно більші (в 1,76 разу перевищують телятину та 1,87 – свинину). 

Спостерігається зростання кількості виробників органічної 

сільськогосподарської продукції, які ведуть господарську діяльність на 

невеликих за площею земельних ділянках. Найбільша частка (63 %) припадає 

на господарства площею від 2,5 до 25 га, значно менша – на господарства від 50 

до 80 га (21 %) і лише 16 % – від 250 до 300 га [163, с. 108-109, 127]. 

Аналізуючи розвиток органічного виробництва в Україні, зазначимо, що 

станом на 2018 рік зареєстровані 635 операторів органічного ринку, із яких 501 

– органічні аграрні підприємства [164]. 

За площею сертифікованих органічних земель Одеська область займає 

передові позиції ‒ 102 тис. га (найбільш розвинутий регіон у цій сфері). 

Належний рівень порівняно з іншими мають Херсонська, Дніпропетровська та 
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Житомирська області, відповідні площі становлять по 76, 38 і 32 тис. га. 

[165, с. 67]. 

У більшості агрохолдингів зосереджені незначні площі органічних земель 

(15,8 тис. га ‒ компанія «Арніка» та до 5,0 тис. га – у п’яти господарствах) 

[166, с. 30], і це при тому, що в агропромислових компаніях із земельним 

банком від 10 до 50 тис. га сконцентровано 67 % орних земель, від 50 до 100 

тис. га – 18 % та із земельним банком понад 100 тис. га – 15 % [167, с. 15]. 

Середня окупність інвестицій для ведення органічного землеробства в 

Україні становить близько 300% (за інформацією комерційної служби 

Посольства США в Україні), що свідчить про привабливість цього напряму для 

інвестицій [168]. Якщо ж ідеться про ягідництво, то ціна органічних ягід втричі 

перевищує ціну традиційної продукції, а рентабельність виробництва становить 

200 % [169]. Важливо також, що з держбюджету передбачена компенсація 

вартості проведення сертифікації органічного виробництва у розмірі 90 % від її 

загального обсягу. Якщо врахувати середню вартість сертифікації (близько 

60 тис. грн), то така компенсація, на думку представників Мінекономрозвитку, 

є суттєвою підтримкою для виробника, який бажає виробляти органічну 

продукцію [170]. 

Для умов Степової зони, наприклад, оптимальний розмір фермерського 

господарства становить 500 га. Відповідно, один агрохолдинг, в обробітку 

якого перебуває 10 тис. га орендованих земель, може об’єднувати 20 

фермерських господарств, що сприяло б створенню близько 25 додаткових 

робочих місць. Загалом у процес виробництва додатково залучалися б 500 осіб, 

державні та місцеві бюджети наповнювалися б податками з прибутку, 

нарахуваннями з фонду заробітної плати та ін. [171, с. 15-16]. Незважаючи на 

те, що Коломацька ОТГ розташована в Лісостеповій зоні, наведені дані можуть 

бути релевантними для цієї громади, оскільки територіально вона наближена до 

Степової зони. 

Нами розраховано витрати на формування сільськогосподарських 

виробничих кооперативів, які несуть переважно засновники кооперативу, що 

частково можуть бути компенсовані урядовими програмами з підтримки 
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сільськогосподарських кооперативів, а також потенційні втрати на нові 

надходження до бюджету Коломацької ОТГ (табл. 3.4). 

Економічний ефект обчислюється окремо від бюджетних надходжень. 

Він є важливим, оскільки обумовлює зростання добробуту жителів громади і 

наповнення місцевого бюджету. Розраховано також поточні витрати на 

створення кооперативу, адже мета полягає в оцінці балансу потенційних втрат 

та надходжень до місцевого бюджету, а не довгострокового економічного 

ефекту. Витрати, здійснені для утворення кооперативу, є інвестиціями на 

території громади, певна частка яких витрат здійснюється на її території. Тому, 

кошти витрачені на території громади на товари та послуги, принесуть 

додатковий дохід місцевим підприємцям, які сплачують податки й 

стимулюватимуть зростання податкових надходжень до місцевого бюджету. 

Наприклад, витрати на закупівлю сільськогосподарської техніки для 

кооперативів не забезпечать надходжень до бюджету, адже будуть куплені за 

межами громади, але призведуть до зростання ефективності виробництва. При 

цьому можливість заощадити до 70 % вартості техніки за рахунок державного 

стимулювання є вагомою підтримкою для кооперативів. 

Витрати на інфраструктурне облаштування земельних масивів 

кооперативів частково можуть здійснюватися в межах громади, незважаючи на 

те, що проекти із землеустрою розроблятимуться поза нею. При цьому частину 

робіт з їх облаштування могли б виконувати місцеві жителі, які є платниками 

місцевих податків і частину свого заробітку витрачатимуть на місцеві товари та 

послуги. 

Стосовно бюджетних надходжень, то втрати можливі за рахунок 

запровадження стимулюючих заходів, наприклад зниження податкової ставки, 

чи припинення попередньої діяльності на цих землях. Втрати запропонованих 

кооперативів, від стимулюючих заходів становитимуть близько 300 тис. грн для 

кожного, що займатимуться рослинництвом, та 20 тис. грн – для тих, які 

спеціалізуватимуться на ягідниках чи садах. 
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Таблиця 3.4 

Розрахунок потенційного економічного ефекту від створення виробничих кооперативів на території Коломацької ОТГ, тис. грн* 

Стратегічні заходи 

Економічний ефект Власні надходження до місцевого бюджету 

витрати втрати нові надходження 

баланс 
здійснені 

на 

території 

громади 

з них на 

місцеві 

товари/ 

послуги 

вторинні 

витрати 

надавачів 

товарів/ 

послуг 

від 

запровадження 

стимулюючих 

заходів 

від 

припинення 

попередньої 

діяльності 

прямі непрямі, від 

зростання 

витрат на 

місцеві 

товари/ 

послуги 

від сплати 

земельного 

податку 

від сплати 

інших 

місцевих 

податків 

Формування 

виробничих 

кооперативів, що 

займаються 

вирощуванням 

органічних 

польових культур 

34365000 10374000 2621500 800000 100000 200000 3511500 102430 2913930 

утворення 

кооперативів 
5000 4000 1500 0 0 0 0 30 30 

формування 

земельних масивів та 

ділянок кооперативів 

100000 70000 20000 0 0 0 3500 400 3900 

закупівля 

сільськогосподарської 

техніки 

9000000 0 0 0 0 0 0 0 0 

інфраструктурне 

облаштування 

земельних масивів 

кооперативів на 

основі відповідних 

проектів із 

землеустрою 

1200000 300000 100000 0 0 0 8000 2000 10000 
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сертифікація 

органічного 

виробництва 

60000 0 0 0 0 0 0 0 0 

ведення виробничої 

діяльності 
24000000 10000000 2500000 800000 100000 200000 3500000 100000 2900000 

формування 

виробничих 

кооперативів, що 

займаються 

вирощуванням 

органічних 

фруктів/ягід 

36715000 7554000 2019000 60000 25000 20000 2402500 50380 2387880 

утворення 

кооперативів 
5000 4000 1500 0 0 0 0 30 30 

формування 

земельних масивів та 

ділянок кооперативів 

50000 30000 10000 0 0 0 1500 200 17000 

закупівля 

сільськогосподарської 

техніки 

6500000 0 0 0 0 0 0 0 0 

інфраструктурне 

облаштування 

земельних масивів 

кооперативів на 

основі відповідних 

проектів із 

землеустрою 

100000 20000 7500 0 0 0 1000 150 1150 

сертифікація 

органічного 

виробництва 

60000 0 0 0 0 0 0 0 0 

ведення виробничої 

діяльності 
30000000 7500000 2000000 60000 25000 20000 2400000 50000 2385000 

*Джерело: розроблено автором. 
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Це можливо за рахунок запровадження знижених ставок земельного 

податку та орендних ставок для земель комунальної власності, наданих 

кооперативам в оренду. Втрати ж від припинення попередньої діяльності 

розраховані як добуток приблизної кількості землевласників чи 

землекористувачів, що обробляли ці земельні ділянки, на розмір єдиного 

податку. 

Нові надходження від сплати земельного податку становитимуть близько 

220 тис. грн для усіх кооперативів разом узятих. Власне виробнича діяльність 

одного кооперативу, що спеціалізується на рослинництві й вирощує польові 

культури за 10-пільною сівозміною, передбачає річні витрати в сумі 12 млн грн 

на проведення посівної, догляд за полями, збір урожаю, оплату сторонніх 

послуг й амортизацію. Ця сума отримана за результатами обрахунків, а саме в 

середньому на вирощування культури, яка протягом одного року займатиме 

100 га в середньому, необхідно витратити 12 тис. грн/га (від 9 до 15 тис. грн 

залежно від культури). При цьому середня рентабельність усіх культур 

дорівнюватиме майже 45 %, а також за даними, наведеними вище, пов’язаними 

з вирощуванням органічних культур, принесе додаткові 20 % рентабельності 

[172]. Відповідно доходи одного кооперативу сягнуть близько 20 млн грн. Як 

платник єдиного податку VI групи, що не є платником ПДВ, кооператив має 

сплатити 5 % від річного доходу до місцевого бюджету [173], тобто складе 

1 млн грн кожен. Прибуток після сплати податку становитиме 7 млн грн, що 

буде виплачено членам кооперативу, які заплатять 18 % ПДФО [174], 60 % з 

яких надійдуть до місцевого бюджету [175], а саме близько 750 тис. грн. 

Відповідно зростуть й витрати членів кооперативу, які отримають членські 

виплати та витрачатимуть принаймні частину цих коштів на території громади, 

що стимулюватиме місцевий бізнес. 

Щодо кооперативів, які займатимуться вирощуванням ягід чи фруктів, то 

закупівля сільськогосподарської техніки їм обходитиметься дешевше, 

інфраструктурне облаштування території потребуватиме суттєво менших 

витрат. Проте виробнича діяльність (особливо на старті) потребуватиме 
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суттєвих інвестицій, адже необхідні саджанці та підготовка земельних ділянок 

для їх висадки. Також перший урожай можливо отримати лише через рік, 

відповідно інвестиції в один кооператив становитимуть майже 15 млн грн, не 

враховуючи закупівлю сільськогосподарської техніки, адже на виробничу 

діяльність необхідно близько 100 тис. дол. США за кожні 20 га. При врахуванні 

витрат на закупівлю сільськогосподарської техніки та холодильного 

обладнання витрати наблизяться до 300 тис. дол. США для господарства 

розміром 20 га [176]. Окупність останнього настає протягом 5 років, відповідно 

його дохід дорівнює майже 60 тис. дол. США на рік, рентабельність може 

сягати 200 % [177], а заробіток з кожних 20 га – 40 тис. дол. США. Для наших 

кооперативів річні доходи наближатимуться до 10 млн грн, отже один 

кооператив сплачуватиме 5 %, або близько 500 тис. грн єдиного податку до 

місцевого бюджету. Ще близько 700 тис. грн становитиме ПДФО членів 

кооперативу. Аналогічно очікуються непрямі надходження до місцевого 

бюджету за рахунок витрат членів кооперативу, місячний дохід яких 

наблизиться до 14,5 тис. гривень. 

Загальний баланс втрат та нових надходжень прогнозується разом для 

кооперативів, що вирощуватимуть польові культури, на рівні майже 3 млн грн 

зростання бюджетних надходжень та близько 2,4 млн грн разом – для 

садівничих кооперативів. Сукупно вони здатні принести понад 5 млн грн нових 

надходжень до бюджету громади, обробляючи 2 500 га сільськогосподарських 

земель. 

Попередньо нами обґрунтована необхідність розвитку туризму на 

території громади, адже як прямі, так і непрямі туристичні надходження здатні 

стимулювати зростання економіки і податкових надходжень її бюджету. 

Джерелами доходів від туризму можна вважати: 

- витрати на ночівлю, харчування, розваги, транспорт; 

- туристичний податок у разі, якщо такий установлений місцевою радою, 

та податки на доходи комерційних підприємств; 

- дохід від продажу сувенірів, місцевого виробництва чи імпортованих; 
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- дохід від продажу товарів першої необхідності [178]. 

Гроші туристів починають «працювати» на економіку регіону тоді, коли 

туристичне підприємство купує місцеві (регіональні) товари і послуги. Кошти, 

що сплачують туристи за їх споживання, спрямовуються на виплату заробітної 

платні найманим працівникам, які в подальшому витрачають її на купівлю 

товарів, оплату послуг тощо. Витрачені туристами гроші в місці перебування 

обумовлено ланцюгову реакцію витрати ‒ доходи ‒ витрати – доходи. З огляду 

на це, туризм генерує вторинний попит на товари і послуги (непрямий вплив 

туризму на економіку країни, регіону чи громади), що проявляється в ефекті 

повторення витрат туристів на купівлю товарів і послуг у визначений час і 

певному місці (ефект мультиплікації) [178]. 

Розрізняють такі види туризму, як: рекреаційний, зелений, фестивальний, 

промисловий, інклюзивний [179]. Громадам чи регіонам при визначенні 

стратегічних цілей розвитку доцільно передбачати (обирати) пріоритетні 

напрями розвитку туристичної сфери на своїй території. Завдяки цьому громада 

отримає цікавий туристичний продукт, який сприятиме створенню додаткових 

робочих місць, підвищить інвестиційну привабливість території, її економічне 

зростання. Наприклад, український турист щодня витрачає до 50 дол., а 

іноземний – від 150 дол. США [180], що свідчить, про значні резерви для 

розвитку туризму, оскільки за статистикою 80 % українців не подорожують 

власною державою [181]. Сьогодні у світі подорожує 1,3 млн туристів, а частка 

України на цьому ринку становить лише 2 % від загалу [182]. 

Для надання туристичних послуг у сільських населених пунктах, за 

оцінками експертів, із 6,3 млн приватних житлових будинків можуть 

використовуватися близько 10 %. Доцільно врахувати й те, що частка частково 

зайнятого чи незайнятого працездатного населення у цих поселеннях сягає 

майже 90 %. Найбільш придатними для прийому туристів (за облаштованістю) 

вважаються фермерська садиба та агрооселя. Фермерська садиба ‒ це земельна 

ділянка, на якій розміщені житловий будинок, господарські будівлі, комунікації 

та багаторічні насадження. Агрооселя ‒ житлове приміщення, в якому 
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зосереджено не більше як 5 кімнат, пристосоване для проживання туристів та є 

власністю хазяїна, який або займається сільськогосподарською діяльністю, або 

зайнятий у соціальній сфері села. Проте такі послуги можуть надаватися й 

власниками присадибних і дачних ділянок із наявними садибами з усіма 

зручностями. Так, протягом останніх 10 років у Білорусії кількість агроосель 

зросла у 66, а кількість туристів – у 30 разів [183, с. 15]. 

Для збереження етносу українського села, оздоровлення жителів 

урбанізованих територій існує потреба виділяти покинуті селянські двори та 

сільські поселення міським жителям на безоплатній основі, що дасть змогу 

розвивати кооперативну діяльність (городництво чи садівництво), агротуризм, 

сприяючи їх збереженню та розвитку. Зелений туризм у сільських поселеннях 

має передбачати й різні види діяльності, а саме: надання послуг для приймання 

гостей у садибах, послуг гіда чи екскурсовода, облаштування туристичних 

маршрутів, розвиток народних ремесл, єгерська діяльність, катання на конях, 

забезпечення екологічної чистоти довкілля, вирощування органічних продуктів 

і їх реалізація тощо [184, с. 102]. 

Жителям Коломацької ОТГ варто зосередитись не лише на розвитку 

сільського зеленого туризму. На території громади розташовано 30 пам’яток 

культурної спадщини місцевого значення, 11 з яких є історичними, а 19 –

археологічними. Результатом організації в громаді фестивалю «Гетьманська 

слава» стало відкриття пам’ятника гетьману Івану Мазепі. Наявність 

культурних та історичних пам’яток та двох природних заказників загальною 

площею 32 га ‒ це більш ніж достатньо, щоб територія громади стала 

привабливою для туристів як з метою збагачення світогляду стосовно 

культурної спадщини, так і відпочинку [83]. 

Для залучення більшої кількості туристів жителям громади варто 

максимально використовувати наявні ресурси та інфраструктуру й планувати її 

розширення в майбутньому. Зважаючи на те, що 17 % території громади 

припадає на лісогосподарські землі, є можливість для створення таких 

туристичних продуктів, як влаштування прогулянок лісовими стежками та 
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збирання грибів. Облаштування пляжного відпочинку можливе завдяки 

наявності на території громади кількох озер. Та все ж доцільніше 

сконцентруватись на фермерських садибах і агрооселях та розвитку 

гастрономічного туризму, адже для містян проживання на фермі та харчування 

екологічно чистими продуктами місцевих виробників є більш привабливішою 

пропозицією. Водночас це вигідно фермерам, в яких є житлові приміщення для 

переобладнання й надання їх туристам в оренду, а з часом доцільно будувати 

нові приміщення. Як наслідок, вони отримають можливість для реалізації 

власної продукції та додаткових коштів. Наразі готелей на території громади 

немає. Нами розрахований потенційний економічний ефект запропонованих 

окреслених заходів (табл. 3.5), зокрема витрат на розвиток туризму в громаді з 

метою вже в перший рік залучити близько 15 тис. туристів.  

Таблиця 3.5 

Розрахунок потенційного економічного ефекту від розвитку туристичного 

продукту на території Коломацької ОТГ, тис. грн* 

Стратегічні 
заходи 

Економічний ефект 
Власні надходження до місцевого 

бюджету 

витрати нові надходження 

баланс 
здійснені 

на 
території 
громади 

з них на 
місцеві 
товари/ 
послуги 

вторинні 
витрати 

надавачів 
товарів/ 
послуг 

прямі непрямі, 
від 

зростання 
витрат на 
місцеві 
товари/ 
послуги 

від 
сплати 
земель-

ного 
податку 

від 
сплати 
інших 

місцевих 
податків 

Розвиток 
туризму в 
громаді 

31750,0 20750,0 7650,0 0 1312,0 153,0 1465,0 

Створення 
місцевого 
туристичного 
бренду 

250,0 0 0 0 0 0 0 

Ремонт і 
будівництво 
житла для 
туристів 

1000,0 500,0 100,0 0 8,0 2,0 10,0 

Розвиток 
туристичних 
продуктів 

500,0 250,0 50,0 0 4,0 1,0 5,0 

Витрати 
туристів 

30000,0 20000,0 7500,0 0 1300,0 150,0 1450,0 

*Джерело: розраховано автором. 
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При цьому туристи можуть приїжджати на один день (з ночівлею) чи 

кілька. Від цього залежать витрати, які вони здійснюватимуть на території 

громади. Як уже зазначено, у середньому український турист витрачає до 

50 дол. США на день, тому в розрахунках ми виходили із середніх витрат на 

рівні 1 тис. грн. При цьому туристи, що приїжджають на день витрачають 

менше, оскільки сплачують за оренду житла. Якщо припустити, що одна 

третина туристів приїде на один день, ще одна третина – на два, а решта – у 

середньому на чотири, то потенційні витрати туристів на території громади 

становитимуть 30 млн грн, дві третини з яких будуть витрачені на місцеві 

товари та послуги. 

Місцеві жителі повторно витратять гроші, привезені туристами в 

громаду, на власні потреби, що призведе до ефекту мультиплікації туристичних 

витрат, і, відповідно, непрямих надходжень до місцевого бюджет від туризму. 

При цьому туристичний збір за ночівлі в готелях та садибах на території 

громади буде сплачено в розмірі 350 тис. грн. На території Коломацької ОТГ 

установлено туристичний збір у розмірі 0,5 % від мінімальної заробітної платні 

за одну ночівлю одного туриста [106]. Для обслуговування такого туристичного 

потоку необхідно залучити близько 200 підприємців, 150 з яких, на нашу 

думку, будуть платниками єдиного податку першої групи та 50 – другої. Ставка 

єдиного податку для платників єдиного податку І групи визначена на рівні 10 % 

від розміру прожиткового мінімуму, ІІ – 15 % від мінімальної заробітної плати 

[106], отже, річні податкові надходження становитимуть близько 950 тис. 

гривень.  

Проте для досягнення таких результатів необхідно інвестувати зусилля та 

кошти на території Коломацької ОТГ у розвиток туристичної інфраструктури. 

Важливо, як уже зазначалося, розробити бренд громади, витрати на які 

доведеться нести місцевому бюджету, котрі, за нашими оцінками, 

дорівнюватимуть майже 250 тис. грн. Наприклад, розробка бренду однією з 

креативних агенцій коштує від 216,7 тис. грн. [185]. Стосовно інвестицій 

місцевих жителів, то їм необхідно інвестувати в житло для туристів і розвивати 
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туристичні продукти. Щодо житла рекомендується спочатку використовувати 

наявні можливості, а саме вільні кімнати в садибах жителів, в яких варто 

зробити ремонт. Тому ми оцінили такі витрати в 1 млн грн на перший рік, 

половина з яких будуть витрачені всередині громади, місцеві підприємці 

сплатять податки з цих надходжень, а також витратять частину зароблених 

коштів, що вторинно згенерує невеликі надходження до місцевого бюджету. 

Аналогічно відбуватиметься формування місцевих туристичних продуктів, 

інвестиції в які оцінено у перший рік на рівні 500 тис. грн. До них відносяться 

як діючі, так і нововідкриті кафе, кіоски, дискотеки, концертні зали, туристичні 

маршрути тощо. 

Проте залишається невирішеним питання створення двох обслуговуючих 

кооперативів і їх спеціалізації. Вважаємо за доцільне, щоб один із них займався 

логістикою, реалізацією, переробкою, брендуванням та маркетингом стосовно 

польових культур, а інший ‒ спеціалізувався на продуктах садівництва. Ці 

кооперативи мають виконувати багато завдань для своїх учасників. Їх членами 

можуть бути не лише виробничі кооперативи, а й інші сільськогосподарські 

виробники, що зробить діяльність кооперативів ефективнішою та принесе 

користь усім виробникам-учасникам кооперативу. 

Стосовно логістики та переробки, то для кооперативів знадобляться 

земельні ділянки в найменш віддалених місцях як від місцеположення 

виробничих кооперативів, так і автомагістралі та залізниці для зручності 

постачання власної продукції. Саме тому пропонуємо виділити такі ділянки між 

селом Шелестове та селищем Коломак, а також у напрямку від селища Коломак 

до сіл Шляхове та Різуненкове із прив’язкою до транспортної інфраструктури 

та з метою забезпечення мінімальної відстані для постачання сировини та 

прибуття робітників до місць прикладання праці. Для обслуговуючого 

кооперативу, що займатиметься реалізацією та переробкою продуктів 

рослинництва, передбачається земельна ділянка площею до 12 га під 

будівництво елеватора для потреб виробничих кооперативів та інших 

сільськогосподарських виробників поблизу села Шелестове (поруч із 
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залізницею з можливістю будівництва під’їздного шляху). Разом з елеватором 

доцільно побудувати вантажний термінал, на якому створити можливість 

завантажувати вагони зерном та за потреби й іншими місцевими товарами. 

Для будівництва елеватора потужністю 100 тис. т необхідна ділянка 

площею 3-4 га. [186], але оскільки ним користуватимуться не лише 

кооперативи, але й інші члени обслуговуючого кооперативу, то елеватор має 

мати потужність 200 тис. т із запланованим підведенням залізничної гілки, що 

потребує площі близько 8 га. Виділити 12 га пропонується для того, щоб мати 

можливість для потенційного розширення потужності елеватора. За даними 

порталу «Landlord», будівництво елеватора потужністю 120 тис. т з підведеною 

залізницею коштує 192 тис. дол. США [187]. Таким чином, будівництво 

елеватора потужністю 200 тис. т коштуватиме до 250 тис. дол. США, або 

близько 6,5 млн гривень. 

Обслуговуючий кооператив діятиме як неприбуткова організація, яка 

необхідна його членам для підвищення ефективності власного виробництва, 

тобто його ефект для громади полягатиме насамперед у підвищенні доходів 

виробничих кооперативів та інших сільськогосподарських виробників. Також 

співробітники сплачуватимуть 60 % від ПДФО до місцевого бюджету. Для 

обслуговування нового елеватора потужністю 100 тис. т необхідно 6-7 осіб 

[188], а для запроектованого нами елеватора потужністю 200 тис. т із 

залізничним вантажним терміналом необхідно 20 осіб, ураховуючи 

адміністративних співробітників. Заробляючи середню для Коломацької ОТГ 

заробітну платню, що за станом на 2019 рік дорівнювала 8 258 грн [83], вони за 

рік сплатять 215 тис. грн, а їх витрати на товари та послуги на території 

громади призведуть до додаткових бюджетних надходжень, а надходження до 

місцевого бюджету від будівництва елеватора можуть сягнути 250 тис. грн. 

Бюджетних втрат від припинення попередньої діяльності не відбудеться, адже 

будівництво заплановано на промисловій ділянці, що наразі простоює. 

Для іншого обслуговуючого кооперативу передбачається будівництво 

складу з холодильним обладнанням для заморожування ягід і фруктів поміж 
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селами Різуненкове та Прядківка. Варто передбачити ділянку площею до 2 га. 

Таке місцерозташування забезпечить приблизно рівномірну віддаленість від 

земель двох виробничих кооперативів, що спеціалізуються на ягідництві, 

близькість до автомагістралі М03, адже більшість продукції кооперативів, а 

також інших виробників фруктів та ягід доставлятиметься споживачам 

автомобільним транспортом, а за потреби й залізницею, оскільки буде 

можливість підвезти продукцію на залізничний вантажний термінал. Також 

розташування поруч з двома населеними пунктами забезпечить працівникам 

можливість діставатись до місця роботи на велосипеді. 

Інвестиції в будівництво складу з холодильним обладнанням для 

господарства площею 20 га становить близько 55-60 тис. дол. США [189]. 

Відповідно для кооперативів, кожен з яких обробляє 120 га, витрати сягнуть 

майже 300 тис. дол. США на двох, адже при будівництві більшого об’єкта 

можна заощадити й ціна не зростатиме прямопропорційно до його розміру. 

Отже, необхідно інвестувати близько 8 млн грн, частина з яких будуть 

витрачені на місцеві товари та послуги й призведуть до сплати певної кількості 

податків на території громади. 

Можливі бюджетні втрати оцінюються в обсязі близько 650 грн 

(земельний податок) у разі, якщо на обраній для будівництва ділянці до цього 

велась сільськогосподарська діяльність. Таке мале підприємство разом з 

адміністрацією кооперативу потребує близько 10 працівників, які, у середньому 

заробляючи середню для Коломацької ОТГ платню, сплатять протягом року 

близько 107 тис. грн ПДФО до місцевого бюджету, а їх витрати згенерують 

додаткові вторинні податкові надходження. Такий кооператив також 

працюватиме як неприбуткова організація. Загальні надходження до місцевого 

бюджету протягом року становитимуть майже 130 тис. гривень. 

Отже, запропоновані заходи здатні принести від 7,0 до 7,5 млн грн нових 

бюджетних надходжень на рік, що обумовить зростання власних бюджетних 

надходжень у розмірі 14,6-15,7 %, що більше ніж у двічі переважає 

розрахункові 6,3 % (протягом 5 років). Ці заходи можна реалізовувати 
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упродовж двох років і вони забезпечать необхідне зростання бюджетних 

надходжень. Про збільшення надходжень треба дбати постійно, передусім і 

далі розвивати туристичний сектор та формувати сільськогосподарський 

кластер на території громади. 

Для потреб переробної галузі, яка вже частково наявна на території 

громади (наприклад, виробництво олії та цукру), доцільно залучити кошти для 

будівництва ще кількох невеликих підприємств (для встановлення 

холодильників із метою заморожування фруктів та ягід, виробництва соків, 

фруктових концентратів та йогуртів, фасування круп і мюслів). З метою 

полегшення пошуку інвестора громада може сформувати та виділити необхідні 

земельні ділянки відповідного цільового призначення, установити мінімально 

можливу ставку податку (0,3 % від нормативної грошової оцінки) у разі купівлі 

кооперативом чи стороннім інвестором ділянки, чи надати її в оренду за 

розміром земельного податку принаймні на перших 3-5 років, щоб знизити 

витрати підприємства на початку його діяльності. 

Фасувальні потужності доцільно розташувати на схід від селища Коломак 

поруч із селищем на земельній ділянці площею близько 1 га. Таке виробництво 

не є шкідливим та небезпечним, тому його розташування недалеко від житлової 

забудови не створить проблем. Натомість відстань до місця прикладання праці 

для більшості співробітників буде в межах доступності (пішки чи їзда на 

велосипеді). При плануванні ми намагаємось мінімізувати як відстані, котрі 

необхідно долати на транспортних засобах з двигуном внутрішнього згорання, 

так і їх кількість, сприяє покращенню екологічної ситуації на території 

громади. Стосовно виробничої логістики, то розташування поруч одного із 

виробничих кооперативів дасть змогу напряму постачати частину продукції на 

підприємство. 

Млин доцільно розташувати поруч з елеватором на території площею 

близько 3 га поблизу села Шелестове, що спростить доставку зерна з місця 

зберігання до місця переробки. Слід передбачити й земельну ділянку для 

пекарні на північ від селища Коломак у напрямку села Шелестове площею до 1 

га. Важливо заохотити жителів громади відкривати малі сімейні пекарні в 
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населених пунктах з кількістю населення понад 500 осіб для реалізації 

продукції серед жителів громади та потенційних туристів (ідеться про селище 

Коломак, села Шелестове та Різуненкове). У селищі Коломак наявний 

потенціал для 2-3 сімейних пекарень, продукція однієї з яких (розташованої на 

північ від селища) могла б також постачатись до сусідніх громад та міста 

Харків. 

Під будівництво підприємства з переробки ягід та фруктів доцільно 

виділити земельну ділянку площею до 3 га на південь від селища Коломак 

поблизу села Різуненкове. Це забезпечить близькість як до складу з фруктами 

та ягодами, так і одного з виробничих кооперативів. Одночасно дотримується 

принцип забезпечення мінімальних відстаней для їх співробітників. 

Передбачається й виділення земельних ділянок площею від 1 до 20 га 

(загальною близько 80-100 га), які можна пропонувати інвесторам для 

будівництва інших підприємств. Вартість відведення однієї ділянки становить 

близько 5 тис. грн (ці витрати компенсуються громаді швидко у випадку 

реалізації певного проекту на цій ділянці). 

Підприємства залучатимуть співробітників, що сплачуватимуть 60 % від 

ПДФО зі своєї заробітної платні до місцевого бюджету, а їх витрати на товари 

та послуги на території громади сприятимуть вторинним податковим 

надходженням. Відкриття нових підприємств забезпечить подальше зростання 

власних надходжень до бюджету громади. Реалізація передбачуваних заходів 

загалом сприятиме створенню сільськогосподарського кластера на території 

громади, що суттєво посилить місцеву економіку. 

 

 

3.3. Забезпечення екологічних змін у землекористуванні громади 

шляхом запровадження екологостабілізуючих заходів 

 

Передбачені заходи з метою реалізації стратегії розвитку Коломацької 

ОТГ можуть принести додаткові річні бюджетні надходження в обсязі від 7,0 
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до 7,5 млн грн. Водночас економічний розвиток має органічно поєднуватися з 

екологічною діагностикою землекористування громади на предмет 

відповідності ресурсо- і середовищевідтворювальних функцій як базової 

складової життєзабезпечення. 

Виконання екосистемних послуг ландшафтами цілком залежить від 

територіальної (просторової) організації за основними типами земель 

(сільськогосподарськими угіддями, забудованими землями, лісами та іншими 

лісовкритими площами та водно-болотними угіддями). Тому маємо виважено 

підходити до збалансування структури землекористування у громаді, що 

сприятиме підвищенню продуктивності агроландшафтів і збереженню 

екосистем загалом. 

Проектування та впровадження визначених нами заходів призведе до змін 

у землекористуванні громади й складу угідь на її території. Наводимо розподіл 

земель у розрізі угідь на території Коломацької ОТГ за станом на 1 січня 2016 

року (табл. 3.6). 

Стосовно оптимізації структури землекористування існують декілька 

наукових розробок і пропозицій. Частина науковців вбачають за доцільне одну 

третину земель залучати до сільськогосподарського обробітку і таку ж – 

утримувати у напіввприродному  та природному стані відповідно. Такий 

принцип розподілу сформувався й у світовому масштабі: 37 % – 

сільськогосподарські угіддя, 29 – ліси, 25 % – сінокоси і пасовища [190]. 

Окремі вчені пропонують таке співвідношення угідь, як 1:1,6:3,6 – рілля, 

природні кормові угіддя, ліси відповідно [191]. 
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Таблиця 3.6 

Розподіл земель у розрізі угідь на території Коломацької ОТГ за станом на 01.01.2016 р.* 

Вид угідь 

Старостинський округ 
Разом 

Покровський Різуненківський 
Селище 

Коломак 
Шелестівський Шляхівський 

га % 

Сільськогосподарські землі, всього 2829,19 6202,1058 6676,8969 4300,7538 5678,6974 25687,6439 77,95 

З них: 

рілля 
2625,9 5131,649 5513,709 3907,7 4867,7704 22046,7284 66,9 

багаторічні насадження 26,0 6,0 4,0 16,0 18,0 70,0 0,21 

сіножаті 9,0 460,9 509,28 31,6464 129,5618 1140,3882 3,46 

пасовища 98,7 493,823 472,5018 219,0 519,4434 1803,4682 5,47 

під господарськими будівлями і 

дворами 
40,0 73,7855 115,6275 92,0323 104,9218 426,3671 1,29 

під господарськими шляхами і 

прогонами 
29,59 35,9483 61,7786 34,3751 39,0 200,692 0,61 

Ліси та інші лісовкриті площі 107,74 1488,8477 3463,8782 161,2321 394,9971 5616,6951 17,04 

Забудовані землі 129,47 168,2677 398,7299 381,8773 135,6444 1213,9893 3,68 

Заболочені землі 0,79 37,02 18,4247 6,0636 19,5883 81,8866 0,25 

Під водою 11,41 102,5588 88,7703 28,0732 84,6933 315,5056 0,96 

Інші землі 0 12,8 15,0 5,0 5,4795 38,2795 0,12 

Загальна площа 3078,6 8011,6 10661,7 4883,0 6319,1 32954,0 100,0 

Джерело: розраховано автором за [133]
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За результатами аналізу щодо нинішньої структури земельного фонду, 

який здійснила О. Попова, базуючись на рекомендованих екологічних 

параметрах, вона прийшла до висновку, що в Україні перевищений 

оптимальний рівень розораності земель. Вона стверджує, що фактично він 

наближений до гранично допустимого, вказуючи на екодеструктивність 

аграрного природокористування. Натомість, показники, які є сприятливими для 

екологічного стану території, в Україні значно нижчі за оптимальні параметри, 

а саме: «частка природних територій у загальній площі становить лише 25 % за 

35-40 % гранично допустимого і 60 % оптимального значення, що недостатньо 

для підтримання екологічної рівноваги» [192]. 

Оскільки екологічна безпека у сільськогосподарському 

землекористуванні передбачає певний стан захищеності, існує потреба в 

ідентифікації небезпечних станів, явищ і процесів. Відповідно Концепцією 

збалансованого розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року 

намічено трансформацію структури сільськогосподарських земель, якою 

передбачається зменшення площі орних земель території країни в межах від 37 

до 41%. 

З цією метою вбачається здійснення комплексу заходів: виведення з 

орних земель схилів крутістю понад три градуси, деградованих, 

малопродуктивних і техногенно забруднених сільськогосподарських угідь, 

земель водоохоронних зон; розширення площі полезахисних лісових смуг, 

інших захисних насаджень відповідно до науково обґрунтованих показників, 

які мають розроблятися з урахуванням регіональних та місцевих особливостей 

[193]. У цьому контексті екологічна оцінка земельних угідь має мету 

визначення територій з незадовільним екологічним станом та розроблення 

пропозицій, спрямованих на оптимізацію землекористування залежно від 

регіональних особливостей. 

Для повноцінної характеристики поточного стану використання 

земельних ресурсів на території Коломацької об’єднаної територіальної 

громади необхідно визначити екологічну стабільність її землекористування. 
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За методикою, розробленою С. Волковим, В. Хлистуном і В. Улюкаєвим 

[194] та удосконаленою А. Третяком, Н. Третяк і М. Кіровою [195], значення 

коефіцієнта екологічної стабільності території (К) визначене для різних видів 

угідь і набуває значень від 0 до 1, яке слід помножити на площу угіддя. Для 

того, щоб з’ясувати коефіцієнт екологічної стабільності Коломацької ОТГ, слід 

суму добутків площ угідь та відповідних коефіцієнтів розділити на її загальну 

площу. Таким чином, екологічної стабільності (Кі) для різних видів угідь 

становитиме: забудованих територій і доріг – 0,0; ріллі – 0,14; виноградників – 

0,29; лісосмуг – 0,38; фруктових садів, чагарників – 0,43; городів – 0,50; 

сіножатей – 0,62; пасовищ – 0,68; ставків і боліт природного походження – 0,79 

і лісів природного походження – 1,0. 

Проте такий перелік має певні недоліки, а саме не поділяє забудовану 

територію на садибну та багатоповерхову, вплив яких на екологічну 

стабільність є різним. Також суттєвою проблемою є необхідність віднесення 

скверів та парків, які дійсно часто є штучно закладеними, до земель забудови, 

хоча вони сприяють екологічній стабільності території та й загалом виконують 

важливу екологічну функцію в населених пунктах. Усуненню цих та інших 

недоліків методики присвячена праця А. Третяка, Н. Третяк та М. Кірової, які 

запропонували диференціювати коефіцієнти екологічної стабільності для 

окремих видів земельних угідь. Наприклад, вони розмежовують забудовані 

землі на садибну забудову (0,1), триповерхову та більше забудову й інші 

забудовані землі (0), а також пропонують для промислових об’єктів та 

автошляхів, що провокують викиди в повітря, які перевищують ГДК, ввести 

коефіцієнт (-0,1), що, на нашу думку недоцільно. Штучні зелені насадження 

диференціюються від забудованих земель і для них пропонується коефіцієнт 

0,45. Автори доопрацьованої методики вважають за необхідне також 

виокремити землі рекреації з коефіцієнтом 0,50. Пропозиції щодо диференціації 

лісів також вважаємо недоцільними [195]. 

Для оцінки ступеня екологічної стабільності території використано 

формулу: 
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КТ =
∑ [Пі×Кі]

13
і=1

ПТ
,             (3.4) 

де КТ –коефіцієнт екологічної стабільності території; 

13 – загальна кількість видів угідь; 

Пі – площа, яку займає певний вид угідь; 

Кі – коефіцієнт екологічної стабільності цього виду угідь; 

Пт – загальна площа території. 

Екологічна стабільність визначається відповідно до шкали градації 

коефіцієнта екологічної стабільності: нестабільна – до 0,33; нестійко стабільна 

– 0,34-0,50; середньостабільна – 0,51-0,66; стабільна – понад 0,67 [194]. 

Наведена шкала має певні недоліки. На наш думку, вона є умовною, 

оскільки відображає насамперед суб’єктивний погляд авторів на створення 

шкали градації. Наведемо такий приклад: території з показником екологічної 

стабільності 0,32 та 0,34 мають відповідно до шкали кардинально різний рівень 

екологічної стабільності, а території з показниками 0,34 та 0,49 – однаковий 

рівень стабільності, тобто, на думку авторів, тотожні, що в абсолютних 

величинах при детальному аналізі є хибним. Проблема полягає в тому, що 

автори використовують не номінальну, а рангову шкалу, інтервали (поділки 

шкал) в яких визначаються суб’єктивно на основі певних цінностей, ідей чи 

рішень. Наприклад, методика С. Волкова визначає територію з коефіцієнтом 

0,34-0,50 як нестійко стабільну [194], А. Третяк – як стабільно нестійку [196]. 

Не спостерігається велика різниця між назвою рангу шкали в обох 

джерелах, оскільки стабільно нестійка, і нестійко стабільна – це суб’єктивні 

назви авторів на шкалі. Для нас важливішим є номінальне (абсолютне) 

значення показника екологічної стабільності. Порада авторів шкал щодо 

необхідності досягнення показника 0,51 є в сучасних умовах складно 

досяжною. Наведена шкала є однаковою для всіх природних зон в Україні, але 

варто усвідомлювати, що показник, який є низьким для Карпат, може бути 

одним з найвищих у зоні Лісостепу чи Степу. Коломацька ОТГ розташована на 

території Харківської області, що входить до лісостепової природної зони. 



192 

 

Середній показник екологічної стабільності для території області становить 

0,34, а для Лісостепу – 0,38 [192]. Саме тому не вважаємо за доцільне прагнути 

до показника 0,51 для досягнення принаймні середньої стабільності території. 

Варто приділяти увагу природному стану та співвідношенню угідь на певній 

території, враховувати соціально-економічні аспекти, проте прагнути до 

зниження рівня розораності території, якщо вона суттєво перевищує 40 %. 

Пропонуємо або змінити поточну шкалу й розробити диференційовані 

шкали для різних природних зон (табл. 3.7), або відмовитись від шкали взагалі 

й орієнтуватися передусім на номінальне значення коефіцієнта екологічної 

стабільності з метою його підвищення, розробляючи проектні пропозиції для 

зміни землекористування на території. 

Таблиця 3.7 

Пропоновані шкали градації величини коефіцієнта екологічної 

стабільності території* 

Природна 

зона 

Середній 

коефіцієнт 

Екологічна стабільність території 

нестабільна 
нестійко 

стабільна 

середньо-

стабільна 
Стабільна 

Степ 0,30 До 0,23 0,24-0,36 0,37-0,50 0,51+ 

Лісостеп 0,38 До 0,31 0,32-0,44 0,45-0,58 0,59+ 

Полісся 0,55 До 0,33 0,34-0,50 0,51-0,66 0,67+ 

Карпати 0,68 До 0,40 0,41-0,54 0,55-0,70 0,71+ 

*Джерело: сформовано автором за [194]. 

 

Ці шкали розроблені, базуючись на середньому значенні коефіцієнта 

екологічної стабільності для кожної природної зони. На Поліссі, середнє 

значення коефіцієнта для якого 0,55, залишили поточну шкалу без змін. Хоча, 

ураховуючи масовий видобуток бурштину й повне ігнорування екологією 

поліських лісів у цій діяльності, реальний коефіцієнт екологічної стабільності 

мав би бути значно меншим та розрахований на основі статистичної звітності. 

Деякі частини Полісся є зонами екологічної катастрофи. Середнє значення 

коефіцієнта екологічної стабільності території в зоні Карпат дорівнює 0,68 і 

вона відповідно до шкали С. Волкова є стабільною. Зважаючи на те, що висока 

лісистість і відсутність інтенсивного сільського господарства на цій території є 
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нормою, а також ризики повеней, збитковість яких суттєво залежить від 

просторової організації, ми дещо підвищили порогові значення для всіх станів 

екологічної стабільності. Для Лісостепу, на території якого розташована 

Коломацька ОТГ, а також Степу доцільно понизити значення коефіцієнта 

екологічної стабільності, при досягненні яких територію варто вважати 

середньостабільною і стабільною. Ми припустили, що середні значення 

коефіцієнта для цих природних зон відповідають нестійко стабільному 

екологічному стану. Значення коефіцієнта екологічної стабільності, що є 

щонайменше на 0,07 нижчими за середнє значення, свідчитимуть про 

нестабільність території. Натомість значення, що є щонайменше на 0,07 

вищими за середнє значення, свідчитимуть про середню стабільність даної 

території. Для досягнення показника стабільності території необхідне середнє 

значення понад 0,21. 

Користуючись коефіцієнтами екологічної стабільності для видів угідь, а 

також ураховуючи їх певну диференціацію, запропоновану А. Третяком, 

обчислюємо коефіцієнт екологічної стабільності території Коломацької ОТГ 

(табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Розрахунок екологічної стабільності території Коломацької ОТГ до 

впровадження запланованих заходів* 

Вид земельних угідь 

Площа угідь (Пі) Коефіцієнт 

екологічної 

стабільності 

(Кі) 

Добуток 

площі та 

коефіцієнта 
га % 

Житлова три- і більше 

поверхова забудова та інші 

забудовані землі 

1597,4701 4,85 0 0 

Садибна житлова забудова 178,8209 0,54 0,1 17,8821 

Рілля 21913,7284 66,5 0,14 3067,922 

Виноградники 0,0 0,0 0,29 0,0 

Лісосмуги 340,5511 1,03 0,38 129,4094 

Фруктові сади, чагарники 253,6839 0,77 0,43 109,0841 

Парки, сквери 64,7574 0,2 0,45 29,1408 
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Городи 133,0000 0,4 0,5 66,5 

Землі оздоровчого 

використання 
0,0 0,0 0,5 0,0 

Сіножаті 1140,3882 3,46 0,62 707,0407 

Пасовища 1803,4682 5,47 0,68 1226,3584 

Ставки і болота природнього 

походження 
397,3922 1,21 0,79 313,9398 

Ліси природнього 

походження 
5130,7396 15,57 1 5130,7396 

Всього 32954,0 100,0 0,33 10798,0169 

*Джерело: розраховано автором. 

 

Коефіцієнт екологічної стабільності для території Коломацької ОТГ, 

лісистість якої 17 %, майже збігається із загальним для всієї території 

Харківської області (0,34) і становить 0,33, що на 0,05 менше, ніж середній у 

Лісостеповій зоні. Отже, ця територія є цілком типова для області, а за шкалою, 

розробленою С. Волковим, – ця територія є екологічно нестабільною. Згідно з 

авторською шкалою для Лісостепової зони вона характеризується як нестійко 

стабільна. Важливо брати до уваги, що розораність території ОТГ у майже 4 

рази перевищує її лісистість, а товарне сільськогосподарське виробництво є 

одним з основних джерел доходів. Саме тому необхідно шукати компроміс між 

покращенням екологічного стану території, економічним станом громади та 

наявністю соціально значущого засобу виробництва. Як уже зазначалося, 

проектування та впровадження окреслених нами заходів призведе до змін у 

землекористуванні громади і складу угідь на її території. За підсумками таких 

змін повторно визначено коефіцієнт екологічної стабільності території 

Коломацької ОТГ (табл. 3.9). 

Оскільки коефіцієнт екологічної стабільності території Коломацької ОТГ 

після впровадження запланованих заходів також становитиме 0,33, вони майже 

не впливатимуть на екологічну стабільність території. Спостерігаються 

незначні зміни на краще, адже сума добутків площ угідь та їхніх коефіцієнтів 

зросла більше як на 30, але в розрізі загальної площі це покращення становить 

0,001, а тому не відображене в розрахунках (див. табл. 3.9). Заплановані заходи 
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призведуть до таких змін у структурі угідь: виділення до 122 га для 

запланованої та іншої потенційної підприємницької і промислової діяльності 

(до 50 га можливо виділити із земель промислового призначення та інших 

земель, які не використовуються, відповідно площа земель, забудованих не 

садибною житловою забудовою, зросте на 72 га); збільшення чисельності 

робочих місць за рахунок відкриття нових підприємств і туризму, що 

сприятиме зростанню кількості населення та потреби в житлі (відповідно 

прогнозуємо збільшення загальної площі садибної забудови на 40 га у 

довгостроковій перспективі); необхідність відведення земель для рекреаційних 

та оздоровчих цілей площею 15 га у зв’язку з розвитком туризму, з яких 

близько 5 га буде виведено з ріллі, сіножатей та пасовищ, адже виділення 

рекреаційних та оздоровчих земель планується поблизу водойм, де й 

зосереджені ці угіддя; виділення рекомендованих при плануванні організації 

сівозмін 7 % земель для обробітку сільськогосподарським виробничим 

кооперативам з метою створення захисних насаджень, площа яких сягатиме 175 

га. Майже всі землі, які передбачено відвести для зазначених видів 

використання, будуть виведені з сільськогосподарського обробітку, у 

результаті загальна площі ріллі зменшиться на 292 га. 

Таблиця 3.9 

Розрахунок екологічної стабільності території Коломацької ОТГ після 

впровадження запланованих заходів* 

Вид земельних угідь 

Площа угідь (Пі) 
± до 

вихідного 

стану 

Коефіцієнт 

екологічної 

стабільності 

(Кі) 

Добуток 

площі та 

коефіцієнта 
га % 

Житлова три- і більше 

поверхова забудова та 

інші забудовані землі 

1669,4701 5,07 72 0 0 

Садибна житлова 

забудова 
218,8209 0,66 40 0,1 21,8821 

Рілля 21621,7284 65,61 -292 0,14 3027,042 

Виноградники 0 0 – 0,29 0 

Лісосмуги 515,5511 1,56 175 0,38 195,9094 

Фруктові сади, чагарники 253,6839 0,77 – 0,43 109,0841 
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Парки, сквери 64,7574 0,2 – 0,45 29,1408 

Городи 133,0 0,4 – 0,5 66,5 

Землі оздоровчого 

використання 
15,0 0,05 15 0,5 7,5 

Сіножаті 1135,3882 3,45 -5 0,62 703,9407 

Пасовища 1798,4682 5,46 -5 0,68 1222,9584 

Ставки і болота 

природного походження 
397,3922 1,21  0,79 313,9398 

Ліси природного 

походження 
5130,7396 15,57  1 5130,7396 

Всього 32954,0 100,0 - 0,33 10828,6369 

*Джерело: розраховано автором. 

 

Передбачувані зміни в землекористуванні громади потребують виділення 

112 га орних земель під забудову (менш екологічно стабільних угідь стане 

більше), проте виведення 180 га ріллі під полезахисні лісосмуги та землі 

оздоровчого й рекреаційного призначення (більш екологічно стабільні ніж 

рілля) не погіршують екологічний стан на території Коломацької ОТГ. 

Відповідно відпадає необхідність у плануванні екологічно-компенсаційних 

заходів, але з урахуванням доволі низького коефіцієнта екологічної 

стабільності слід передбачити заходи щодо покращення екологічної ситуації на 

території ОТГ. 

Доцільно здійснити заліснення на найменш придатних для 

сільськогосподарського використання землях у південній та північній частинах 

ОТГ, а також покращити якісний стан орних земель шляхом упровадження 

сівозмін. Утворення нових об’єктів природно-заповідного фонду сприятиме як 

покращенню екологічної ситуації, так і розвитку туризму. Зауважимо, що 

туристичний потік створюватиме додаткове навантаження на екосистему, 

розрахунок якого за методикою визначення екологічної стабільності території 

неможливий.  

Рекомендовано вивести з обробітку близько 10 % (2 200 га) найменш 

придатних для сільськогосподарського обробітку земель, особливо в південній, 

південно-східній та північній частинах території громади. Проте, ураховуючи 

виведення 175 га під захисні насадження, ця площа сягатиме 2000 га орних 
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земель. Під заліснення пропонується виділити 1100 га, під формування 

захисних насаджень – 350 га. Зважаючи на перспективу формування 

сільськогосподарського виробничого кластера в громаді, можливе зростання 

поголів’я свійських тварин і відповідно розвиток тваринництва, існує потреба в 

збільшенні площі під пасовищами та сінокосами на 350  та 200 га відповідно. 

Щодо формування природоохоронних об’єктів, то стратегією розвитку 

Коломацької ОТГ до 2025 року передбачено утворення природоохоронних 

об’єктів загальною площею 748,7 га, серед яких – лісовий заказник площею 

170 га, запланований на території вже існуючого лісового господарства. Також 

передбачається створення 275,7 га ботанічних заказників, для чого додатково 

буде виведено 100 га із сільськогосподарського обробітку, а 175,7 увійдуть до 

запланованих 1100 га під залісення. Необхідно також створити два 

ландшафтних заказника загальною площею 303 га, для одного з яких слід 

додатково вивести 68 га із сільськогосподарського обробітку, а інший (площею 

235 га) створити за рахунок 150 га пасовищ та вивести додатково 85 га з ріллі 

(табл. 3.10). Загалом у результаті реалізації всіх запланованих заходів 

організаційного, економічного та екологічного характеру площа орних земель 

знизиться на 11,54%, при цьому площа сінокосів зросте на 17,10, а пасовищ – 

на 27,61 %, а сільськогосподарських земель загалом – знизиться на 7,21 %. 

Площа забудованих земель збільшиться на 10,46 %, а лісів та інших 

лісовкритих площ – майже на одну третину до 7341,6951 га. Лісистість 

території підвищиться більше як на 5 % і становитиме 22,28 %, тобто майже 

одна чверть земель на території Коломацької ОТГ будуть вкриті деревною 

рослинністю (лісистість громади майже на 10% перевищить лісистість 

Харківської області). Такі зміни здатні, на нашу думку, стимулювати 

покращення екологічної ситуації на території громади. 
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Таблиця 3.10 

Пропонована оптимізація структури угідь у межах Коломацької ОТГ* 

Вид угідь 

Площа використовуваних земель 

теперішня запланована ± 

га % га % га %  

Сільськогосподарські 

землі, всього 
25687,6439 77,95 23835,6439 72,33 -1852,0 -7,21 

Рілля  22046,7284 66,9 19501,7284 59,18 -2545,0 -11,54 

Багаторічні  насадження 70,0 0,21 70,0 0,21 – – 

Сіножаті  1140,3882 3,46 1335,3882 4,05 195,0 17,1 

Пасовища  1803,4682 5,47 2301,4682 6,98 498,0 27,61 

Під господарськими 

будівлями й дворами 
426,3671 1,29 426,3671 1,29 – – 

Під господарськими 

шляхами й прогонами 
200,692 0,61 200,692 0,61 – – 

Ліси та інші лісовкриті 

площі 
5616,6951 17,04 7341,6951 22,28 1725,0 30,71 

Забудовані землі 1213,9893 3,68 1340,9893 4,07 127,0 10,46 

Заболочені землі 81,8866 0,25 81,8866 0,25 – – 

Під водою 315,5056 0,96 315,5056 0,96 – – 

Інші землі 38,2795 0,12 38,2795 0,12 – – 

Загальна площа 32954,0 100,0 32954,0 100,0 – – 

*Джерело: розраховано автором. 

 

Наступним етапом є розрахунок коефіцієнта екологічної стабільності в 

разі реалізації всіх запланованих організаційних, економічних та екологічних 

заходів на території Коломацької ОТГ (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Розрахунок екологічної стабільності території Коломацької ОТГ після 

впровадження запланованих заходів* 

Вид земельних угідь 

Площа угідь (Пі) 
± до 

вихідного 

стану 

Коефіцієнт 

екологічної 

стабільності 

(Кі) 

Добуток 

площі та 

коефіцієнта 
га % 

Житлова три- і більше 

поверхова забудова та 

інші забудовані землі 

1669,4701 5,07 – 0 0 

Садибна житлова 

забудова 
218,8209 0,66 – 0,1 21,8821 

Рілля 19368,7284 58,78 -2253,0 0,14 2711,622 

Виноградники 0 0 – 0,29 0 
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Лісосмуги 865,5511 2,63 350,0 0,38 328,9094 

Фруктові сади, чагарники 253,6839 0,77 – 0,43 109,0841 

Парки, сквери 64,7574 0,2 – 0,45 29,1408 

Городи 133,0 0,4 – 0,5 66,5 

Землі оздоровчого 

використання 
15,0 0,05 – 0,5 7,5000 

Сіножаті 1335,3882 4,05 200,0 0,62 827,9407 

Пасовища 1998,4682 6,06 200,0 0,68 1358,9584 

Ставки і болота 

природного походження 
397,3922 1,21 – 0,79 313,9398 

Ліси природного 

походження та заказники 
6633,7396 20,13 1503,0 1 6633,7396 

Всього 32954,0 100,0 – 0,38 12409,2169 

*Джерело: розраховано автором. 

 

Якщо всі заходи будуть реалізовані, можливо досягти зростання 

коефіцієнта екологічної стабільності території громади на 0,05, у результаті 

чого екологічна ситуація значно покращиться й нове значення коефіцієнта 

дорівнюватиме 0,38. Як за методикою С. Волкова, так і запропонованою нами, 

територія буде нестійко стабільною, проте, згідно з авторською методикою, 

наблизиться до території із середньою стабільністю, а методикою С. Волкова – 

до нестабільної. Проте внаслідок таких змін екологічна стабільність території 

Коломацької ОТГ прирівнюватиметься з середньою для Лісостепу, що є доволі 

вагомим фактором. 

Але орієнтуватись варто передусім на покращення екологічної ситуації, а 

не досягнення якогось показника (хоча наявність орієнтирів є важливою). Слід 

зазначити, що за результатами впровадження окреслених заходів розораність 

знизиться з майже 67 до близько 59 %, що знову також значно перевищує 

рекомендоване фахівцями значення, проте матиме позитивний вплив на 

довкілля. На цьому етапі виведення більше земель з обробітку вважаємо 

недоцільним, адже варто усвідомлювати та враховувати соціальні й економічні 

аспекти життя громади, для якої сільськогосподарське виробництво є однією з 

основ місцевої економіки. 
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Щодо впровадження екологічних заходів, то цей процес має набути 

поступового характеру з досягненням планового співвідношення угідь 

протягом 5-10 років для мінімізації збитків місцевих сільськогосподарських 

виробників. Ураховуючи те, що екологічні заходи потребують фінансування, 

виділення якого з місцевого бюджету протягом 1-2 років є неможливим, також 

доведеться шукати грантові кошти міжнародних донорів, які схильні 

фінансувати екологічні проекти. При цьому слід усвідомлювати, що виведення 

з обробітку близько 2 500 га ріллі призведе до зниження власних надходжень 

до місцевого бюджету, адже платники єдиного податку ІV групи, які обробляли 

ці землі та сплачували 0,95 % від нормативної грошової оцінки на рік [197], 

більше їх не сплачуватимуть. Ураховуючи середнє значення такої оцінки для 

Валківського природно-сільськогосподарського району (31 923,25 грн/га) [109], 

втрати для місцевого бюджету від виведення такої кількості орних земель з 

обробітку становитимуть щонайменше 770 тис. грн на рік. Отже, це призведе до 

зниження надходжень до бюджету громади, які прогнозувалися виключно від 

реалізації організаційно-економічних заходів без урахування екологічних у 

розмірі 7,0-7,5 млн грн і, які дорівнюватимуть 6,2-6,7 млн грн, що також є 

доволі значним зростанням. 

Іншим вагомим аспектом є усвідомлення того, що екологічна шкода, яку 

завдаємо довкіллю сьогодні, не завжди є для нас очевидною і не призводить до 

втрат у короткостроковій перспективі. Така шкода складно виражається в 

грошовому еквіваленті у зв’язку з низьким рівнем інтерналізації екологічних 

процесів в економіку, проте потенційний довгостроковий негативний ефект 

може значно переважати втрату 0,77 млн грн бюджетних надходжень. 

 

 

Висновки до 3 розділу 

 

1. З метою аргументації доцільно розвитку громади, як базису для 

просторового планування землекористування проаналізовано систему 
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розподілу таких важливих фінансових інструментів, як субвенції та дотації до 

бюджетів територіальних громад. Виявлено, що кількість громад зростає 

значно швидшими темпами, ніж загальний обсяг субвенцій та дотацій, тому їх 

питомий обсяг знижується. Запропоновано, використовуючи обернену формулу 

обчислення складного відсотка визначати необхідне середньорічне збільшення 

власних податкових надходжень з метою заміщення протягом 5 років близько 

60 % надходжень від субвенцій та дотацій. Установлено, що Коломацькій ОТГ 

для реалізації цієї мети необхідно досягнути середньорічного зростання 

власних податкових надходжень у розмірі 6,3 %, що забезпечить системне 

збільшення місцевого бюджету за наявності та реалізації довгострокової 

стратегії розвитку громади, яка є базисом для просторового планування та 

передбачає розвиток інститутів колективної дії, туризму та логістики на 

території ОТГ. 

2. Зважаючи на загальнонаціональну проблему в аграрному секторі 

економіки стосовно концентрації значного обсягу земель крупнотоварними 

сільськогосподарськими товаровиробниками, що негативно позначилось на 

екологічному стані землекористування, запропоновано методику розрахунку 

концентрації сільськогосподарських земель виробниками 

сільськогосподарської продукції у територіальних громадах, зокрема 

Коломацькій ОТГ. Згідно з методикою дещо більше ніж 60 % орних земель на 

території громади сконцентровані в користуванні великих та середніх 

землекористувачів, які обробляють понад 500 га кожен. Проте конкуренція між 

сільськогосподарськими товаровиробниками все ж існує і найбільший 

землекористувач обробляє менше ніж 1/5 усіх орних земель у громаді, що дає 

підстави стверджувати про невисоку концентрацію орних земель. 

3. Поглиблено методичні засади планування та реалізації організаційно-

економічних заходів шляхом реалізації стратегічної мети розвитку 

землекористування на території громади. Обрані заходи мають бути 

економічно, екологічно та соціально раціональними саме для цієї громади, 

вписуватися в її простір та ландшафт, бути наукового обґрунтованими й 
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акцептованими місцевими жителями. Значний інтерес становлять інституції 

колективної дії (сільськогосподарські кооперативи), що об’єднують виробників 

сільськогосподарської продукції. На території Коломацької ОТГ заплановано 

створення чотирьох виробничих та двох обслуговуючих кооперативів, для яких 

доцільно виділити близько 10 % (майже 2 500 га) сільськогосподарських 

земель. Сукупно ці кооперативи здатні принести понад 5 млн грн нових 

надходжень до бюджету громади, обробляючи до 2 500 га 

сільськогосподарських земель. Зросте й добробут членів кооперативу, кількість 

яких сягає 200 осіб, що отримуватимуть членські виплати в розмірі від 6500 грн 

на місяць. 

4. Завдяки залученню близько 15 тис. туристів у громаду протягом року 

(у середньому один турист витрачатиме 1 тис. грн на день) можна додатково 

отримати близько 30 млн грн на рік, витрачених на території громади, дві 

третини з яких – від реалізації місцевих товарів та послуг. При цьому 

туристичний збір за ночівлі в готелях та садибах на території громади 

становитиме 350 тис. грн. Туристична галузь потребуватиме залучення близько 

200 підприємців та працівників, що призведе до сплати майже 950 тис. грн 

податків до місцевого бюджету. Загальні ж його доходи від туризму вже в 

перший рік можуть сягнути 1,5 млн грн, що дасть поштовх для розвитку 

місцевого малого бізнесу. 

5. Удосконалено методику оцінки та контролю екологічної стабільності 

землекористування громади в частині диференціювання шкали її оцінки в 

розрізі природних зон, оскільки природне співвідношення угідь, передусім 

лісистість території, суттєво відрізняється залежно від природної зони. 

Ураховано й розбіжність середнього значення коефіцієнта екологічної 

стабільності в розрізі природних зон у понад два рази між Карпатами (0,68) і 

Степом (0,30). Ці шкали розроблені, базуючись на середньому значенні 

коефіцієнта екологічної стабільності для кожної природної зони. При 

визначенні коефіцієнта запропонували диференціювати тринадцять видів угідь 

замість десяти, оскільки попередньою методикою парки та сквери у населених 
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пунктах зараховувались до забудованих земель із коефіцієнтом екологічної 

стабільності – 0, що вважаємо суттєвим недоліком. Застосування цієї методики 

буде доречним у цілях управління землекористування, а в разі змін у 

землекористуванні дасть можливість відстежувати негативні екологічні ефекти 

та впровадити заходи, що позитивно вплинуть на екологічну стабільність 

землекористування. 

6. Реалізація запланованих заходів екологічного характеру призведе до 

зменшення площі орних земель на 11,54 % та зростання площі під пасовищами 

й сінокосами на 17,10 і 27,61 % відповідно. Площа лісів та інших лісовкритих 

площ збільшиться майже на одну третину до 7341,6951 га, лісистість території 

– до 22,28 % (на понад 5 %), тобто майже 25 % земель Коломацької ОТГ будуть 

вкритими деревною рослинністю. Лісистість громади майже на 10 % 

перевищить показник по Харківській області. Виведення значних площ орних 

земель з обробітку призведе то втрат місцевого бюджету в розмірі 0,77 млн грн 

на рік, проте, зважаючи на розрахункові надходження від реалізації 

організаційно-економічних заходів у розмірі 7,0-7,5 млн грн, запропонований 

комплекс заходів принесе додаткових бюджетних надходжень в обсязі 6,2-6,7 

млн грн, а також сприятиме зростанню коефіцієнта екологічної стабільності на 

0,05 (до 0,38). Додаткові бюджетні надходження обумовлять зростання власних 

бюджетних надходжень на 13,0-14,0 %, що більше ніж у 2 рази переважає 

розраховані нами 6,3 % на рік протягом 5 років. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Поглиблено сутність поняття просторового планування 

землекористування, що ґрунтується на стратегічних цілях територіально-

просторового розвитку. Запропоновано його авторське, визначення, як 

комплекс планувальних та проектних заходів, які, базуючись на визначених 

стратегічних цілях просторового розвитку, забезпечують зв’язок природних, 

ресурсних, соціальних, політичних аспектів та функцій землекористування. 

2. Проаналізовано наукову літературу з дослідження просторового 

планування в розвинених країнах, що дає підстави стверджувати, про його 

важливість як складову регіональної політики, яка поєднує комплекс 

законодавчих, адміністративних та економічних заходів, що здійснюються 

центральними урядовими закладами та місцевими органами влади в межах 

країн і їх регіонів. Виявлено характерні для цих держав проблеми, які 

необхідно вирішити, а саме: наявність слаборозвинених територій або 

реконверсія депресивних регіонів; розвиток міських агломерацій та районів 

надконцентрації промислового виробництва й 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. З’ясовано, що 

досягнення оптимального варіанту розвитку декларують багато держав, проте в 

кожної з них є власний шлях розвитку. Доведено недоцільність копіювання 

зарубіжних практик, проте рекомендовано враховувати кращі з них у процесі 

інституціоналізації просторового розвитку. 

3. Сформовано модель інституціоналізації планування землекористування 

на території громади з метою спрощення планувальної системи, що діє в 

Україні та перейти до трирівневої на місцевому рівні. На першому рівні 

запропоновано розроблення концепту просторового розвитку громади, який 

визначатиме довгострокові стратегічні цілі її розвитку й забезпечуватиме їх 

інституційну сталість. На другому – розроблення плану просторового устрою 
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громади, яким визначатимуться функціональні зони як базис для встановлення 

цільового призначення земельних масивів та ділянок, зони дії обмежень у 

використанні земель. На третьому рівні передбачено використання детального 

плану території для внесення змін у план просторового устрою громади. Від 

генерального плану населеного пункту громадам, що складаються з понад 

одного населеного пункту, рекомендовано відмовитись. 

4. Розроблено логічно-смислову модель планування землекористування 

громади, що визначає землеустрій як процес, котрий поєднує об’єкти та 

суб’єкти управління плануванням землекористування, а планування – як 

центральну функції управління територіальним, просторовим та соціально-

економічним розвитком громади в умовах постійної трансформації земельних 

та інших суспільних відносин. Планування землекористування визначає 

просторовий розвиток громади в довгостроковій перспективі. У зв’язку з чим 

наголошено на важливості якості та охоплення планування землекористування, 

нехтування може спричинити деструктивні процеси в громаді. 

5. Обґрунтовано потребу інтерналізації екологічних процесів в 

економічну систему в контексті територіально-просторового розвитку. 

З’ясовано, що в економічній теорії існує думка, що явище, позбавлене 

грошового виміру, для економіки не існує, проте екологічні процеси часто не 

мають очевидного грошового виміру й ефект від втручання в екосистему є 

неочевидним у коротко- та середньостроковій перспективі, проте може мати 

деструктивні наслідки. Проаналізовано приклад Швейцарії, жителі якої 

протягом тривалого історичного періоду каналізували ріки, вважаючи це 

ефективним захистом від повеней, і забудовували їх заплави, зіткнулися зі 

значно більшими збитками від повеней і зараз ревіталізують свої ріки. 

Доведено, що неусвідомлення наслідків впливу на екосистему, у тому числі в 

грошовому виразі, стала причиною надмірного втручання в екосистему 

гірських річок. 

6. Проаналізовано еколого-економічні чинники землекористування 

Коломацької ОТГ і з’ясовано, що її розораність становить дві третини всієї 



206 

 

території, що в сукупності з показником заповідності 0,1 % та лісистості 17 % 

свідчить про нестабільну екологічну ситуацію, а також вагоме значення 

сільського господарства для жителів громади. Пріоритетними видами 

економічної діяльності визначено рослинницьку й частково тваринницьку 

галузі. На території громади працюють як великі сільськогосподарські 

виробники так і малі фермерські господарства, що створює сприятливе 

підґрунтя для розвитку конкурентного середовища галузі, та потужності із 

вторинної переробки сільськогосподарської продукції. 

7. Проведено анонімне інтернет-анкетування за допомогою сервісу 

«Google Docs» із застосуванням методики опитування (48 учасників із загальної 

кількості жителів 6 906 осіб), за якісними та кількісними показниками якого 

з’ясовано, що її жителі таким способом можуть залучатися до формування 

стратегічної мети розвитку громади, окреслення потенційних шляхів та 

організаційно-економічних заходів просторового розвитку. Наголошено на 

важливості початку таких процесів, після чого до ініціаторів 

приєднуватимуться інші люди для реалізації поставлених цілей. Саме тому їх 

доцільно залучати до процесу планування з урахуванням інтересів, знань, 

потреб. Таку модель інституціоналізації залучення громадян до прийняття 

планувальних рішень щодо просторового розвитку рекомендовано застосувати 

в Україні. 

8. Обґрунтовано доцільність використання при визначенні нормативного 

капіталізованого рентного доходу двох показників, які чітко прив’язані до 

поточної ринкової та економічної ситуації – ціна реалізації 

сільськогосподарської продукції та вартість грошей в економічній системі 

(облікова ставка НБУ), від яких значно залежить рентабельність 

сільськогосподарського бізнесу. Оскільки ці показники є мінливими, вказано на 

потребу перерахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок у 

випадку суттєвої їх зміни, адже базис оподаткування повинен реагувати на 

суттєві зміни ринкової чи економічної ситуації. Відповідно зникне потреба 

індексувати нормативну грошову оцінку. 
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9. З’ясовано, що органи місцевого самоврядування можуть впливати на 

розмір земельних платежів при встановленні ставок земельного податку, ставок 

оренди сільськогосподарських земель комунальної власності: з одного боку, 

змінювати ставки з метою послаблення чи посилення фіскального тиску на 

підприємства, що діють на території громади, а з іншого – податкові, особливо 

орендні, ставки можуть стати вагомим інструментом управління 

землекористування на території громади. Передусім це стосується орендних 

ставок на землі комунальної власності, для яких максимальна ставка становить 

12 % від нормативної грошової оцінки (від 2 132,58 до 4 313,80 грн/га), що є 

суттєвою сумою порівняно з мінімально можливою (0,3 %). 40-кратна різниця 

між мінімальним та максимальним значенням орендної ставки і, відповідно, 

орендного платежу забезпечить Коломацькій ОТГ можливість розвивати 

насамперед пріоритетні види землекористування. 

10. З метою аргументування доцільності формування стратегії розвитку 

громади як базису для просторового планування землекористування 

проаналізовано системи розподілу таких важливих фінансових інструментів, як 

субвенції та дотації до бюджетів територіальних громад. Виявлено, що 

кількість громад зростає значно швидше, ніж загальний обсяг субвенцій та 

дотацій, тому їх питомий обсяг знижується. Запропоновано, використовуючи 

обернену формулу обчислення складного відсотка для визначення необхідного 

середньорічного зростання власних податкових надходжень, замістити 

протягом 5 років близько 60 % надходжень від субвенцій та дотацій. 

Установлено, що Коломацькій ОТГ для реалізації цієї мети необхідно 

досягнути середньорічного збільшення власних податкових надходжень в 

розмірі 6,3 %. Зазначено, що досягнення стійкого зростання місцевого бюджету 

можливе за наявності та реалізації довгострокової стратегії розвитку громади 

як базису для просторового планування, що передбачає розвиток інститутів 

колективної дії, туризму та логістики на її території. 

11. Досліджено, що концентрація значного обсягу земель 

великотоварними сільськогосподарськими товаровиробниками є 
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загальнонаціональною проблемою в аграрному секторі економіки, яка 

негативно позначилась на екологічному стані землекористування. Більше як 

60 % орних земель Коломацької громади сконцентровані в користуванні 

великих та середніх землекористувачів (понад 500 га кожен), а майже 1/5 усіх 

орних земель у громаді обробляє найбільший землекористувач, що вказує на 

відсутність надмірної концентрації орних земель. Запропоновано методику 

обчислення концентрації сільськогосподарських земель виробниками 

сільськогосподарської продукції для громад чи регіонів, яка полягає у 

визначенні залежно від величини громади чи регіону за площею земель, яка є 

показником концентрації земель у землевласників та землекористувачів. 

12. Констатовано, що розвиток землекористування громади пов’язаний із 

плануванням і реалізацією економічно, екологічно та соціально раціональних 

організаційно-економічних заходів, які відповідають її простору та ландшафту, 

є наукового обґрунтованими та акцептованими місцевими жителями. У цьому 

контексті значний інтерес становлять інституції колективної дії – 

сільськогосподарські кооперативи. На території громади заплановано 

створення чотирьох виробничих та двох обслуговуючих кооперативів, для яких 

доцільно виділити близько 10 % (2 500 га) орних земель. Сукупно ці 

кооперативи здатні принести понад 5 млн грн додаткових надходжень до 

бюджету громади, обробляючи ці землі. Зросте й добробут членів кооперативу, 

кількість яких сягає 200 осіб, що отримуватимуть членські виплати в розмірі 

від 6 500 грн на місяць. Іншим дієвим заходом визначено залучення близько 

15 тис. туристів у громаду протягом року. Це дасть змогу додатково отримати 

майже 30 млн грн на рік витрачених на території громади, а доходи місцевого 

бюджету від туризму вже в перший рік можуть сягнути 1,5 млн грн при 

одночасному забезпеченні роботою близько 200 підприємців та найманих 

працівників. 

13. Враховуючи розбіжність середнього значення коефіцієнта екологічної 

стабільності в розрізі природних зон більше як у 2 рази – між Карпатами (0,68) і 

Степом (0,30), а також природно різні співвідношення кількості угідь 
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рекомендовано вдосконалити методику оцінки та контролю екологічної 

стабільності землекористування громади в частині диференціювання шкали її 

оцінки в розрізі природних зон. Ці шкали розроблено на базі середнього 

коефіцієнта екологічної стабільності для кожної з них. Вказано на доцільність 

застосування цієї методики з метою управління землекористування. У випадку 

змін у землекористуванні це дасть можливість відстежувати негативні 

екологічні ефекти та впровадити заходи, що позитивно вплинуть на його 

екологічну стабільність. 

14. Розраховано, що реалізація запланованих заходів екологічного 

характеру призведе до зменшення площі орних земель на 11,54 % та зростання 

площі під пасовищами й сінокосами на 17,10 і 27,61 % відповідно. Площа лісів 

та інших лісовкритих площ розшириться майже на одну третину – до 

7341,6951 га, як і лісистість території, що збільшиться на понад 5 % і 

становитиме 22,28 %, перевищивши цей показник по Харківській області 

майже на 10 %. Виведення орних земель з обробітку спричинить втрати 

місцевого бюджету в розмірі 0,77 млн грн на рік, але, зважаючи на розрахункові 

надходження від реалізації організаційно-економічних заходів у розмірі 7,0-

7,5 млн грн, передбачений комплекс заходів забезпечить додаткові бюджетні 

надходження в розмірі 6,2-6,7 млн грн, сприяючи зростанню коефіцієнта 

екологічної стабільності на 0,05 (до 0,38). Додаткові бюджетні надходження, у 

свою чергу, обумовлять збільшення власних надходжень на 13,0-14,0 %, що у 

понад 2 рази перевищує розраховані нами 6,3 % на рік. 
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ДОДАТОК А 

Перелік доріг загального користування, які проходять через територію 

Коломацької ОТГ 

Індекс та 

№ дороги 
Найменування автомобільних доріг 

Довжина 

доріг, км. 

Державного значення 

 /М-03/-Коломак-Шелестове-Колонтаїв 22,8 

Загального користування місцевого значення 

О-211620 Коломак-Огульці 9,1 

С 211601 Під’їзд до с. Шляхове 4,6 

С 211602 Коломак до а/д Водяна-Різуненкове 8,0 

С 211603 Під’їзд до с. Покровка 4,6 

С 211604 Станція Водяне-Різуненково 17,0 

С 211605 Коломак до М-03 ч/з Дмитрівку 10,2 

С 211606 Коломак до М-03 ч/з Різуненкове 9,9 

С 211607 Під’їзд до с. Гришкове 2,3 

С 211608 Під’їзд до с. Прядківка 0,6 

С 211609 Під’їзд до с. Логвинівка 1,3 

С 211610 Бровки-Дорофіївка 9,2 

С 211611 Під’їзд до с. Кисівка 4,9 

С 211612 Коломак-Високапілля 4,1 

С 211613 Під’їзд до с. Пащенівка 4,9 

С 211614 Під’їзд до с. Гладківка 3,4 

С 211615 Під’їзд до с. Новоіванівське 3,3 

С 211616 Під’їзд до с. Миколаївка 0,9 

С 211617 Під’їзд до с. Гуртовівка 0,9 

*Джерело: [78, с. 23-24].  
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ДОДАТОК Б 

 

Анкета для Коломацької ОТГ 

Загальна інформація 

1. Оберіть колишню селищну/сільську раду, на території якої ви 

проживаєте? 

 Коломацька селищна рада 

 Покровська сільська рада 

 Різуненківська сільська рада 

 Шелестівська сільська рада 

 Шляхівська сільська рада 

2. Вкажіть ваш вік 

 До 18 

 19-30 

 31-40 

 41-50 

 51-65 

 Понад 65 

3. Ваша стать 

 Чоловіча 

 Жіноча 

4. Вкажіть вашу професію/вид діяльності 

 Фермер 

 Держслужбовець 

 Підприємець 

 Вчитель 

 Лікар 

 Співробітник комунального підприємства 
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 Студент 

 Школяр 

 Інше 

Децентралізація та життя/розвиток громади 

5. Чи відомо вам, які нові можливості/завдання надає децентралізація 

влади громадам? 

 Так 

 Ні 

 Мені байдуже 

6. Чи відчуваєте/помічаєте ви користь децентралізації для розвитку 

громади? 

 Так 

 Ні 

 Мені байдуже 

За можливості, будь ласка, конкретизуйте 

7. Чи відчуваєте/помічаєте ви користь децентралізації особисто для себе 

та вашої родини? 

 Так 

 Ні 

 Мені байдуже 

За можливості, будь ласка, конкретизуйте 

8. Чи є в вашій громаді можливості для соціальної співучасті? 

 Так 

 Ні 

 Не знаю 

 Мені байдуже 

9. Чи залучені ви до соціального життя громади? 

 Так 

 Ні 
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 Мені байдуже 

10. Чи є в вашій громаді можливості для залучення до 

планування/прийняття рішень щодо розвитку громади? 

 Так 

 Ні 

 Не знаю 

 Мені байдуже 

11. Чи пов’язуєте ви своє майбутнє з вашою громадою? 

 Так, я бачу тут перспективу для себе 

 Так, тут мої рідні й мені тут добре 

 Мені хотілося б, але не бачу перспективи для себе/громади 

 Ні, хочу поїхати, але, на жаль, не можу (змушений жити тут) 

 Ні, планую переїхати найближчим часом 

Обґрунтуйте, будь ласка, за можливості, свою відповідь 

Кооперація, кластери, масштабування, виробництво, брендування 

12. Чи відомо вам про переваги кооперації/співучасті в 

бізнесі/виробничому процесі? 

 Так 

 Ні 

 Мені байдуже 

Кооперація дозволяє ділити виробничі ризики й працю та знижувати 

невиробничі витрати. 

13. Чи знаєте ви, що таке ефект масштабу виробництва? 

 Так 

 Ні 

 Мені байдуже 

Ефект масштабу виробництва досягається за рахунок збільшення 

кількості виробленої однотипної продукції, що робить собівартість однієї 

одинці продукції суттєво нижчою й рентабельність її виробництва вищою. У 

сільському господарстві досягається за рахунок спільного обробітку більших 
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площ, що дозволяє використовувати одні технологічні процеси на більшій 

площі й підвищувати їх ефективність. 

14. Чи знаєте ви, що таке виробничий (регіональний) кластер? 

 Так 

 Ні 

 Мені байдуже 

Виробничий (регіональний) кластер утворюється за рахунок вибору 

виробничої спеціалізації за якою працює левова частка дрібних та середніх 

виробників регіону й на базі якого утворюється виробничий ланцюг з 2-3 

рівнями переробки. Наприклад: лісозаготівля – деревообробка – виробництво 

меблів чи вирощування ягід – молочні ферми – виробництво тари – 

виробництво йогуртів. 

15. Чи є у вашої громади чи регіону виробнича спеціалізація чи 

асоційований з громадою/регіоном продукт? 

 Так 

 Ні 

 Не знаю 

Якщо так, назвіть цей продукт 

16. Чи є у вашої громади чи регіону бренд громади/регіону чи бренд 

продукту/послуги, що виробляється/надається громадою/регіоном? 

 Так 

 Ні 

 Не знаю 

Якщо так, назвіть цей бренд 

17. Чи відомі вам такі регіональні бренди, як пармезан, коньяк, 

моцарелла, мелітопольські черешні, гуцульський сир (бринза), херсонські 

кавуни? 

 Так, знав(-ла), що це регіональні бренді 

 Так, але й гадки не мав(-ла), що це регіональні бренди 

 Ні, вперше чую 
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Якщо вам відомі інші регіональні бренди, назвіть їх, будь ласка 

Пай, готовність навчатись та працювати 

18. Чи є в вас або ваших родичів земельна ділянка с/г призначення 

(пай)? 

 Так 

 Ні 

19. Якщо так, чи обробляєте її ви/ваші родичі самостійно або вона 

передана в користування іншій особі на правах оренди? 

 Обробляємо самостійно 

 Передана в оренду 

 Пай не обробляється ніким 

20. Якщо так, чи зацікавлені ви обробляти свій пай у кооперації з 

односельцями для досягнення ефекту масштабу виробництва й утворення 

виробничого кластеру в громаді? 

 Готовий обробляти особисто, як учасник кооперативу/об’єднання 

 Готовий передати пай в кооперативний обробіток, але хотілося б 

виконувати несільськогосподарську роботу для кооперативу/об’єднання 

(адміністративну, маркетингову, брендування, розвиток 

несільськогосподарського виробництва) 

 Готовий передати пай в кооперативний обробіток, але маю іншу 

роботу, яка для мене на даний час є пріоритетною 

 Готовий виключно передати землю в оренду 

кооперативу/об’єднанню 

 Мені не цікава участь у кооперативі, хотів би працювати окремо 

від інших 

21. Якщо ви обрали другий варіант, конкретизуйте, будь ласка, яка 

саме несільськогосподарська діяльність у кооперативі для вас була б цікава 

(можна кілька варіантів) 

 Адміністративна (керівник, секретар, діловод, бухгалтер) 
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 Маркетингова (розробка стратегії розвитку виробництва й 

продуктів, просування продуктів на ринки) 

 Брендування (розробка бренду для кооперативу(кластера) 

 Несільськогосподарське виробництво (розвиток дрібного 

промислового виробництва, метою якого є підвищення рівня переробки 

сільськогосподарської продукції з метою максимізації доданої вартості в 

громаді/регіоні) 

22. Чи необхідні вам додаткові знання щодо децентралізації влади, 

кооперації/співучасті, виробничих об’єднань, кластерів, ефекту масштабності 

виробництва, брендування, маркетингу, адміністративної роботи, 

підприємництва? 

 Так 

 Ні 

23. Будь ласка, конкретизуйте, що саме вам було б цікаво вивчати 

(можливий множинний вибір) 

 Що таке децентралізація влади, та як її використовувати на 

користь громади 

 Кооперацію/співучасть 

 Виробничі об’єднання та їх ефективність 

 Кластери (які вони є й як формуються) 

 Ефект масштабності виробництва 

 Брендування 

 Маркетинг 

 Адміністративна робота 

 Підприємництво 

24. Чи готові ви навчатись самостійно? 

 Так 

 Ні 
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ДОДАТОК В 

 

Відповіді респондентів на анкетні запитання 

Опитування проведено методом анонімного інтернет-анкетування за 

допомогою сервісу Google Docs. 

Посилання на таблицю з відповідями кожного окремого респондента: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mh3RuqVG0jr2afZqAnCZdTVzLD7tpeHw

tGOn8rVMbMc/edit?usp=sharing 

Відповіді респондентів на запитання поставлені в анкеті аналітично згруповано 

в наступних графіках та схемах: 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mh3RuqVG0jr2afZqAnCZdTVzLD7tpeHwtGOn8rVMbMc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mh3RuqVG0jr2afZqAnCZdTVzLD7tpeHwtGOn8rVMbMc/edit?usp=sharing
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ДОДАТОК Д 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

 

Статті в періодичному науковому виданні держави, яка входить до 
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