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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Актуальність теми. Адміністративна реформа та формування об’єднаних 

територіальних громад в Україні зумовили значні ускладнення з формування 

землекористування в їх межах. Організація раціонального використання земель та 

інших природних ресурсів, забезпечення збалансованого розвитку територій 

утворених громад великою мірою залежить від науково обґрунтованої системи 

планування землекористування в умовах обігу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та управління цим процесом. 

Із-за відсутності землевпорядного зонування земель за типами (підтипами) 

землекористування в процесі планування його розвитку виникло чимало 

ускладнень, які призвели до хаосу у використанні земель, появи недоліків 

землеволодінь і землекористувань в межах територіальних громад, утворення 

землекористування сільськогосподарських підприємств необґрунтованих розмірів з 

відсутньою інфраструктурою, розвитком деградації земель та ґрунтів. В умовах 

обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення зазначені проблеми 

загострюються. 

Прискорений процес утворення об’єднаних територіальних громад вимагає 

наукового обґрунтування перспектив розвитку землекористування в їх межах 

шляхом землевпорядного планування із врахуванням ринкового обігу земельних 

ділянок. Це обумовлює необхідність обґрунтування теоретико-методологічних та 

методичних засад планування розвитку землекористування сільських територій 

об’єднаних територіальних громад з прогнозуванням економічних, екологічних і 

соціальних наслідків цього процесу. 

Проблемам еколого-економічних, соціальних та інституційних засад 

організації використання земель присвячені праці багатьох авторів, серед яких 

зарубіжні дослідники – Г. Беккер, С. Енемарк, Т. Кілік, Х. Т. ван Лієр, Х  Метсон, 

К. Пероне, Л. Ла Річча, а також вітчизняні вчені – В. Будзяк, О. Будзяк, Д. Добряк, 

Й. Дорош, О. Дорош, О. Костишин, Р. Курильців, А. Мартин, Л. Новаковський, 

О. Сакаль, Н. Стойко, Н. Ступень, М. Ступень, А. Третяк, В. Третяк та інші. 

Незважаючи на значну кількість наукових праць із зазначеної проблематики, 

питання планування землекористування сільських територій в умовах обігу 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення потребують вдосконалення, 

у частині запровадження в систему планування землекористуванням об’єднаних 

територіальних громад інституційних засад, які будуть сприяти узгодженню 

еколого-економічних, соціальних інтересів, та прискоренню екологізації й 

капіталізації землекористування. Актуальність цих проблем була визначальною при 

виборі теми дисертації, визначенні мети й завдань дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри екології та 

економіки землекористування Державної екологічної академії післядипломної 

освіти «Напрями розвитку та механізми формування економіки екології 

землекористування в умовах нових земельних відносин» (номер державної 

реєстрації 0111U006654). Участь авторки в їх виконанні полягала в дослідженні 

наукових підходів до формування землекористування в межах території 
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новоутворених територіальних громад, оцінки ефективності землевпорядних заходів 

при розробленні проектів землеустрою, обґрунтуванні пропозицій щодо заходів  

інституційного та організаційного характеру, спрямованих на вирішення існуючих у 

сфері відповідних відносин проблем.  

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методичних основ та практичних рекомендацій щодо 

інституційного процесу та забезпечення землевпорядного планування розвитку 

землекористування в об’єднаних територіальних громадах в умовах обігу земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення.  

Досягнення поставленої мети було поставлено та вирішено такі завдання: 

– з’ясувати сутність планування розвитку землекористування сільських 

територій, встановити його особливості в умовах ринкового обігу земельних 

ділянок; 

–  розкрити теоретичні основи планування землекористування сільських 

територій; 

–  удосконалити інституціональне забезпечення планування розвитку 

землекористування об’єднаних територіальних громад; 

–  встановити тенденції розвитку землекористування сільських територій в 

умовах змін у земельних відносинах; 

–  дати соціально-економічну оцінку стану й тенденцій розвитку сільсько-

господарського землекористування та його екологізації; 

–  обґрунтувати основні напрями удосконалення земельно-майнової 

інформаційної системи просторового розвитку землекористування об’єднаних 

територіальних громад; 

–  розробити пропозиції щодо планування розвитку сільськогосподарського 

землекористування як просторово-інформаційної бази узгодження еколого-

економічних інтересів в умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення; 

–  удосконалити методичний підхід визначення альтернативних типів 

збалансованого розвитку землекористування об’єднаних територіальних громад в 

умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, застосовуючи 

метод аналізу ієрархій. 

Об’єкт дослідження – процес планування землекористування сільських 

територій в умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення.  

Предмет дослідження – теоретичні, методичні, практичні та прикладні 

аспекти інституційного забезпечення планування землекористування сільських 

територій об’єднаних територіальних громад. 

Методи дослідження. Теоретико-методичною основою дослідження є базові 

наукові положення і принципи економіки земле- та природокористування, які 

викладені в працях вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем удосконалення 

еколого-економічних аспектів розвитку, планування та здійснення землеустрою і 

землевпорядкування.  

Для реалізації визначених мети і завдань у процесі виконання дослідження 

авторкою було застосовано комплекс загальних та спеціальних методів наукового 
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пізнання: теоретичного узагальнення – для розкриття сутності планування 

землекористування сільських територій; абстрактно-логічний – для визначення 

мети, завдань, теоретичних узагальнень отриманих результатів та формулювання 

висновків дослідження; монографічний метод – для дослідження засад розвитку 

землекористування на прикладі конкретного об’єкту; статистичний – для 

узагальнення статистичних даних, встановлення змін використання та розподілу 

земель за формами власності, власниками землі та землекористувачами, оцінки 

тенденцій екологічної стабільності; економічний – для визначення ефективності 

планування землекористування сільських територій; метод аналізу ієрархій – для 

визначення альтернативних типів планування збалансованого розвитку 

землекористування та інші. 

Інформаційною базою дисертаційного дослідження слугували нормативно-

правові акти України, офіційні дані Державної служби статистики України та 

Головного управління статистики у Тернопільській області, Державної служби 

України з питань геодезії, картографії та кадастру, зокрема Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області, наукові праці зарубіжних та вітчизняних 

учених з проблем планування землекористування сільських територій та 

природоохоронного землекористування, результати власних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у розвитку 

теоретико-методичних та практичних положень забезпечення ефективного 

використання земель територіальних громад шляхом планування землекористування 

в умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. До 

основних результатів дисертаційної роботи, які характеризуються науковою 

новизною, належать наступні:  

вперше:  

- розроблено логічно-змістовну модель інституційного процесу земле-

впорядного планування розвитку землекористування об’єднаних територіальних 

громад, яка передбачає інституціональний процес розроблення та реалізації 

землевпорядних документів щодо землеустрою і землевпорядкування; 

удосконалено:  

- організаційно-інституціональну структуру територіального планування 

землекористування на місцевому, локальному та господарському рівнях, в якій 

основними документами територіального планування визначено комплексний план 

розвитку території об’єднаної територіальної громади, проєкт землеустрою щодо 

зонування земель за типами (підтипами) землекористування та план земельно-

господарського устрою для населених пунктів; 

- науково-методичний підхід до осучаснення проєктів землеустрою, який, на 

відміну від існуючих, передбачає врахування при обґрунтуванні проектів 

структурних елементів екологічної мережі на місцевому рівні та низки соціальних, 

екологічних і економічних чинників впливу на формування землекористування; 

- методичні засади забезпечення цілісного планувального процесу розвитку 

землекористування на основі оцінювання природно-ресурсного потенціалу в межах 

територіальних громад за критеріями екологічної стабільності, антропогенного 
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навантаження, вартості природних ресурсів, забезпеченості сільськогосподарськими 

угіддями (в т. ч. ріллею) населення; 

- методичний підхід до визначення альтернативних типів збалансованого 

розвитку землекористування сільських територій об’єднаних територіальних громад 

в умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, який 

передбачає досягнення оптимального співвідношення між економічно доцільним і 

екологічно безпечними видами використання земель, застосовуючи метод аналізу 

ієрархій;  

набули подальшого розвитку: 

- трактування сутності поняття «планування землекористування», що 

побудоване на засадах оцінювання існуючого стану використання землі та 

альтернативних моделей її використання, які забезпечуватимуть позитивний ефект 

від капіталізації, екологізації землекористування та врахування соціальних інтересів 

населення; 

- підходи до процесу розроблення документації із землеустрою планувального 

характеру щодо використання земель територіальних громад, у рамках якого 

запропоновано виокремити чотири стадії: інвентаризації існуючого 

землекористування; аналізу та оцінки стану використання земель; складання 

прогнозних і альтернативних варіантів розвитку землекористування; розроблення 

заходів раціонального використання та охорони земель територіальної громади на 

перспективу. 

- механізм планування розвитку землекористування в новоутворених 

територіальних громадах для забезпечення їх екологічно безпечного та економічно-

ефективного розвитку, в рамках якого визначено перелік необхідної для організації 

відповідного процесу прогнозно-планувальної документації; 

- модель земельно-майнової інформаційної системи просторового розвитку 

землекористування об’єднаних територіальних громад, яка передбачає підсистему 

1 – взаємоузгодження складових та елементів із Державним земельним кадастром та 

підсистему 2 – самостійні складові та елементи земельно-майнової інформаційної 

системи; 

- пропозиції стосовно обґрунтування напрямів екологізації землекористування 

на основі оцінки фактичних та проєктних екологічних параметрів у межах 

територіальної громади з урахуванням особливостей землевпорядного 

територіального планування системи землекористувань, формування обмежень у 

використанні земель. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані наукові результати 

мають важливе значення для здійснення землеустрою та землевпорядкування в 

умовах формування нових земельних відносин, децентралізації управління. Вони 

можуть бути застосовані при підготовці програм використання та охорони 

земельних ресурсів об’єднаних територіальних громад. 

Результати дисертаційного дослідження прийняті Трибухівською об’єднаною 

територіальною громадою для визначення напрямів, механізмів, інструментів та 

організації ефективного використання і охорони природних ресурсів на території 

громади (довідка № 707 від 12.08.2020 р.). Рекомендації стосовно вдосконалення 
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планування землекористування сільських територій використовуються Державним 

підприємством «Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут земле-

устрою» при підготовці програм використання та охорони земельних ресурсів на 

території об’єднаних територіальних громад (довідка № 01-10/1304 від 

04.11.2020 р.). 

Окремі положення дисертаційної роботи використані в навчальному процесі у 

Бучацькому коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету при 

підготовці лекційних курсів і розробці навчально-методичних рекомендацій для 

проведення лабораторно-практичних занять з дисциплін «Землевпорядне 

проектування», «Управління земельними ресурсами» (довідка № 100/1 від 

10.08.2020 р). Матеріали дослідження використовуються з метою підготовки й 

викладання дисциплін «Раціональне використання і охорона земель», «Землеустрій 

та організація територій», «Моніторинг та управління земельними ресурсами» у 

Західноукраїнському національному університеті (довідка № 126-42/1628 від 

30.10.2020 р.).  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри екології та економіки 

землекористування Державної екологічної академії післядипломної освіти, 

доповідалися й одержали позитивну оцінку на ХVІ Міжнародному науково-

практичному форумі «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та 

сільських територій» (Львів, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому 

виробництві» (Київ, 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих вчених, аспірантів та студентів «Управління земельними ресурсами 

України в умовах децентралізації влади: стан, проблеми і перспективи їх вирішення 

(Київ, 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції в рамках 

Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» «Екологічна мережа 

України в контексті формування природоохоронного землекористування: локальний 

рівень» (Київ, 2016 р.); VІ інтернет-форумі «GeoWeek 2019» (м. Рівне, 2019 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми регулювання 

земельного ринку в Україні: інституціональні, економічні, екологічні»  (Київ 25-26 

червня 2019 р.). Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми 

регулювання земельного ринку в Україні: інституціональні, економічні, екологічні» 

(Київ, 2019 р.). 

Публікації. Основні наукові положення та результати дисертаційної роботи 

висвітлено в 15 наукових працях, з яких 7 статей опубліковані в наукових фахових 

виданнях України, одна – в зарубіжному науковому періодичному виданні, 7 тез у 

збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг дисертації налічує 254 сторінки. Робота містить 22 рисунки, 43 таблиці, 

17 додатків, список використаних джерел із 190 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, об’єкт і 

предмет дослідження, наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, особистий внесок здобувача у вирішенні поставлених завдань.  

У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи планування 

розвитку землекористування сільських територій в умовах ринкового обігу 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення» – розкрито сутність та 

принципи планування розвитку землекористування сільських територій, 

методологічні основи та інституціональне забезпечення планування землекористу-

вання в умовах ринкового обігу земельних ділянок. 

На основі теоретичного узагальнення існуючих підходів розкрито сутність 

поняття «планування землекористування». Цей термін трактується як оцінка стану 

використання землі й альтернативних моделей, охорони земель та інших природних 

ресурсів, соціальних, екологічних і економічних умов з метою вибору й прийняття 

економічно ефективних і екологічно безпечних типів (підтипів) землекористування, 

які забезпечують позитивний ефект від капіталізації, екологізації землекористування 

та соціальні інтереси населення. 

Розкрито сутність поняття «територіальне планування землекористування», 

яке розглядається як процес визначення видів раціонального землекористування та 

його режиму на певній території, оцінювання стану використання земельних 

ресурсів й альтернативних моделей землекористування та інших природних, 

соціальних і економічних умов з метою вибору та освоєння видів і типів 

землекористування та напрямів діяльності, які є найкращими для досягнення 

поставлених завдань. 

Встановлено відмінність містобудівного планування, яке має чітку свою 

структуру, від землевпорядного планування на рівні територіальних громад, яке не 

можна охарактеризувати такою чіткістю. Зокрема, структура і зміст планування 

використання земель на місцевому рівні включає місцеві програми використання й 

охорони земель та інших природних ресурсів, проєкти землевпорядкування щодо 

зонування земель за типами (підтипами) землекористування та інституціонального, 

в тому числі землевпорядного, його регулювання в їх межах, плани земельно-

господарського устрою населених пунктів, проєкти землевпорядкування щодо 

формування екологічної мережі, проєкти землевпорядкування щодо формування 

територіальних обмежень у використанні земель та інших природних ресурсів. 

Зазначено важливість інтегрованого підходу до розвитку сільських територій. 

Він полягає в комплексному плануванні використання земель усієї територіальної 

громади на основі ринково орієнтованої землевпорядної документації та плану 

соціально-економічного розвитку цієї громади. 

Розроблено логічно-змістовну модель інституційного процесу землевпоряд-

ного планування розвитку землекористування об’єднаних територіальних громад 

(рис. 1). Саме наявність та жорстке дотримання землевпорядної документації є 

запорукою гармонійного розвитку землекористування сільських територій 

відповідно до європейських стандартів життя та праці для осіб, що в них 

проживають. Це також дає змогу об’єднати плани соціально-економічного розвитку 
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територіальних громад сільських територій з просторовою системою землеустрою 

та землевпорядкування, що значно підвищить їх достовірність та реалістичність. 

  

 
 

Рис. 1. Логічно-змістовна модель інституційного процесу землевпорядного 

планування розвитку землекористування територіальних громад. 

 

Обґрунтовано, що територіальне землевпорядне планування 

землекористування сільських територій, по-перше, дасть змогу виявити додаткові 

ресурсні можливості для їх розвитку в економічному аспекті; по-друге, є основою 

для обґрунтування нової структури типів землекористування сільських територій 

шляхом диверсифікації видів діяльності, в тому числі таких, які до цього часу 

використовувались недостатньо, але в майбутньому вони можуть стати провідними; 

по-третє, сприятиме активізації діяльності місцевих органів з метою розвитку 

землекористування сільських територій. 

Територіальне землевпорядне планування землекористування пов’язане з 

просторовим сталим розвитком територій об’єднаних територіальних громад і їх 
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землекористування. Зокрема, для забезпечення збалансованого розвитку сільських 

територій у довгостроковому періоді, не порушуючи балансу між збереженням 

потенціалу природних ресурсів та вирішенням усього комплексу соціальних, 

економічних, культурних, інституціональних та інших проблем, територіальне 

планування землекористування слід розглядати як один із визначальних важелів 

державної політики у сфері земельних відносин щодо гармонізації державних, 

бізнесових і громадських інтересів у сфері використання й охорони земель. 

Ефективність планування розвитку землекористування сільських територій в 

умовах ринкового обігу земельних ділянок залежить від інституціонального його 

забезпечення. Останнє розглядається як сукупність суспільних інтересів, елементів, 

дій та інституцій і інститутів, що направлені на розвиток системи земле-

користування, забезпечують гармонійне функціонування ринкового обігу земельних 

ділянок власників земельних часток (паїв) та екологізацію і капіталізацію 

землекористування на місцевому рівні. 

Доведено, що відсутність необхідної інституційної інфраструктури, зокрема 

ефективної державної кадастрової системи, наповненої інформацією про цінні 

земельні ресурси та їх якість, достовірної оцінки ділянок на основі поточних даних 

якісних та кількісних показників, професійних спеціалістів з високим рівнем освіти 

в галузі екологічного сільського господарства та виробництва органічної продукції, 

робить неможливим надійне функціонування просторового планування земле-

користування. 

У другому розділі – «Аналіз та оцінка тенденцій розвитку землекористу-

вання сільських територій в умовах нових земельних відносин» – проведено 

аналіз тенденцій розвитку землекористування сільських територій, соціально-

економічної оцінки та екологізації сільськогосподарського землекористування. 

Передача державою переважної більшості угідь у приватну власність 

громадян є передумовою формування ринкових земельних відносин, оскільки 

власність передбачає право володіння, користування та розпорядження нею, що 

реально лише в ринкових умовах. У системі власності на землю відбувся 

перерозподіл земельного фонду за формами власності та господарювання на користь 

приватного сектора. Зокрема, в Тернопільській області у 2016 році землі державної 

власності займали 555605 га (40,2 %), приватної власності – 822020 га (59,5 %), 

комунальної – 1508 га (0,1 %), колективної власності 3340 га (0,2 %) від загальної 

площі області. У структурі земельного фонду Тернопільської області питома вага 

сільськогосподарських угідь складає 75,7 %, ліси та інших лісовкритих площ – 

14,4 %, заболочених земль – 0,4 %, земель під водою – 1,4 %. Для області характерні 

дуже високі показники залучення території під аграрне виробництво.  

Кількісно домінуючою формою господарювання в області є фермерські 

господарства. Їх на кінець 2019 року налічувалося 623. Однак це переважно невеликі 

за розмірами агровиробники, адже середній розмір їх землекористування становить 

122 га. Натомість середній розмір використовуваних угідь сільськогосподарськими 

товариствами становив 1089 га і серед них є підприємства, які використовують 

кілька тисяч гектарів землі.  
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Визначено, що найгострішими проблемами розвитку сільськогосподарського 

землекористування сільських територій залишаються: 

1) незавершеність економічних та правових відносин власності між 

власниками земельних часток (паїв) та юридичними особами (сільськогосподар-

ськими підприємствами, у т.ч. фермерськими господарствами), а також 

територіальними громадами; 

2) недосконалість земельного законодавства, системи гарантування прав на 

землю (особливо системи державного земельного кадастру) та інфраструктури обігу 

сільськогосподарських земель, у тому числі їх іпотеки; 

3) відсутність землеустрою, спрямованого на розв’язання питань планування 

розвитку землекористування, науково обґрунтованого перерозподілу земель; 

4) припинення робіт щодо охорони земель, відсутність коштів на землеустрій, 

облаштування інженерної інфраструктури землекористування, землеохоронні та 

меліоративні заходи. 

Проведено оцінку екологічного стану агроландшафтів і 

сільськогосподарського землекористування Тернопільської області за системою 

природних, просторових та антропогенних показників. На основі просторових 

чинників, які впливають на формування землекористування сільських територій, 

визначено коефіцієнт екологічної стабільності, який характеризує рівень 

інтенсивного використання землі. Територія Тернопільської області відноситься до 

екологічно нестабільної, оскільки відповідний показник становить 0,310. 

Коефіцієнти сільськогосподарської освоєності та розораності території області 

складають відповідно 75,7 % та 81,9 %. Розраховано коефіцієнт антропогенного 

навантаження території Тернопільської області, який у 2010 році становив 3,45, у 

2019 році зріс до 3,46. Коефіцієнт лісистості Тернопільської області у 2019 році 

становив 14,6 % та порівняно з 2010 роком збільшився на 0,2 %. Високий рівень 

екологічної нестабільності, зумовленої зокрема надмірною сільськогосподарською 

освоєністю та відносно невисокою лісистістю території, спостерігається й для 

Бучацького району та Трибухівської об’єднаної територіальної громади, на прикладі 

яких проведено поглиблений аналіз землекористування сільських територій.  

Поліпшити екологічну ситуацію можна збільшенням у структурі земель 

об’єднаних територіальних громад, сільських рад частки екологічно стійких угідь 

(лісів, природних сінокосів і пасовищ, водойм), оскільки вони сприятливо 

впливають на екологічний стан прилеглої території. 

У третьому розділі – «Планування землекористування сільських територій 

як інструмент управління розвитком сільськогосподарського 

землекористування» – сформульовано пропозиції щодо удосконалення 

інституційної основи, просторово-інформаційної бази узгодження еколого-

економічних інтересів та алгоритм методичного підходу до визначення 

альтернативних типів землекористування територіальної громади. 

В Україні сьогодні первинним суб’єктом місцевого самоврядування й 

головним носієм його функцій та повноважень є територіальна громада села, селища 

чи міста, що вимагає розроблення нових методичних підходів до організації 

землекористування та узгодження інтересів громад. 
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Підкреслено, що за відсутності комплексного підходу до одночасного 

вирішення проблеми розвитку земельного устрою, а також управління земельними 

ресурсами та землекористуванням на рівні територій територіальних громад, 

децентралізація переважно звелася до зміни повноважень владних органів, 

фінансового забезпечення функціонування місцевого самоврядування, надання 

системи послуг населенню. Розміщення й розвиток продуктивних сил, екологізація 

природокористування, демографічні проблеми територій залишилися поза увагою 

децентралізації. Також є невирішеними питання доступу територіальних громад до 

земельного ресурсу (контролю за землекористуванням, розподілом і використанням 

земель, оптимізації агроландшафтів як основоположних проблем управління 

сільськими районами та їх розвитку); державного регулювання (адміністрування) 

розвитку сільськогосподарського та іншого землекористування; земельного 

оподаткування; відсутності землеустрою, спрямованого на розв’язання питань 

планування розвитку землекористування, перерозподілу земель, припинення робіт з 

охорони земель. 

Нині законодавчо неврегульовані питання встановлення меж, розроблення 

комплексного плану просторового розвитку території територіальних громад і 

проєктів землеустрою щодо зонування земель за типами (підтипами) 

землекористування як базової основи обігу земельних ділянок власників земельних 

часток (паїв), проєктів землеустрою формування землекористування 

сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, які розробляються 

з метою визначення перспективи щодо використання та охорони земель, для 

підготовки обґрунтованих пропозицій у галузі земельних відносин, організації 

раціонального використання та охорони земель, перерозподілу земель з 

урахуванням потреби сільського, лісового та водного господарств, розвитку сіл, 

селищ, міст, територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного 

призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення тощо. 

З метою формування раціональної системи землеволодіння й 

землекористування, створення екологічно збалансованих ландшафтів, організації 

територіальних сільськогосподарських і несільськогосподарських підприємств і 

організацій, наукового обґрунтування можливого перерозподілу земель, екологізації 

землекористування, охорони земель міст, селищ, сіл, сільськогосподарських 

територій повинен бути розроблений комплексний план просторового розвитку 

територій територіальних громад. 

Доведена необхідність внесення змін та доповнення до деяких законодавчих 

актів України, зокрема, Земельного кодексу України, Закону України «Про 

землеустрій», які б сприяли вирішенню зазначених питань і дозволило б 

запровадити ландшафтну організацію території новостворених територіальних 

громад та збалансований їх розвиток. 

Територіальні громади можуть здійснювати свої повноваження лише у 

визначених межах. Відсутність у натурі меж громад не дозволяє їм здійснювати 

управління землекористуванням в межах юрисдикції органів місцевого 



11 

 

самоврядування. Отже, ці органи й надалі залишаються відстороненими від 

вирішення питань у галузі земельних відносин.  

Для визначення альтернативних до існуючих напрямів збалансованого 

землекористування сільських територій розроблено методичний підхід, який 

базується на основі методу аналізу ієрархій. Під нетрадиційним земле-

користуванням слід розуміти процес організації економічно ефективного, 

екологічно чистого та соціально орієнтованого використання сільськогосподарських 

угідь як засобів основного виробництва у тісній взаємодії з навколишнім 

середовищем та відносинами власності на землю. Ключовими аспектами сутності 

нетрадиційного землекористування є його екологізація та капіталізація. Необхідно 

створити законодавчу основу та інституційне середовище, яке б покращило 

розвиток сільськогосподарського землекористування загалом та нетрадиційного 

зокрема. Тому альтернативними типами землекористувань сільських територій 

вибрано: нетрадиційне землекористування сільськогосподарських підприємств, 

фермерських та особистих селянських господарств, лісогосподарське 

землекористування, водогосподарське землекористування, рекреаційне 

землекористування. Як критерії в умовах збалансованого розвитку вибрані 

показники соціально-економічного (оцінка природно-ресурсного потенціалу, рівень 

забезпеченості сільськогосподарськими угіддями) та екологічного (коефіцієнт 

екологічної стабільності та коефіцієнт антропогенного навантаження 

землекористування) розвитку (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Ієрархічна структура задачі 

H0 – мета оптимізації; критерії: H11 – економічні; H12 – екологічні; H13 – соціальні; 

підкритерії: H21 – економічний – оцінка ПРП; H22 – екологічний – коефіцієнт екологічної 

стабільності; Н23 – коефіцієнт антропогенного навантаження; H24 – соціальний – рівень 

забезпечення сільськогосподарськими угіддями; типи землекористування та відповідні їм 

методи використання земель: H31 – нетрадиційне землекористування 

сільськогосподарських підприємств; H32 – нетрадиційне землекористування фермерських 

та особистих селянських господарств; H33 – рекреаційне землекористування; H34 – 

водогосподарське землекористування; H35 – лісогосподарське землекористування. 

H31 

H0 

H11 H12 H14 

H21 H22 H24 

H32 H33 H34 H35 

H23 
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Цей методичний підхід ґрунтується на виборі мети багатокритеріальної 

оптимізації, визначенні альтернатив і критеріїв, попарному їх порівнянні та 

визначенні інтегрованої оцінки альтернатив (рис. 3).  
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Рис. 3 Алгоритм методичного підходу визначення альтернативних типів 

збалансованого розвитку землекористування сільських територій 

Визначення критеріїв щодо напрямів збалансованого розвитку 

землекористування сільських територій 

Соціальний: рівень забезпеченості сільськогосподарськими угіддями  

 

Економічний: оцінка природно-ресурсного потенціалу 

Екологічний: коефіцієнт екологічної стабільності; коефіцієнт 

антропогенного навантаження на землекористування 

 

Альтернативні типи збалансованого розвитку землекористування сільських 

територій 

Нетрадиційне землекористування сільськогосподарських підприємств, 

 фермерських та особистих селянських господарств 

 

Лісогосподарське землекористування 

Рекреаційне землекористування 

Водогосподарське землекористування 

Попарне порівняння альтернатив за всіма критеріями 

Формування матриці порівняння альтернативних напрямів розвитку 

Попарне порівняння критеріїв 

Нормалізація отриманої матриці 

Перевірка узгодженості матриці порівняння альтернатив 

Попарне порівняння критеріїв 

Формування матриці порівняння критеріїв 

Нормалізація отриманої матриці 

Перевірка узгодженості матриці порівняння критеріїв 

Визначення ступеня цінності кожного критерію 

Визначення інтегрованої оцінки альтернативних типів землекористування 
 

Збалансоване використання земель сільських територій 
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На підставі попарного порівняння бальних оцінок напрямів розвитку 

визначаємо суму за кожним критерієм, нормалізуємо матрицю, визначаємо 

інтегровані оцінки варіантів.  

Застосування цього методичного підходу дає змогу визначити альтернативні 

типи збалансованого розвитку землекористування сільських територій. Він 

апробований на прикладі Трибухівської об’єднаної територіальної громади для 

встановлення оптимального співвідношення між економічно доцільними і 

екологічно безпечними видами використання земель та забезпечення економічного 

задоволення матеріальних та соціальних потреб населення. В умовах екологічної 

нестабільності найвищу оцінку отримав екологічний критерій – коефіцієнт 

екологічної стійкості та коефіцієнт антропогенного навантаження. 

Поведені розрахунки показують, що на території Трибухівської об’єднаної 

територіальної громади сталий розвиток землекористувань буде забезпечений за 

умови значного поширення нетрадиційного землекористування сільськогосподар-

ських підприємств, фермерських та особистих селянських господарств, що 

підтверджується найвищою інтегрованою оцінкою W = 1,025 та W = 0,925 (табл. 1). 

Оскільки сьогодні надзвичайно важливими є екологічні аспекти використанні угідь, 

то відносно високою є й оцінка лісогосподарського землекористування, яка склала 

0,827. 

Таблиця 1 

Інтегровані оцінки альтернативних напрямів розвитку землекористування 

Трибухівської об’єднаної територіальної громади  

 

На основі визначених типів землекористування формуються пріоритети 

сільських територій, що забезпечуються різними заходами, раціональне поєднання 

яких і становить сутність політики стійкого розвитку сільських територій. Звичайно, 

ці заходи є індивідуальними для кожної конкретної об’єднаної територіальної 

громади.  

Для визначення напрямів екологізації землекористування проведено 

порівняльну оцінку фактичних і нормативних (максимальних) екологічних 

параметрів землекористування на території Трибухівської об’єднаної територіальної 

громади (табл. 2) 

Тип збалансованого розвитку землекористування 

сільських територій 

Інтегровані оцінки 

альтернативних напрямів 

розвитку землекористування, W 

Нетрадиційне землекористування 

сільськогосподарських підприємств 

1,025 

Нетрадиційне землекористування фермерських 

та особистих селянських господарств 

0,925 

Лісогосподарське землекористування 0,827 

Водогосподарське землекористування 0,695 

Рекреаційне землекористування 0,528 
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Таблиця 2  

Оцінка екологічних параметрів землекористування на території  

Трибухівської об’єднаної територіальної громади 

  

Показник 

  

Параметри Нормативні 

параметри 

до фактич-

них, +/-  

Фактичні 

(станом на 

2020 р.) 

Нормативні 

(максимальні) 

Оцінка антропогенного навантаження  

Розораність території, % 87,5 < 65 - 22,5 

Рівень антропогенного навантаження, 

балів  

3,69 3 х 

Оцінка ефективності відтворення корисних властивостей земель  

Коефіцієнт освоєності території 0,87 х х 

Частка багаторічних насаджень, 

сіножатей і пасовищ у загальній площі 

сільгоспугідь, % 

12,5 > 25 12,5 

Оцінка ефективності збалансованості землекористування  

Коефіцієнт екологічної стабільності 

землекористування 
0,25 х х 

Частка сіножатей і пасовищ у загальній 

площі сільгоспугідь, %  
10,2 >30 19,8 

Коефіцієнт лісистості, % 5,5 >15 9,5 

 

У результаті досліджень доведено, що для ефективного вирішення питань 

збалансованого розвитку системи землекористувань територій громад необхідно в 

комплексних планах просторового розвитку території одночасно й технологічно 

взаємопов’язано враховувати особливості територіального планування системи 

землекористувань, формування обмежень у використанні земель та екомережі в 

межах територій громад. У цьому контексті визначальним напрямом зміни 

інституціонального середовища розвитку системи землекористувань територій 

територіальних громад має стати системне осучаснення всіх його складових: 

екологічної, соціальної, ринкової, фіскальної, організаційної, правової та 

інноваційної. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено комплексне теоретично-методологічне 

узагальнення та авторське бачення розв’язання важливого наукового                   

завдання – вдосконалення інституційного забезпечення землевпорядного плануван-

ня розвитку землекористування в об’єднаних територіальних громадах та оцінки 

ефективності планування розвитку землекористування в умовах обігу земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення. На підставі проведених досліджень 

сформульовано такі висновки, що мають теоретичне і практичне значення. 
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1. Планування землекористування в умовах обігу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення спрямоване на організацію раціонального 

використання земель, забезпечення збалансованого розвитку територій утворених 

громад. Його розглядаємо як процес визначення видів раціонального 

землекористування та його режиму на певній території, оцінювання стану 

використання земельних ресурсів й альтернативних моделей та інших природних, 

соціальних і економічних умов з метою вибору та освоєння видів і типів 

землекористування та напрямів діяльності, які є найкращими для досягнення 

поставлених завдань. 

2. Сформульовано теоретичні засади землевпорядного планування 

землекористування в територіальних громадах, які передбачають на основі 

оцінювання стану використання землі та охорони земель й інших природних 

ресурсів, соціальних, екологічних і економічних умов прийняття економічно 

ефективних та екологічно безпечних типів (підтипів) землекористування, 

альтернативних моделей використання, які забезпечать позитивний ефект 

капіталізації, екологізації землекористування та врахування соціальних інтересів 

населення. Розроблено логічно-змістовну модель інституційного процесу 

землевпорядного планування розвитку землекористування об’єднаних 

територіальних громад, яка передбачає інституціональну послідовність розроблення 

та реалізації землевпорядних документів щодо землеустрою та землевпорядкування, 

зокрема комплексних планів просторового розвитку територій територіальних 

громад і проєктів землеустрою щодо зонування земель за типами (підтипами) 

землекористування як базової основи обігу земельних ділянок власників земельних 

часток (паїв), проєктів землеустрою формування землекористування 

сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. 

3. Інституціональне забезпечення планування розвитку землекористування 

сільських територій в умовах ринкового обігу земельних ділянок розглядається як 

сукупність суспільних інтересів, елементів, дій та інституцій і інститутів, що 

направлені на розвиток системи землекористування. Узгодженість окремих 

елементів цього забезпечення створює умови для гармонійного функціонування 

землекористування на місцевому рівні, його екологізації та капіталізації, розвитку 

економіки територій територіальних громад загалом.  

4. На основі аналізу землекористування сільських територій Тернопільської 

області встановлено, що відбулися структурні зміни в перерозподілі земельного 

фонду за формами власності на користь приватного сектора. Якщо у 2010 році у 

державній формі власності перебувало 41,1 % земельного фонду області, у 

приватній – 58,4 %, то у 2016 році – відповідно 40,2% та 59,5%. У структурі 

земельних угідь протягом 2010–2019 років відбулися незначні зміни: зменшилася 

площа сільськогосподарських угідь (на 0,1 %), натомість збільшилася площа під 

лісами (на 0,2 %). Основними землекористувачами є сільськогосподарські 

товариства, які у 2019 році використовували 51,6 % сільськогосподарських угідь, та 

фермерські господарства, в користуванні яких у цьому році знаходилося 14,9 %.  

5. Територія Тернопільської області характеризується екологічною 

нестабільністю. Це підтверджують результати розрахунку низки показників. 
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Коефіцієнт екологічної стабільності у 2019 році складав 0,310. Коефіцієнти 

сільськогосподарської освоєності та розораності території області становили в 

цьому році відповідно 75,7 % та 62 %, коефіцієнт лісистості – 14,6 %. Така ситуація 

характерна для області загалом. Через відсутність проєктів землеустрою щодо 

організації сівозмін структура посівних площ сільськогосподарських культур 

помітно відхиляється від рекомендованої, що веде до виснаження орних земель. 

6. Обґрунтовано, що в комплексних планах просторового розвитку територій 

територіальних громад необхідно одночасно технологічно і взаємопов’язано 

враховувати особливості територіального землевпорядного планування системи 

землекористування, формування екомережі в межах територій громад, 

територіальних обмежень у використанні земель та інших природних ресурсів для 

ефективного вирішення питань збалансованого їх розвитку. У цьому контексті 

визначальним напрямом зміни інституціонального середовища розвитку системи 

землекористування територій територіальних громад має стати системне 

осучаснення всіх його складових: екологічної, соціальної, ринкової, фіскальної, 

організаційної, правової та інноваційної. 

7. Визначено комплекс землевпорядно-правових заходів щодо планування 

розвитку сільськогосподарського землекористування як просторово-інформаційної 

бази узгодження еколого-економічних інтересів у межах територіальних громад. Він 

включає: заходи з розроблення експериментального проєкту землеустрою щодо 

формування перспективного розвитку землекористування на території 

територіальної громади; запровадження системи прийняття рішень у сфері 

використання земель та інших природних ресурсів тільки на основі прогнозування, 

планування землекористування узгоджених з інтересами громадян, територіальної 

громади і держави; здійснення зонування земель за типами (підтипам) 

землекористування за придатністю земель та інвестиційною привабливістю 

сільськогосподарського землекористування; розроблення місцевих регламентів 

використання та охорони земельних й інших природних ресурсів; проведення 

оцінки екологічних ризиків землекористування. 

8. Розроблено алгоритм методичного підходу для визначення альтернативних 

типів збалансованого розвитку землекористування територіальної громади, який 

передбачає: вибір мети збалансованого розвитку використання земель сільських 

територій; визначення критеріїв щодо напрямів збалансованого розвитку 

землекористування та альтернативних їх типів; попарне порівняння альтернатив за 

всіма критеріями та самих критеріїв; визначення інтегрованої оцінки 

альтернативних типів землекористування. Апробуючи зазначений підхід із 

застосуванням методу аналізу ієрархій, визначено пріоритетні типи збалансованого 

землекористування для Трибухівської об’єднаної територіальної громади. Вони 

передбачають поширення нетрадиційного землекористування сільськогосподар-

ських підприємств, фермерських та особистих селянських господарств, а також 

лісогосподарського землекористування. 
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розвитку сільськогосподарського землекористування та напрями екологізації 

землекористування на основі оцінки фактичних нормативних екологічних 

параметрів, з узгодженням еколого-економічних інтересів в межах територіальної 

громади. Удосконалено методичний підхід для визначення альтернативних типів 

збалансованого розвитку землекористування об’єднаної територіальної громади, із 

застосуванням методу аналізу ієрархій. 
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среды. – Львовский национальный аграрный университет Министерства 

образования и науки Украины, Львов, 2021. 

В диссертационной работе проведены комплексные исследования 

теоретических, методических и практических положений, касающихся 

планирования землепользования сельских территорий в условиях оборота 

земельных участков сельскохозяйственного назначения. Раскрыта сущность 

землеустроительного территориального планирования землепользования. 

Разработан логически-смысловую модель институционального процесса 

землеустроительного планирования развития землепользования территориальных 

общин.  

Проанализированы тенденции развития землепользования сельских 

территорий в условиях новых земельных отношений. 

Определен комплекс землеустроительно-правовых мер по планированию 

развития сельскохозяйственного землепользования и направления экологизации 

землепользования на основе оценки фактических и проектных экологических 

параметров, с согласованием эколого-экономических интересов в пределах 

территориальной общины. Усовершенствован методический подход для 

определения альтернативных типов сбалансированного развития землепользования 

объединенной территориальной общины, с применением метода анализа иерархий. 

Ключевые слова: территориальные общины, землеустройство, планирование 

землепользования, оборот земельных участков, интересы, экологизация. 

 

ABSTRACT 

Pendzey L.P. Land use planning of the rural territories in terms of land 

turnover of the agricultural purpose. – Аs a manuscript. 

A thesis for a Candidate Degree in Economic Sciences by specialty 08.00.06 –

Economics of nature use and environmental protection. – Lviv National Agrarian 

University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, 2021. 



20 

 

The researches complex of theoretical, methodical and practical positions 

concerning rural land use planning of territories in the conditions of agricultural purpose 

land plots circulation are carried out. The essence of land management territorial planning 

of land use is revealed in the dissertation work. A logical and semantic model of the 

institutional process of land management planning for the development of territorial 

communities land use has been developed. 

The development tendencies of rural territories land use in the conditions of new 

land relations are analyzed. There have been changes in the distribution of agricultural 

land and forms of ownership. The tendency of  increasing the private sector is seen. 

A logical and substantive model of the institutional order of land management 

planning for the development of land use of united territorial communities has been 

developed, which includes: 1) the institution of urban planning, characterized by a system 

of the documentation: planning schemes of the administrative rural areas; general plan of 

the settlement; the territory zoning plan; detailed plan of the territory; the construction 

passport for land development. 2) the institution of land management planning, 

characterized by a system of such documentation: land management schemes to justify the 

use and protection of lands of the administrative rural area and targeted programs of use 

and protection of lands of the administrative rural area; land management projects for the 

establishment (change) of boundaries of settlements and targeted programs for the use and 

protection of lands of settlements; plan of land management of the settlement; the land 

management project for landscaping of the settlement; land management projects for 

landscaping for urban needs; the cadastral plan of the territory or land plot; the land 

management projects for the creation of new and streamlining of land tenure and land use 

of agricultural enterprises and council territories; land management projects for the lands’ 

privatization of state and municipal agricultural enterprises; the  land management projects 

for the territory organization of land shares (units); the land management projects that 

provide ecological and economic justification for crop rotation and land management; 

working land management projects on land use and protection measures. 

The following indicators are used for the ecological condition assessment of 

agricultural landscapes and agricultural land use: the rate of ecological stability of the 

territory (land use); the factor of anthropogenic load; the rate of forest cover of the 

territory; the plowing factor. The coefficient of anthropogenic load of the territory of 

Buchach district of Ternopil region and Trybukhivtsi local authorities is calculated, and 

also the tendencies of its changes are given. 

To determine the directions of land use greening, a comparative assessment of the 

ecological characteristics of land use on the territory of the Trybukhivtsi local authorities 

was carried out. Thus, land use within the territory of a given territorial community is 

characterized negatively by all defined criteria (anthropogenic load, reproduction of useful 

properties of lands and balance of land use). 

A set of land management and legal measures for planning the development of 

agricultural land use and directions of land use greening based on the assessment of actual 

and project environmental options, with the coordination of environmental and economic 

interests within the territorial community. The methodical approach for definition of 
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alternative types of balanced land use development of the united territorial community, 

with application of the analysis of hierarchies method is improved. 

Accordingly, making changes and additions to some legislative acts of Ukraine 

related to the land management needs of the united territorial communities. This is 

primarily to the Land Code of Ukraine, to the Law of Ukraine "On Land Management". 

As a result of research it is proved that for the effective purpose solution of balanced 

questions’ development of land use system of the territories of communities it is necessary 

to consider features of territorial planning system of land use, formation of restrictions in 

land use and ecological network within the territories of communities in land management 

schemes simultaneously and technologically interconnected. Thus, the defining direction 

of changing the institutional environment for the development of the territorial 

communities’ land use system should be the systematic modernization of all its 

components: environmental, social, market, fiscal, organizational, legal and innovative. 

Key words: territorial communities, land management, land use planning, land 

turnover, interests, greening. 

 


