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INSTITUTIONAL APPROACH FOR PLANNING OF THE LAND USE SYSTEMS DEVELOPMENT
FOR THE TERRITORIES OF LOCAL COMMUNITIES

Обгрунтовано, що інституційний підхід до планування розвитку системи землекористувань

територій територіальних громад в умовах децентралізації владних повноважень потребує змін.

Доведено, що визначальним напрямом трансформації інституціонального середовища розвит-

ку системи землекористувань територій територіальних громад має стати системне осучас-

нення всіх його складових: екологічної, соціальної, ринкової, фіскальної, організаційної, пра-

вової та інноваційної. У статті наведено фактори інституційного забезпечення системи земле-

користувань через землеустрій та землевпорядкування на рівні територіальних громад. За-

пропоноване авторське визначення дефініції "інституціональне забезпечення системи земле-

користувань на території територіальних громад" як сукупність державних, місцевих та при-

ватних інтересів, інституцій і дій, направлених на розбудову земельних відносин та системи

землекористувань із врахуванням соціо-еколого-економічних орієнтирів. Визначено, що для

обгрунтованого вирішення питань сталого (збалансованого) розвитку системи землекористу-

вань територій громад необхідно в схемах землеустрою одночасно і технологічно взаємопо-

в'язано враховувати особливості територіального планування системи землекористувань, фор-

мування обмежень у використанні земель та екомережі в межах територій громад.

It is substantiated that the institutional approach to the planning of the development of the land

use system for territories of local communities in the conditions of decentralization of power needs

to be changed. It is proved that the defining direction of the transformation of the institutional



Інвестиції: практика та досвід № 16/201826

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

environment of the land use system for territories of local communities should be the systematic

modernization of all its components: environmental, social, market, fiscal, organizational, legal and

innovative. The article presents the factors of institutional support of the land use system through

land management at the level of local communities. The author's definition of "institutional provision

of the land use system on the territory of local communities" is proposed as a set of state, local and

private interests, institutions and actions aimed at developing land relations and land use systems

taking into account socio-ecological and economic landmarks. It has been determined that for the

reasoned resolution of the issues of sustainable development of the land use system for local

community territories, it is necessary to take into account the features of territorial planning of the

land use system, the formation of restrictions on land use and ecological networks within the

territories of the communities simultaneously and technically interconnected in the schemes of land

management.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наразі плануванню системи землекористувань та їх

розвитку в об'єднаних територіальних громадах має
надаватись пріоритетне значення. У цьому зв'язку на
рівні громади має ефективно функціонувати система
планування використання земель на її території, мають
зазнати змін сформовані стереотипи управління земле-
користуванням, землеустроєм та економічними проце-
сами. Це сприятиме покращенню інвестиційної приваб-
ливості території територіальної громади, запроваджен-
ню інновацій у економіку землекористувань. Відомий
український вчений П. Бєлєнький відзначив, що іннова-
ційна діяльність є фактором, який у подальшому визна-
чатиме інвестиційне забезпечення конкурентоспромож-
ності регіону, а інвестиційна привабливість регіону ба-
зується саме на її інноваційному потенціалі [1, с. 13].

Вирішення питань розвитку територіальних утво-
рень, на думку О. Дорош, має відбуватись у порядку від
загального до конкретного, або від конкретного до за-
гального в діалектичній єдності. Методологічні підходи
інституціональних змін у цьому контексті необхідно
реалізовувати на основі процесу узгодження і впровад-
ження еколого-економічних імперативів у певній по-
слідовності: імперативи — концепція — програма —
закони — підзаконні акти — норми — стандарти —
проекти землеустрою [3, с. 212].

У цьому контексті інституційне забезпечення фор-
мування системи землекористувань через землеустрій
та землевпорядкування на територіях новоутворених
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територіальних громад потребує наукового обгрунту-
вання. Це пов'язано з тим, що розвиток будь-яких тери-
торій має визначатись пріоритетами сталого (збалансо-
ваного) їх розвитку, визначених на державному рівні.

МЕТА СТАТТІ
Мета дослідження полягає в обгрунтуванні зміни

інституційного підходу до планування розвитку систе-
ми землекористувань територій територіальних громад.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Обгрунтуванню механізмів вдосконалення інститу-
ціонального забезпечення аграрного природокористу-
вання, розкриттю теоретичних та практичних аспектів
удосконалення інституціонального забезпечення земле-
користування присвячено праці В. Голяна, Б. Данили-
шина, Й. Дороша, І. Бистрякова, А. Третяка, М. Хвесика
та ін. Їх фундаментальні напрацювання є підгрунтям для
дослідження питань, пов'язаних з науковим обгрунту-
ванням зміни інституційного підходу до планування роз-
витку системи землекористувань територій територіаль-
них громад.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У різні історичні епохи кожна цивілізація створюва-

ла уявлення про державу як суспільний інститут, що
організовує спільне життя людей. В сутність поняття
"інституції" відомий інституціоналіст Даглас Норт, вкла-
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дає будь-які види обмежень, створені для спрямування
людської взаємодії в певному напрямі. Він стверджує,
що "інституції — це творіння людей, тому їх розвива-
ють і змінюють також люди. Формою ж прояву інсти-
туцій є інститути" [5]. А. Шастітко під інститутом розуміє
сукупність формальних і неформальних правил, ство-
рених людьми, а також механізмів, що забезпечують
дотримання цих правил [8, с. 27]. Інститути, що ефек-
тивно діють у формі державних установ та організацій
віднесено до формальних, а до неформальних ті, що
функціонують у формі усних домовленостей для досяг-
нення своїх цілей. У взаємодії ці інститути створюють
інституціональне середовище для розвитку територій
територіальних громад.

М. Хвесик, В. Голян розрізняють інститути діяль-
ності (для виділення особливих видів діяльності на ви-
конання певних послуг), інститути-регулятори (для ство-
рення людьми правил і норм, що слугують обмеженням
для суб'єктів діяльності) та інститути-установи (для впо-
рядкування й оформлення інституціональних процесів і
захисту інституціонального середовища). Інституціо-
нальне середовище розглядають як взаємоузгоджену,
взаємодоповнювальну діяльність державних інститутів
управління, інститутів громадянського суспільства та
інститутів бізнесу [7, с. 207, 221].

А. Третяк трактує поняття інституціоналізації як про-
цес визначення й закріплення соціальних правил і норм,
ролей і статусів, приведення їх до системи, здатної дія-
ти в інтересах задоволення певних суспільних і соціаль-
них потреб, схвалюваних певним соціальним середови-
щем, поведінкою людей. Стосовно інститутів вважає, що
їх необхідно поділяти на суспільні, економічні та пол-
ітичні. Організовані об'єднання людей, які виконують
соціально значущі функції для досягнення певних цілей
із врахуванням соціальних цінностей, норм і зразками
поведінки віднесено до суспільних інститутів. Під еко-
номічними інститутами, на думку вченого, необхідно ро-

зуміти стійкі, регламентовані соціальними зв'язками
об'єднання в сфері господарської діяльності, що забез-
печують повний цикл виробництва і розподілу суспіль-
ного багатства, поєднуючи економічне життя з соці-
альним. Інститути, пов'язані із владними структурами,
діяльність яких спрямована на гармонійне функціону-
вання суспільства як цілісності: держава, адміністра-
тивні органи, політичні партії, рухи відносить до політич-
них [6].

Й. Дорош, О. Дорош зазначають, що формування
інститутів у сфері земельних відносин відбувається на
національному, регіональному та локальному рівнях. На
кожному із них система інститутів має певні особливості,
зумовлені відмінностями між суб'єктами відносин і
їхніми інтересами, об'єктами та структурою інститутів
власності на земельні ресурси. Проте спостерігається
недостатня сформованість окремих інститутів, зокре-
ма регіонального та локального рівня [2].

У країнах ЄС до процесу розвитку територій, крім
органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування різного рівня, залучаються різні інститути та
інституції. Особливо впливовими вважаються асоціації
муніципалітетів, національні агентства розвитку, торго-
вельно-комерційні та промислові палати, технополіси,
бізнесові й інноваційні центри, регіональні фінансові
компанії, приватні консультанти та експерти. До цього
процесу залучаються різні організації, що займаються
працевлаштуванням населення, спеціалізуються на по-
ширенні нових технологій та профспілки. Для розвитку
територій громад у цих країнах створюються венчурні,
гарантійні та благодійні фонди; місцеві агентства роз-
витку, комунальні фундації. Важливо, що чільне місце
посідають у цьому процесі досягнення науки та передо-
вих технологій, які продукуються закладами вищої осві-
ти, науковими центрами, технологічними дослідними
лабораторіями, агентствами регіонального розвитку і т.
інше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інституціональне середовище розвитку системи землекористувань територій територіальних громад 
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Рис. 1. Перспективна модель інституціонального середовища розвитку системи

землекористувань територій територіальних громад
Джерело: удосконалено авторами із використанням джерела [7].
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На думку С. Кирдіної, інститути — це стійкі, постійно
відтворювальні соціальні, правові, економічні та інші
відносини, які, власне, і структурують суспільне життя
[4, с. 89].

У сукупності роль зазначених інститутів у плану-
ванні системи землекористувань на території тери-
торіальних громад суттєво зростає. Адже територі-
альним громадам необхідна матеріальна та фінан-
сова основи для функцій місцевого самоврядуван-
ня, які мають набути самостійності й незалежності
стосовно володіння, розпорядження та користуван-
ня землею комунальної та інших форм власності.
Ефективне управління землями комунальної влас-
ності дозволить громадам цілеспрямовано викори-
стовувати землю для задоволення своїх потреб. У
цьому контексті й зростає економічна відпові-
дальність органів місцевого самоврядування за збе-
реження й покращення використання земель, за за-
лучення додаткових грошових надходжень до місце-
вого бюджету.

Зміна будь-якої соціально-економічної системи
(наприклад, системи землекористувань територій те-
риторіальних громад) через удосконалення окремих
складових чи умонтування нових ланок є проблематич-
ною з огляду як на тісний зв'язок між об'єктом і суб'єк-
том земельних відносин, так і на наявність істотних су-
перечностей, що виникли упродовж тривалого періо-
ду. У цьому зв'язку існує необхідність у розробленні
цілісного комплексу заходів, який дасть можливість
замінити якщо не всю систему, то хоча б її структур-
ний каркас. Структурним каркасом системи землеко-
ристувань територій територіальних громад є складові
інституціонального середовища, що охоплює всю гаму
відносин, пов'язаних з використанням земель тери-
торій територіальних громад а також інститути, які є
носіями цих відносин. Перспективну модель складових
інституціонального середовища розвитку системи зем-
лекористувань територій територіальних громад наве-
дено на рисунку 1.

Визначальним напрямом зміни інституціонального
середовища розвитку системи землекористувань тери-
торій територіальних громад має стати системне осу-
часнення всіх його складових.

Значна увага має приділятися вдосконаленню пра-
вової складової інституціонального середовища фор-
мування системи землекористувань територіальних гро-
мад, яка передбачає проведення аналізу основних тен-
денцій планування розвитку системи землекористувань,
до яких відносимо: відносини власності, функціональ-
ну спрямованість, соціальну значимість, капіталізацію
земель. Правові новації мають органічно вливатися в
регіональну економічну політику, знімати перешкоди на
шляху формування територій територіальних громад, їх
інфраструктури, підвищенню інвестиційної привабли-
вості цих територій, оптимізації структури землево-
лодінь та землекористувань як за інституціональними
власниками, так і за функціональним призначенням,
подоланню процесів лобіювання владними структура-
ми своїх інтересів у питаннях землекористування. Крім
того, правова складова має згладити ту системну колі-
зію, яка має місце в розподілі повноважень між держав-
ними органами управління земельними ресурсами та
органами місцевого самоврядування. Для цього насам-
перед слід оформити правові засади чіткого розмежу-
вання їхніх прав і повноважень. Наприклад, органи
місцевого самоврядування мають визначати цілі, пріо-
ритети, способи та методи формування системи земле-
користувань у територіальних громадах, а органи дер-
жавної влади (підрозділи Держгеокадастру) — викону-
вати дорадчу функцію, функцію консультативного, ме-
тодологічного та методичного забезпечення відносин
для різних видів і типів землекористувань.

Для впорядкування відносин стосовно володіння,
користування та розпорядження землями на території
територіальних громад, важливого значення набуває
організаційна складова. Насамперед потребують чітко-
го розмежування державний, приватний та комуналь-
ний сектори системи землекористувань. Приватний сек-

Рис. 2. Структурно-логічна схема впливу факторів на збалансований розвиток

системи землекористувань територій територіальних громад
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тор має формуватися на основі планування розвитку те-
риторій територіальних громад з метою активізації роз-
будови виробничої та невиробничої інфраструктур.
Важливо при цьому створити рівні умови для всіх
суб'єктів земельних відносин незалежно від їх майно-
вого стану. Це стосується правового й фіскального ре-
гулювання.

Соціальні пріоритети мають реалізовуватися через
постійний моніторинг системи землекористувань та зе-
мельних ділянок у місцях концентрації населення та по-
близу їх тимчасового скупчення. Потребують подаль-
шої конкретизації умови використання земель в місцях
організації рекреаційного бізнесу та дозвілля.

Важливою складовою інституціонального середо-
вища системи землекористувань є розбудова інфра-
структури ринку земель, яка має обслуговувати процес
перерозподілу земельних ресурсів як за функціональ-
ним призначенням, так і за галузевими особливостями.
Великого значення набуває проблема ефективного фун-
кціонування інститутів інфраструктури, що трансфор-
муються в суб'єкти земельних відносин. Потребує імпле-
ментації й ряд елементів загальної ринкової інфраструк-
тури, що забезпечить повноцінне залучення земельних
ресурсів у господарський оборот.

Запровадження нових технологій та інновацій в си-
стемі охорони земель в межах територій об'єднаних
територіальних громад є ще однією з важливих скла-
дових інституційного середовища розвитку системи зем-
лекористувань територій громад. У цьому зв'язку до-
речно запровадити ведення органічного землеробства.
Перехід до органічного землеробства буде результатив-
ним за умови запровадження механізму державного
впливу на процеси розвитку органічної продукції.

У концептуальному аспекті, інституційне середови-
ще має розвиватися в напрямі відтворення еколого-
орієнтованих форм господарювання у відповідному про-
сторі. Цільовими орієнтирами для забезпечення раціо-
налізації системи землекористувань на територіях тери-
торіальних громад є подолання наявних колізій у зако-
нодавчій базі стосовно механізмів та інструментів засто-
совування ринкових стимулів, котрі обмежують та зао-
хочують господарську діяльність у бажаному напрямі.
Інституційне середовище має бути динамічним, сприяти
формуванню цілісної господарської системи, яка ба-
зується на гармонії інтересів територіальної громади,
приватних індивідуальних інтересів господарюючих
суб'єктів і бізнесу. Досягти цього можна при поєднанні
нових управлінських технологій у рамках забезпечення
процесів самовідтворення господарської діяльності на те-

риторії територіальних громад та з урахуванням змін
інститутів у єдиному ланцюгу дій, спрямованих на відтво-
рення соціо-еколого-економічного простору.

Для досягнення збалансованого розвитку системи
землекористувань територій територіальних громад не-
обхідно враховувати такі фактори (рис. 2).

Зазначене свідчить, що ефективність системи зем-
лекористувань територій територіальних громад буде
визначатись сформованим цілісним інституціональним
середовищем у поєднанні формальних і неформальних
інститутів, що функціонують у регіоні.

На підставі викладеного можна вважати, що інсти-
туціональне забезпечення системи землекористувань на
території територіальних громад — це сукупність дер-
жавних, місцевих та приватних інтересів, інституцій і дій,
направлених на розбудову земельних відносин та сис-
теми землекористувань, які забезпечують гармонійне їх
функціонування з врахуванням соціальної, екологічної
та економічної складових розвитку відповідних тери-
торій.

Отже, сталий (збалансований) розвиток системи
землекористувань територій територіальних громад
визначається потребами, цілями та завданнями їх роз-
витку, передбачених у державних програмах суспільних
пріоритетів. Такий підхід дозволить глибше пізнати та
поєднати інтереси людей, суспільства та навколишньо-
го середовища.

Впливовим фактором забезпечення сталого (зба-
лансованого) розвитку території в цілому, та землеко-
ристування зокрема є ведення земельної політики на
рівні держави, регіону, територіальних громад для спри-
яння в побудові організаційної структури системи зем-
лекористуваннь для досягнення значущих для суспіль-
ства цілей та завдань.

Сформована належним чином нормативно-правова
компонента, що містить норми, стандарти і правила, є
значущим фактором впливу як на формування режиму
системи землекористувань в цілому, так і окремо взя-
того землекористування на території територіальної
громади з урахуванням екологічних, економічних і со-
ціальних складових.

Розвиток громад має відбуватися з урахуванням
ціннісних факторів, до яких віднесено: суспільну сві-
домість, культуру та менталітет.

Наявність ефективних інструментів управління со-
ціально-економічним та екологічним розвитком систе-
ми землекористувань територій громад дозволить реа-
лізувати планувальну, координаційну та контрольну
функції.

Рис. 3. Структурно-логічна схема інституційного забезпечення системи землекористувань

через землеустрій та землевпорядкування на рівні територіальних громад
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Вважаємо, що інституційне забезпечення системи
землекористувань через землеустрій та землевпоряд-
кування на рівні територіальних громад має поєднува-
ти: а) розроблення програм розвитку системи землеко-
ристувань у межах їх територій; б) здійснення земле-
впорядного та містобудівного планування використан-
ня земель на території територіальних громад; в) фор-
мування меж землекористувань та здійснення землевпо-
рядкування (рис. 3).

До програм розвитку системи землекористувань на
рівні територіальних громад віднесено: а) цільові про-
грами з розвитку земельних відносин; б) цільові про-
грами раціонального використання земель, їх відтворен-
ня та охорони; в) територіальне планування розвитку
системи землекористувань у межах їх територій.

Землевпорядне та містобудівне планування викори-
стання земель територій територіальних громад забез-
печується розробленням проектів землеустрою щодо
зонування земель за їх категоріями та типами землеко-
ристування територій рад за межами населених пунктів
та планів земельно-господарського устрою із зонуван-
ня земель, у межах населених пунктів з метою визна-
чення особливого правового режиму, умов та обмежень
використання земель для створення сприятливих умов
життєдіяльності людини, забезпечення збереження,
охорони та відновлення природних ресурсів з особли-
вим статусом, у тому числі збереження ландшафтів,
об'єктів історико-культурної спадщини та земель
сільськогосподарського призначення в межах територій
громад.

Формування меж землекористування та здійснен-
ня землевпорядкування забезпечується системою зем-
леволодінь та землекористувань, в основі якої лежать
збалансовані земельні відносини та функціональне впо-
рядкування економічно-ефективного та екологічно-без-
печного використання земель і інших природних ре-
сурсів.

ВИСНОВОК
У результаті досліджень доведено, що для ефек-

тивного вирішення питань сталого (збалансованого)
розвитку системи землекористувань територій громад
необхідно в схемах землеустрою одночасно і техноло-
гічно взаємопов'язано враховувати особливості терито-
ріального планування системи землекористувань, фор-
мування обмежень у використанні земель та екомережі
в межах територій громад.

У цьому контексті визначальним напрямом зміни
інституціонального середовища розвитку системи зем-
лекористувань територій територіальних громад має
стати системне осучаснення всіх його складових: еко-
логічної, соціальної, ринкової, фіскальної, організацій-
ної, правової та інноваційної.

Запропоновано авторське визначення дефініції
"інституціональне забезпечення системи землекористу-
вань на території територіальних громад" як сукупність
державних, місцевих та приватних інтересів, інституцій
і дій, направлених на розбудову земельних відносин та
системи землекористувань, які забезпечують гармоній-
не їх функціонування з врахуванням соціальної, еколо-
гічної та економічної складових розвитку відповідних
територій.
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