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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В умовах здійснення радикальних реформ в Україні 

однією з них є адміністративно-територіальна, яка у першу чергу передбачає  

трансформацію органів міського самоврядування та створення об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ), що регулюється спеціальними Законами України 

«Про право територіальних громад на об’єднання» (2012 р.), «Про співробітництво 

територіальних громад» (2012 р.) та Постанова Верховної Ради України «Про 

утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року №807 – IX (2020 р.),  яким 

скорочено кількість адміністративних районів (з 490 до 136), зменшено 

адміністративний вплив на розвиток міських і сільських населених пунктів та 

підвищено роль самоврядного управління в умовах об’єднаних територіальних 

громад. Об’єднана територіальна громада (ОТГ) – добровільне об’єднання 

мешканців декількох розрізнених сіл, селищ чи міст в одну адміністративну 

одиницю. Важливе значення для ефективної реалізації потенціалу місцевого 

самоврядування мають «Керівні принципи сталого просторового розвитку 

Європейського континенту» (СЕМАТ, 2000 р.), де наголошується на необхідності 

підтримки державно-приватного партнерства, створення умов взаємо-

доповнюваності поселень, синергії та об’єднання громадських зусиль, а також 

модернізації системи зв’язків між міськими і сільськими поселеннями. 

У міжнародному документі «Лейпцизька хартія: міста Європи на шляху 

сталого розвитку» (2007 р.) також поставлено низку актуальних завдань: посилення 

локальної й муніципально-регіональної координації; рівноправного партнерства між 

містом і селом в межах агломерацій; зміцнення місцевої економіки та місцевих 

ринків праці – все це має безпосереднє відношення до даної теми дослідження. 

В Україні процес децентралізації з змінами адміністративно-територіального 

устрою передбачалось проводити в два етапи: 

І етап – 2015-2019 рр. Створено 982 ОТГ, до складу яких увійшло 4500 

колишніх місцевих рад. 

ІІ етап – 2020 – 2021 рр. Затверджено новий адміністративно-територіальний 

устрій базового рівня (сформовано 1469 ОТГ). 

На 2020 рік утворено 136 районів згідно Постанови №3650 Верховної Ради 

України «Про утворення та ліквідацію районів». 

В Україні відповідно до статистичних даних створено станом на 2019 рік 847 

об’єднаних територіальних громад у 24 областях; в яких проживає 11,7 млн. людей; 

найбільше у Полтавській області (60), найменше у Київській (33) на 2020 рік. 

Створено 1469 спроможних територіальних громад в тому числі 31 тергромада на 

непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. Слід зазначити, що 

новостворені об’єднані територіальні громади є або тільки оголошеними або 

частково запроектованими як експериментальні об’єкти. Однак, їх проектні рішення 

не мають науково-обгрунтованих моделей – еталонів планувальної організації для 

різних природно-містобудівних умов (приміських зон, сільського розселення, 

приморських та гірських територій); в них не визначено збалансовані пропорції 

земельних ресурсів для задоволення державних, регіональних і місцевих потреб; не 

розглянуто можливі альтернативи розвитку цих  територіальних  об’єктів  на  основі  
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варіантних пропозицій. Прикладами містобудівної документації стосовно «Схем 

планування об’єднаних територіальних громад» є виконані роботи авторськими 

колективами ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя, 

УкрНДПІцивільсільбуд, «НДПІмістобудування» (проекти міської Волоської, 

курортної Сатанівської, приморської Присиваської ОТГ та інші), а також численні 

проекти таких об’єктів розроблені іншими проектними організаціями Дніпра, 

Львова, Полтави тощо.  

За статистичними даними 70% кількості об’єднаних територіальних громад 

має населення менше 2 тис. осіб (А.Ткачук), що обумовлює виникнення проблем із  

наповненістю шкіл, відсутністю дитячих садків, ФАПів, обмеженнями бюджетів 

місцевих рад. 

В роботі об’єднана територіальна громада розглядається як локальна система 

розселення місцевого або базового рівня. 

Позитивними сторонами формування локальних систем розселення в умовах 

об’єднаних територіальних громад є: а) історично-сформовані планувальна 

структура населених пунктів та їх господарський комплекс, що забезпечує «сталий» 

розвиток інтегрованих об’єктів; б) «визначеність ролі» населених місць в 

«Генеральній схемі планування території України», а також в містобудівній 

документації регіонального рівня; в) реальна «незалежність» сформованих 

територіальних громад у виборі стратегій свого розвитку; г)  можливість зміни 

«напрямків і форм» господарської діяльності в межах економічного плану розвитку 

систем розселення вищих рівнів; д) «свобода вибору» при впровадженні передових 

практик при формуванні інтегрованої програми організації та функціонування 

нового виду групової форми розселення – локальної системи. 

Недоліками цього процесу є: «відсутність повноцінної інформативної бази» 

(статистика, кадастр, демографія тощо) як на період об’єднання об’єктів, так і на 

перспективу; «непередбаченість намірів громад» - одні мають за мету об’єднання 

для реалізації власних інтересів, інші – ні; «обмеженість умов для розвитку» 

територіальних громад, оскільки головним ресурсом є земля, яка, на даний час, поки 

що є власністю держави і передається громадам у користування; «інвесторські 

інтереси нецільового використання» територій учасниками інтеграційного процесу. 

Таким чином, пошук концептуальних рішень збалансованого формування 

локальних систем розселення об’єднаних територіальних громад з урахуванням 

проведення змін у сфері управління, дотримання балансу державних, регіональних 

та місцевих інтересів у земельних відносинах, можливостей зростання місцевої 

економіки та задоволення соціальних потреб громади є актуальною проблемою 

(держава-суспільство-середовище), вирішення якої залежить як від законодавчих та 

містобудівних регламентів, так і від створення сучасної нормативно-методичної 

бази проектування. 

Методологічне значення для даного дисертаційного дослідження мають 

фундаментальні праці українських вчених у галузі містобудування та теорії 

розселення – Ю.М.Білоконя, М.М.Габреля, М.М.Дьоміна, Г.І.Лаврика, 

Б.С.Посацького, А.І.Станіславського, В.О.Тімохіна, І.О.Фоміна; науковців, які 

сформували теоретичні основи розвитку різних функціональних підсистем та 

об’єктів в ареалах розселення: виробничих – І.В.Древаль, А.М.Плешкановської, 
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Г.І.Фільварова; культурологічних – Г.Л.Ковальської, І.В.Коротун, Г.О.Осиченко, 

В.В.Товбича, Н.М.Шебек; рекреаційних – Т.Ф.Панченко, І.Д.Родічкіна, Я.М.Тараса, 

В.В.Шулика, Г.М.Шульги; представників архітектурно-типологічної школи з 

проектування об’єктів цивільного будівництва: О.В.Кащенка, Л.М.Ковальського, 

В.В.Куцевича, В.І.Проскурякова, В.І.Єжова, О.С.Слєпцова, Ю.В.Третяк, 

В.П.Уреньова. 

Значний внесок у вирішення проблеми розселення внесли українські вчені, які 

досліджували питання інтеграції екологічної складової у просторове планування 

України – В.М.Вадімов, В.І.Нудельман, Ю.М.Палеха, В.П.Руденко, І.І.Устінова; 

питаннями децентралізації влади, розвитку місцевого самоврядування, створення 

об’єднаних територіальних громад присвячено аналітичні праці Ю.Ганущака, 

Н.В.Наталенко, А.Ф.Ткачука. Серед іноземних вчених проблеми розселення 

населення досліджували Е.Б.Алаєв, В.В.Владіміров, О.Е.Гутнов, К.Лінч, Г.О.Потаєв, 

І.М.Смоляр, О.Хансен, З.М.Яргіна, Doxiadis, Le Corbusier, J.Gottman, V.Stauscas та 

інші. 

Аналіз наукових праць, дисертаційних досліджень, нормативно-методичних 

документів свідчить про те, що в рамках містобудівної науки така «адміністративно-

територіальна одиниця базового рівня» як «об’єднана територіальна громада» та 

«містобудівний об’єкт» – «локальна система розселення місцевого рівня» 

(об’єднання міських і сільських населених пунктів) в межах декількох 

територіальних громад практично не досліджувались. Це дозволяє визначити низку 

не вирішених питань, що вимагають першочергового дослідження, до яких 

належать: 

а) відсутність науково-теоретичного обґрунтування поняття «локальна 

система розселення об’єднаних територіальних громад» як «первинного елемента» 

систем розселення районного, регіонального та загальнодержавного рівнів; 

б) невизначеність стратегічних завдань та концептуальних положень щодо 

створення, планування та функціонування подібних містобудівних об’єктів як 

своєрідних «кластерів», що формуються в різних природно-географічних та 

соціально-економічних умовах; 

в) непідготовленість нормативно-методичної бази проектування нових 

групових форм розселення місцевого рівня в частині методик визначення їх 

параметрів, оптимізації функціональної структури з урахуванням реформ освіти, 

охорони здоров’я та збереження навколишнього природного середовища; 

г) неузгодженість «процедур взаємодії» органів місцевого самоврядування та 

виконавчої влади на місцевому та інших ієрархічних рівнях управління; відсутність 

сформованої ідеології управління новою інтегрованою адміністративно-

територіальною одиницею (об’єднаною територіальною громадою), що є об’єктом 

створення локальної системи розселення та суб’єктом господарської діяльності 

місцевого рівня. 

Гіпотеза дослідження – системний підхід як містобудівна основа в формуванні 

та управлінні розвитком локальних систем в умовах ОТГ з сталим рішенням 

економічних, екологічних та соціальних задач процесу децентралізації та нового 

адміністративного устрою в загальній концепції розселення України (рис.1) . 
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Рис. 1. Гіпотеза системності просторового розвитку в умовах об’єднаних 

територіальних громад 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Робота виконана на кафедрі ландшафтної та туристично-рекреаційної 

архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури. 

Тема дисертації пов’язана із реалізацією діючих Законів України «Про місцеві 

Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування в Україні» 

(7 грудня 1990 р. №533-XII), «Про засади адміністративно-територіального устрою 

України» (№2804 від 24.01.2020 р.), «Про основи містобудування» (10.06.2017 р.), а 

також з іншими законодавчими документами, серед яких Земельний та Водний 

кодекси України. Дисертація відповідає: паспорту спеціальності 18.00.04 – 

«Містобудування та ландшафтна архітектура» за напрямком досліджень «Наукове 

визначення містобудівних об’єктів, їх функціональних і планувальних параметрів і 

критеріїв оцінки», «Закономірності та тенденції розселення…», «Регулювання та 

управління процесами функціонування і розвитку регіонів, міст і сіл»; науковому 

напрямку «Кафедри ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури КНУБА, 

представленому у «Концепції та перспективному плані розвитку кафедри на 2019-

2024 рр.» та у Державній науково-дослідній роботі № (0116 0056) від 26.10.2016 

№96-98 «Архітектурно-ландшафтна організація прибережних територій». 

Дисертація виконана в межах науково-дослідної роботи з розроблення 

державних будівельних норм щодо «Планування і забудови територій за авторською 

участю у розділі «[4] Загальні положення та [8] «Ландшафтні та рекреаційні 

території» (ДБН Б.2.2-12:2019); робота є підсумком наукових досліджень автора, 

здійснених у Київському національному університеті будівництва і архітектури у 

період 2016-2020 рр. (архітектурний факультет: кафедра містобудування, кафедра 

ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури) та результатом практичної 

діяльності в інститутах УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя, 

«НДПІмістобудування», УкрНДПІцивільсільбуд де було виконано 3 генеральних 

планів, понад 10 міських і сільських населених пунктів. 

Мета дослідження – розробити містобудівні основи та методологію 

формування локальних систем розселення об’єднаних територіальних громад на 

засадах реформування місцевого самоврядування, а також практичні рекомендації 

щодо їх просторового планування. 

Завдання дослідження: 

- здійснити аналіз та систематизацію науково-теоретичних досліджень 

проблем територіальної організації систем розселення; вивчити і узагальнити 

вітчизняний та світовий досвід створення різних форм розселення та районного 

планування територій; обґрунтувати актуальність теми дослідження як нового 

напрямку здійснення адміністративно-територіальної реформи; 

- визначити законодавчі та соціально-економічні передумови створення 

об’єднаних територіальних громад, формування в їх межах локальних систем 

розселення; виявити еволюцію системних процесів у територіальному плануванні; 

встановити вимоги до формування нового типу систем розселення у різних 

містобудівних умовах; 

- удосконалити методологічну основу формування систем розселення на 

місцевому рівні в частині: виявлення методів оцінки факторів впливу на 

встановлення спільних меж населених пунктів об’єднаних територіальних громад; 
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методичних підходів до розподілу функцій, вирішення земельних відносин та 

соціально-економічних завдань при суміжному розвитку територіальних елементів 

розселення; 

- розробити концептуальні засади просторового формування локальних 

систем розселення у межах об’єднаних територіальних громад; обґрунтувати та 

сформулювати основні містобудівні та культурологічні принципи об’єднання 

поселень, враховуючи особливості та відмінності умов їх розташування, а також 

етнічно-культурної специфіки; 

- надати практичні рекомендації стосовно переліку інтегрованих об’єктів 

обслуговування, системи розрахункових показників для визначення параметрів 

функціонально-планувальних елементів систем даного типу; запропонувати схему-

модель взаємоузгодженого самоврядного та адміністративного управління об’єктом, 

що досліджується. 

Об’єкт дослідження – локальна система розселення, об’єднана територіальна 

громада, що виключає населені пункти (міста, селища, села) міжселенні території, 

інженерну та транспортну інфраструктуру, природні ресурси тощо і визначена як 

нова адміністративно-територіальна одиниця в системі розселення. 

Предмет дослідження – містобудівні основи розвитку локальних систем 

розселення об’єднаних територіальних громад. 

Межі дослідження. Адміністративно-територіальні межі дослідження – місця 

розташування даних об’єктів в адміністративних районах різних областей України 

(Київської, Тернопільської, Хмельницької, Херсонської, Чернігівської тощо); 

змістовні межі – планування міських і сільських населених пунктів в умовах 30 

досліджених об’єднаних територіальних громад (у приміських зонах, у місцях 

сільського розселення, в курортно-рекреаційних районах тощо); науково-теоретичні 

межі дослідження – порівняльний аналіз законодавчого забезпечення, 

адміністративного устрою, планувальної організації групових систем розселення в 

країнах з розвинутими формами місцевого самоврядування (Німеччина, Польща, 

Франція тощо). 

Методи дослідження. Методологічною основою даного дослідження є 

основні положення загальнотеоретичних праць з містобудування, економічної 

географії, екології та інших галузей знань; інформаційною базою – Законодавство 

України, статистичні дані Державного комітету статистики, виконана містобудівна 

документація за темою дослідження в науково-дослідних та проектних інститутах 

України, приклади зарубіжної проектної практики (Польщі, Німеччини, Хорватії, 

Нідерландів). 

При виконанні дисертаційного дослідження застосовано методи 

літературного, історичного, системного, картографічного аналізу, натурні 

обстеження та експериментальне проектування. 

Впроваджено спеціальні методи, розроблені автором, щодо оцінки факторів 

впливу на встановлення спільних меж територіальних громад; визначення 

параметрів функціонально-планувальних елементів локальних систем розселення; 

обґрунтування розподілу функцій, земельних ресурсів, розміщення громадських 

об’єктів спільного використання для населення об’єднаних громад. 
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Наукова новизна одержаних результатів 

Вперше: 

- науково обґрунтовано містобудівну специфіку локальних систем 

розселення, як первинних елементів (районних, регіональних і загальнодержавної 

систем розселення), які створюються в умовах нових адміністративно-

територіальних одиниць базового рівня – об’єднаних територіальних громад, що 

передбачено державною стратегією децентралізації управління територіями; 

- доведена доцільність інтеграції міських і сільських населених пунктів на 

місцевому рівні з метою: досягнення їх «самодостатньої економічної» діяльності; 

«диверсифікації виробництва»; «підвищення соціальних стандартів» для населення 

сільських громад до міського рівня; «комплексного збереження та використання» 

природно-культурних ресурсів; 

- розроблено концептуальні засади формування нового типу інтегрованих 

структур розселення відповідно до запропонованої парадигми «населені пункти – 

об’єднана територіальна громада; представлено схеми-моделі створення об’єднаних 

територіальних громад на основі «самоврядно-адміністративних» форм управління 

(агломераційна, директивна, договірна); 

- сформульовано основні принципи формування нового типу територіально-

просторових структур розселення («дискретно-просторового розвитку»; 

«збереження дезурбанізованого середовища»; «створення етнічного туристично-

рекреаційного простору»; «формування локальної екомережі» тощо); запропоновано 

систему «розрахункових показників» для проектування (функціонального розподілу 

територій ОТГ, параметрів їх складових елементів, співвідношень урбанізованих та 

природоохоронних територій); 

Удосконалено: 

- методологічну основу формування систем розселення на місцевому рівні: 

методи оцінки факторів впливу на встановлення «спільних меж» об’єднаних 

населених пунктів; методичні підходи до «розподілу функцій» та земельних 

ресурсів при суміжному розвитку населених пунктів; метод визначення 

«параметрів» складових елементів локальних систем розселення; 

- класифікацію систем розселення місцевого рівня з введенням «нових 

критеріїв» (містобудівних умов розміщення, природної ситуації, специфіки 

самоуправління тощо). 

Отримали подальший розвиток: 

- прийоми «трансформації» існуючих форм розселення на місцевому рівні за 

новими принципами; 

- правила розроблення «проектної документації» для нових об’єктів 

містобудування – локальних систем розселення об’єднаних територіальних громад. 

Практичне значення одержаних результатів 

Теоретичні результати дисертації – принципи планування локальних систем 

розселення в умовах об’єднаних територіальних громад, концептуальні моделі 

управління та еколого-рекреаційного розвитку, наукові фрагменти щодо 

трансформації існуючих форм розселення за новими інтеграційними принципами 

можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях; методологічні 

інновації щодо об’єкта дослідження – методи встановлення спільних меж 
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об’єднаних населених пунктів, методичні підходи до розподілу функцій та 

земельних ресурсів при суміжному розвитку поселень – при розробленні 

містобудівної документації; прикладні результати – розрахункові показники 

параметрів локальних систем розселення, перелік спільних для всього місцевого 

населення об’єктів громадського обслуговування та інші регламенти – при 

коригуванні містобудівних нормативних документів. 

Результати дослідження впроваджено у науково-проектних та дипломних 

роботах виконаних під керівництвом автора: «Особливості організації туристичних 

об’єктів етнічної мережі поліської спадщини Бородянської ОТГ» (2020 р.); 

«Архітектурно-планувальна організація фестивальних комплексів на прикладі ОТГ 

Коблево» (2019 р.); «Організація ландшафтних територій Тетіївської ОТГ» (2019 р.); 

«Формування громадських та рекреаційних територій Вишнівської ОТГ» (2017 р.); 

«Принципи організації туристичних маршрутів Боярської ОТГ» (2018 р.); «Система 

трьохрівневої туристичної стратегії Кременецької ОТГ» (2017 р.); «Формування 

громадського простору узбережжя Київського моря в м. Вишгороді» (2015 р.); 

«Проект центру реабілітації людей з фізичними вадами у Вишгородській та 

Вишнівській ОТГ» (2019 р.); «Організація системи громадського, історичного та 

рекреаційного просторів у м. Васильків» (2016 р.); «Концепція створення спільного 

адміністративного центра міст Баришівка, Яготин, Березань як зони спільних 

інтересів» (2010 р.); при розробленні нових державних норм у сфері 

містобудування: ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; першої 

редакції Зміни до ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» та 

першої редакції Зміни до ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування 

території»; у лекційному курсі кафедри ландшафтної та туристично-рекреаційної 

архітектури КНУБА «Регіональні особливості формування еколого-містобудівних 

програм»; «Концепція формування системи міжселенного обслуговування сфери 

(територіальних громад Софіївської Борщагівки, Петропавлівської Борщагівки, 

Крюківщини) у приміській зоні м. Києва; при експериментальному проектуванні 

понад 20 житлових комплексів («Нова Віта», «Собі», «Клим», «Озерне», «Конча 

Заспа» тощо. 

Особистий внесок здобувача. Наукові пропозиції, висновки і рекомендації, 

які виносяться на захист, отримані особисто автором. При використанні науково-

проектного матеріалу інших авторів наводяться посилання на відповідне джерело. 

Публікаціями автора підтверджено такі наукові фрагменти дисертації: 

- результати аналізу вітчизняного та світового досвіду територіальної 

організації систем розселення [3,4,11,12,16,17,25,51,53]; 

- еволюція системних процесів у містобудуванні; класифікація, рівні та 

параметри систем розселення [7,13,18,23,29,36,44,45]; 

- теоретичне обґрунтування нової парадигми розселення, принципи та 

планувальні моделі локальних систем розселення [22,24,42,48,54]; 

- концептуальна модель взаємодії територіальних громад з 

адміністративними та самоврядними органами управління [26,35,37,43,49]; 

- методологічні основи формування локальних систем розселення на 

території об’єднаних територіальних громад [27,31,33,34,38]; 
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- рекомендації щодо територіально-просторової організації локальних 

систем розселення [28,32,39,40,46,47]. 

Наукові розробки та ідеї співавторів публікацій у дисертації не 

використовувались; при цитуванні інших авторів мають місце посилання на 

відповідне джерело. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи оприлюднені автором у доповідях на 11 міжнародних заходах: 

Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика України: 

наукові основи, методики, механізми» (Львів, 1998); Науково-методична 

конференція «Проблеми гуманізму і освіти» (Вінниця, 2002); Перша Міжнародна 

науково-практична конференція «Регіональна політика: Законодавче регулювання та 

практична реалізація» (Київ, 2015); Друга Міжнародна науково-практична 

конференція «Регіональна політика: Історичні витоки, законодавче регулювання, 

практична реалізація» (Київ, 2016); ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Архітектура історичного Києва. Ландшафт і вода» (Київ, 2016); Scientific and 

Professional Conference «Problems of Homilies and Social Science» (Budapest, 2017); 

Scientific and Professional Conference «Actual Problems Science and Education APSE» 

(Budapest, 2018); Scientific and Professional Conference «Advances in the Natural 

Science and Engineering» (Budapest, 2018); Scientific and Professional Conference 

«Science without boundaries development in 21st century» (Budapest, 2018); IV 

Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. 

Феномен урбанізованих ландшафтів» (Київ, 2018); V Міжнародна науково-

практична конференція «Архітектура історичного Києва. BIM та інформаційні 

технології в архітектурі» (Київ, 2019); Друга Всеукраїнська наукова конференція 

«Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі» (Київ, 2019). 

Scientific and Professional Conference «Advances in the Natural Science and 

Engineering» (Budapest, 2020); VI Міжнародна науково-практична конференція 

«Архітектура історичного Києва. Історія – теорія – практика» (Київ, 2020). 

Публікації. Результати дисертації опубліковано у 59 друкованих працях. До їх 

числа входять: 1 колективна монографія; 32 статті – у наукових фахових виданнях 

України; 5 – у наукових фахових виданнях інших держав, що включені до 

наукометричних баз (Білорусь, Австрія, Польща); 10 тез доповідей та 11 статей, які 

додатково відображають наукові результати дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, переліку 

термінів, вступу, 5-ти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг  425 сторінок, з яких 303 сторінки складають основний текст, 32 

сторінки  ілюстрації, 24 сторінки  список використаних джерел з 269 

найменувань, 7  акти впровадження, 28  інші додатки.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено низку не 

вирішених питань, що вимагають першочергового наукового дослідження, вказано 

на зв’язок із законодавством України та науковими програмами; сформульовано 

мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; викладено наукову новизну, 

практичне значення, впровадження одержаних результатів дослідження та 

особистий внесок здобувача. 

У першому розділі «Теорія і практика територіального розвитку систем 

розселення» здійснено аналіз наукових праць стосовно понятійно-термінологічної 

системи «розселення»; вивчено та систематизовано теоретичні дослідження у 

сферах містобудування, географії, екології; розглянуто світовий досвід розвитку 

різних форм розселення та практику законодавчого забезпечення формування 

систем розселення в Україні. 

На основі аналізу науково-теоретичної джерельної бази щодо глобальної 

проблеми «розселення», встановлено, що ця проблема має свою історію і специфіку 

міждисциплінарних досліджень у сферах містобудування, географії, соціології, 

економіки, екології та інших наук. Теорія «розселення населення» формувалась 

переважно у ХХ ст. під впливом різних ідеологічних, політичних та соціально-

економічних течій, а у ХХІ ст. розвивається на основі європейських цінностей та 

сучасних тенденцій реформування місцевого самоврядування, де визначено нову 

адміністративно-територіальну одиницю – об’єднану «територіальну громаду» 

представлено як соціально-економічну модель інтеграції міських і сільських 

населених пунктів на паритетних умовах та спільного вирішення виробничих, 

культурних та природоохоронних завдань. 

Відомо, що теорія розселення є складовою загальної теорії містобудування, 

яка формувалась у ранній період вітчизняними науковцями (Д.Богорад, 

В.Давидович, М.Дьомін, А.Станіславський, І.Фомін) і мала певні етапи розвитку в 

Україні у період ХХ ст. від «соціального», «регіонального» до «агломераційного 

розселення»; у нинішній час активно розвиваються нові форми групового 

розселення у процесі реформування місцевого самоврядування та створення 

«об’єднаних територіальних громад». У історичній ретроспективі головними 

центрами розселення розглядались різні типи функціональних поселень від «міст-

садів», «агроміст», «міст-передмість», «міст-супутників» до «міст-агломерацій», 

«міст-регіонів» (Govard, Mirer, Полоцький, Хаустов та інші), а також типу 

альтернативних міських просторових структур: «місто-цент»; «ідеальне місто»; 

«динамічне місто»; «магістральне місто»; «секторальне місто» (Шапаровський, 

Борисенко, Ліфшіць, Кондрашенко та інші). Враховуючи містобудівні умови, 

виділялись такі форми розселення як «селищна», «міська», «міжселенна», 

«регіональна», які у залежності від просторової організації, природних та соціально-

економічних умов поділялись на «автономні» та «групові» (І.Фомін). У Польщі, 

наприклад, спеціальною «Інструкцією з планування сільських населених місць» 

передбачалась організація «територіальних громад» в межах адміністративних 

«повітів» та наводилась класифікація VI типів центрів таких громад. 
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В Україні у сфері адміністративно-територіального поділу держави у 

залежності від ситуативних умов того чи іншого історичного періоду 

встановлювались землі «князівств» (династій, родин, успадковані), «провінцій», 

«губерній», «волостей і станів», «повітів» тощо; типологічно міста, які 

створювались у ранні періоди розвитку країни та входили до складу більших 

територіальних утворень, поділялись на: «протоміста» (трипільська культура); 

«міста-поліси» (кримська культура); поселення «город-град-городище» та 

«давньоруські міста» (східно-слов'янська культура); «містечка» (культура купців і 

місцян). 

Першим кроком «децентралізації» стали положення Конституції УНР (1918р.), 

де зазначалось, що Україна складається із «земель», «волостей» та «громад», які 

користуються правами широкого самоврядування; при цьому органами управління 

мають бути «ради», виконавцями влади - «управи». 

Аналіз зарубіжного досвіду засвідчив еволюцію поселень та різних форм 

групового розселення від «родових», «племінних», «феодальних» та «колоніальних» 

осередків до «торгових», «античних», «середньовічних міст» та «міст-колоній». 

 Відповідно до міждержавної стратегії (С.Doxiadis) система розселення 

майбутнього – місто (мале, середнє, велике), агломерація (метрополіс), 

«конурбація» (мегаполіс), «урбанізований регіон» (материковий) та 

загальнопланетний «ейкуменополіс». Відмінними є також підходи до 

децентралізації та назви європейських регіональних адміністративно-

територіальних одиниць: за класифікацією ЄС «Nomenclature of Territorial Units for 

Statistical Purposes» у великих за площею країнах  – це «провінції», «департаменти», 

«графства», «гміни», «общини» (Іспанія, Франція, Велика Британія, Польща, 

Німеччина), у менших – «амбери», «ландсдели», «номи» (Скандинавські країни), в 

межах яких створюються місцеві адміністративно-територіальні одиниці. Так, 

наприклад, відповідно до базового рівня поділу території європейських держав 

кількість «гмін» (громад) становить від 2,5 тис. (Польща), 8,0 тис. (Іспанія, Італія) до 

36,0 тис. (Франція); чисельність мешканців у громадах відповідно становить від 

1,8 тис. осіб; 6,7 тис. до 15 тис. осіб. 

Для української теорії та практики містобудування і регіонального 

(районного) планування характерним є те, що велика увага приділялась і 

приділяється сьогодні окрім адміністративно-територіальних аспектів процесам 

просторової взаємодії поселень, тенденціям соціально-економічних та 

демографічних зв’язків між поселеннями різних типів та різних рівнів, які 

формують територіальні об’єднання за спільною планувальною структурою. Саме 

просторовий розвиток і став основою регіонального та районного планування, яке в 

нашій країні досягло високого рівня, свідченням чого стали проекти генплану 

«Донецька, Макіївки», схем «Кадієвсько-Комунарської» та «Лисичансько-

Рубіжанської» агломерацій, «Київської» та «Дніпропетровської» ГСНМ, виконаних 

у 1970-ті роки. Відомо, що важливими чинниками просторової взаємодії міських і 

сільських населених пунктів є показники урбанізації та кількості населення. 

Відповідно до статистичних даних, рівень урбанізації України становить 66,7%, що  

за міжнародним рейтингом характеризує її як аграрно-індустріальну країну. 

Несприятливими є сьогодні показники демографічних індексів: чисельність 
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населення з 52,2 млн. чол. (2000 р.) зменшилась до 42 млн. (2015. р.), що сприяє 

руйнуванню історично-сформованої територіальної системи розселення України. 

Дослідження та систематизація теоретичних робіт українських вчених, 

присвячених різним аспектам просторового розвитку систем розселення свідчать 

про наявність альтернативних наукових підходів до цієї проблеми, що відображено 

в різних концептуальних моделях: від «географічної моделі» розміщення людей і 

поселень; «моделі динамічної системи» демо-екологічного типу; «регіональної 

моделі територіального прогнозування»; до моделей «містобудівних», «еколого-

містобудівних» та містобудівних «інформаційних систем» (М.Габрель, М.Дьомін, 

Ю.Палеха та інші). 

Враховуючи фундаментальні дослідження систем розселення, які здійснено 

зарубіжними науковцями (В.Владіміров, І.Смоляр, C.Doxiadis, J.Gottman та інші), 

можна зробити висновок, що поняття «система розселення» має специфічне 

авторське забарвлення у залежності від приналежності вчених як до різних країн, 

так і до спеціальних галузей знань.  

Що стосується «локальної системи розселення», автор спирається на таке 

трактування (Е.Алаєв): «Локальна система розселення» – це мережа поселень в 

межах контактної території, об’єднаних між собою спільними зв’язками-

виробничими, транспортними, обслуговування та інформації населення, єдиною 

політикою природокористування і охорони довкілля та централізацією управління 

автономними об’єктами системи. З соціологічної точки зору локальна система 

розселення ототожнюється з «соціумом» – первинною територіальною одиницею 

суспільства, що об’єднує колективи і окремих людей, в рамках якої інтенсивно 

розвиваються демографічні процеси». Враховуючи різницю у параметрах території, 

чисельності населення та радіусах зон впливу, крім локальних, можуть бути 

сформовані менші системи – місцеві та первинні. 

У державних будівельних нормах України «Містобудування. Планування і 

забудова територій» (2019 р.) науково обґрунтовано такі основоположні форми 

інтеграції населених пунктів: «групові форми розселення» – це сукупність 

населених пунктів місцевого (локального), районного (міжрайонного), 

регіонального (міжрегіонального) рівнів, що мають відповідні рекомендовані 

параметри: чисельності населення (від 1 тис. осіб до 1 млн.), площі території (від 

0,08 тис. км2 до 120,0 тис. км2); нормативних радіусів досяжності міст-центрів та зон 

їх впливу (від 5 км до 250 км); рекомендований функціональний склад елементів 

соціальної інфраструктури (повсякденного, періодичного, епізодичного та 

унікального попиту). 

З урахуванням рівневої типології систем розселення встановлено, що 

«локальна система розселення» місцевого рівня в умовах об'єднаних територіальних 

громад – це сукупність населених пунктів, основою інтеграції яких є не тільки 

спільні територіальні межі, але й центри розвитку економіки, об'єкти 

обслуговування та осередки культури; «об'єднана територіальна громада (ОТГ)» – 

це адміністративно-територіальна одиниця базового рівня, до якої належать один 

або декілька населених пунктів з населенням не менше 1500 жителів; громада може 

бути міською, селищною або сільською (рис.2). 
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Рис. 2. Система адміністративно-територіального устрою України 
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У другому розділі «Передумови формування систем розселення у межах 

об’єднаних територіальних громад» розглянуто поступальний розвиток 

містобудування, представлено класифікацію, рівні та параметри систем розселення, 

визначено специфіку формування локальних систем розселення територіальних 

громад в умовах приміських зон та зон впливу міст-центрів. 

Дослідження еволюції системних процесів у містобудуванні показали, що 

вони відбувались у різних сферах фахових наукових знань (природознавство, 

географія, історія, соціологія тощо), адаптованих до потреб просторового розвитку 

територій, що знайшло відображення у формуванні нових напрямків науки 

(геоурбаністика, урбоекологія, кадастрова інформатика, теорія управління тощо). 

Стосовно даної проблеми дослідження систем розселення можна виділити такі 

еволюційні аспекти: а) історичний – розвиток мережі поселень Київської Русі; у 

складі Великого Князівства Литовського; Речі Посполитої та Російської імперії; у 

радянські часи та в період становлення незалежності України; б) адміністративно-

територіальний – розподіл на основі князівського правління, магдебурзького права, 

полкового устрою, створення воєводств, провінцій та губерній; функціонування 

унікального явища місцевого самоврядування – «Запорізької Січі»; 

в) функціонально-планувальний – регіональний розвиток та районування території; 

формування групових форм розселення, міських агломерацій; створення екологічної 

та рекреаційної мереж різних ієрархічних рівнів тощо. 

Теоретично обґрунтовано, що складовими елементами систем розселення є 

населені пункти, класифікація яких відповідно ДБН.Б.2.2.-12:2019 визначає за 

чисельністю населення: найкрупніші міста (понад 800,0 тис. осіб), крупні міста (від 

250,0 до 800,0 тис. осіб), великі міста (від 100,0 до 250,0 тис. осіб), середні (від 50,0 

до 100,0 тис. осіб), малі населені пункти (менше 50,0 тис. осіб), у тому числі міста, 

селища, села. Наукові дослідження автора доводять, що за іншими критеріями 

можуть бути також виділені населені пункти: за просторовим положенням – 

автономні, у складі агломерацій та групових систем; природно-географічними 

умовами (приморські, прирічні, гірські тощо); функціональним профілем 

(промислові, портові, курортні, історичні); адміністративним значенням (столиця, 

обласні і районні центрі, прикордонні поселення, центри територіальних громад); 

функціонально-планувальними ознаками (монофункціональні та поліфункціональні; 

компактні, лінійно-вузлові; агломеративні, біполярні); режимними вимогами 

(військові, при АЕС); інноваційними концепціями (урбополіси, екополіси, 

акваполіси; тотальні, вертикальні, просторові, острівні міста). 

На основі порівняльного аналізу зарубіжної практики (Німеччина, Польща, 

Росія тощо) узагальнення вітчизняної проектної документації понад 25 ОТГ 

(Коблівської, Бородянської, Димерської, Тетіївської, Барської, тощо) виявлено, що 

до складових елементів локальних систем розселення об’єднаних територіальних 

громад, в основному відносяться малі населені пункти як місцеві центри 

економічної активності та центри надання послуг повсякденного та періодичного 

попиту, а також аграрні поселення з розвитком обслуговуючих кооперативів, 

сільського туризму тощо. 
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Встановлено, що у сучасних умовах здійснення значних змін в 

адміністративно-управлінських структурах, в земельних відносинах, у сферах 

охорони довкілля, здоров'я і освіти населення, необхідно розроблення спеціальної 

містобудівної документації для об’єднаних територіальних громад у різних областях 

України, у якій повинно бути враховано: рівень та темпи економічного розвитку 

громад; показники ступеню урбанізації, демографічного стану та екологічної 

ситуації; наявність інженерно-транспортної інфраструктури; виробничий та 

природно-культурний потенціал розвитку населених пунктів. 

Однак, сьогодні більшість таких питань неможливо вирішити кардинально у 

зв’язку з перманентним законодавчим процесом, його незавершеністю, що 

стосується Закону України «Про землю» (2020 р.), а також призупинених реформ 

охорони здоров’я, освіти та інших, які є основою для розроблення стратегії розвитку 

ОТГ. Це ж стосується і відсутності науково обґрунтованої нормативно-методичної 

бази містобудівного  проектування рівня даних об’єктів; якщо ДБН Б.1.1-21:2017 

«Склад та зміст схеми планування території на якій реалізуються повноваження 

сільських, селищних, міських рад» надає деякі рекомендації щодо територіальної 

організації об’єднаних громад, то питання просторового планування локальних 

систем розселення ОТГ (розвиток поселенської, культурно-освітньої, лікувально-

оздоровчої та інших підсистем), архітектурно-ландшафтного благоустрою та 

створення туристично-рекреаційної мережі для задоволення «внутрішніх» потреб у 

відпочинку різних категорій населення поки що знаходяться у стадії наукового 

дослідження. 

Одним із найактивніших напрямків формування об’єднаних територіальних 

громад і, відповідно, локальних систем розселення є містобудівні умови приміських 

зон найкрупніших і крупних міст, зовнішньою межею яких є ізохронна 45-60 

хвилинної доступності міста-центру громадським транспортом. Практика свідчить 

про те, що сьогодні відбувається «неконтрольований процес» делегування часткових 

функцій міських поселень у приміські зони та зони їх впливу, що сприяє 

«стихійному агломеруванню» поселень, урбанізації та субурбанізації «приміських 

територій», порушенню «екологічного балансу», «втратам культури землеробства». 

Різні форми субурбанізації поширені також за кордоном такі, як: «місто-

передмістя», «безмежне місто», «місто-мережа» тощо. 

Результатом цього процесу є виникнення у межах приміських територій нових 

містобудівних утворень: а) поселень індивідуальної забудови «закритого типу»; 

б) котеджних поселень з великою «щільністю забудови»; в) «житлових масивів» у 

межах сільських поселень; г) житлових «комплексів багатоповерхової забудови»; 

д) дачних та садівницьких поселень (приміські зони Києва, Львова, Дніпра тощо). 

Носієм «резервних територій» для перспективного розвитку локальних систем 

розселення об’єднаних територіальних громад є зони впливу міст-центрів та систем 

розселення різного ієрархічного рівня (місцевого, районного, регіонального). Міські 

і сільські поселення, розташовані у зонах впливу найкрупніших, крупних та великих 

міст, є не тільки основою для об'єднання їх у межах спільних територіальних 

громад, але сьогодні деякі з них вже функціонують за новими принципами 

місцевого самоврядування (приміська зона м. Київ: Крюківщина, Віта Поштова, 
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Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, м. Вишневе, Святопетрівське 

та інші). 

При створенні локальних систем розселення в межах об'єднаних 

територіальних громад необхідно враховувати конкретні природно-містобудівні 

умови, які, наприклад, було визначено у «Концепції планування Київської області» 

(2006 р.); це: наявність «радіоактивно забруднених» зон ЧАЕС (до 20% території 

області); ділянок «небезпечних природних явищ» – зсувів та підтоплення (до 25% 

території); об'єктів «техногенної небезпеки» (газопроводів, сховищ тощо). Крім 

того, необхідно враховувати державні та регіональні інтереси: перспективний 

розвиток «міжнародних транспортних коридорів»; формування «нових осей 

урбанізації»; створення «національних екологічної та рекреаційної мереж» тощо, що 

повинно бути відображено у містобудівній документації об’єднаної територіальної 

громади. 

Одним із важливих питань є те, що в програмах нової реформи щодо 

створення об’єднаних територіальних громад як основи розвитку групових систем 

розселення місцевого рівня чітко не визначено шляхи врегулювання різних форм 

власності на землю та природні ресурси; не вказано, який процент, які саме і на яких 

засадах будуть використовуватись землі державної власності, що здатне зруйнувати 

нову систему відносин при об’єднанні громад ще на початку її впровадження. 

Значними загрозами для організації програми цієї реформи уже зараз можна 

вважати: а) «економічну неспроможність» переважної більшості територіальних 

громад та органів місцевого самоврядування щодо здійснення власних повноважень 

та поєднання їх з делегованими законами; б) «недостатність або відсутність 

ресурсів» в бюджетній сфері на розвиток територіальних громад та розбудову 

інфраструктури; в) «необґрунтоване відчуження земель» населених пунктів, які 

необхідні для їх власного перспективного розвитку з метою вирішення проблем 

громади; г) «існуючі бар’єри» між владними структурами та населенням, закритість 

і непрозорість управлінської діяльності, неефективне використання комунальної 

власності, земельних ресурсів тощо; д) «конкуренція між суб’єктами інтеграції», 

складність визначення загальних меж та обсягів земель для загальнодержавних 

цілей тощо. 

Таким чином, враховуючи визначені передумови, головним принципом 

створення об’єднаних територіальних громад та формування локальних систем 

розселення повинен бути не «переділ земель», не «руйнування сталих відносин», не 

«зміна власників землі», а пошук «нових форм взаємодії» всіх суб’єктів самоврядно-

адміністративної системи, вивчення економічних можливостей кожного населеного 

пункту і його природних багатств та створення умов його розвитку до 

європейського рівня. 

У третьому розділі «Методологічні основи формування локальних систем 

розселення об’єднаних територіальних громад» представлено загальні методи 

дослідження систем розселення різного ієрархічного рівня; досліджено методичні 

підходи до встановлення спільних меж об’єднаних територіальних громад; 

запропоновано методи оцінки факторів впливу на структуру локальних систем 

розселення. 
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У дисертації систематизовано та використано загальні наукові методи 

дослідження (літературного, статистичного, законодавчого аналізу), методи 

наукового обґрунтування об’єкта дослідження (теоретико-логічного моделювання, 

інтегрально-структурного, кластерного планування), методи типології ОТГ та 

класифікації поселень. 

Метод літературного аналізу, застосований автором, дозволив визначити 

закономірності міського розселення: інтенсивний процес урбанізації; зменшення 

сільського населення; створення нових міст; агломерування поселень тощо. 

Вагомими є теоретичні дослідження такі, як теорія «динамізму структури міст», яка 

передбачає їх розвиток, не дотримуючись стабільних меж та формування «міст-

регіонів» (П.Хаустов, Г.Шелейховський); ідея «інтеграції місць розселення» 

сільського і міського населення, як прототип об’єднання майбутніх елементів 

громад (В.Мірер); наукова концепція «оптимального міста» (В.Артемчук, 

Ю.Бочаров); концепція «міст-супутників» (В.Давидович, Н.Солофненко). Особливе 

ставлення науковців було до ідеї агломерування поселень, які одні з них активно 

підтримували (Д.Богорад, І.Фомін), інші піддавали жорсткій критиці як концепції 

«аглоцентризму», оскільки місця розселення та розміщення промисловості у 

більшості випадків не мають природніх спільних зв’язків (М.Агафонов, С.Лавров, 

Б.Хорев). 

Незважаючи на всі протиріччя і неоднозначне відношення спеціалістів до 

процесів агломерування, цей вид групового розселення було визначено доцільним та 

«перехідним» до якісно інших форм – систем групового розселення (СНМ), що було 

експериментально впроваджено в багатьох містобудівних проектах областей 

України. Наукові дослідження у цьому напрямку останніх років присвячено 

системам поселень місцевого рівня в межах об’єднаних територіальних громад як 

«соціоекосистем субурбанізованого середовища та населення» (М.Дьомін, 

О.Сингаївська); оцінці значущості локальних територій, їх рейтингу та 

інвестиційної привабливості, цінності земельних ділянок тощо (Т.Айлікова, 

А.Плешкановська). Серед робіт стратегічного значення останніх років слід 

відзначити «Територіальне планування в Україні» (В.Куйбіда, Ю.Білоконь), 

присвячену проблемам управління просторовим розвитком територій, необхідності 

підкріплення їх правовими документами та законодавчим статусом; в ній 

представлено державну стратегію, де наголошується на стимулюванні розвитку 

взаємовідносин міст та сіл, їх збалансованій доступності та забезпеченні захисту 

природно-культурної спадщини. 

Враховуючи, що у нинішній час мають місце волюнтаристські підходи до 

вирішення проблем ОТГ, автором визначено пріоритетні завдання організації 

об’єднаних територіальних громад з позиції містобудівної діяльності: 1) виконання 

відповідної містобудівної документації щодо встановлення «загальних меж», 

«розмежування окремих об’єктів», вивчення та визначення територій «спільних 

інтересів» та «загальнодержавного запасу» у рамках нового адміністративно-

територіального утворення; 2) «оформлення юридичного статусу» всіх видів 

поселень та їх об’єднаної системи в цілому, в тому числі утворень різного 

призначення за межами населених пунктів, але у межах громади чи 

адміністративного району; 3) «введення мораторію» на появу містобудівних 
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новоутворень (котеджні містечка, бази відпочинку тощо) без проектів планування 

об’єднаної територіальної громади (проектування локальної системи розселення), у 

яких такі об’єкти як садово-дачні поселення, значні підприємства підсобного 

господарства та інші можуть бути розташовані тільки за умов адміністративного 

узгодження з органами місцевого самоврядування; 4) розроблення «механізму 

ефективного використання земельних ресурсів» об’єднаних територіальних громади 

з урахуванням перспектив розвитку в їх межах населених пунктів та введення дієвих 

засобів припинення таких процесів як «деградація сільської сфери», так і «міграція 

населення». 

Щодо вище визначених пріоритетних завдань, то вони можуть бути вирішені 

за умов нових методичних підходів до нейтралізації «конфлікту інтересів» різного 

характеру (приватних, муніципальних, регіональних). Враховуючи досвід 

консультативно-експертного середовища Одеської області та розроблений його 

представниками «Посібник з практичних рекомендацій щодо протидії корупції в 

ОТГ» (2020 р.), доцільно впроваджувати відповідні положення проти виникнення 

таких конфліктів інтересів (кумівства, хабарництва тощо) в ОТГ засобами 

особливих документів таких, як антикорупційна структура в органах управління; 

громадська (наглядова, волонтерська); антикорупційні ради; конкурс щодо 

компетентності управлінського персоналу та лідерських характеристик керівництва 

тощо. 

Метод типології дозволив виявити особливості створення об’єднаних 

територіальних громад; у результаті узагальнення та систематизації науково-

проектних робіт визначено основні типи об’єднаних територіальних громад, які 

створюються у різних містобудівних умовах, таких як: а) «зони впливу 

найкрупніших, крупних і великих міст»; б) «приміські зони міст»; в) «угрупування 

малих міст, селищ та сіл»; г) «райони сільського розселення»; д) «курортно-

рекреаційні райони»; е) «прикордонні території» та «території транспортних 

коридорів». 

Методи виявлення факторів впливу на встановлення спільних меж групового 

розселення та на формування локальних систем населених пунктів, запропоновані 

автором, базуються на даній типології громад, які створюються у вищенаведених 

умовах та враховують одночасно природно-географічні умови розміщення поселень, 

їх переважаючі господарські функції, наявність об’єктів культурної спадщини тощо. 

Вони спрямовані на вирішення проблем розроблення «Схем планування об’єднаних 

територіальних громад», як єдиних скоординованих стратегічних документів, у яких 

було би подолано існуючу практику проектного досвіду щодо консервативного 

підходу автономного розвитку населених пунктів громади, що фіксується в окремих 

затверджених генпланах, який прогнозується «автономно» (в окремих), де не 

враховуються можливості майбутньої інтеграції: а) не передбачається створення 

єдиного природно-екологічного та рекреаційного каркасу; б) не враховуються 

містобудівні інтереси (державного, регіонального, районного значення); в) не 

резервуються території для міжнародних цілей (трасування загальноєвропейських 

коридорів, створення курортів міжнародного значення, охорони об’єктів культурної 

спадщини, перспективних для включення у перелік об’єктів ЮНЕСКО). 
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Методи визначення спільних меж об’єднаних територіальних громад 

орієнтовані на організацію міжселенних зв’язків (виробничих, культурно-побутових 

та інших) та на виявлення меж зони впливу міста-центру. Спираючись на «методи 

визначення зон впливу міст» (за М.Дьоміним, М.Тимчуком), автором представлено 

модифіковану методику визначення зони впливу міста-центру локальної системи 

розселення, надано алгоритм розрахунку відносних показників культурно-

побутових та інших зв’язків населених пунктів об’єднаної громади з містом-

центром; представлено математичний апарат з 7 відповідних формул, із 

застосуванням яких визначаються: а) сумарні показники різних видів зв’язків; 

б) кількість направлених переміщень жителів; в) середньозважений показник 

інтенсивності зв’язків; г) межі «зони впливу міста-центру», що є основним ядром 

об’єднаної територіальної громади. Враховуючи, що спільні межі об’єднаних 

територіальних громад встановлюються також за адміністративним принципом 

приналежності землеволодінь міським і сільським радам з урахуванням визначених 

за методичним підходом меж зони впливу міста – центру ОТГ, слід розробляти 

проектні «комплексні межі» конкретного територіального об’єкту при виконанні 

містобудівної документації. 

Із застосуванням методів теоретико-логічного та структурно-планувального 

моделювання автором запропоновано «концептуальну модель» формування 

локальної системи розроблення ОТГ (передбачає створення «стратегії» розвитку 

системи; представлення «плану» економічного розвитку; конкретизацію 

інвестиційної «програми» господарювання, будівництва та охорони довкілля); 

запропоновано «структурну модель» локальної системи ОТГ (з відображенням 

ієрархії населених пунктів; розміщенням виробничих, обслуговуючих, транспортних 

об’єктів та житлового фонду тощо) та альтернативні прийоми її просторової 

реалізації (вузлова, лінійна, централізована) на прикладі Коблевської ОТГ (рис.3). 

У четвертому розділі «Концептуальні засади формування нового типу 

інтегрованих територіальних структур» представлено стратегічне осмислення 

тенденцій формування об’єднаних територіальних громад; визначено моделі 

об’єднавчих форм управління; встановлено необхідність розроблення наукових 

обґрунтувань доцільності створення об’єднаних територіальних громад у 

конкретних умовах. 

Відповідно до еволюційних етапів розвитку містобудівної теорії розвиток 

систем розселення відбувався на основі таких головних парадигм (І.О.Фомін): 

а) ідеологічної (політичні і соціальні аспекти; ідеї урбанізму і дезурбанізму); 

б) функціонально-планувальної (ієрархія систем; складові територіальні елементи); 

в) системно-структурної (міжгалузева інтеграція; просторовий розвиток); 

г) екологічної (охорона навколишнього середовища; збереження природно-

заповідного фонду); д) культурологічної (збереження культурної спадщини; 

розвиток туризму). 

Види і форми розселення населення розвивались відповідно до історичних 

процесів розміщення людей на території, що пов’язано з упорядкуванням існуючих 

та появою нових населених місць під впливом таких чинників, як соціально-

економічні передумови (розвиток виробництва, трудові ресурси, транспортна 

інфраструктура); природні особливості (морське узбережжя, гірські райони, корисні  
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Рис. 3. Функціональні альтернативи формування локальних систем розселення 
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копалини); демографічні показники (структура населення, процеси міграції, 

концентрація населення). На цій основі у залежності від умов історичного розвитку 

та політичної орієнтації створювались різні за конфігурацією типи та різновиди 

територіальних об’єднань, що пов’язано з адміністративними перетвореннями. 

На основі вивчення відповідної законодавчої бази, статистичних даних за 

період 2016-2019 р.р., проектної містобудівної документації (понад 25 проектів) 

щодо розвитку нових форм розселення та визначення сучасних тенденцій 

об’єднання населених пунктів у межах взаємопов’язаних територіальних громад 

представлено концептуальні засади формування інтегрованих просторових структур 

розселення, які спрямовані на стимулювання розвитку та упорядкування 

взаємовідносин міських і сільських поселень засобами удосконаленого 

«адміністративно-самоврядного управління». 

Встановлено, що раціональне взаєморозташування та взаємодія різних 

об’єктів (соціального, господарського, управлінського призначення) в межах 

об’єднаних територіальних громад відбуваються у процесі «кластерізації» – 

інтеграції однакових або подібних функціональних елементів громад з дотриманням 

як їх індивідуальних, так і спільних інтересів функціонування і розвитку. Так, 

наприклад, польськими фахівцями (Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrennego w 

Poznaniu, 2010) розроблено «концептуальну модель» просторового розвитку 

подібного кластеру з визначенням центрального міста (метрополії), місцевих 

поселень (сателітів), урбанізованих та «субурбанізованих» зон, внутрішніх та 

зовнішніх земельних поясів, комунікаційних «коридорів» тощо, що може бути 

аналогом функціонально-планувального формування у схожих умовах таких 

об’єктів в Україні. 

Доведено, що утворення об’єднаних територіальних громад повинно 

відбуватись не тільки адміністративними методами згідно Законів України, але й на 

основі наукових обґрунтувань доцільності такого об’єднання з використанням 

«інформації про об’єкти» (кадастрові плани, функції та стан виробництва, кількість 

та якість житлового фонду тощо), про «економічну спроможність» господарського 

комплексу населених пунктів та «міграційні процеси», а також про «можливі 

ризики» (екологічні, соціально-економічні, ментально-етнічні тощо). 

У висновках таких наукових обґрунтувань повинні встановлюватись: 

а) «індивідуальні особливості» поселень; б) визначатись засоби управління на 

засадах «підпорядкування або рівності»; в) обиратись «потенційні адміністративні 

центри» локальних систем розселення на основі «рейтингових показників» 

(транспортної доступності, основних фондів, трудового потенціалу тощо). 

Обґрунтована автором парадигма розселення на місцевому рівні – «населені 

пункти – об’єднана територіальна громада» відповідає політико-економічним 

процесам децентралізації, підвищенню ролі самоврядування та реформуванню 

існуючих органів управління в Україні – у трирівневу систему адміністративно-

територіального устрою відповідно до змін в Конституції: І рівень – об’єднана 

територіальна громада; ІІ рівень – район (повіт); ІІІ рівень – регіон. Встановлено, що 

в межах об’єднаних територіальних громад І рівня формуються локальні системи 

розселення, які є «первинними ланками» районних (міжрайонних) та регіональних 

(міжрегіональних) систем розселення. 
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Визначено головну відмінність даної парадигми розселення, відповідно до 

«Керівних принципів сталого просторового розвитку Європейського континенту» 

(СЕМАТ), яка полягає у появі нового системного ефекту «емерджентності» – 

особливих властивостей локальної системи розселення в межах об’єднаної 

територіальної громади (єдине ціле більше суми складових) та ефекту «синергії» – 

об’єднання чинників та складових об’єктів системи розселення (управління, 

ресурсів, соціальних об’єктів, основних фондів та зв’язків тощо), що відображено в 

основних містобудівних та культурологічних принципах формування нового типу 

структур та моделях об’єднавчих форм управління, до яких належать: 

«агломераційна модель», «директивна модель» та «договірна модель». 

Універсальних та вільних від протиріч моделей, як свідчить досвід, – немає; однак, 

найбільш ефективними є ті моделі управління, які забезпечують гнучкість у 

прийнятті рішень, врахування інтересів громад і держави в цілому, а також 

дотримання прав населення (рис.4). 

Доведено, що створені об’єднані територіальні громади в Україні сьогодні є 

здебільшого юридично оформленими утвореннями і формуються переважно за 

відсутності проектно-планувальної документації, стратегічних програм соціально-

економічного розвитку та перспективних планів архітектурно-містобудівної 

організації. Окремі проектні пропозиції щодо планування цього інтегрованого 

територіально-просторового об’єкта розробляються переважно за традиційними 

положеннями районного планування без затверджених генеральних планів 

населених пунктів та державних будівельних норм проектування локальних систем 

розселення ОТГ. 

За відсутності розроблених стратегій «збалансованого землекористування», 

визначення «резервних ділянок» цінних курортно-рекреаційних ресурсів, 

«потенційних територій» природно-заповідного фонду та об’єктів історико-

культурної спадщини – об’єднані територіальні громади можуть стати чинником 

прийняття волюнтаристських рішень щодо задоволення в їх межах переважно 

власних господарських інтересів без врахування та вирішення регіональних та 

загальнодержавних проблем (трасування транспортних коридорів; створення 

міжнародних центрів туризму; розвитку національної екомережі тощо). 

У п’ятому розділі «Рекомендації щодо територіально-просторової 

організації локальних систем розселення» сформульовано основні принципи 

формування об’єднаних територіальних громад та розроблено планувальні моделі 

нового типу структур розселення; встановлено особливості організації локальних 

екомереж та туристично-рекреаційного простору об’єднаних громад; надано 

пропозиції щодо розроблення проектної документації з планування даних об’єктів. 

Приймаючи за основу положення «Європейської Хартії місцевого 

самоврядування і регіонального планування», які зобов’язують місцеві органи влади 

узгоджувати власні завдання із заходами, ухваленими на вищому рівні (принципи 

«взаємності») та враховувати національні (регіональні) інтереси (принципи 

«субсідіарності»), автором науково обґрунтовано основні містобудівні принципи 

просторового розвитку об’єднаних населених пунктів в рамках сукупності 

територіальних громад:  
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Рис. 4. Самоврядно-адміністративна форма управління локальних систем розселення 
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- принцип «інноваційної інтеграції населених пунктів» з метою їх 

самодостатньої економічної діяльності, забезпечення соціальних стандартів 

міського рівня, диверсифікації виробництва та працевлаштування місцевого 

населення;  

- інноваційність (порівняно з існуючим станом) полягає у підвищенні ролі 

ОТГ у стагнуючих дезурбанізованих районах шляхом: а) розвитку нових 

технологічних виробництв «зеленої, сонячної та вітрової» енергетики; б) створення 

альтернативних міжнародних мереж «внутрішнього туризму»; в) облаштування 

«неперспективних» поселень для потреб сільської рекреації малозабезпечених 

верств населення; 

- принцип «дискретно-просторового розвитку» – створення кластерних 

об’єднань (населених пунктів, виробничих підприємств, закладів обслуговування, 

органів управління тощо), що передбачає організацію керуючого органу (самостійна 

юридична одиниця, державно-приватне об’єднання) з функціями управління, 

моніторингу та перспективного розвитку конкретної системи розселення та її 

функціональних складових;  

- принцип «створення локальних екомереж», який передбачає виявлення, 

оголошення, офіційне затвердження та включення до відповідних реєстрів 

природоохоронних територій місцевого значення (заповідних, курортно-

рекреаційних тощо) як «додаткових ресурсів» для врахування їх у регіональних та 

національних екомережах, а також як природоохоронного чинника підвищення 

екологічного рейтингу у міжнародній системі охорони довкілля. 

Враховуючи особливості та відмінності умов формування об’єднаних 

територіальних громад (природно-географічні, етнічно-культурні тощо) 

сформульовано також культурологічні принципи формування локальних систем 

розселення:  

- принцип «збереження дезурбанізованого середовища», а саме захисту 

історичного ландшафту, сільських пейзажів, водних просторів; розвитку місцевих 

аграрних культур та ремісничої діяльності, а також традиційних форм сільського 

розселення з обмеженням розвитку міст на засадах збереження «автентичності» 

середовища та відтворення «духу місця»;  

- принцип «спадкоємного збереження культурно-етнічної спадщини» з 

метою національно-духовного відродження громад, захисту та сучасного 

використання об’єктів народної архітектури, сталого розвитку культурного 

різноманіття при збереженні автентичності історичних і духовних цінностей 

конкретної місцевості;  

- принцип «створення туристично-рекреаційного простору» у межах 

локальних систем розселення в умовах об’єднаних територіальних громад на базі 

виявлення атрактивних природно-культурних об’єктів з концентрацією уваги на 

пам’ятках архітектури (замки, фортеці, палаци тощо) та сільських артефактах 

(млини, вітряки, старовинні садиби тощо), на осередках національних меншин 

(етно-культурний туризм), на виробничих комплексах (фермерський та агротуризм) 

та на об’єктах сільського побуту і традиційних місцевих культурних заходів 

(сільський туризм) (рис.5). 
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Рис. 5. Містобудівні принципи просторового розвитку локальних систем розселення 
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Встановлено, що функціональні аспекти проектування «об’єднаної 

територіальної громади (ОТГ)» і «локальної системи розселення ОТГ» 

відрізняються різним концептуальним підходом щодо отримання кінцевого 

результату: у першому випадку це напрямок територіального планування (ДБН 

Б.1.1-21:2017 «Склад та зміст схеми планування території на якій реалізуються 

повноваження сільських, селищних, міських рад»); у другому – «просторового 

планування» (без сучасного нормативно-методичного забезпечення). Так, 

наприклад, при проектуванні ОТГ автором запропоновано виділити території: 

природно-заповідні (ареали ландшафтних середовищ, оселища існування рослин і 

тварин); природно-рекреаційні (лісові, пляжні, водні); оздоровчі (джерел 

мінеральних вод, покладів лікувальних грязей); природно-виробничі (сільського, 

лісового, рибного господарства); охоронно-захисні (джерел водопостачання, 

газопроводів, ліній електропередач); містобудівного освоєння (сельбищні, 

громадські, промислові, комунальні, транспортні). 

При проектуванні локальних систем розселення ОТГ склад і зміст відповідних 

пропозицій і стосується формування запропонованих відповідних підсистем 

(мереж): населених пунктів (міських, сільських, курортних, дачних, садівницьких); 

виробничих об’єктів (промислових, аграрних, фермерських); інженерних споруд 

(транспорту, телекомунікацій, енергетики); закладів соціально-культурного 

призначення (охорони здоров’я, культури, освіти, громадського обслуговування); 

туристично-рекреаційних комплексів (готелі, мотелі, турбази) та історичних 

поселень-центів туризму (пам’ятки архітектури та містобудування, етнічні 

осередки). 

Встановлено, що головними умовами організації, наприклад, туристично-

рекреаційної підсистеми в сільській ОТГ, крім мережі атрактивних об’єктів, 

необхідно встановлювати «реєстр» житлового фонду місцевих жителів, 

пристосованого для розміщення відпочиваючих, що вимагає специфіка організації 

сільського туризму (етнокультурного, фермерського, агротуризму). Для задоволення 

рекреаційних потреб осіб категорій (сімей, дітей, людей похилого віку, людей з 

інвалідністю) рекомендовано використовувати на умовах оренди існуюче житло 

місцевих жителів (з мінімальним рівнем комфорту); пристосоване (з достатнім 

рівнем комфорту); нове (за міжнародними стандартами комфорту). За досвідом 

світової практики у сільських місцевостях найбільш поширеними є приватні 

«біфункціональні» (житлово-рекреаційні), «зростаючі» (з надбудовою, прибудовою) 

та «екологічні» (з натуральних матеріалів) споруди та будинки. Нормативні вимоги 

до рекреаційного житла обмежують кількість відпочиваючих в одному будинку (до 

30 осіб), поверховість забудови (до 4-х поверхів), розрахункову щільність населення 

(до 195 осіб/га) та встановлюють параметри земельних ділянок, площ житлових 

приміщень та номенклатуру об’єктів періодичного обслуговування згідно 

ДБН Б.2.2-12:2019. 

Враховуючи глобальні показники розподілу земель за даними моніторингу 

реалізації «Генеральної схеми планування території України»: загальна площа 

України 60,3 млн. га, з них 41,4 млн. га с/г угіддя, 32,7 млн. га ріллі, кількість земель 

на 1 особу 0,9 га; загальна площа держаних земель становить 10,4 млн. га, з них: 
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землі запасу – 13%, передані в оренду – 15%, передані ОТГ – 16%, у постійному 

користуванні – 13%, окуповані території – 7%, у приватній власності – 6%, похибка 

статистики – 30% та порівняльні показники проектів планування ОТГ, а також 

базуючись на містобудівних дослідженнях українських вчених у (1960-2010 р.р.), 

автором узагальнено і запропоновано систему орієнтовних розрахункових 

показників для проектування даного типу об’єктів у межах урбанізованої території 

функціональні зони та їх елементи можуть становити: сельбищні (в т.ч. 

громадські) – до 40% спільної території об’єднаних громад; виробничі (у т.ч. 

комунальні) – 15-25%; туристично-рекреаційні (у т.ч. курортні) – 15-20%; 

озеленені – 20-25%; у межах дезурбанізованих територій у середньому показники 

розподілу земель можуть становити: природно-виробничі, охоронно-захисні –70-

75%; природно-рекреаційні – 15-25%; природно-заповідні – 5-10% спільної 

території об’єднаних громад. Ці показники є «рамковими» для дотримання 

пропорцій та контролю за функціональним розподілом територій об’єднаних 

громад, що дозволяє визначати параметри їх різних складових на концептуальному 

рівні, зберігаючи співвідношення урбанізованих і природних (дезурбанізованих) 

територій 1:2 – 1:4, чим забезпечується їх збалансований розвиток. Для розрахунків 

потреб у місцях відпочинку у межах об’єднаних територіальних громад 

рекомендовано дотримуватись таких орієнтовних показників: чисельність 

відпочиваючих (місцевого населення) в домашніх умовах  може  становити  до  20%;  

в зонах дачної та садівницької забудови до 5%, в умовах рекреаційних зон 

національних і регіональних парків до 15%; за умов розвитку місцевих курортів та 

сільського туризму чисельність приїжджих відпочиваючих може становити від 5 до 

25%. 

Враховуючи дискретно-просторовий (кластерний) принцип планування 

локальних систем розселення об’єднаних територіальних громад, доцільно 

дотримуватись контрольних показників співвідношення загальної довжини спільної 

межі даних громад, площі їх територій та віддалі між точками (населеними 

пунктами), які визначаються «коефіцієнтом компактності» (за Г.Шульгою) і 

відповідають основним композиційним прийомам: 0,25-0,5 (розосереджена 

структура); 0,5-0,75 (острівна структура); 0,75-1,0 (компактна структура). Що 

стосується підсистеми закладів повсякденного (частого) використання, яка (за 

М.Дьоміним) залежить від типів населених пунктів та чисельності населення вона 

повинна формуватись на таких засадах: для сільських поселень (понад 1 тис. осіб ) – 

рекомендовано 8 типів закладів (медична амбулаторія, школа, заклад культури 

тощо); міських поселень (до 10 тис. осіб) – 12 типів закладів (поліклініка, лікарня, 

спортивна школа тощо); ця важлива частина інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад вимагає спеціальних наукових досліджень, враховуючи 

перманентні зміни законодавчих регламентів щодо об’єктів охорони здоров’я, 

освіти та культури. 

Рекомендації щодо територіально-просторової організації локальних систем 

розселення об’єднаних територіальних громад апробовано автором у процесі 

експериментального проектування понад 10 об’єктів ОТГ, де впроваджено 

принципи: «дискретно-просторового розвитку» (Коблевська ОТГ), «інноваційної 

інтеграції населених пунктів» (Барська ОТГ), «створення локальних екомереж» 
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(Тетіївська ОТГ); у навчальному процесі виконання магістерських проектів під 

керівництвом автора («міст-центрів» ОТГ; «реабілітаційних та центрів безпеки» 

ОТГ; «центр управління та міжселенного обслуговування» ОТГ тощо). 

 

ВИСНОВКИ  

1. На основі аналізу та узагальнення науково-теоретичних досліджень 

проблеми територіальної організації систем розселення, вивчення вітчизняного та 

світового досвіду створення різних форм розселення та районного планування 

територій (Україна, Німеччина, Польща), з урахуванням основоположних Законів 

України та «Керівних принципів сталого просторового розвитку Європейського 

континенту» і «Лейпцизької Хартії: міста Європи на шляху сталого розвитку» 

науково обґрунтовано необхідність формування локальних систем розселення 

об’єднаних територіальних громад як «первинних елементів» районних, 

регіональних та загальнодержавної системи розселення, які є просторовою формою 

інтеграції міських і сільських населених пунктів, що передбачено новою державною 

стратегією удосконалення адміністративно-територіального устрою країни. 

Встановлено, що «об’єднана територіальна громада» – це адміністративно-

територіальна одиниця базового рівня (міська, селищна або сільська) з населенням 

не менше 1500 жителів; «локальна система розселення» в умовах об’єднаної 

територіальної громади – це сукупність населених пунктів (міських та сільських), 

основою інтеграції яких є центри розвитку економіки, об’єктів обслуговування та 

осередків культури.  

2. Досліджено еволюцію розселення населення, яке формувалось протягом 

ХХ ст. відповідно до історичних періодів розвитку в Україні як «соціальне 

розселення» (20-30 р.р.); «регіональне розселення» (50-60 р.р.); «агломераційне 

розселення» (70-80 р.р.) тощо; в історичній ретроспективі адміністративно-

територіальний поділ держави змінювався від земель «князівств», «провінцій», 

«губерній», «волостей і станів», «повітів» до «областей і районів»; населені пункти у 

ранні періоди розвитку країни поділялись на «протоміста» (трипільська культура); 

«міста-поліси» (кримська культура); поселення «город-град-городище» та 

«давньоруські міста» (східнослов’янська культура), «містечка» (культура купів і 

місцян). Відповідно до еволюційних станів розвитку містобудівної теорії розвиток 

систем розселення відбувався на основі таких парадигм: а) ідеологічної (політичні і 

соціальні аспекти; ідеї урбанізму і дезурбанізму); б) функціонально-планувальної 

(ієрархія систем; складові територіальні елементи); в) системно-структурної 

(міжгалузева інтеграція; просторовий розвиток); г) екологічної (охорона довкілля; 

збереження природно-заповідного фонду); д) культурологічної (охорона культурної 

спадщини; розвиток туризму). Сучасна парадигма розселення відповідає як 

процесам децентралізації, так і підвищенню ролі самоврядування та реформування 

існуючої системи управління в Україні, яка відповідно до змін в Конституції має 

таку структуру: І рівень – об’єднана територіальна громада; ІІ рівень – район 

(повіт); ІІІ рівень – регіон. 

3. Розроблено концептуальні засади формування нового типу інтегрованих 

структур розселення в умовах об’єднаних територіальних громад, які спрямовані на 

посилення «муніципальної координації»; «рівноправного партнерства» між 
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міськими і сільськими поселеннями; розвиток «місцевої економіки»; створення 

сучасних органів «адміністративно-самоврядного управління». Встановлено, що у 

межах об’єднаних територіальних громад відбуваються процеси «кластеризації» – 

інтеграції однакових або подібних функціональних елементів (соціального, 

господарського, управлінського призначення тощо) з дотриманням як їх 

«індивідуальних», так і «спільних» інтересів функціонування і розвитку, а також 

формуються локальні системи розселення місцевого рівня, які є «складовими» 

районних (міжрайонних) та регіональних (міжрегіональних) систем розселення. 

Доведена необхідність розроблення наукових обґрунтувань доцільності такого 

об’єднання з використанням інформації про об’єкти (кадастрові плани, функції та 

стан виробництва, кількість та якість житлового фонду тощо), про економічну 

спроможність господарського комплексу населених пунктів та міграційні процеси, а 

також про можливі ризики (екологічні, соціально-економічні, ментально-етнічні 

тощо). 

4. Сформульовано основні містобудівні принципи просторового розвитку 

локальних систем розселення об’єднаних територіальних громад: принцип 

«інноваційної інтеграції населених пунктів» (з метою розвитку нових виробництв, 

забезпечення соціальних стандартів міського рівня, працевлаштування місцевого 

населення); принцип «дискретно-просторового розвитку» (створення кластерних 

об’єднань населених пунктів, виробничих комплексів, закладів обслуговування, 

органів управління); принцип «створення локальних екомереж» (передбачає 

виявлення, оголошення, офіційне затвердження та включення «додаткових 

ресурсів» до відповідних реєстрів природоохоронних територій). Запропоновано 

культурологічні принципи формування локальних систем розселення: принцип 

«збереження дезурбанізованого середовища» (захисту історичного ландшафту, 

розвитку місцевих аграрних культур та ремісничої діяльності), а також 

«традиційних форм сільського розселення» (на засадах збереження «автентичності» 

середовища та відтворення «духу місця»); принцип «спадкоємного збереження 

культурно-етнічної спадщини» (з метою національно-духовного відродження 

громад, захисту та сучасного використання об’єктів народної архітектури); принцип 

«створення туристично-рекреаційного простору» у межах локальних систем 

розселення (передбачає виявлення та використання атрактивних природних 

ландшафтів, пам’яток архітектури, осередків національних меншин, сільських 

виробництв – для організації екологічного етно-культурного, фермерського та 

сільського туризму).  

5. Удосконалено методологічну основу формування систем розселення на 

місцевому рівні. Методом типології виявлено основні типи об’єднаних 

територіальних громад, які створюються у різних містобудівних умовах, такі як: а) 

«зони впливу найкрупніших, крупних і великих міст»; б) «приміські зони міст»; 

в) «угрупування малих міст, селищ та сіл»; г) «райони сільського розселення»; 

д) «курортно-рекреаційні райони»; е) «прикордонні території» та «території 

транспортних коридорів». 

Запропоновано методи оцінки впливу різних факторів на встановлення 

спільних меж об’єднаних населених пунктів, до яких належать: наявність 

містобудівної документації з «розмежуванням» окремих об’єктів, визначенням 
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територій «спільних інтересів», «резервуванням» земель державного запасу тощо; 

дотримання «юридичного статусу» всіх видів поселень у межах об’єднаної громади; 

введення «мораторію» на появу нових містобудівних утворень (котеджних, садово-

дачних тощо) без «проектів планування» об’єднаних територіальних громад або 

«комплексних планів» локальних систем розселення. Встановлено, що методи 

визначення спільних меж об’єднаних територіальних громад орієнтовані на 

організацію міжселенних зв’язків (виробничих, соціально-культурних тощо); з цією 

метою представлено модифіковану методику визначення «зони впливу міста-

центру» локальної системи розселення, надано алгоритм розрахунку відносних 

показників культурно-побутових та інших зв’язків населених пунктів з містом-

центром; використано математичний апарат з модифікованих відповідних формул, 

застосування яких дозволяє визначити показники різних видів зв’язків, їх 

інтенсивності та кількості направлених переміщень жителів, що дає можливість 

встановити параметри «комплексної межі» об’єднаної територіальної громади та 

сформувати просторову структуру локальної системи розселення та її 

«містобудівного ядра». 

6. Представлено концептуальні схеми-моделі об’єднавчих форм управління, 

(«агломераційна», «директивна», «договірна»), а також планувальні моделі 

локальних систем розселення (концептуальна, структурна, композиційна). 

Встановлено відмінні особливості планування «об’єднаних територіальних громад» 

(ОТГ) та «локальних систем розселення ОТГ», які полягають у різному 

концептуальному підході щодо мети проектних рішень – «територіального 

планування» (функціональний розподіл земельних ресурсів) або «просторового 

планування» (формування інфраструктури). Запропоновано в проектах ОТГ 

вирішувати питання «збалансованого землекористування» та «резервування» 

територій, визначення обсягів відповідних ресурсів, засобів їх раціонального 

використання та охорони, прогнозування економічних зисків та екологічних ризиків 

відповідно до таких видів територій: природно-виробничі, природно-

заповідні,природно-рекреаційні, охоронно-захисні та містобудівного освоєння 

(сельбищні, громадські, комунальні тощо); у проектах локальних систем розселення 

рекомендовано представляти кінцевий результат у формах організації відповідних 

підсистем (мереж): населених пунктів (міських, сільських, курортних, дачних, 

садівницьких); виробничих об’єктів (промислових, аграрних, фермерських); 

інженерних споруд (транспорту, телекомунікацій, енергетики); закладів соціально-

культурного призначення (охорони здоров’я, освіти, громадського обслуговування); 

туристично-рекреаційних комплексів (пам’яток культурної спадщини, етнічних 

осередків, житлово-рекреаційного фонду). Найбільш повноцінним та ефективним 

визнано застосування «інтегративного» підходу до об’єднання цілей і завдань 

кожного проектного напрямку в рамках єдиної містобудівної документації. 

7. Рекомендовано систему орієнтовних розрахункових показників для 

проектування локальних систем ОТГ: у межах «урбанізованих» територій, 

параметри функціональних зон можуть становити: сельбищні та ділянки 

громадської забудови до 40% спільної площі; виробничих та комунальних об’єктів – 

15-20%; туристично-рекреаційних комплексів та курортів – 15-20%; озеленені – 20-

25%; у межах «дезурбанізованих» територій у середньому показники розподілу 



 

 

31 

 

земель можуть становити: природно-виробничі та охоронно-захисні – 70-75%; 

природно-рекреаційні – 15-25%; природно-заповідні – 5-10% спільної території. Для 

збалансованого розвитку локальної системи розселення ОТГ співвідношення 

урбанізованих і дезурбанізованих (природних) територій у залежності від 

конкретних місцевих умов повинно зберігати пропорції 1:2 – 1:4. Для розрахунків 

рекреаційних потреб населення в умовах ОТГ можуть бути застосовані такі 

розрахункові показники: кількість осіб, що відпочивають у домашніх умовах 

можуть становити до 20% (місцевого населення); в умовах дачної та садівницької 

забудови – до 15%; приїжджих – від 5 до 25%. 

Визначено соціально-економічні стимули розвитку ОТГ за рахунок 

функціонування рекреаційних об’єктів як додаткового до агропромислового виду 

підприємницької діяльності та забезпечення зайнятості місцевого населення, а 

також збереження місцевих промислів, традицій та культурних заходів з 

урахуванням організаційних переваг самоуправління. 

8. Отримали подальший розвиток прийоми трансформації існуючих форм 

розселення на місцевому рівні за новими принципами та методичними 

рекомендаціями щодо порядку виконання проектної документації, що відображено у 

проектах понад 10 об’єктів, здійснених за участю автора, у тому числі «Схемах 

формування рекреаційних територій малих міст-центрів територіальних громад» 

(Вишневе, Васильків, Вишгород, Ніжин); «Схемах організації центрів соціального 

обслуговування (реабілітаційні центри, центри безпеки) територіальних громад»; 

«Генеральних планах міст Вишневе, Вишгород, Боярка, Васильків», де впроваджено 

наукові принципи «дискретно-просторового розвитку», «збереження 

дезурбанізованого середовища», «формування локальної екомережі» та вирішено 

проблеми створення центрів міжселенного громадського обслуговування: «Проект 

адміністративного центру управління локальних систем як елемент міжселенного 

обслуговування Баришівського району»; «Проект центру реабілітації воїнів АТО, як 

елемент міжселенного громадського обслуговування». 

9. Результати проведеного дослідження впроваджено автором у державних 

будівельних нормах «Планування і забудова територій» (ДБН Б.2.2-12:2019) у 

розділі 6 та 8; у науково-дослідній роботі; у конкурсних проектах магістерських 

робіт. Передбачено напрямки подальших наукових досліджень: формування 

об’єднаних територіальних громад та локальних систем розселення місцевого рівня 

в умовах приморських, гірських, прирічкових територій з санітарно-захисними 

обмеженнями; специфіка планування даних об’єктів за наявності значних 

промислових та портових об’єктів; особливості містобудівної організації об’єднаних 

територіальних громад з урахуванням режимних вимог щодо територій АЕС, 

військових баз, прикордонних територій, Чорнобильської зони тощо. 

Предметом удосконалення нормативно-методичної бази можуть бути 

проблеми архітектурно-планувальної організації мережі закладів громадського 

призначення, у специфічних умовах об’єднаних територіальних громад, 

номенклатура освітніх закладів, лікувально-оздоровчих центрів, підприємств 

аграрно-виробничого призначення, створення системи внутрішніх і зовнішніх 

комунікацій. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Яценко В.О. Містобудівні основи розвитку локальних систем розселення 

об’єднаних територіальних громад. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора архітектури зі 

спеціальності 18.00.04 – Містобудування та ландшафтна архітектура – Київський 

національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2021. 

В дисертаційному дослідженні розглянуто та запропоновано нові містобудівні 

основи та методологія формування локальних систем розселення в умовах 

об’єднаних територіальних громад України. Нова система децентралізації та 

реформування місцевого самоврядування створила нові форми системних об’єктів 

містобудівної діяльності. В роботі запропоновані практичні рекомендації щодо їх 

просторового планування, враховуючи законодавчі та соціально-економічні 

передумови створення об’єднаних територіальних громад як систем розселення 

локального рівня. Даний підхід дозволяє удосконалити методологічну основу 

формування систем розселення на місцевому рівні, а саме формування 

методологічної бази оцінки факторів впливу на встановлення спільних меж та 

стратегії економічного розвитку, розподілу функцій, вирішення земельних відносин 

як окремих систем, так і як складових систем більш високого рівня. 

Аналіз вітчизняного досвіду формування систем та залучення сучасних 

практичних результатів формування нових системних відносин та методик 

розселення (Німеччини, Польщі, Нідерландів, Хорватії та ін.) став підґрунтям для 

розробки концептуальних засад просторового формування нових типів локальних 

систем розселення в межах об’єднаних територіальних громад. Визначені основні 

потенційні ресурсні можливості, які стануть фундаментальними в економічному, 

соціальному та культурному розвитку нових систем. Обґрунтовані рекомендації та 

запропоновані схеми-моделі схем управління, культури, рекреації та соціального 

обслуговування як окремих систем, так і в окремих умовах, зонах впливу великих 

міст, курортно-рекреаційних районах, зонах транспортних коридорів, 

сільськогосподарської діяльності, виробничих територій тощо. 
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В роботі визначено соціально-економічні стимули розвитку рекреаційної 

діяльності системи як одної з основних, враховуючи значний природний потенціал 

України. Запропоновано і представлено схеми-моделі об’єднаних форм управління, 

розвитку та формування локальних систем розселення: «агломераційна», 

«директивна», «договірна» та відповідні планувальні моделі в системі розселення в 

нових умовах змін адміністративного устрою країни. Робота є методологічною 

основою формування стратегії адміністративних та планувальних реформ районного 

рівня, який передбачається загальною теорією децентралізацій них процесів країн. 

Ключові слова: локальна система розселення, містобудівна система, 

об’єднана територіальна громада, адміністративний поділ, децентралізація, 

рекреація. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Яценко В.А. Градостроительные основы развития локальных систем 

расселения объединенных территориальных общин. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени доктора архитектуры по 

специальности 18.00.04 – Градостроительство и ландшафтная архитектура – 

Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев, 2021. 

В диссертационном исследовании рассмотрено и предложено новые 

градостроительные основы и методология формирования локальных систем 

расселения в условиях объединенных территориальных общин Украины. Новая 

система децентрализации и реформирования местного самоуправления создала 

новые формы системных объектов градостроительной деятельности. В работе 

предложены практические предложения относительно их пространственного 

планирования, учитывая законодательные и социально-экономические предпосылки 

создания объединенных территориальных общин как систем расселения локального 

уровня. Данный подход позволяет усовершенствовать методологическую основу 

формирования систем расселения на местном уровне, а именно формированию 

методологической базы оценки факторов влияния на создание совместных границ и 

стратегии экономического развития, распределения функций, решения земельных 

отношений как отдельных систем, так и как составных систем более высокого 

уровня. 

Анализ отечественного опыта формирования систем расселения с 

заимствованием современных практических результатов формирования новых 

системных отношений и методик расселения (Германии, Польши, Нидерландов, 

Хорватии и др.) стал основанием для разработки концептуальных основ 

пространственного формирования новых типов локальных систем расселения в 

границах объединенных территориальных общин. Определены основные 

потенциальные ресурсные возможности, которые станут фундаментальными в 

экономическом, социальном и культурном развитии новых систем. Обоснованы 

рекомендации и предложены схемы-модели системы управления, культуры, 

рекреации и социального обслуживания как отдельных систем, так и в отдельных 

условиях, зонах влияния больших городов, курортно-рекреационных районах, зонах 
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транспортных коридоров, сельскохозяйственной деятельности, производственных 

территорий и др. 

В работе определены социально-экономические стимулы развития 

рекреационной деятельности систем как одной из основных, учитывая 

значительный природный потенциал Украины. Предложено и представлено схемы-

модели объединенных форм управления, развития и формирования локальных 

систем расселения: «агломерационная», «диррективная», «договорная» и 

соответствующие планировочные модели в системе расселения в новых условиях 

изменений административного устройства страны. Работа является 

методологическим основанием формирования стратегии административных и 

планировочных реформ районного уровня, который предусматривается общей 

теорией децентрализационных процессов страны. 

Ключевые слова: локальная система расселения, градостроительная система, 

объединенная территориальная община, административное деление, 

децентрализация, рекреация. 
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Yatsenko V.O. Urban planning bases of development of the in-plant systems of 

розселення of the incorporated territorial communities. – As a manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of architecture 

on a specialty 18.00.04 – Urban planning and landscape architecture – Kyiv National 

University of Construction and Architecture, Kyiv, 2021. 

In the dissertation research new town-planning bases and methodology of formation 

of local settlement systems in the conditions of the united territorial communities of 

Ukraine are considered and offered. The new system of decentralization and local 

government reform has created new forms of systemic objects of urban planning. The 

paper offers practical recommendations for their spatial planning, taking into account the 

legislative and socio-economic prerequisites for the creation of integrated territorial 

communities as local settlement systems. This approach allows to improve the 

methodological basis for the formation of settlement systems at the local level, namely the 

formation of a methodological basis for assessing factors influencing the establishment of 

common boundaries and strategies of economic development, distribution of functions, 

solving land relations as individual systems and higher level systems. 

The paper identifies a number of negative aspects that need to be considered in the 

development of urban planning documentation of local settlement systems, namely: the 

lack of a full information base for the formation of united territorial communities and the 

strategic development plan; unpredictability and vagueness of intentions in the period of 

unification and in the future; limited conditions for the development of territorial 

communities, especially in matters of land, natural resources and economic potential of 

both individual settlements and the community as a whole; problems with the investment 

attractiveness of territories for the implementation of new investment projects; different 

dependence of economic and social nature in the existing system of settlement, the loss of 

historical identity of a number of settlements, especially in the area of influence of large 

cities. 
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In the work, the united territorial community is considered as a local settlement 

system of local or basic level. 

The positive aspects of the formation of local settlement systems in the conditions of 

united territorial communities are: a) historically formed planning structure of settlements 

and their economic complex, which provides "sustainable" development of integrated 

objects; b) "definite role" of settlements in the "General scheme of planning of the territory 

of Ukraine", as well as in urban planning documentation of the regional level; c) real 

"independence" of the formed territorial communities in the choice of strategies of the 

development; d) the possibility of changing the "directions and forms" of economic 

activity within the economic plan for the development of settlement systems of higher 

levels; e) "freedom of choice" in the implementation of best practices in the formation of 

an integrated program of organization and operation of a new type of group form of 

resettlement - the local system. 

Analysis of domestic experience in the formation of systems and the involvement of 

modern practical results of the formation of new systemic relations and methods of 

resettlement (Germany, Poland, the Netherlands, Croatia, etc.) became the basis for 

developing conceptual foundations for spatial formation of new types of local resettlement 

systems. The main potential resource opportunities that will be fundamental in the 

economic, social and cultural development of new systems have been identified. 

Substantiated recommendations and proposed schemes-models of schemes of 

management, culture, recreation and social services as separate systems, and in separate 

conditions, zones of influence of big cities, resort-recreational areas, zones of transport 

corridors, agricultural activity, industrial territories, etc. 

The paper identifies socio-economic incentives for the development of recreational 

activities of the system as one of the main, given the significant natural potential of 

Ukraine. Schemes-models of integrated forms of management, development and formation 

of local settlement systems are proposed and presented: "agglomeration", "directive", 

"contractual" and corresponding planning models in the settlement system in new 

conditions of changes in the administrative structure of the country. The work is a 

methodological basis for the formation of a strategy for administrative and planning 

reforms at the district level, which is provided by the general theory of decentralization 

processes in countries. 

Key words: local settlement system, urban planning system, united territorial 

community, administrative division, decentralization, recreation. 
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