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 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 

Стаття присвячена вирішенню важливого науково-практичного завдання щодо розробки теоретико-

методичного підходу до оцінки інвестиційної привабливості земель міст, що створює оцінну основу для роз-

витку об’єднаних територіальних громад. 

Для забезпечення розвитку територіальних громад доведена необхідність зростання інвестиційної при-

вабливості земель. Для оцінки інвестиційної привабливості запропоновано використовувати інтегральний 

підхід, який базується на аналітичних, методах експертних оцінок та аналізу ієрархій, що дозволяє визначити 

інтегральний критерій інвестиційної привабливості земель для прийняття обґрунтованих рішень щодо їх фо-

рмування, розподілу та використання. 
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Постановка проблеми 

В сучасних умовах України, на формування та 

використання земель міст впливають процеси децен-

тралізації влади, які визначаються створенням та роз-

витком об’єднаних територіальних громад (ОТГ). 

Відповідно до діючого нормативно-правового забез-

печення об’єднані територіальні громади визнача-

ються об’єднання громадян, які формують єдине те-

риторіальне утворення на принципах конституційно-

сті та законності, добровільності, економічної ефек-

тивності, державної підтримки, повсюдності місцево-

го самоврядування, прозорості та відкритості, відпо-

відальності. При цьому виконуються наступні умови: 

у складі об’єднаної територіальної громади не може 

існувати іншої територіальної громади, яка має свій 

представницький орган місцевого самоврядування; 

територія об’єднаної територіальної громади має бу-

ти нерозривною, межі об’єднаної територіальної гро-

мади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції 

рад територіальних громад, що об’єдналися; 

об’єднана територіальна громада має бути розташо-

вана в межах території Автономної Республіки Крим, 

однієї області; при прийнятті рішень щодо доброві-

льного об’єднання територіальних громад беруться 

до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та 

інші чинники, що впливають на соціально-

економічний розвиток об’єднаної територіальної 

громади; якість та доступність публічних послуг, що 

надаються в об’єднаній територіальній громаді, не 

можуть бути нижчими, ніж до об’єднання [1].  

За останні три роки спостерігається зростання 

кількості ОТГ. Зокрема, у 2015 р. кількість 

об’єднаних територіальних громад становила 159, у 

2017 р. – 413, зростання складає 2,6 рази.  

Основним джерелом доходів ОТГ на сучасному 

етапі є надходження від формування, розподілу та 

використання земель. Тому, особливого значення 

набуває визначення їх інвестиційної привабливості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Теоретико-методичні підходи щодо забезпечен-

ня та функціонування об’єднаних територіальних 

громад представлені у роботах: О. Ватченко [2], А. 

Голікова [3], І. Дехтярьової [4], О. Салова [5], М. Го-

рман [6] та ін. 

Вирішенням питань формування та оцінки інве-

стиційної привабливості земель займаються вчені: Ю. 

Дехтяренко, О. Драпіковський, І. Іванова [7], К. Ма-

монов [8], А. Мартин [9], Ю. Палеха [10], Радзінська 

Ю. Б. [11] та ін. 

Поряд з цим залишаються невирішеними питан-

ня щодо розробки теоретико-методичного підходу до 

оцінки інвестиційної привабливості земель, що ство-

рює оцінну основу для розвитку об’єднаних терито-

ріальних громад. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є розробка теоретико-методичного 

підходу до оцінки інвестиційної привабливості зе-

мель міст, що створює оцінну основу для розвитку 

об’єднаних територіальних громад. 

Для досягнення представленої мети в роботі ви-

рішені наступні завдання: 
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- вивчити теоретичні підходи до визначення ін-

вестиційної привабливості земель ОТГ; 

- систематизація теоретико-методичних поло-

жень щодо оцінки інвестиційної привабливості зе-

мель об’єднаних територіальних громад; 

- розробка теоретико-методичного підходу до 

оцінки інвестиційної привабливості земель ОТГ. 

Виклад основного матеріалу дослідження  

В існуючих наукових дослідження відсутні 

єдині підходи до визначення інвестиційної 

привабливості земель об’єднаних територіальних 

громад. Зокрема, І. Бланк фокусує увагу на 

інтегральних характеристиках визначення 

інвестиційної привабливості суб’єктів господа-

рювання [12]. С. Басалай та Л. Хоружий визначають 

інвестиційну привабливість з позиції інвестора, який 

формує та реалізує інвестиційні ресурси в діяльність 

суб’єкта господарювання [13].  

На противагу від представлених науковців,        

Ю. Радзінська характеризує інвестиційну 

привабливість земель міст з залежно від інструментів 

планування напрямами використання земель, рівня 

взаємодії між різними групами зацікавлених осіб, 

враховуючи особливості формування містобудівного, 

просторового, економічного забезпечення [11]. 

На важливість здійснення інвестицій для забез-

печення розвитку територій вказують Б. Данилишин, 

Л. Новаковський, А. Юрченко [9, 14]. 

У контексті визначення інвестиційної привабли-

вості земель об’єднаних територіальних громад важ-

ливого значення має її оцінка. Деякі автори для оцін-

ки інвестиційної привабливості фокусують увагу на 

показника фінансового стану [12, 15, 16]. На необхід-

ність врахування зацікавлених осіб при здійсненні 

інвестицій вказує Р. Федоров [17]. Для оцінки інвес-

тиційної привабливості земель визначаються рівень 

інноваційності інвестицій [18]. 

І. Рій пропонує здійснювати оцінку інвестицій-

ної привабливості земель на основі комплексного 

підходу, який включає наступні етапи: 

1. Формування методологічного етапу. 

2. Розробка аналітичного етапу, конкретизація 

мети та формування завдання. 

3. Пошук інвесторів. 

4. Прогнозування можливих результатів вкладе-

них інвестиційних ресурсів. 

5. Виявлення суперечностей, ризиків, проблем 

тощо. 

6. Встановлення повноважень, обов’язків, відпо-

відальності тощо. 

7. Проведення аналізу досягнутих результатів 

[19]. 

На противагу від представлених підходів, деякі 

науковці при оцінці інвестиційної привабливості 

фокусують увагу на: визначенні рівня іпотечного 

кредитування, законодавчого забезпечення, 

застосування системи формування та використання 

земель, рівень фінансового стану суб’єктів 

господарювання, визначення впливу податкової 

політики, забезпечення гарантій захисту інвестицій 

[20]. 

Слід зазначити, що  для інвестиційної привабли-

вості земель пропонується застосовувати показники, 

що характеризують: 

 якість земельних ресурсів; 

 ресурсовіддачу і ділову активність;  

 якість робочої сили;  

 фінансову стійкість;  

 можливості економічного росту та 

ефективність господарської діяльності [21]. 

Висновки та перспективи подальших  

розвідок 

Таким чином, для забезпечення розвитку 

об’єднаних територіальних громад визначена необ-

хідність зростання інвестиційної привабливості зе-

мель. У цьому контексті особливого значення набу-

ває визначення факторів, які впливають на інвести-

ційну привабливість земель: просторових, якісних, 

містобудівних, економічних, екологічних та факторів, 

що забезпечують взаємодію між різними групами 

зацікавлених осіб, що функціонують у інвестиційно-

му процесі.  

У результаті дослідження для оцінки рівня інве-

стиційної привабливості земель об’єднаних територі-

альних громад запропоновано застосовувати інтегра-

льний підхід, який базується на аналітичних, методах 

експертних оцінок та аналізу ієрархій, що дозволяє 

визначити інтегральний критерій інвестиційної при-

вабливості земель для прийняття обґрунтованих рі-

шень щодо їх формування, розподілу та використан-

ня. 

Напрямами подальших досліджень є розробка 

методу оцінки інвестиційної привабливості земель 

об’єднаних територіальних громад, його моделюван-

ня і визначення впливу інтегрального критерію інвес-

тиційної привабливості на рівень використання зе-

мель. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING THE INVESTMENT AT-

TRACTIVENESS OF THE LANDS OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES 

Wen Mingming
1
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O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine 

 

The article is devoted to the decision of an important scientific and practical task to develop a theoretical and methodi-

cal approach to assessing the investment attractiveness of land in cities, which creates an estimated basis for the development 

of united territorial communities. It is proved that in modern conditions of Ukraine, the processes of decentralization of pow-

er, which are determined by the creation and development of the united territorial communities, are influenced by the for-

mation and use of the land of cities. The growth of the number of created united territorial communities has been established. 

An analysis of theoretical and methodological approaches for assessing the investment attractiveness of land is carried 

out. The stages of implementation of the complex approach are defined: the formation of the methodological stage; develop-

ment of the analytical stage, specification of the purpose and the formation of the task; search for investors; forecasting of 

possible results of invested investment resources; detection of contradictions, risks, problems, etc.; establishment of powers, 

responsibilities, responsibilities, etc.; conducting analysis of the achieved results. It is proved that in carrying out an estima-

tion of investment attractiveness it is necessary to take into account indicators of the financial state, directions and features of 

interaction between the interested persons. 

It was established that in assessing the investment attractiveness the focus is on: determining the level of mortgage lend-

ing, legislative provision, the application of the system of formation and use of land, the level of financial status of economic 

entities, determining the impact of tax policy, providing guarantees of investment protection 

For investment attractiveness, scientists propose the use of indicators that characterize: the quality of land resources; 

resource efficiency and business activity; quality of labor; financial stability; opportunities for economic growth and efficien-

cy of economic activity. 

To ensure the development of territorial communities, the need to increase the investment attractiveness of land has 

been proved. The factors that influence the investment attractiveness of the land of the combined territorial communities are 

determined: spatial, qualitative, urban, economic, ecological and factors that provide interaction between different groups of 

interested persons operating in the investment process. 

In order to assess the investment attractiveness, it is suggested to use an integral approach based on analytical methods 

of expert estimations and hierarchy analysis that allows determining the integral criterion of investment attractiveness of land 

for making informed decisions regarding their formation, distribution and use. 

Keywords: united territorial communities, investment attractiveness of land, estimation of investment attractiveness of 

land, integral estimation. 
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