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МЕТОДИКА ТА ІНДИКАТОР ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 

РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Автором розроблена методика та індикатор інтегральної оцінки якості 

регулювання містобудівної діяльності, що дозволяє визначати ступінь якості 

регулювання містобудівної діяльності в країні, регіоні, місті як одним 

(інтегральним) показником, так і за його складовими – ступенями 

бюрократичності, корумпованості та доступності земельних ділянок для 

містобудівної діяльності. 

На основі розробленої методики та з метою її тестування автором 

оцінено якість регулювання містобудівної діяльності в країнах Центральної 

та Східної Європи, та зокрема в Україні, складено рейтинг країн Центральної 

та Східної Європи за якістю регулювання містобудівної діяльності. 

Першими інтегральними індексами стали так звані економічні 

барометри, що з’явились завдяки працям французького економіста Альфреда 

де Фовілля та австрійського статистика Неймана-Шпалларта наприкінці ХІХ 

століття. Призначення економічних барометрів – характеризувати стан 

економіки держави в цілому. Найбільш відомим є Гарвардський барометр, 

розроблений і 1916 р. в Гарвардському університеті. Великої популярності на 

початку ХХ століття набули інтегральні індекси «вартості» (якості) життя. 

Невід’ємною складовою частиною сучасної економічної теорії та 

практики є інтегральні фондові індекси, тобто показники зміни цін певної 

групи цінних паперів. Згідно даним агенції Dow Jones & Co. Inc., на кінець 

2003 року в світі налічувалось 2 315 фондових індексів. Фондові індекси 

обраховуються методом середніх величин (середні арифметичні, геометричні 

прості або зважені). До провідних світових фондових індексів належать AEX 

index Нідерланди, ATX Австрія, CAC 40 Франція, DAX Германія, DJIA та 



S&P 500 в США, FTSE Великобританія, Nikkei 225 та TOPIX в Японії, 

ММВБ та RTSI в Росії. Серед вітчизняних фондових індексів слід зазначити 

ПФТС, UX, UAI 50. 

Сфера застосування інтегральних індексів не вичерпується економікою 

в цілому та зокрема фондовим ринком. Фондові індекси є відносно простими 

за методикою розрахунку через те, що в них усереднюються однорідні 

величини – індекси динаміки курсу цінних паперів. Однак задачі порівняння 

країн, регіонів міст (як і багатьох інших об’єктів) відразу за багатьма 

параметрами потребують використання індексів, в яких інтегровані і не 

однорідні величини. Добрим прикладом такого індексу є індекс людського 

розвитку (Human development index) Організації Об’єднаних Націй, який 

призначений для порівняння країн за рівнем розвитку людського потенціалу. 

Даний індекс складається з трьох індексів – індекс очікуваної тривалості 

життя (роки), індекс рівня освіти (відсоток письменного населення та середня 

кількість років освіти) та індекс доходів (грошові одиниці). Для забезпечення 

однорідності зазначені показники переводяться в індекс, який може 

приймати значення від 0 до 1 за формулою 1 де a – фактичне значення 

показника по країні, max (a) та min (a)- мінімальні та максимальні значення 

показника а серед досліджуваних країн. 
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Інтегральний індекс людського розвитку розраховується як середня 

геометрична отриманих однорідних індексів і, таким чином, може приймати 

значення від 0 до 1. Чим ближче значення індексу до одиниці, тим вище 

рівень розвитку людського потенціалу у країні. Подібним чином 

обраховуються індекси фізичної якості життя (Physical Quality-of-Life Index, 

PQLI), істинний показник прогресу (Genuine Progress Indicator, GPI), індекс 

якості життя за версією Economist Intelligence Unit (The Economist Intelligence 

Unit’s quality-of-life index) та багато інших. 



Процеси надання дозволів на будівництво та відведення земельних 

ділянок під будівництво є одним з важливих компонентів середовища 

ведення бізнесу у будь-якій країні. Органами державної влади України 

проведена значна робота у напрямі дерегуляції містобудівної діяльності в 

Україні, зокрема прийнято ряд законів та підзаконних нормативних актів, 

спрямованих на спрощення отримання дозвільної документації на 

будівництво. 

Задача даного дослідження – оцінити якість середовища ведення 

містобудівної діяльності, зокрема якість її регулювання у порівнянні з 

іншими країнами та визначити напрями підвищення даного параметру якості 

середовища ведення бізнесу. Базою порівняння автором обрано країни, 

близькі до України за культурними особливостями, рівнем та особливостями 

соціально-економічного розвитку, тобто країни регіону Східної Європи та 

Центральної Азії (переважно країни колишнього СРСР та соцтабору). На 

думку автора, досвід та досягнення саме таких країн є найбільш придатним 

для розробки заходів з підвищення якості середовища містобудівної 

діяльності в України. 

Найбільш системні та повні дослідження якості середовища ведення 

бізнесу у світі проводить Всесвітній Банк. Всесвітній Банк збирає та 

регулярно публікує статистичні дані, що включають 137 індикаторів якості 

середовища ведення бізнесу по 125 країнам світу. Дані про Україну наведені 

починаючи з 2002 р. 

Автором обґрунтований та розрахований інтегральний індекс якості 

регулювання містобудівної діяльності на саме основі статистичних даних 

Всесвітнього Банку. 

Автором виділено три групи факторів, що визначають якість 

регулювання містобудівної діяльності: 1) рівень бюрократичності процедур 

регулювання містобудівної діяльності (надання дозволів на будівництво та 

ін.); 2) рівень корупції в сфері регулювання містобудівної діяльності; 3) 

рівень доступності земельних ділянок для будівництва. 



Автором відібрані індикатори, що відбивають зазначені групи 

факторів. До індикаторів рівню бюрократичності процедур регулювання 

містобудівної діяльності належать: І1 – дні, щоб отримати дозвіл на 

будівництво; розраховується як середня затримка, в днях, при отриманні 

дозволу на будівництво з моменту звернення заявника з повним комплектом 

необхідних документів до моменту отримання дозволу;  І2 -- частка робочого 

часу вищого менеджменту, що витрачається на роботу з вимогами органів 

регулювання; розраховується як середня частка часу вищого менеджменту, 

що витрачаються протягом типового робочого тижня на задовольняння 

вимог органів регулювання, включаючи роботу з посадовими особами 

органів регулювання, скарги та ін.; І3 – відсоток фірм, що визначають 

надання дозволів органами регулювання, як головний бар’єр ведення бізнесу; 

розрахунок індикатора заснований на оцінці даного фактору, як потенційного 

бар’єру для поточних операцій фірми.  

Рівень корупції в сфері регулювання містобудівної діяльності можна 

охарактеризувати через наступні індикатори: І4 - відсоток фірм, які 

передбачають необхідність платити неформальні платежі, щоб отримати 

належні послуги органів регулювання; визначається, як відсоток установ, які 

вважають, що схожі з ними фірми платять неформальні платежі чи дають 

хабарі представникам регулюючих органів, щоб отримати від них належні 

послуги; І5 - відсоток фірм, які передбачають необхідність давати хабарі, щоб 

отримати дозвіл на будівництво; розрахунок індикатора заснований на оцінці 

імовірності того, що даний фактор може вплинути на поточні операції 

організації; І6 - відсоток фірм, які передбачають необхідність давати хабарі, 

щоб отримати підключення до електромережі; І7 - відсоток фірм, які 

передбачають необхідність давати хабарі, щоб отримати підключення до 

телефонної мережі; І8 - відсоток фірм, які передбачають необхідність давати 

хабарі, щоб отримати підключення до водогону;  І9 – значення індексу 

Графта, який являє собою відношення частку інстанцій в яких організація або 

очікувала давати хабарі, або платити неформальні платежі при зверненні по 



шість різних послуг регулюючих органів; І10 – відсоток фірм, що визначають 

корупцію, як головний бар’єр ведення бізнесу; розрахунок індикатора 

заснований на оцінці даного фактору, як потенційного бар’єру для поточних 

операцій фірми; І11 – відсоток фірм, які вважають, що судова система у країні 

є справедливою та не корумпованою. 

Найкращим індикатором рівню доступності земельних ділянок для 

будівництва є показник І12 – відсоток фірм, які придбали земельні ділянки. 

Задача розрахунку інтегрального індикатору якості регулювання 

містобудівної діяльності на базі відібраних показників потребувала 

вирішення наступних проблем. 

По-перше, пряма інтеграція зазначених показників неможлива через не 

однорідність їх одиниць вимірювання (різні показники вимірюються у днях, 

відсотках безрозмірних величинах тощо). 

По-друге, значення відібраних індикаторів самі по собі не свідчать про 

рівень якості регулювання містобудівної діяльності через відсутність еталону 

якості.  

Автором запропоновано визначати рівні якості значень показників 

регулювання містобудівної діяльності як обраховане у відсотках відношення 

фактичного значення показника до еталонного (Формули 2,3). 

Qi
Ii

Iet
= 100%                                                                                  (2) 

Де: 

Іі фактичне значення показника І для країни (регіону) – об’єкту оцінки; 

Іet – максимальне значення показника Іі серед сукупності країн чи 

регіонів, що є базою для порівняння. 

Показники Qi відповідно можуть приймати значення від 0 до 100 

відсотків. Сто відсотків означатиме, що фактичне значення індексу є 

найкращим, еталонним. 

Qi
Ii

Iet
= −100 100%)(                                                                        (3) 



Формула 2 застосовується для показників – стимуляторів, тобто 

показників, збільшення значення котрих призводить до покращення 

регулювання містобудівної діяльності, а формула 3 – для показників – 

дестимуляторів. 

Серед відібраних автором для оцінки показників стимуляторами є І11 та 

І12 , всі інші є дестимуляторами. 

На базі трьох груп факторів, що визначають якість регулювання 

містобудівної діяльності – бюрократичності, корупції та доступності 

земельних ділянок, автором запропоновано розрахувати три відповідні 

проміжних індекси якості регулювання містобудівної діяльності.  

На думку автора, ці проміжні індекси доцільно визначити, як середні 

арифметичні прості від показників Qi, для відібраних сукупностей 

показників Іі. 

bur

i
iQ

Q
= =
∑

1

3

3                                                                                     (4) 

Індекс якості регулювання містобудівної діяльності з точки зору 

бюрократичності регулятивних процедур розрахований як середня 

арифметична проста від показників Q1 – Q3. Може приймати значення від 0 

до 100 відсотків. Сто відсотків означають, що якість відповідає еталонним 

значенням.  

Алгоритм розрахунку індексу якості регулювання містобудівної 

діяльності з точки зору бюрократичності регулятивних процедур наведений 

на рис. 1. 
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Рис. 1 Алгоритм розрахунку індексу якості регулювання містобудівної 

діяльності з точки зору бюрократичності регулятивних процедур 
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Індекс якості регулювання містобудівної діяльності з точки зору її 

корумпованості розрахований також як середня арифметична проста від 

показників Q4 – Q11. 

land
Q Q=
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                                                                                            (6) 

Індекс якості регулювання містобудівної діяльності з точки зору 

доступності земельних ділянок на відміну від попередніх проміжних індексів 

містить лише один індикатор Q12,  і є відношенням рівнів доступності 

земельних ділянок в країні, регіоні – об’єкті аналізу до найкращого 

(еталонного) зразку країн, регіонів бази порівняння. 

Алгоритми розрахунку індексів якості регулювання містобудівної 

діяльності з точки зору її корумпованості та якості регулювання 

містобудівної діяльності з точки зору доступності земельних ділянок 

наведені на рис. 2,3. 
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Рис. 2 Алгоритм розрахунку індексу якості регулювання містобудівної 

діяльності з точки зору доступності земельних ділянок. 
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Рис. 2 Алгоритм розрахунку індексу якості регулювання містобудівної 

діяльності з точки зору її корумпованості 



Автором запропоновано інтегрувати вище зазначені проміжні індекси в 

єдиний інтегральний індекс якості регулювання містобудівної діяльності 

шляхом розрахунку середньої арифметичної зваженої.  

Ваги середньої автором розраховано на основі показників І13 – відсоток 

організацій, що вважають доступ до земельних ділянок головною 

проблемою; І14 – відсоток організацій, що вважають головною проблемою 

необхідність отримувати дозволи регулюючих органів; І15 – відсоток 

організацій, що вважають корупцію головною проблемою; Те – загальна 

кількість підприємства, що брали участь в опитуванні. 

Алгоритм визначення ваг для інтегрального індикатору якості 

регулювання містобудівної діяльності наведений на рис. 3.4 

Так, вагомість проміжного індексу якості регулювання містобудівної 

діяльності з точки зору її бюрократичності  Wbur визначено як відношення 

кількості підприємств, що вважають головною проблемою необхідність 

отримувати дозволи регулюючих органів (рівень бюрократичності) до 

загальної кількості підприємства, що вважають головною проблемою або 

бюрократію, або корупцію, або доступ до земельних ділянок (Формула 7).  

bur
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e e e
w I T

I T I T I T
=

+ +
14

13 14 15

                                                     (7) 

Аналогічно розраховані вагомість проміжного індексу якості 

регулювання містобудівної діяльності з точки зору її корумпованості 

Wcor(формула 8) та вагомість проміжного індексу якості регулювання 

містобудівної діяльності з точки зору доступності земельних ділянок Wland 

(формула 9). 
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Рис.4 Алгоритм розрахунку ваг середньої для інтегрального індексу 

якості регулювання містобудівної діяльності. 
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Рис. 5 Алгоритм розрахунку інтегрального індексу якості регулювання 

містобудівної діяльності. 

Сукупна значущість індексів бюрократичності, корумпованості та 

доступності земельних ділянок дорівнює одиниці (формула 10). 

bur cor landw w w+ + = 1                                                                            (10) 

Інтегральний індекс якості регулювання містобудівної діяльності 

розрахований автором як середня арифметична зважена від проміжних 

індексів якості регулювання містобудівної діяльності з точок зору 



бюрократичності, корумпованості та доступності земельних ділянок 

(формула 11,12.) 
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= + +                       (11) 
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Алгоритм розрахунку інтегрального індексу якості регулювання 

містобудівної діяльності наведений на рис. 3.5. 

З 125 країн світу автором для подальшого аналізу обрані 28 країн 

Східної Європи та Центральної Азії (Eastern Europe and Central Asia region), 

тобто регіон, до якого відноситься і Україна.  

Таблиця 1 

Формування відносних індикаторів якості регулювання 

містобудівної діяльності в Україні 

 Значення відібраних 

показників Всесвіт-

нього Банку в Україні 

за роками 

Найкраще 

(мінімальне або 

максимальне) 

значення показнику 

Всесвітнього Банку 

серед країн ECA  

Рівні якості значень 

показників регулювання 

містобудівної діяльності 

в Україні Qi  

(% до еталону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Роки 2002 2005 2008 2010 Знач. Країна 2002 2005 2008 2010 

І1 125,6 114,3 135,43 142,3 26,34 Арменія 28,7 35,1 23,1 19,2 

І2  10,41 8,03 11,33 11,08 2,06 Грузія 61,6 70,4 58,2 59,1 

І3  19,48 14,84 32,67 36,2 2,66 Монтенегро 52,2 63,6 19,9 11,2 

І4   55,66 49,85 31,77 26,74 3,70 Естонія 6,4 16,2 46,6 55,0 

І5  70,41 64,1 59,09 53,2 0,00 

Венгрія, 

Монтенегро 1,4 10,2 17,3 25,5 

І6  41,2 35,8 26,97 24,31 0,00 

Словенія, 

Венгрія, 24,1 34,1 50,3 55,2 



Арменія 

Продовж. табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

І7  24,69 11,56 9,42 6,31 0,00 

Словенія, 

Монтенегро, 

Латвія 52,0 77,5 81,7 87,7 

І8  31,5 26,47 19,32 21,75 0,00 

Арменія, 

Венгрія, 

Литва, 

Словенія 22,5 34,9 52,5 46,5 

І9   27,8 32,1 29,77 26,4 0,65 Хорватія 14,9 1,7 8,8 19,1 

І10 28,05 25,14 50,21 61,4 3,02 Монтенегро 61,8 65,8 31,6 16,4 

І11  24,9 26,7 19,31 16,3 66,45 Естонія 37,5 40,2 29,1 24,5 

 І12   3,54 4,21 4,35 5,1 68,54 Албанія 5,2 6,1 6,3 7,4 

І13      4,57      0,2 0,2 0,2 0,2 

І14      5,94      0,3 0,3 0,3 0,3 

І15      10,58      0,5 0,5 0,5 0,5 

Опитано 

підпр.     851     

 

        

Q bur            47,5 56,4 33,72 29,8 

Q cor            27,6 35,1 42,8 41,3 

Q land            5,2 11,6 14,67 17,4 

Q int            28,4 34,8 34,13 30,7 

Автором, з метою тестування вищенаведеної методики інтегральної 

оцінки якості регулювання містобудівної діяльності автором розраховані 

інтегральні індекси якості регулювання містобудівної діяльності в країнах 

Центральної та Східної Європи і зокрема в Україні. 

В таблиці 1 наведені розрахунки індикаторів якості регулювання 

містобудівної діяльності в Україні. Стовбець 1 містить умовне позначення 

індикаторів; стовбці 2-5 містять висхідні дані для розрахунку – показники 

якості середовища ведення бізнесу Всесвітнього Банку за роками (дані наявні 

за період з 2002 по 2010 р.); стовбці 6,7 містять найкращі значення 

показників середовища ведення бізнесу Всесвітнього Банку із зазначенням 



країні, де дане значення досягнуто; стовбці 8 – 11 містять розраховані 

автором відносні індикатори якості регулювання містобудівної діяльності за 

період 2002-2010 рр. ( формули 2 – 3). 

Для визначення напрямів підвищення якості регулювання 

містобудівної діяльності в Україні автором складені рейтинги якості 

регулювання містобудівної діяльності в країнах Східної Європи та 

Центральної Азії (ECA) за індексами бюрократичності регулювання 

містобудівної діяльності, корупції в регулюванні містобудівної діяльності, 

доступності земельних ділянок для ведення містобудівної діяльності та 

інтегральним індексом якості регулювання містобудівної діяльності. 

Таблиця 2 

Рейтинги країн Східної Європи та Центральної Азії (ECA) за 

якістю регулювання містобудівної діяльності 

Індекс 

бюрократичності 

регулювання 

містобудівної 

діяльності 

Індекс корупції в 

регулюванні 

містобудівної 

діяльності 

Індекс доступності 

земельних ділянок 

для ведення 

містобудівної 

діяльності 

Інтегральний індекс 

якості регулювання 

містобудівної 

діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Естонія 84,93 Монтенегро 95,37 Албанія 100,00 Естонія 76,31 

Азербайджан 80,57 Словенія 90,56 Турція 71,01 Монтенегро 76,25 

Грузія 80,38 Естонія 90,01 

Боснія та 

Герцеговина 55,58 Грузія 73,34 

Арменія 77,84 Венгрія 87,31 Румунія 45,86 Словенія 70,30 

Монтенегро 75,36 Хорватія 84,93 Хорватія 43,93 Венгрія 66,59 

Болгарія 70,69 Грузія 84,10 Македонія 43,41 Чехія 66,58 

Киргизія 68,44 Чехія 81,93 Казахстан 40,70 Турція 66,34 

Словакія 67,72 Турція 79,75 Грузія 39,32 

Боснія та 

Герцеговина 64,89 

Молдова 65,75 Латвія 79,61 Сербія 34,66 Хорватія 64,77 

Словенія 65,19 Білорусь 78,26 Білорусь 34,19 Арменія 64,01 

Чехія 64,91 Польша 77,68 Естонія 33,42 Латвія 63,50 

 



 
Продовж. табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Латвія 63,03 Литва 77,62 Чехія 33,37 Словакія 63,16 

Венгрія 62,38 Словакія 77,46 Монтенегро 33,30 Литва 60,68 

Литва 60,94 

Боснія та 

Герцеговина 76,18 Молдова 30,98 Болгарія 59,25 

Казахстан 60,69 Арменія 74,48 Словенія 30,24 Молдова 58,81 

Таджикістан 60,30 Болгарія 69,41 Латвія 26,95 Македонія 58,04 

Македонія 53,67 Румунія 68,73 Венгрія 24,28 Білорусь 57,69 

Боснія та 

Герцеговина 52,07 Молдова 66,94 Словакія 24,18 Албанія 57,27 

Албанія 50,01 Македонія 66,86 Польша 21,81 Румунія 56,18 

Сербія 49,34 Сербія 61,35 Арменія 21,80 Польша 55,87 

Узбекістан 47,74 Казахстан 53,16 Литва 21,23 Казахстан 52,59 

Хорватія 45,12 Узбекістан 52,78 Болгарія 20,85 Сербія 52,17 

Польша 43,43 Росія 52,52 Азербайджан 18,31 Таджикістан 45,62 

Румунія 41,91 Таджикістан 49,63 Таджикістан 17,17 Узбекістан 43,12 

Білорусь 39,38 Албанія 42,86 Росія 17,11 Росія 40,31 

Турція 39,09 Україна 42,80 Узбекістан 14,80 Киргизія 38,98 

Росія 36,51 Киргизія 32,86 Україна 14,67 Азербайджан 36,31 

Україна 33,72 Азербайджан 19,04 Киргизія 14,56 Україна 34,13 

 

Отримані дані показали, що Україна, на жаль, знаходиться на 

останньому місці за якістю регулювання містобудівної діяльності серед усіх 

країн регіону. Особливо важка ситуація склалася з доступністю земельних 

ділянок для ведення містобудівної діяльності, лише 14 відсотків опитаних 

Всесвітнім Банком підприємств придбали земельні ділянки. Також процеси 

отримання дозволів на будівництво в Україні є найбільш бюрократичними 

серед країн регіону. Трохи кращою є ситуація з корупцією, але все одно, в 

рейтингу корумпованості регулювання містобудівної діяльності Україна 

знаходиться на третій позиції з кінця, гірше ситуація лише в Киргизії та 

Азербайджані. 
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Рис. 6. Динаміка показників якості регулювання містобудівної 

діяльності в Україні. 

Аналіз динаміки показників якості регулювання містобудівної 

діяльності в Україні показав, що не зважаючи на всі реформи у галузі за 

останнє десятиріччя, ситуація залишається стабільно важкою. Інтегральний 

показник якості регулювання містобудівної діяльності у 2002 році складав 

28,4%, у період з 2005 по 2008 роки ситуація дещо покращилась, значення 

даного показника підвищилось до 35%, але в останні роки ситуація знову 

погіршилась. Доступність земельних ділянок зростає, але дуже повільно – з 

5% у 2002 році до 17,4 % у 2010 році. Показник якості регулювання 

містобудівної діяльності з точки зору її бюрократичності досяг найкращих 

значень у 2005 році, що відповідало рівню таких країн, як Македонія та 

Боснія, але потім знову різко знизився до 30%, що є найгіршим значенням 

серед усих країн регіону. Корумпованість регуляторних процедур 

містобудівної діяльності в Україні залишається незмінно високою. 

Таким чином, розвиток механізмів регулювання містобудівної 

діяльності повинен бути спрямований перш за все на  підвищення рівню 

доступності земельних ділянок для забудовників, зниження бюрократичності 

процедур отримання дозволів на будівництво та боротьбу з корупцією. 


