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STRATEGIC LAND USE PLANNING

Статтю присвячено сучасним стратегіям до планування використання земель, яке орієнтоване на доцільність,
збалансованість користування благами землі. Сучасна система планування використання земель є недостатньо скоM
ординованою та потребує врегулювання в досягненні позитивного результату на засадах високої економічної ефекM
тивності. Наголошено на необхідність дотримання вимог екологічної безпеки в системі стратегічного планування
землекористування та охорони земель. Запропоновано здійснити перегляд розподілу функцій на різних рівнях і різних
ланках влади на засадах концептуальних орієнтирів і пріоритетів стратегічного планування використання земель.
Організаційна частина механізму стратегічного планування використання земель включає організаційноMадміністM
ративні методи управління. Акцентовано увагу на тому, що частина функцій управління повинна належати до комM
петенції центральних органів влади, а інша — до компетенції органів місцевого самоврядування.

The article is devoted to modern strategies for land use planning. Strategic land use planning is one of the important
sciences required for people who use or enjoy the benefits of land and work in this field. Existing land use planning
mechanisms have lost their relevance. In this context, the creation of a highly effective land use planning mechanism is
now becoming increasingly important, as the country needs to adapt to changes in both domestic and foreign policy
processes, and as a result needs to address a range of issues, including the formation of effective mechanisms of public
administration in the field of regulation of land resources of the country in the main areas: use, protection and circulation
of agricultural land. Institutional support today is clearly insufficient. Scientific principles of complex strategic planning
of land use are implemented on the logistics of creation, operation and development of organizational and legal mechanism
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for improving land use on the basis of ecological and economic potential and their preservation. Therefore, in principle,
it is necessary to focus on the generalization of scientific theoretical and methodological developments in order to provide
a sound system of knowledge in the field of land management. The modern system of land use planning is insufficiently
balanced and does not provide a positive result in achieving high economic efficiency and environmental safety in land
protection and land use. The priorities of management in the field of use and reproduction of productivity of stateM
owned agricultural lands are recognized as ensuring the implementation of measures for land protection, preservation
and reproduction of soil fertility. According to the concept of sustainable development, the scientific principles in the
field of use and reproduction of productivity of agricultural lands of state property and their disposal are defined. Some
tasks of this concept are to prevent soil degradation processes, increase soil fertility, as well as to rehabilitate disturbed
lands. Therefore, it is proposed to review on a systematic basis the conceptual guidelines and priorities for the distribution
of strategic land use planning functions at different levels and at different levels of government. The organizational part
of the mechanism of strategic planning of land use includes organizational and administrative management methods.
Part of the management functions should belong to the competence of central authorities, part — to the competence of
local governments.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку українського су&

спільства характеризується загостренням пра&
вових, організаційних, економічних, екологіч&
них і соціальних питань, що пов'язані з вико&
ристанням сільських територій. Складність си&
туації зумовлена тим, що відбувається дина&
мічна зміна організаційних структур центральних
органів виконавчої влади у системі стратегіч&
ного планування використання земель. До того
ж потрібно визнати наявність різних, іноді про&
тилежних, політичних інтересів та соціальне
незадоволення діями влади щодо вирішення зе&
мельних питань. До негативних моментів також
слід віднести розпорошеність законодавчих
актів, іноді відмічається їх невідповідність один
одному. Відмічається збільшення кількості по&
рушень земельного законодавства та загост&
рення екологічних проблем у сфері землекори&
стування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження механізмів стратегічного пла&
нування використання земель в Україні зумов&
лена необхідністю створення правового регу&
лювання у цій галузі. Постає потреба у профе&
сійному, обгрунтованому науковими дослід&
женнями, системному створенні стратегічного
планування використання земель на державно&
му, регіональному та місцевому рівнях. Наявні
формування та методологія стратегічного пла&

Ключові слова: стратегічне планування використання земель, землекористування, органі=
заційно=адміністративні методи управління, територіальний устрій, раціональне землево=
лодіння.

Key words: strategic planning of land use, land use, organizational and administrative management
methods, territorial organization, rational land tenure.

нування використання земель у галузі регулю&
вання земельних відносин, на сьогодні не задо&
вольняють запити, оскільки опрацювання за&
питів виконувалось без детальних наукових
параметрів та за відсутності чітко сформова&
них критеріїв правового механізму регулюван&
ня стратегічного планування використання й
охорони земель. На сьогодні відзначається той
факт, що ефективність використання земель в
Україні потребує подальшої оптимізації. За
результатами проведення земельної реформи
в Україні проведено процес розмежування зем&
леволодіння і землекористування. Питання ре&
формування відносин власності на землю зали&
шається не достатньо вирішеним. Певна част&
ка земель сільськогосподарського призначен&
ня та господарств населення відноситься до не&
державної власності. Так, у 2019 р. їх частка
зросла до 36,8 тис. га, порівняно з 29,6 тис. га у
1990 р. [1] збільшились від загальної площі зе&
мель сільськогосподарського призначення.
Ефективність використання земельного фонду
свідчить, що результати проведення земельної
реформи та аналіз стану. Наявна в Україні
фрагментація землеволодіння та землекорис&
тування не становить на сьогодні гострої заг&
рози для ведення масштабної діяльності
відносно сільськогосподарського виробництва.

Аналіз стану ефективності використання
земельного фонду України, тенденції розвит&
ку земельних відносин, на засадах розвитку
процесу подальшого реформування свідчать,
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що наявна фрагментація землеволодінь та зем&
лекористувань не становить на сьогодні гострої
загрози для ведення масштабної діяльності
відносно сільськогосподарського виробництва.
Пріоритетами стратегічного планування вико&
ристання земель у галузі відтворення продук&
тивності земель сільськогосподарського при&
значення державної власності, відповідно до
концепції сталого розвитку у сфері викорис&
тання й відтворення продуктивності земель
сільськогосподарського призначення держав&
ної власності та розпорядження ними, визна&
но забезпечення здійснення заходів з охорони
земель, збереження й відтворення родючості
грунтів, адже окремими завданнями зазначеної
концепції є запобігання деградаційним проце&
сам грунтового покриву, підвищення родючості
грунтів, а також проведення рекультивації по&
рушених земель.

О. Конишева [2] наголошує що, рекульти&
вацію порушених земель необхідно розгляда&
ти, як комплекс заходів щодо реконструкції
ландшафтів, відновлення продуктивності пору&
шених земель та створення на місці "промис&
лових пустель" або на інших ділянках нових
культурних ландшафтів.

За минулі роки Україна здобула великих
здобутків у досліджені природних ресурсів, на&
копичено достатній обсяг фактичної інфор&
мації про обсяги, розміщення і властивості ок&
ремих їх видів і родовищ, узагальнено досвід
сільськогосподарського використання та охо&
рони земель, досліджено закономірності
організації територіальних громад. Зазначаєть&
ся той факт, що стратегічне планування вико&
ристання земель в Україні віддалене від опти&
мального. Великою кількістю українських агра&
ріїв ігноруються основні агротехнічні заходи за
технологічними картами вирощування сіль&
ськогосподарських культур. Спостерігається
порушення структури посівних площ, в сіво&
зміні змінюється науково обгрунтоване чергу&
вання культур. Потрібно також акцентувати
увагу на тому, що процес агрохімічного обсте&
ження полів на вміст рухомих форм мікроеле&
ментів, вмісту гумусу, кислотності грунту спря&
мований на відтворення продуктивності грун&
тів.

Комплексному теоретико&практичному
дослідженню прикладних аспектів стратегічно&
го планування використання земель, розв'язан&
ню проблем формування новітнього підходу у
сфері стратегічного планування використання
земель присвятили свої праці українські вчені:
Крисанов Д.Ф. [3] аналізував основи страте&
гічного планування використання та охорони

земель; Костенко В.А. [4], який розглянув пи&
тання раціонального забезпечення стратегічно&
го планування; Панас Р.А. [5] акцентував ува&
гу на концептуальній політиці стратегічного
планування щодо еколого&економічного роз&
витку землекористування в Україні; Сменти&
на Н.О. [6] проаналізувала науково&теоретичні
засади реалізації земельного потенціалу Украї&
ни, базуючись на світовому досвіді страте&
гічного планування використання земель; Ба&
люк С.В., Величко В.В., Горін М.Н. [7] обгрун&
товують наукові засади стратегічного плану&
вання нормативно&правової бази у сфері управ&
ління земельними ресурсами; Паламарчук
М.А., Паламарчук О.М. [8] визначили теорети&
ко&методологічні аспекти дослідження у сфері
управління земельними ресурсами територі&
альних громад; Дорош О.С. [9] займався питан&
ням удосконалення стратегічного планування
використання земель.

Попри наявність великої кількості наукових
праць відносно стратегічного планування вико&
ристання земель, потребують врегулювання
деякі структурні, організаційні, правові, інсти&
туційні аспекти їх формування. Виникає не&
обхідність конкретизації сутності характерис&
тики трансформації суспільних відносин у
сфері стратегічного планування використання
земель. Вирішення цих питань потребує підви&
щеної уваги як з боку держави, так і науки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Наукові засади комплексного стратегічно&

го планування використання земель реалізу&
ються на логістиці створення, функціонування
та розвитку організаційно&правового механіз&
му вдосконалення землекористування на заса&
дах еколого&економічного потенціалу та їх збе&
реження. Тому принципово необхідно зосере&
дити увагу на узагальнені наукових теоретико&
методологічних наробок з метою обгрунтова&
ної системи знань у сфері управління земель&
ними ресурсами.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення наукових за&

сад концепції стратегічного планування вико&
ристання земель.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Стратегічне планування використання зе&
мель в Україні є важливою функцією в сфері
державного управління у галузі земельних
відносин. Пріоритети раціонального землеко&
ристування полягають у створенні та впровад&
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женні перспективних програм стратегічного
планування використання й охорони земельних
ресурсів на засадах розвитку демографічних,
географічних, екологічних, економічних, істо&
ричних та інших особливостей конкретних те&
риторій.

Державне управління землями орієнтоване
на стратегічне планування використання зе&
мельного фонду та врегульоване нормами пра&
ва. Діяльність органів державної влади та
органів місцевого самоврядування у сфері ре&
гулювання земельних відносин спрямована на
врегулювання використаних територій. Стра&
тегічне планування використання охорони зе&
мель сільськогосподарського призначення і
прилеглих до них земель полягає у розробці та
затвердженні землевпорядної документації.

Дослідження правових засад стратегічного
планування використання земель в Україні доз&
волило визначити певні недоліки економічно&
го регулювання у цій сфері, суттєвим з яких є
відсутність Державної цільової програми роз&
витку земельних відносин в Україні на період
до 2020 р., які мають стати важливими елемен&
тами системи правового регулювання засад
планування використання та охорони земель.

Реалізація ефективного стратегічного пла&
нування використання земель залежить від роз&
роблення відповідних законів, стратегій,
інструкцій і потребує розв'язання як коротко&
строкових, так і довгострокових завдань. Ще
одна суттєва проблема для України, що може
завадити ефективній роботі з стратегічним пла&
нуванням використання земель — жорсткий
розподіл повноважень між державними орга&
нами, кожен з яких веде свою політику, що за&
важає ефективному виконанню робіт із стра&
тегічного планування використання земель.
Тому з огляду на вищезазначене важливим є
залучення до співпраці всіх зацікавлених сторін
із метою опрацювання єдиної політики стосов&
но стратегічного планування використання зе&
мель, розгляду думок та побажань, як держа&
них органів влади, промисловості, приватних
інвесторів, представників громад і недержавних
організацій.

В Україні переважають ресурси сільсько&
господарського використання. Основним ре&
сурсом аграрного виробництва є земля. Згідно
з даними Державної служби статистики Украї&
ни у 2017 році загальна площа сільськогосподар&
ських угідь в Україні дорівнювала 41 489,3 тис.
га (з неї 32 544,3 тис. га складає рілля), що ста&
новить 132 789 кілометрів квадратних від за&
гальної площі території держави. У структурі
площ сільськогосподарських угідь 13 256,6 тис.

га займає рілля, 8 567,3 тис. га — пасовища,
4 327,9 тис. га — сіножаті.

Відповідно до статистичних даних, дина&
міка земельних ресурсів за 2013—2019 рр., а
саме площа сільськогосподарських угідь, ха&
рактеризується тенденцією до скорочення на
1234,5 тис. га, проте для ріллі характерне зрос&
тання на 1242,7 тис. га. Попри зменшення обся&
гів земельних ресурсів, Україні вдається займа&
ти одну з лідируючих позицій у світі за показ&
ником площі сільськогосподарських угідь та
ріллі на одного громадянина України. Україна
займає четверте місце у світі за обсягом сіль&
ськогосподарських угідь у розрахунку на од&
ного жителя з показником 0,93 га, а за обсягом
ріллі на одного жителя — друге місце (0,74 га).
Наведенні показники, з однієї сторони,
свідчать про міцну забезпеченість масштабни&
ми обсягами землі для всіх жителів країни та
достатню кількість сільськогосподарських
угідь для розвитку сімейного фермерства, а з
іншого боку, про відсутність резервів для зро&
стання земельних ресурсів.

В умовах науково&економічного прогресу
формування матеріальних благ є процесом
плідної взаємодії людей і природи. На всіх ета&
пах розвитку сільськогосподарського вироб&
ництва очевидним є посилення взаємодії мате&
ріального виробництва і природи на засадах
взаємозалежності. Наявність відповідних при&
родних територіальних ресурсів цілком впли&
ває на розвиток продуктивних сил певного ре&
гіону, прискорюючи або сповільнюючи їх ди&
наміку.

Подальший розвиток сільськогосподарсь&
кого землекористування пов'язаний з ураху&
ванням господарського обігу дедалі більшої
кількості природних ресурсів і утворення на&
вантаження на навколишнє середовище. Залу&
чення до використання природних багатств
істотно залежить від рівня розвитку продук&
тивних сил.

За запасами природних ресурсів Україна
займає провідне місце в Європі. Природно&ре&
сурсний потенціал території визначається, як
запаси, цінності, засоби. Ресурси розглядають&
ся як сукупність усіх можливостей, засобів,
запасів, джерел, що є і можуть бути мобілізо&
вані, використані для досягнення певної мети.
Наша країна займає перше місце за кількістю
орних земель, за запасами кам'яного вугілля,
природного газу, калійної і кам'яної солей, за&
лізної й марганцевої руд, сірки тощо.

За минулі роки в Україна досягла великих
успіхів у вивченні природних ресурсів, нагро&
маджено велику фактичну інформацію про об&
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сяги, розміщення і властивості окремих їх видів
і родовищ, узагальнено досвід господарського
використання, досліджено закономірності те&
риторіальної організації. Одним із вагомих
чинників кризового стану земель є відсутність
загальнодержавної програми стратегічного
планування використання й охорони земель.
Неможливо не погодитися з позицією, що про&
цес планування заходів, спрямованих на збере&
ження та підвищення родючості грунтів, може
досягти успіху лише за однієї умови, якщо воно
буде засноване на основі законів розвитку ро&
дючості грунтів та їх взаємодії з іншими при&
родними факторами.

Загальноприйнятим є той факт, що рівень
сільськогосподарських витрат прямо пропор&
ційно залежить за рахунок регіонально&тери&
торіального розташування господарства, рівня
родючості грунтів, вартості та якості оборот&
них засобів сільськогосподарського виробниц&
тва. Їх сума отримує розрахунок за наявності
основи величин показників, які вказані у сис&
темі показників ефективності стратегічного
планування використання та відтворення про&
дуктивності земель. На ефективність впровад&
ження заходів із відновлення земель впливає
контроль за плануванням використання і охо&
роною земель, лише за однієї мети — забезпе&
чення додержання органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, підприє&
мствами, установами, організаціями й громадя&
нами земельного законодавства України.

На сьогодні стан стратегічного планування
використання та охорони країни характеризу&
ються низкою економічних факторів, попри те,
що Україна володіє одним із найбільших родю&
чих земельних угідь, порівняно з іншими дер&
жавами світу. Однак наявні механізми страте&
гічного планування використання земель втра&
тили актуальності. За цієї обставини створен&
ня високоефективного механізму планування
використання земель стає дедалі актуальнішим,
особливо з огляду на потребу провести процес
адаптації до змін внутрішньогосподарському
середовищі та в зовнішньополітичних процесах.
Вирішення цього питання вимагає консолідо&
ваного комплексного врахування багатьох ас&
пектів, серед яких основним є формування про&
цесу механізму державного управління у сфері
регулювання земельного ресурсу країни. Інсти&
туційне забезпечення на сьогодні залишається
явно недостатнім.

Ефективність механізму управління у сфері
стратегічного планування використання земель
сільськогосподарського призначення спрямо&
вана на вирішення проблем щодо питань дер&

жавної власності, запобігання процесам зло&
вживанням, недопущення соціальної напруги у
сфері стратегічного планування використання
земель.

На території України для господарського
використання залучено значні обсяги тери&
торії країни. Надзвичайно високим є рівень
розораності території, який становить майже
половину територій. Тенденції розвитку зем&
лекористування орієнтовані на європейські
країни, де рівень освоєності території не пе&
ревищує 35 %. Лісистість території України
становить 132 564,2 тис. га, що недостатньо для
забезпечення екологічної рівноваги. Але ви&
никає нагальна потреба орієнтуватися на се&
редній показник європейських країн, який
визначений на рівні 25—30 %.

Надмірна розораність земель (понад
30 183,6 тис. га земельного фонду України), у
тому числі на схилах, утворились порушення
екологічно збалансованого співвідношення
сільськогосподарських угідь, лісів та водойм,
які негативно вплинули на точну стійкість аг&
роландшафтів і зумовило відповідне техноген&
не навантаження у сфері екології.

Найбільш вагомим фактором зниження
продуктивності земель і зростання деградації
агроландшафтів являє собою водна ерозія
грунтів. На якісний стан земельних ресурсів
мають вплив також інші негативні фактори, а
саме засоленість, солонцюватість, перезволо&
ження, кислотність, кам'янистість.

Стрімке сільськогосподарське використан&
ня земель призводить до відчутного зниження
родючості грунтів через їх переущільнення,
зокрема чорноземів, втрати грудкувато&зерни&
стої структури, водопроникності та аераційної
здатності з усіма екологічними наслідками.

У період останніх років визначено, що не&
достатньо задіяним для оптимізації стратегіч&
ного планування використання та охорони зе&
мель залишається механізм загального по&
єднання заходів з економічного стимулювання
і юридичної відповідальності у сфері охорони
земель, а також встановлення на законодавчо&
му рівні природоохоронних обмежень у вико&
ристанні земель шляхом здійснення ефектив&
ного землеустрою.

Погляд у історичне минуле, у проблемати&
ку розвитку та формування земельних від&
носин, реформування яких започатковане у
1991 році і не завершене досі, свідчить, що за&
проваджено еколого&економічної моделі гос&
подарювання з передачею сільськогосподарсь&
ких земель у приватну власність. Однак процес
приватизації колективних сільськогосподарсь&
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ких підприємств пройшов не повною мірою на
засадах економічно справедливих приорітетів.
Відзначилась відсутність соціально&економіч&
ного обгрунтування перерозподілу земель.
Така ситуація стала причиною повного под&
рібнення сільськогосподарських полів: 6,9 млн
громадян набули право на земельну частку, а
27 млн га сільськогосподарських земель пере&
дано у приватну власність. Але відсутність
практичного досвіду використання земель у
активі, відсутність техніки та належного рівня
застосування технологічних засобів визначили
стійку тенденцію до неефективного викорис&
тання значної кількості розпайованих земель&
них ділянок.

На сьогодні обмежено реалізацію заходів з
планування використання земель, яка спрямо&
вана на ефективне використання землі. Це зу&
мовлено процесом урбанізації, що призводить
до необгрунтованої зміни цільового призначен&
ня земель та подальшого подрібнення земель&
них ділянок.

Державна земельна політика актуалізована
на рівні раціоналізації, ефективності, профе&
сійності, управління земельними ресурсами.
Раціоналізація державної земельної політики
передбачає впровадження органами державної
влади діяльності у галузі земельних відносин.
Продовольча і сільськогосподарська організа&
ція ООН містить рекомендації з урахуванням
критеріїв належного державного управління
земельними ресурсами та визначає якість дер&
жавної земельної політики щодо забезпечен&
ня продовольчої безпеку країни, створення
еколого&економічних безпечних умов для про&
вадження господарської діяльності та прожи&
вання громадян.

Європейська економічна комісія ООН ви&
значає рекомендації щодо питань управління
земельними ресурсами з метою визначення як&
існого державного управління земельними ре&
сурсами. Зазначено, що повинні бути виконані
наступні заходи: визначення на законодавчо&
му рівні форм користування і прав на землю і
характеру власності землі, обмежень і зобо&
в'язань, які повинні реєструватися.

До основних завдань слід віднести: забез&
печення прозорої діяльності стратегічного пла&
нування використання земель, охорону та обіг
земель сільськогосподарського призначення.
Особливо слід акцентувати увагу на систему
управління земельними ресурсами щодо задо&
волення попиту споживачів на засадах прове&
дення постійного моніторингу земель, оцінки
їх ефективності та здійснення контролю за ви&
користанням. Важливим є цілісність і про&

зорість функціонування системи стратегічно&
го планування використання земель з ураху&
ванням критеріїв оцінки та показників стану,
яка звітують про витрати коштів і часу на ви&
конання кожної операції із землею, а також
ступінь задоволення потреб.

Реалізація механізму стратегічного плану&
вання використання земель дає змогу забезпе&
чити функціональну ефективної та прозорість
системи управління у сфері планування вико&
ристання земель сільськогосподарського при&
значення державної власності. Досконале стра&
тегічне планування розвитку сільських регіонів
сприяє забезпеченню продовольчої безпеки,
підвищенню ефективності регіональної земель&
ної політики, цивілізованому розв'язанню про&
блем у сфері земельних відносин. Зрозуміло,
що тенденція розвитку системи землекористу&
вання має бути спрямована на шлях стратегіч&
ного удосконалення на засадах забезпечення
раціональне використання земель сільськогос&
подарського призначення з урахуванням за&
конних інтересів суспільства, територіальних
громад та держави. До основних завдань стра&
тегічного планування використання земель
відносять: удосконалити механізму управління
у сфері використання та охорони сільськогос&
подарських земель на засадах збереження та
відтворення родючості грунтів, оптимізацію
структури земель різного призначення та сис&
теми землекористування загалом, актуалізацію
даних Державного земельного кадастру. До ак&
туальних питань також належать завдання
щодо провести консервацію деградованих, ма&
лопродуктивних та техногенно забруднених
земель. Визначено необхідність проведення ре&
культивації земель відповідно до проєкту зем&
леустрою щодо використання екологічно не&
безпечних, економічно неефективних земель&
них ділянок та їх залуження або заліснення.
Отже, викладена система принципових засад у
системі планового землекористусвання забез&
печує раціональне використання земель
сільськогосподарського призначення в Україні.
Безумовно, що технологічний процес викори&
стання земель сільськогосподарського призна&
чення потребує вдосконалення з орієнтуванням
на захист та охорону від негативних процесів,
запобігання забрудненню і погіршення еколо&
гічного стану. Але потрібно враховувати показ&
ник щодо скороченням площі сільськогоспо&
дарських угідь у розрахунку на одного жителя
України, який є чи не найголовнішим у страте&
гічному плануванні використання земельних
ресурсів та орієнтований на необхідність у
підвищенні ефективності використання земель.
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Запроваджений механізм планування вико&
ристання земельних ресурсів базується на
вдосконалені наукових засад еколого&еконо&
мічної політики, на мінімалізмі соціальної на&
пруги у сфері земельних відносин, застосуванні
принципів господарського зниження рівня ко&
рупції. Ефективність економічного механізму
планування раціонального сільськогоспо&
дарського землекористування залежить від
об'єктивності визначення еколого&економічної
політику суб'єкта господарювання.

Підвищенню ефективності стратегічного
планування використання земель сприятиме
законодавче забезпечення, посилення відпові&
дальності за псування і забруднення земель,
формування системи стратегічного плануван&
ня, визначення чітких орієнтирів державної
політики, чіткий розподіл управлінських
функцій між рівнями та органами управління,
обов'язковість економічного обгрунтування
управлінських рішень, оптимізація плати за
забруднення земель, завершення інвентари&
зації земель, створення підсистем державного
оцінювання земельних ділянок та механізмів
моніторингу.

Таким чином, окреслюючи в загальній
формі систему стратегічного планування вико&
ристання земель в Україні, подальшу конкре&
тизацію повноважень органів державної влади
та місцевого самоврядування, яка полягає у
створенні та впровадженні перспективних про&
грам стратегічного планування використання й
охорони земель з урахуванням екологічних,
економічних, історичних, географічних, демо&
графічних та інших особливостей конкретних
територій, а також у прийнятті на їх основі від&
повідних рішень.

ВИСНОВКИ
Державне регулювання процесу розвитку

стратегічного планування використання земель
виступає першочерговим пріоритетом держав&
ної політики за євроінтеграційним вектором
зовнішньої політики України. Посилення важ&
ливості вирішення проблеми стратегічного пла&
нування використання земель потребує зміни
орієнтації держави у напряму підвищення їх
інвестиційної привабливості, розвиток органі&
заційно&економічного інструменту управління
ризиками та безпекою розвитку сільськогоспо&
дарських угідь, орієнтація на збалансованість
господарської інфраструктури села на мульті&
функціональний розвиток.

Основним завданням вдосконалення меха&
нізму використання у сфері стратегічного пла&
нування використання земель є раціональне

використання земель в інтересах забезпечення
умов для ефективного задоволення потреб сус&
пільства та громадян. Досягнення результату
можливо за умов визначення чітких орієнтирів
механізму удосконалення управління земель&
ними ресурсами на кадастрову оцінку земель,
вдосконалення системи обліку землі та неру&
хомості, формування новітніх підходів до сис&
теми землевпорядкування, завершення рефор&
мування відносин власності на землю. Подаль&
ша реалізація державної земельної політики
передбачає функціональний перерозподіл дер&
жавної влади у сфері земельних відносин на
засадах забезпечення продовольчої безпеки
країни, створення екологічно безпечних умов
для провадження господарської діяльності,
збереження земельно&ресурсного потенціалу для
майбутніх поколінь. Державна земельна політи&
ка визначається з урахуванням критеріїв якісно&
го стану належного планування використання
земель, що містяться в рекомендаціях продоволь&
чої і сільськогосподарської організації.

Аспекти стратегічного планування викори&
стання земель здійснюється шляхом поєднан&
ня різних методів і механізмів у залежності від
особливостей стратегічного планування вико&
ристання земель та складності прийнятих
рішень. Методи стратегічного планування ви&
користання земель, як підсистеми управління
формують взаємозв'язок, а також оптимізацію
характеристик майбутнього розвитку об'єкта
планування, включаючи методи досягнення
способів та обгрунтування їх доцільності, за&
безпечуючи прийняття найбільш ефективних
управлінських рішень. Відсутність науково&об&
грунтованої концепції стратегічного плануван&
ня використання земель призвела до суттєвих
недоліків у системі сільськогосподарського
землекористування і втрати державою функцій
управління земельним фондом, особливо в ча&
стині охорони земель.

Сучасна система стратегічного планування
використання земель не забезпечує позитивний
результат в досягнені високої економічної
ефективності, екологічної безпеки в землеко&
ристуванні. Компетенції органів місцевого са&
моврядування та центральних органів влади
потребують перегляду функцій управління на
системній основі концептуальних орієнтирів і
пріоритетів розподілу функцій управління зе&
мельними ресурсами.
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