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CONCEPT OF THE STATE PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF LAND RELATIONS
IN UKRAINE FOR THE PERIOD UNTIL 2030

В України з кожним роком все більше починають приділяти уваги проблемам земельних відносин, невід'ємною
важливою складовою яких є сільськогосподарське та природоохоронне землекористування. Адже ефективне викоP
ристання земель забезпечить безпеку та незалежність країни й загалом — суспільний добробут. Оскільки спеP
цифічність її використання полягає в тому, що вона відіграє роль — території країни, головної державоутврюючої
складової (національна безпека); всезагального просторового базису, що постійно підтримується за рахунок певноP
го співвідношення категорій земель і типів землекористування (просторова); головного засобу виробництва в сільськоP
му і лісовому господарстві (продовольча); основного компонента природи (екологічна); джерело водних, мінеральP
них, лісових, рекреаційних та інших ресурсів (економічна безпека). Саме тому, у досліджені авторами проаналізоваP
но основні негативні чинники, які безпосередньо впливають на розвиток земельних відносин в Україні. Встановлено,
що до сьогодні в Україні відсутній стратегічний документ, який би визначав державну земельну політику на перспекP
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В новітніх умовах господарювання, від&

сутність єдиного стратегічного документа з виз&
начення основних пріоритетів державної пол&
ітики в сфері земельних відносин у поєднанні з
незавершеністю процесів реформування еконо&
мічних, екологічних та правових відносин влас&
ності на землю та інші природні ресурси усклад&
нює розвиток і до цього недосконалих земель&
них відносин та земельного ринку. Попри прий&
няття чинного земельного Кодексу та великої
кількості відповідних нормативних актів, зали&
шаються безліч не врегульованих питань, які
потребують вирішення. Зокрема залишається
відсутнє перспективне прогнозування розвитку
земельних відносин, а також не визначена оп&
тимальна модель розвитку земельного устрою
(ладу) України в цілому та її регіонів, у тому
числі сільськогосподарського землекористуван&
ня. Низькою залишається ефективність викори&
стання земель державної та комунальної влас&
ності, що надані землекористувачам на праві

тиву. Відзначено три варіанти вирішення проблеми розвитку земельних відносин. Констатовано, що для ефективноP
го розвитку земельних відносин потрібне повноцінне організаційне, правове, землевпорядне та фінансове забезпеP
чення, розробку якого необхідно втілювати через державні програми розвитку. В результаті авторами відзначено
основні напрямами розвитку земельних відносин на період до 2030 року. Зокрема щодо визначення моделі економічP
но та соціально орієнтованого і екологічно безпечного земельного устрою (ладу) України та її регіонів; встановленP
ня пріоритету розвитку землевпорядного територіального планування інвестиційноPпривабливого і екологічно безP
печного землекористування, особливо сільських територій; удосконалення системи прав власності на землю, особP
ливо державної та комунальної; розроблення Стратегії розвитку відносин власності на землю та інші природні
ресурси й інших напрямів. Реалізація ефективної програми дій, дозволить позбутись екологічних, економічних та
соціальних проблем у земельних відносинах, покращить економічні показники, а також забезпечить ефективний поP
чаток ринку земель сільськогосподарського призначення та загалом підвищить суспільний добробут країни. ОскільP
ки Концепція Державної програми розвитку земельних відносин на період до 2030 року сприятиме також прийняттю
Програми Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні.

In Ukraine, every year more and more attention is paid to the problems of land relations, an integral part of which is
agricultural and environmental land use. After all, the efficient use of land will ensure the security and independence of
the country and in general — public welfare. Since the specificity of its use lies in the fact that it plays a role of the
territory of the country, the main statePforming component (national security); universal spatial basis, which is constantly
maintained due to a certain ratio of land categories and types of land use (spatial); the main means of production in
agriculture and forestry (food); the main component of nature (ecological); source of water, minerals, forests, recreational
and other resources (economic security). That is why the authors analyzed the main negative factors that directly affect
the development of land relations in Ukraine. It is established that to date in Ukraine there is no strategic document that
would determine the state land policy for the future. There are three options for solving the problem of land relations. It
is stated that the effective development of land relations requires a full organizational, legal, land management and
financial support, the development of which must be implemented through state development programs. As a result, the
authors noted the main directions of development of land relations for the period up to 2030. In particular, to determine
the model of economically and socially oriented and ecologically safe land management (system) of Ukraine and its
regions; establishing the priority of development of land management territorial planning of investmentPattractive and
ecologically safe land use, especially in rural areas; improving the system of land ownership, especially state and communal;
development of the Strategy for the development of ownership of land and other natural resources and others.
Implementation of an effective program of action will eliminate environmental, economic and social problems in land
relations, improve economic performance, as well as ensure the effective start of the agricultural land market and increase
the overall welfare of the country. As the Concept of the State program of development of land relations for the period
till 2030 will promote also acceptance of the State Target Program of Development of Land Relations in Ukraine.

Ключові слова: земельні відносини, земельна політика, збалансований розвиток, земле?
устрій, землекористування, Державна програма розвитку.

Keywords: land relations, land policy, balanced development, land management, land use, State
Development Program.

постійного користування. Крім того, через не&
удосконаленість економічних та правових відно&
син прав власності на землю щодо системи оці&
нки (нормативної, експертної, балансової, іпо&
течної), земельної власності (аграрного та при&
родоохоронного землекористування як нерухо&
мості), необхідної інфраструктури земельного
ринку, відсутності земельного банку тощо, за&
лишається малоефективним землекористування
частини приватної та загалом державної і кому&
нальної власності. А також не запроваджуєть&
ся іпотека землі та на праві оренди зокрема, яка
є необхідною складовою капіталізації землеко&
ристування. Відмітимо надмірну розораність
сільськогосподарських угідь, не виконання за&
ходів щодо створення екологічної мережі Украї&
ни та вкрай повільне формування і внесення в
земельний кадастр територіальних обмежень у
використанні земель і інших природних ресурсів.
Це у свою чергу призводить до порушення еко&
логічно збалансованого співвідношення земель
сільськогосподарського, природно&заповідного
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та іншого природоохоронного, оздоровчо&
го, рекреаційного, історико&культурного,
лісогосподарського призначення, земель
водного фонду, збільшення площі деградо&
ваних, малопродуктивних, а також техно&
генно&забруднених земель.

Зазначимо, що 17 червня 2009 року, роз&
порядженням Кабінету Міністрів України
"Про схвалення Концепції Державної
цільової програми розвитку земельних
відносин в Україні на період до 2020 року"
№ 743&р [6], було відмічено про нагальну
потребу розроблення і прийняття такої
Програми. Попри це, на сьогодні програма
так і не була розроблена та прийнята, хоча
закладені в ній напрями розвитку земель&
них відносин використовувалися при прий&
няті регіональних програм. Все вище&
відмічене обумовлює актуальність та необ&
хідність розроблення концепції державної
програми розвитку земельних відносин в Ук&
раїні на період до 2030 року.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні перед Україною, яка має пере&
хідну економіку стоїть важливе завдання зба&
лансованого розвитку земельних відносин.
Оскільки від ефективної земельної політики за&
лежить розвиток країни в цілому та суспільний
добробут життєдіяльності населення. Модель
взаємодій має важливу роль для використан&
ням потрібних інституційних важелів, зокрема
у контексті сталого розвитку. Саме тому, до&
слідження чинників, які безпосередньо вплива&
ють на розвиток земельних відносин в Украї&
ни, аналіз  стратегічних документів, які б виз&
начали державну земельну політику на перс&
пективу та загалом визначення основних на&
прямами розвитку земельних відносин на пе&
ріод до 2030 року для сьогодення є актуальною.
Загалом поставленою проблематикою в останні
роки займалися такі вчені: Д. Добряк [3], О. Ко&
валишин [10, 11], О. Краснолуцький [4], А. Полі&
щук [15], О. Петрук [5], Т. Титаренко [9], А. Тре&
тяк [10—15], В. Третяк [10—15],  О. Ходаківсь&
ка [16] та багато інших. Попри це, в умовах пе&
рехідного ринкового періоду та внутрішніх змін,
зокрема відкриття ринку сільськогосподарських
земель, актуалізувалося потреба у перегляді
основних концептуальних напрямів розвитку
земельних та відносин власності на землю.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є визначення та оприлюднен&

ня основних концептуальних напрямів розвит&

ку земельних відносин в Україні щодо ефектив&
ного завершення процесів реформування еко&
номічних, екологічних та правових відносин
власності на землю і інші природні ресурси та
системи землекористування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах глобальних проблем людства постає
завдання максимально раціонально та ефектив&
но використовувати свій земельно&ресурсний
потенціал, зокрема земель сільськогосподарсь&
кого призначення як основної складової продо&
вольчого забезпечення. Загалом вважається, що
українські землі відносяться до одних із найба&
гатших у Європі, що у поєднані з помірно конти&
нентальним кліматом зумовлює потенційно висо&
кий рівень сільськогосподарського виробництва.
Так, за даними Постанови Кабінету Міністрів Ук&
раїни "Деякі питання удосконалення управління
в сфері використання та охорони земель сільсько&
господарського призначення державної влас&
ності та розпорядження ними" від 7 червня
2017 року № 413 [2], приведено порівняльну харак&
теристику стану земельного фонду в європейсь&
ких країнах, країнах Європи та України (табл. 1).

Аналіз зазначеної таблиці дозволяє зроби&
ти висновок, про значний невикористаний по&
тенціал українських земель, зокрема сільсько&
господарських. Однак відмітимо також той
факт, що рішенням Конституційного Суду від
25.06.2019 № 8&р/2019, вказана Постанова
щодо стратегії удосконалення механізму управ&
ління в сфері використання та охорони земель
сільськогосподарського призначення держав&
ної власності та розпорядження ними, визна&

Найменування показника Одиниці Україна Країни 
Європи 

Країни 
ЄС 

млн га 60,4 1015,6 437,4 Площа земель 
% 100 100 100 
млн га 28 84 18 Площа чорноземів 
% 46,4 8,3 4,1 
млн га 42,7 474,8 177,7 Площа сільськогосподарських 

земель % 70,7 46,8 40,6 
млн га 32,5 277,8 115,7 Площа орних земель 
% 53,8 27,4 26,5 
млн га 0,3 11,6 5,3 Площа с/г земель, 

сертифікованих як органічні % 0,5 1,1 1,2 
Частка орендованих 
сільськогосподарських угідь 

% 97 62 53 

Ціна інвестицій, тис доларів 
США  

за 1 га 1 4 5,5 

Експерт зернових млн 
тонн 

34,8 130 38,5 

Ціна за 1 гектар земель с/г 
призначення 

тис. дол. 
США 

1,0 3,7 7,2 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика стану
земельного фонду в європейських країнах,

країнах Європи та України

Джерело: доповнено з використанням джерела [2].
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на неконституційною, а саме — як така, що не
відповідає Конституції України [8]. Тому на
сьогодні в Україні відсутній стратегічний доку&
мент, який би визначав державну земельну пол&
ітику на перспективу.

Цього року, а саме 6 липня 2020 року, Дер&
жавною службою України з питань геодезії,
картографії та кадастру України оприлюдне&
но проєкт розпорядження Кабінету Міністрів
України "Про схвалення Концепції Державної
цільової програми розвитку земельних від&
носин та національної інфраструктури гео&
просторових даних в Україні на період до
2030 року", яким відмічено важливість прийнят&
тя концепції державної програми розвитку зе&
мельних відносин в Україні. Зокрема у запро&
понованому проекті відзначено, що залишаєть&
ся недосконалою система державного управ&
ління у сфері використання і охорони земель,
земельного законодавства, державного конт&
ролю за використанням та охороною земель,
незавершеність процесу наповнення відомостя&
ми Державного земельного кадастру про усі
земельні ділянки та інші його об'єкти, відсут&
ність комплексного підходу до охорони земель
і грунтів та механізму економічного стимулю&
вання впровадження заходів щодо використан&
ня й охорони земель і підвищення родючості
грунтів, не проведення моніторингу земель як
системи спостереження за станом земель з ме&
тою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, не&
допущення та ліквідації наслідків негативних
процесів, недосконалість механізму надання
адміністративних послуг у галузі земельних
відносин в електронній формі, у тому числі ви&
дача відомостей з документації із землеустрою,
що включена до Державного фонду докумен&
тації із землеустрою, накопичення та збережен&
ня цих відомостей і знеособлення персональних
даних стримує розвиток земельних відносин та
інтеграцію геопросторової інформації [7].

Враховуючи, що основними принципами дер&
жавної політики у галузі земельних відносин
щодо ефективного завершення процесів рефор&
мування економічних, екологічних та правових
відносин власності на землю та інші природні
ресурси є не тільки зазначені Держгеокадастром
України щодо: забезпечення охорони земель як
основного національного багатства Українсько&
го народу; пріоритетів вимог екологічної безпе&
ки у використанні землі як просторового бази&
су, природного ресурсу і основного засобу ви&
робництва; нормування і планомірне обмежен&
ня впливу господарської діяльності на земельні
ресурси; поєднання заходів економічного сти&
мулювання та юридичної відповідальності в га&

лузі охорони земель [7], але й також розвитку
економічних та екологічних відносин прав влас&
ності на землю і інші природні ресурси; забез&
печення рівності права власності на землю гро&
мадян, юридичних осіб, територіальних громад
та держави; забезпечення гарантій прав на зем&
лю. Тобто це свідчить про те, що вищевказаною
концепцією не визначено необхідні системні на&
прями щодо розвитку земельних відносин та
модель земельного устрою (ладу), який має бути
сформований в Україні на перспективу.

Одночасно, за даними Міністра розвитку еко&
номіки, торгівлі та сільського господарства Ук&
раїни, відзначено, що міністерство працюють над
концепцією розвитку земельних відносин до
2030 року, де об'єднані територіальні громади
стануть центром земельних відносин, оскільки у
них з'являється повноважень та відповідальність.
На думку заступника міністра Т. Висоцького,
"важливим є продовження системної комуні&
кації, щоб кожен орендар чи майбутній власник
землі розумів які в нього права, яка ціна на зем&
лю, і з впевненістю міг би будувати середньо& і
довгострокові плани. Відмічено ним той факт, що
у земельних відносинах держава виступає як
ефективний регулятор та арбітр, який має нада&
вати якісний сервіс і за результатом дискусій
формувати "правила гри" на ринку землі. Зокре&
ма передбачається запуск національної інфраст&
руктури геопросторових даних, запровадження
земельного моніторингу та надання цифрових
послуг. Також обов'язковою передумовою зап&
ровадження ринку землі є інвентаризація земель
(наразі близько 30 млн га земель сільськогоспо&
дарського призначення занесено вже у Держге&
окадастр та є частка земель, які потенційно мо&
жуть стати сільськогосподарськими)" [1].

Цікавим фактом є те, що Мінекономіки роз&
глядає можливість запровадження державної
підтримки для стимулювання екологічного від&
новлення земель, а саме — компенсація витрат
за такими напрямами [1]:

— за інвестиції у зрошення;
— за чистку заболочених місцевостей;
— за відновлення лісосмуг.
Проте відмітимо, що заявлені Мінекономі&

кою напрями розвитку земельних відносин не
є стратегічними.

Аналіз складної ситуації, яка склалася у сфері
земельних відносин, на думку грипи вчених [3—
5; 9—16], спричинена насамперед відсутністю:

— зваженої системної державної земельної
політики щодо формування ринково орієнтова&
ної та екологічно збалансованої моделі земель&
ного устрою (ладу) та землевпорядно&правово&
го механізму реалізації земельних відносин;
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— ефективної системи рентного механізму
регулювання земельних відносин та землеко&
ристування;

— послідовної державної політики щодо
збалансованого розвитку земельного, приро&
доохоронного, лісового, водного, рекреаційно&
го законодавства, особливо в частині відносин
прав власності на землю та інші природні ре&
сурси, фінансування ведення Державного зе&
мельного кадастру, здійснення територіально&
го планування розвитку землекористування та
землеустрою, охорони земель і грунтів, прове&
дення моніторингу земель, формування інвес&
тиційної привабливості землекористування;

— державної політики щодо формування і
розвитку інфраструктури ринку земель сіль&
ськогосподарського призначення;

— належного фінансування фундаменталь&
ної та прикладної землевпорядної науки.

Також, на думку розробників Концепції у
варіанті Держгеокадастру, основними факто&
рами, що зумовлюють таку ситуацію, є [7]:

— ігнорування проблеми комплексного підхо&
ду організації використання земельних та інших
природних ресурсів в розвитку сільських тери&
торій у процесі проведення земельної реформи;

— відставання рівня геоінформаційних ре&
сурсів від темпів розвитку і застосування
інформаційних і телекомунікаційних техно&
логій та невідповідність існуючих геопросторо&
вих даних міжнародним стандартам у сфері
географічної інформації/геоматики;

— недостатня інституційна спроможність
для обробки всіх міжнародних рекомендацій і
директив для створення та використання гео&
просторових даних та необхідність кадрового
оновлення та підвищення професійної підго&
товки фахівців;

— неналежний рівень координації діяль&
ності органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування із здійснення необхідних за&
ходів з територіального планування розвитку
землекористування та міжгалузевої інтеграції
геопросторових даних, а також недостатній
обсяг фінансування.

Відмітимо такі варіанти розв'язання про&
блеми:

Перший — залишити без змін державну полі&
тику у галузі земельних відносин, що обумовить
збереження існуючої системи земельного уст&
рою (ладу) та управління земельними ресурса&
ми, не екологічно збалансований та економічно
ефективний стан використання земель, загост&
рення соціальних проблем у землекористуванні;

другий — здійснити часткові зміни в системі
земельного та іншого природно&ресурсного

законодавства, державного управління земель&
ними ресурсами, збільшити фінансування з дер&
жавного бюджету заходів з інвентаризації зе&
мель, ведення державного земельного кадаст&
ру, удосконалення управління перерозподілом
земель. Це у свою чергу дасть змогу частково
підвищити ефективність земельних відносин і
землекористування, проте не забезпечить істот&
них зрушень у створення умов розвитку еколо&
гічного та інвестиційно привабливого землеко&
ристування, особливо сільськогосподарського,
розвитку земельного ринку, а також ефектив&
ного завершення процесів реформування еконо&
мічних, екологічних та правових відносин влас&
ності на землю та інші природні ресурси;

третій — розробити та затвердити Держав&
ну цільову програму розвитку земельних відно&
син, яка дозволить розв'язати більшість со&
ціально&економічних та екологічних проблем
міського і сільського землекористування, удос&
коналення економічних і правових відносин
прав власності на землю, розвиток територіаль&
ного планування землекористування, земле&
устрою і землевпорядкування, підвищить еко&
лого&економічну ефективність використання та
охорони земель, забезпечить пріоритетність
вимог екологічної безпеки у використанні зе&
мельних та інших природних ресурсів над еко&
номічними інтересами, дозволить сформувати
інвестиційно привабливе сільськогосподарське
та рекреаційне землекористування на селі, за&
безпечить розвиток національної інфраструкту&
ри земельного ринку та геопросторових даних.

Вважаємо, що третій варіант оптимальний для
впровадження. Оскільки, вирішення зазначених
вище проблем, можливе тільки шляхом розроб&
лення, прийняття та виконання Державної цільо&
вої програми розвитку земельних відносин, а саме
щодо ефективного завершення процесів рефор&
мування економічних, екологічних та правових
відносин власності на землю та інші природні. Де
метою Програми, повинно бути визначення та
реалізація основних напрямів державної політи&
ки, спрямованих на удосконалення земельного
устрою (ладу), в тому числі земельних відносин,
а також забезпечення сприятливих умов для зба&
лансованого розвитку ринково&орієнтованого та
екологічно безпечного землекористування
міських і сільських територій, сприяння розв'я&
занню соціальних проблем села та формування
інфраструктури земельного ринку і інвестицій&
но&привабливого сільськогосподарського і рек&
реаційного землекористування, збереження при&
родних цінностей ландшафтів.

Зокрема проблеми пропонується розв'яза&
ти шляхом:



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19—20, 2020

29

— визначення моделі економічно та со&
ціально орієнтованого і екологічно безпечного
земельного устрою (ладу) України та її регіонів;

— визначення пріоритету розвитку земле&
впорядного територіального планування інве&
стиційно&привабливого і екологічно безпечно&
го землекористування, особливо сільських те&
риторій, в процесі зонування земель за катего&
ріями та типами (підтипами) землекористуван&
ня із врахуванням придатності земель і цінності
інших природних ресурсів;

— удосконалення системи прав власності на
землю, особливо державної та комунальної, за&
конодавче введення у земельні відносини су&
спільної (власність українського народу) та кор&
поративної власності на землю в процесі розроб&
лення нової концепції земельного законодавства;

— розроблення Стратегії розвитку відносин
власності на землю та інші природні ресурси,
що забезпечить управління власністю на націо&
нальному, регіональному та місцевому рівнях
та удосконалення інструментарію привати&
зації, банкрутства, антимонопольного, земле&
впорядного, містобудівного регулювання зе&
мельних відносин;

— забезпечення розроблення та прийняття
законів України "Про управління землекорис&
туванням державної і комунальної власності",
"Про зонування земель" "Про рекреаційне зем&
лекористування", "Про землекористування на&
уки та освіти", "Про садівництво громадян" та
оновлення (удосконалення) законів України
"Про землеустрій", "Про екологічну мережу
України", "Про охорону земель", "Про оцінку
земель", "Про державний контроль за викори&
станням та охороною земель" та інших, що по&
в'язані із формуванням і регулюванням земель&
них відносин;

— забезпечення створення системи гаран&
тування прав власності на землю та інфра&
структури земельного ринку;

— визначення регіональних моделей струк&
тури форм сільськогосподарського землекори&
стування (землегосподарювання) із врахуван&
ням природно&економічних та соціальних умов
регіонів;

— завершення землевпорядного формуван&
ня екологічної мережі на місцевому рівні як
екологічного каркасу території України;

— забезпечення обов'язкового здійснення
землеустрою та землевпорядкування землево&
лодінь і землекористування для формування і
державної реєстрації обмежень у використанні
земель;

— забезпечення здійснення класифікації
еколого&економічної придатності сільськогос&

подарських земель для вирощування основних
культур у розрізі регіонів України;

— визначення організаційного, економічно&
го та землевпорядного механізму введення вар&
тості прав на землю в економіку землекорис&
тування, особливо права управління сільсько&
господарським землекористуванням;

— удосконалення підходів до нормативної
грошової оцінки земель та земельних ділянок
на рентних засадах та введення у земельні
відносини екологічної антиренти;

— відновлення кількісного та якісного об&
ліку земель, землеволодінь та землекористу&
вань у складі державного земельного кадаст&
ру;

— забезпечення створення системи оцінки
та бухгалтерського обліку балансової вартості
землекористування для всіх форм господарю&
вання;

— розвитку системи стандартизації у сфері
землеустрою, охорони земель, державного зе&
мельного кадастру, оцінки земельних ділянок,
а також мережі геопорталів, створення мета&
даних та каталогів метаданих.

Здійснення заходів, що викладені дадуть
змогу досягти сталого розвитку землекористу&
вання та ефективного управління і контролю
за використанням та охороною земель, зокре&
ма:

— підвищити ефективність відносин влас&
ності на землю, землекористування, особливо
сільськогосподарського, природоохоронного
та рекреаційного сільських територій та еколо&
гічну безпеку використання суспільством зе&
мельних ресурсів;

— здійснити раціоналізацію (оптимізацію)
землекористування та створити інвестиційно&
привабливе і збалансоване використання зе&
мельних та інших природних ресурсів;

— збільшити надходження від рентних (рен&
ти І та ІІ) платежів за землю в бюджети всіх
рівнів;

— запровадити повноцінний ринок земель&
ної власності, особливо сільськогосподарсько&
го призначення, створити умови для кредиту&
вання землевласників під іпотеку земельних
ділянок та права оренди землі.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

На сьогодні існує ряд негативних чинників,
які безпосередньо впливають на розвиток зе&
мельних відносин в Україні. Зокрема відсут&
ність системної державної земельної політики,
системи рентного механізму регулювання зе&
мельних відносин та землекористування, дієвої
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інфраструктури ринку земель сільськогоспо&
дарського призначення, земельного, природо&
охоронного, лісового, водного, рекреаційного
законодавства в частині відносин прав влас&
ності на землю та інші природні ресурси, а та&
кож планування землекористування та фінан&
сування фундаментальної й прикладної земле&
впорядної науки.

Важливим кроком для вирішення зазначе&
них проблем є інституційна складова, в якій
необхідно за декларувати програму дій з метою
досягнення ефективних земельних відносин та
загалом, суспільного добробуту та довгостро&
кової продуктивності земельних та інших при&
родних ресурсів і загалом збереження еко&
систем для наступних поколінь. Вважаємо,
що прийняття Концепції державного розвитку
земельних відносин в Україні на період до
2030 року сприятиме прийняттю Державної
цільової програми розвитку земельних відно&
син в Україні на період до 2030 року.

Перспективи подальших досліджень поля&
гатимуть у науковому обгрунтуванню моделі
земельного устрою (ладу) України та її регіонів
і пропозицій щодо заходів Державної програ&
ми розвитку земельних відносин на період до
2030 року.
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