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існування суспільства, тому їх стале викорис#
тання має величезне значення для аграрного
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DEVELOPMENT OF PLANNING SYSTEM FOR SUSTAINABLE USE AND PROTECTION
OF AGRICULTURAL LAND

Визначено основні проблеми та доведено необхідність підвищення ефективності функціонування та удосконалення
вітчизняної системи планування використання та охорони сільськогосподарських земель в контексті сталого розвитку аг>
рарного сектора економіки. Визначено, що у процесі планування сталого сільськогосподарського землекористування ма>
ють бути забезпечені необхідні організаційно>територіальні умови задля збалансованого розвитку галузей сільського гос>
подарства. Реалізація зазначеного можлива лише за умови комплексного виконання заходів щодо організації збалансовано>
го використання сільськогосподарських угідь та проектування землекористувань окремих сільськогосподарських органі>
зацій.

Сформовано структурно>функціональну схему системи планування використання та охорони сільськогосподарських
земель, що включає сукупність взаємопов'язаних елементів та механізму їх взаємодії. Обгрунтовано необхідність запровад>
ження інституту територіального зонування в практику сільськогосподарського землекористування на рівні з поділом зе>
мель за категоріями, що передбачає поділ території з урахуванням закономірностей розподілу як природних, так і соціаль>
но>економічних чинників аграрного виробництва в системі таксономічних одиниць. Визначено особливості структури пла>
нування використання та охорони сільськогосподарських земель на різних рівнях управління в Україні. Обгрунтовано про>
позиції щодо удосконалення інструментів та методів оптимізації землекористування і забезпечення сталого використання та
охорони земель, а також впливу на поведінку суб'єктів ринкового обігу земель.

It has been determined that the development of the agrarian sector of the economy is characterized by a transformation of
the land use system, which requires appropriate tools for land use planning and protection, and also actualizes the need to create
a system of sustainable agricultural land use. The main problems are identified and the necessity of improving the efficiency of
functioning and improving the domestic system of planning the use and protection of agricultural land in the context of the
sustainable development of the agricultural sector of the economy is proved. It has been determined that in the process of planning
sustainable agricultural land use, the necessary organizational and territorial conditions must be ensured for the balanced
development of agricultural sectors. The implementation of this is possible only if the integrated implementation of measures for
the organization of a balanced use of agricultural land and the design of land use of individual agricultural organizations.

A structural>functional scheme of a planning system for the use and protection of agricultural land has been formed, which
includes a set of interrelated elements and the mechanism of their interaction. The necessity of introducing the institution of
territorial zoning into the practice of agricultural land use on a par with the division of land into categories is justified, which
implies the division of territory taking into account the patterns of distribution of both natural and socio>economic factors of
agricultural production in the system of taxonomic units. The features of the structure of planning the use and protection of
agricultural land at different levels of management in Ukraine are determined. Substantiated proposals for improving the tools
and methods for optimizing land use and ensuring the sustainable use and protection of land, as well as influencing the behavior
of the subjects of the market turnover of land. The use of modern tools and methods for planning sustainable agricultural land use
should help reduce costs through the identification of internal reserves, as well as the efficient use of all types of resources.

Ключові слова: система, планування, стале використання, охорона, сільськогосподарські
землі, землеустрій, землекористування.

Key words: system, planning, sustainable use, protection, agricultural land, land management,
land use.

сектора економіки та країни в цілому. Адже у
сільському господарстві виробництво про#
дукції пов'язане якраз із якісним станом зе#
мельних угідь, характером та умовами їх вико#
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ристання. Земля є важливим продуктивним ре#
сурсом, без якого неможливе ведення сільсько#
го господарства. Усе це зумовлює особливе
пріоритетне ставлення до сільськогосподарсь#
ких угідь, їх стале використання та координує
дію держави на щонайповніше використання
можливостей власних земельних ресурсів при
умові розв'язання питань щодо продовольчої
безпеки та забезпеченості. Своєю чергою, роз#
виток аграрного сектора економіки характери#
зується трансформацією системи землекорис#
тування, що потребує відповідних інструментів
планування використання та охорони земель,
а також актуалізує необхідність формування
системи сталого сільськогосподарського зем#
лекористування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Дослідження питань організації землекори#
стування, особливостей використання та охо#
рони земель відображені в наукових працях
вітчизняних учених, зокрема Д. Бабміндри,
І. Бистрякова, З. Бриндзі, О. Коваліва, Л. Но#
ваковського, М. Ступеня, А. Сохнича, А. Тре#
тяка та ін. Шляхи розв'язання проблем управ#
ління земельними ресурсами, в т.ч. і плануван#
ня сільськогосподарського землекористування
у різний час розглядалися в роботах Г. Гу#
цуляка, Ю. Гуцуляка, Й. Дороша, О. Дорош,
Т. Євсюкова, Н. Паляничко, В. Чудовської та
ін. Зважаючи на вагомий науковий внесок
існуючих розробок, слід наголосити, що
деякі питання планування розвитку сіль#
ських територій, а також оцінки впливу цьо#
го процесу на формування сталого землеко#
ристування у науковій літературі висвітле#
но недостатньо.

МЕТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є теоретико#методич#

не обгрунтування ефективного функціонуван#
ня та розвитку системи планування сталого
використання та охорони сільськогосподарсь#
ких земель.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Планування сталого використання та охо#

рони сільськогосподарських земель має відпо#
відати цілям та завданням державного соціаль#
но#економічного планування у зв'язку з чим
необхідно враховувати основні принципи со#
ціально#економічного розвитку регіону та
основної земельної галузі — сільського госпо#
дарства, а саме: сталості, енерго# та ресурсоз#
береження, екологічної безпечності, соціаль#

ної допустимості, економічної ефективності
тощо.

Поряд з тим, відмітимо, що існуюча ситуа#
ція у процесі сільськогосподарського землеко#
ристування сформована без належного земле#
впорядного забезпечення. Окрім того, наслідки
такого стану речей дозволяють зробити висно#
вок про те, що, планування сталого землеко#
ристування повинно, передусім, стати основою
системи державного управління у сфері вико#
ристання земельних ресурсів, перешкоджати
деформації економіки країни шляхом органі#
зації раціонального перерозподілу, викорис#
тання та збереження земель. Розв'язання тако#
го масштабного завдання можливо досягнути
завдяки врахуванню у процесі планування
сільськогосподарського землекористування
ключових його еколого#економічних імпера#
тивів.

Очевидно, що в умовах постійного зростан#
ня техногенного та антропогенного наванта#
жень на природні, у т.ч. земельні ресурси, до#
кументи із планування, організації, проекту#
вання використання і охорони земель повинні
розроблятися з урахуванням природоохорон#
ного пріоритету сільськогосподарського зем#
леволодіння та землекористування, територій
середовище стабілізуючого характеру при пе#
рерозподілі земель, пріоритету сільськогоспо#
дарської галузі на родючіші та зручніше роз#
міщених земель, містити розроблення низки за#
ходів із підвищенню родючості грунтів та охо#
рони земель.

Таким чином, сучасна система територіаль#
ного планування актуалізує питання щодо
вдосконалення теоретико#методичних засад
планування і організації використання та охо#
рони сільськогосподарських земель, що базу#
ються на теорії сталого розвитку та врахову#
ють соціальні, економічні та екологічні чинни#
ки процесу землекористування. В зв'язку з цим
актуальною проблемою є формування в рамках
загальної економічної політики стратегії ком#
плексного територіального розвитку і форму#
вання системи сталого сільськогосподарсько#
го землекористування.

У процесі планування сталого сільськогос#
подарського землекористування ключового
значення набуває принцип пріоритетності га#
лузі сільського господарства. Відповідно, у
розробленні планових робіт щодо розвитку
сталого землекористування необхідно вихо#
дити з того, що продуктивні сільськогоспо#
дарські угіддя належать до особливих природ#
них ресурсів і становлять колосальну народ#
ногосподарську і суспільну цінність [1, с. 2].
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Це має відображатися у переважному праві
сільськогосподарського освоєння всіх придат#
них земель, неприпустимості використання
продуктивних земельних угідь для несільсько#
господарських цілей, обов'язкової компен#
сації вартості вилучених зі сфери сільськогос#
подарських земель, що забезпечуватиме збе#
реження та відновлення цілісності природних
комплексів.

Планування сталого сільськогосподарсько#
го землекористування через розробку відпові#
дних планово#проектних та нормативно#право#
вих документів має забезпечити рівноправний
доступ до сільськогосподарського землекори#
стування з боку господарюючих суб'єктів
різних організаційно#правових форм. У процесі
планування повинні враховуватися сформовані
в суспільстві економічні відносини і забезпечу#
ватися умови для розвитку цивілізованого зе#
мельного ринку, що забезпечить його про#
зорість та публічність, неухильне дотримання
прав на земельні ділянки, доступність інфор#
маційного забезпечення при плануванні земле#
користування, а також перешкоджатиме роз#
витку латифундій і спекулятивного ринку. Усі
планові пропозиції та розробки з урахуванням
сучасних економічних теорій, моніторингу ста#
ну земельних ресурсів і досвіду розвинених за#
рубіжних країн повинні зорієнтовуватися на
реалізацію нинішніх завдань, поставлених еко#
номікою країни, яка, відповідно, функціонує в
умовах ринку.

З урахуванням тенденцій і напрямів у ході
сільськогосподарського землекористування
процес його планування має здійснюватися на
засадах узгодженої реалізації розроблення
заходів щодо вдосконалення сільськогоспо#
дарського землекористування із уповноваже#
ними органами влади в галузі управління зе#
мельно#майнового комплексу на базі докумен#
тації із землеустрою. У цьому контексті при
визначенні імперативів планування сталого
сільськогосподарського землекористування з
огляду на існуючі матеріали землеустрою, при#
родооблаштування, містобудування тощо —
забезпечується ефективна взаємодія землевпо#
рядної, містобудівної та природоохоронної
діяльності, яка охоплює всю територію країни,
а також комплексне і раціональне використан#
ня природного та економічного потенціалів;
дотримується збалансоване поєднання інте#
ресів суспільства і законних інтересів право#
власників та громадян, які проживають на виз#
наченій території [2].

Тобто врахування та узгодження імпера#
тивів планування сталого сільськогосподарсь#

кого землекористування на практиці повинно
забезпечувати координацію та формування
відповідних умов рівноправного розвитку
різних форм господарювання, захисту прав
сільськогосподарських товаровиробників та
жителів села, підвищення ефективності земле#
користування, і в підсумку — формування на
цій основі багатоукладної сільської економіки.

Звісно, що у процесі планування сталого
сільськогосподарського землекористування
мають бути забезпечені необхідні організацій#
но# територіальні умови задля збалансованого
розвитку галузей сільського господарства. Ре#
алізація зазначеного можлива лише за умови
комплексного виконання заходів щодо органі#
зації збалансованого використання сільсько#
господарських угідь та проектування землеко#
ристувань окремих сільськогосподарських
організацій, для чого необхідні механізми по#
слідовної реалізації пропозицій схем землеус#
трою в конкретних розробках проектів земле#
устрою.

Проте варто відмітити, що на сьогодні в
Україні відсутній комплексний підхід до фор#
мування системи планування використання та
охорони сільськогосподарських земель. Зага#
лом система являє собою сукупність взаємопо#
в'язаних об'єктів і ресурсів, організованих про#
цесом функціональної консолідації окремих
елементів в єдине ціле. Системний підхід за#
стосовується як загальнонауковий методоло#
гічний напрям досліджень складних об'єктів в
якості моделі системи. Зазначене дозволяє роз#
крити характерні особливості такої системи, а
також збагнути структурне співвідношення і
механізм функціонування регуляторних ін#
струментів у цій сфері. У своїй загальній теорії
систем Л. фон Берталанфі підкреслює, що сис#
тема складається з елементів, які обов'язково
взаємодіють; відтак будь#яка система — це
більше, ніж проста сукупність її елементів, тоб#
то йдеться про властивості емерджентності та
синергії [3]. Загалом визначальними особливо#
стями системного підходу є можливість коор#
динації та скеровування вектору дії розвідки у
напрямі визначення взаємозв'язків і шляхів
формування складного об'єкта із притаманних
йому елементів, а також їх поєднання в єдину
сукупність, цілісну множину.

Безсумнівно, система планування сталого
використання сільськогосподарських земель та
їх охорони має доволі складну будову, дослід#
ження якої не може бути здійснено без фор#
мування моделі чи схеми. Тому така модель має
бути абстрактною, динамічною, структурно#
функціональною [4]. Розвиток системи плану#
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вання сталого використання та охорони сіль#
ськогосподарських земель вимагає існування її
визначальних складових, взаємоузгоджена ро#
бота яких дозволить забезпечити дотримання
та реалізацію конституційних норм щодо зем#
лекористування.

Безумовним вагомим елементом розвитку
моделі системи кожного об'єкта або ж проце#
су виступає розкриття її структурних складо#
вих [5]. Загалом, потреба виокремлення кот#
роїсь зі складових від суцільної системи вини#
кає не через її осібний матеріальний прояв, а,
передусім, зважаючи на її взаємовідносини у
загальній структурі системи та функції, які така
складова реалізовує задля досягнення її клю#
чового призначення. Тому система плануван#
ня використання та охорони сільськогоспо#
дарських земель має передбачати функціону#

вання таких основних елементів:
взаємодія суб'єктів та об'єктів систе#
ми; формування нормативно#право#
вої бази з планування використання
та охорони сільськогосподарських
земель; розробка регламентів та по#
рядку планування з відповідною про#
цедурою; реалізація організаційно#
територіальних та природоохорон#
них заходів щодо сталого викорис#
тання та охорони земель; обгрунту#
вання пропозицій щодо планів та
проектів організації використання та
охорони земель; застосування
інструментів та методів оптимізації
землекористування і забезпечення
сталого використання та охорони
земель, а також впливу на поведінку
суб'єктів ринкового обігу земель;
організація наукових досліджень і
розробки методичного забезпечення
процесу планування; фінансове за#
безпечення планування. Взаємозв'я#
зок структурних елементів системи
планування використання та охоро#
ни сільськогосподарських земель
зображено у вигляді структурно#
функціональної схеми на рисунку 1.

Вивчення системи документуван#
ня процесу планування сталого вико#
ристання та охорони сільськогоспо#
дарських земель (це переважним чи#
ном схеми планування території),
свідчить про відсутність низки прин#
ципових положень щодо інформації
про використання властивостей
землі, наслідком чого, приміром, є те,
що в реальній ситуації не деклару#

ються пропозиції щодо шляхів та напрямів по#
кращення землекористування. У цьому зв'яз#
ку, вбачається актуальною необхідність об#
грунтування мети, завдань, домінант, норм,
методів та вагомості сталого використання та
охорони сільськогосподарських земель на ре#
гіональному рівні, форми та сутності докумен#
тації, шляхом якої зазначене реалізовується.

Цільові вектори для забезпечення сталого
використання та охорони сільськогосподарсь#
ких земель визначені не лише метою соціаль#
но#економічного піднесення аграрного секто#
ра економіки країни, а й потребою врахування
у повному обсязі функціональної багатогран#
ності земельного ресурсу. У цьому зв'язку, ви#
хідну перспективну ціль сталого використання
та охорони сільськогосподарських земель
можна розкрити як забезпечення ефективності

Джерело: сформовано автором на основі [5—7].
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ПЛАНУВАННЯ 
ВИКОРИСТАННЯ ТА 
ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

Рис. 1. Структурно^функційна схема системи
планування використання та охорони

сільськогосподарських земель
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землекористування у сільському господарстві
задля економічного розвитку держави за умо#
ви задоволення суспільних потреб щодо цих
земель, а також законодавчо встановленого
права володіння при дотриманні умов збере#
ження і відтворення їх якісних природних вла#
стивостей.

Встановлена мета досягається у ході роз#
в'язання визначних задач у контексті розвитку
сталого використання та охорони сільськогос#
подарських земель, які розробляються зважа#
ючи на визначальні характерні властивості цих
земель, а саме: природне походження, основа
збереження всього живого на планеті, ро#
дючість, просторова обмеженість, сталість,
тісний контакт з іншими природними ресурса#
ми і засобами виробництва, базовий елемент
майнових відносин, специфічний вид товару
тощо.

З метою найбільш ефективного врахування
просторових особливостей та умов господарю#
вання здійснюється спеціальне районування
або зонування територій та земель, що перед#
бачає поділ території з урахуванням законо#
мірностей розподілу як природних, так і соці#
ально#економічних чинників аграрного вироб#
ництва в системі таксономічних одиниць. Таке
зонування дає змогу систематизувати та ви#
значити територію з метою вивчення фактич#
ного стану, а також прогнозного дослідження
організації землекористування для витривалі#
ших трендів розвитку. Опрацювання наукової
літератури демонструє колосальний діапазон
напрацювань у площині низки аспектів району#
вання і зонування територій та земель, згідно з
якими науковці та спеціалісти різних сфер роз#
кривають власне бачення щодо поділу земель
сільськогосподарського призначення [1; 6—8].
У світовій і вітчизняній практиці зонування
сільських територій відбувається за такими
основними типовими підходами: агроекологі#
чний; еколого#ландшафтний; еколого#еконо#
мічний; кластерний; басейновий [8—10].

Варто наголосити, що переважна більшість
опрацьованих схем районування і зонування
території виділяють ареали лише за окреми#
ми властивостями. У цьому зв'язку зауважи#
мо, що, на нашу думку, намагання сформува#
ти землевпорядну типологію територій, грун#
туючись лише на природній чи економічній
компоненті, є непридатними у теоретичній
площині, адже в землекористуванні є маса
трендів нерідко доволі полярних за своєю на#
правленістю та значенням. Тобто, розкрива#
ючи особливості використання сільськогоспо#
дарських земель на перспективу не можна об#

межуватися лише однією із багатьох ознак.
Саме тому для сільськогосподарських земель
слід здійснювати зонування лише за умови
встановлення конкретних інструкцій та видів
санкціонованого їх використання. Зонування
в агарному секторі економіки можна вважати
одним із найістотніших у структурі інструмен#
тального забезпечення системи планування, а
також базисом розроблення відповідної доку#
ментації щодо землекористування та земле#
охорони.

Тому вважаємо за необхідне запроваджен#
ня інституту територіального зонування в
практику сільськогосподарського землекори#
стування на рівні з поділом земель за катего#
ріями. Так, згідно з видами санкціонованого
землекористування виділяються сільськогос#
подарські зони, де також буде зосереджено
окремі їх категорії залежно від якісних харак#
теристик земель, а саме: особливо цінні, про#
дуктивні, малопродуктивні та деградовані. Сан#
кціоноване землекористування в межах визна#
чених сільськогосподарських зон згідно вста#
новлених регламентів варто здійснювати на
основі порядку використання конкретної тери#
торії. Поряд з тим зазначається, що розроблен#
ня відповідних регламентів може відбуватися
лише через реалізацію низки землевпорядних
робіт. Зазначене узгоджується зі світовою
практикою, згідно якої у всіх розвинених краї#
нах світу види дозволеного сільськогоспо#
дарського землекористування виділяються,
грунтуючись не на містобудівній, а на землевпо#
рядній документації, що здійснюється з метою
забезпечення пріоритетності земелохорони у
зв'язку зі сприйняттям земельних ресурсів в
якості найістотнішого елемента довкілля та
засобу агровиробництва [11].

З огляду на багатофункційну роль земель в
аграрному секторі економіки, розвиток систе#
ми планування використання та охорони
сільськогосподарських земель вимагає відпов#
ідного накопичення, систематизації і аналізу
відомостей про якість та ефективність викори#
стання земельних ресурсів. З цією метою вар#
то виділити відповідні групи організаційно#те#
риторіальних і техніко#економічних заходів
планування: правові, технічні, соціально#еко#
номічні і екологічні.

Планування землекористування відбу#
вається згідно з нормами глави 30 Земельного
кодексу України [12] й входить до складу Ге#
неральної схеми планування території, затвер#
дженої Законом України від 7 лютого 2002 р. У
Генеральній схемі планування території Украї#
ни визначені пріоритети та концептуальні



28
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2018

рішення в сфері планування землекористуван#
ня на території країни в цілому, удосконален#
ня системи розселення та забезпечення стало#
го розвитку територій, виробничої, соціальної
та інженерно#транспортної інфраструктури,
національної екологічної мережі. Реалізація
подібних державних заходів перспективного
спрямування має відбуватися виходячи із до#
речної, збалансованої, упорядкованої та взає#
моузгодженої законодавчої бази, яка своєю
чергою встановлює цілі, завдання, об'єкти та
суб'єкти, порядок виконання, розкриває струк#
туру і значення документації. Окрім того, така
реалізація повинна передбачати новітній про#
відний науково#методичний супровід та чіткий
і прозорий механізм фінансування.

Наголосимо, що задля обгрунтування та
аргументування прийнятих рішень як земле#
впорядна, так і містобудівна документація ма#
ють бути взаємопов'язані та узгоджуватися із
уже затвердженими документальними норма#
ми у сфері планування, використання та охо#
рони земель. Поряд з тим, заходи програм ви#
користання та охорони земель, планування, а
також схем землеустрою слід здійснювати на
етапі проектування шляхом розроблення схем

землеустрою та плану#
вання. На різних рівнях
планування розроблення
та основні завдання схем
землеустрою мають низ#
ку спільних рис. Мета та
завдання, які можливо
реалізувати і досягнути у
зазначеній документації
переважно різняться за
діапазоном та рівнем
конкретизації прийнятих
рішень (табл. 1).

Реалізація соціально#
економічних заходів із
планування використан#
ня та охорони сільсько#
господарських земель
скеровується у напрямі
розвитку дієвої системи
державного управління
цими землями, зростання
ефективності землекори#
стування, забезпечення
відповідних умов для по#
кращення інвестиційного
клімату та зростання
продуктивного потенціа#
лу сільськогосподарсь#
ких земель, трансформа#

цію їх на міцний автономний чинник економіч#
ного зростання.

Збереження, збалансування та відтворен#
ня потенціалу сільськогосподарських земель
переважно забезпечується завдяки запровад#
женню та реалізації низки заходів екологіч#
ного спрямування. Так, задля охорони сіль#
ськогосподарських земель здійснюється роз#
робка ряду програм (на всіх управлінських рів#
нях), які передбачають реалізацію обов'язко#
вих заходів, зважаючи на визначальні особли#
вості процесу господарювання, елементів дов#
кілля тощо.

Варто наголосити, що у зв'язку із певними
особливостями у сфері земельних відносин в
нашій країні, до яких можна долучити функцій#
не розпорошення щодо їх регулювання, різкі
конкурентні відносини землевпорядної, місто#
будівної, природоохоронної та інших видів
діяльності, однією з визначальних умов пол#
іпшення та розвитку системи планування ста#
лого використання і охорони сільськогоспо#
дарських земель повинно стати використання
відповідного інструментарію:

— послідовне цільове узгодження та упо#
рядкування різнорівневих систем планування

Таблиця 1. Структура планування використання та охорони
сільськогосподарських земель на різних рівнях управління в

Україні

Джерело: сформовано автором на основі [2; 10].

Рівень 
планування Концептуальна основа Землевпорядний

документ Основні завдання 

Національний Стратегія сталого 
розвитку «Україна – 
2020», 
Концепція Державної 
цільової програми 
розвитку земельних 
відносин в Україні на 
період до 2020 року 

Генеральна схема 
планування 
території України 

• Питання планування 
використання земель, що 
розглядаються в масштабах всієї 
країни, виходячи з пріоритетних 
напрямків земельної політики 
держави. 

• Забезпечення реалізації 
стратегічних цілей економічної 
політики в сільському господарстві. 

•  Досягнення оптимальних 
умов сталого використання 
сільськогосподарських земель 

Регіональний Регіональні програми 
використання та охорони 
земель 

Схеми 
землеустрою і 
техніко-
економічних 
обгрунтувань 
використання  та 
охорони земель 
областей 

• Синтез територіальних, 
господарських, галузевих та 
міжгалузевих вимог до розподілу та 
використання земель. 

• Підготовка пропозицій щодо 
створення завершеної системи 
землекористувань, сталого 
використання і охорони 
сільськогосподарських земель, 
природоохоронного та інженерного 
облаштування сільських територій 

Місцевий Місцеві програми 
використання та охорони 
земель 

Схеми 
землеустрою і 
техніко-
економічне 
обгрунтування 
використання та 
охорони 
земель районів, 
сільських рад, 
міст, сіл, селищ 

• Підготовка пропозицій щодо 
розрахунку оптимальної площі 
сільськогосподарських земель, їх 
перерозподіл, розміщення 
спеціалізації аграрного 
виробництва, розрахунку структури 
посівних площ, визначенням 
цільових земельних фондів, як в 
цілому по району, так і по 
адміністративних утвореннях, що 
входять до його складу 
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(зі стратегічною можливістю формування
єдиної системи, представленої в якості плану
чи схеми землекористування визначеної адмі#
ністративно#територіальної одиниці), грунту#
ючись на виразному розподілі сфери уподо#
бань;

— розподіл функціональних обов'язків із
планування та охорони сільськогосподарських
земель, формування ланцюга розробки схем
землеустрою водночас із формуванням дер#
жавної, регіональної та приватної власності на
землю, поліпшенням адміністративного поділу
країни.

Регулювання системи планування сталого
використання та охорони сільськогосподарсь#
ких земель на держаному рівні має бути зба#
лансованим у частині бюджетних можливостей
та забезпечення законного розвитку обігу зе#
мель за умови пристосування суб'єктів земле#
користування до умов цивілізованого ринку
земель шляхом реалізації низки заходів фінан#
сово#економічного та інституціонального
спрямування.

Зважаючи на те, що стратегічно#планові
завдання державного розвитку є базою для
системи планування сталого використання та
охорони сільськогосподарських земель на
рівні регіонів, та те, що розвинений земель#
но#ресурсний потенціал належить до ключо#
вих чинників соціально#економічного зрос#
тання країни, вважаємо неодмінним елемен#
том системи планування сталого використан#
ня та охорони сільськогосподарських земель
можливість забезпечувати всі відповідні умо#
ви суб'єктам господарювання з метою безпе#
ребійного виконання ними низки конкретних
взаємоузгоджених заходів щодо залучення
сільськогосподарських земель до їх ринково#
го обігу та зростання ефективності землеко#
ристування, зважаючи на вимоги раціональ#
ного використання угідь та їх охорону. На#
слідком реалізації подібних заходів у системі
планування сталого використання та охоро#
ни сільськогосподарських земель буде залу#
чення до цього процесу максимальної кіль#
кості суб'єктів планової діяльності (зокрема,
владних управлінських органів у сфері зем#
лекористування), а також суб'єктів господа#
рювання, дозволяючи таким чином забезпе#
чити зворотні взаємовідносини системи пла#
нування.

Перехід до ринкових засад господарюван#
ня визначив необхідність розробки нових та
вдосконалення існуючих методичних підходів
при обгрунтуванні розвитку сільськогоспо#
дарського землекористування. З огляду на

зазначені вище імперативи планування стало#
го сільськогосподарського землекористуван#
ня, зміст методів планування необхідно оріє#
нтувати на отримання ефекту від використан#
ня земельних ресурсів не лише при формуванні
раціональної організації території, підвищенні
продуктивності праці або доходів від сільсько#
господарського виробництва. Адже особли#
вості методів планування за сучасних умов по#
лягають у необхідності грунтовнішого враху#
вання конкуренції аграрних товаровироб#
ників, різноманіття форм власності і прав ко#
ристування на землю, а також зростання
відповідальності органів влади, керівництва
сільськогосподарських організацій за резуль#
тати прийнятих рішень. Саме тому викорис#
тання сучасних методів планування сталого
сільськогосподарського землекористування
має сприяти зниженню витрат за рахунок ви#
явлення внутрішньовиробничих резервів,
ефективному використанню всіх видів ре#
сурсів; формуватиме умови для найкращої
взаємодії із зовнішнім оточенням своєчасно#
го виявлення небезпек стійкості землекорис#
тування тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Підсумовуючи зауважимо, що у системі
планування сталого використання та охорони
сільськогосподарських земель повинні дотри#
муватися функції обов'язковості та регулюван#
ня у площині головних ознак розвитку земле#
володіння та землекористування, однак, поряд
з цим, ця система має містити відповідне інфор#
маційне забезпечення та носити прогнозний
характер. Зазначене дозволяє землевласникам
та землекористувачам встановлювати пріори#
тетні цілі у контексті складних та неоднознач#
них умов ведення господарської діяльності.
При цьому держава в процесі планування ста#
лого використання та охорони сільськогоспо#
дарських земель повинна забезпечити належ#
ний контроль за рівнем розвитку продуктивних
сил й регулювати виробничі відносини між су#
б'єктами господарювання з метою забезпечен#
ня оптимальних організаційно#економічних й
регіональних умов землеволодіння та землеко#
ристування.
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