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Research methodology. The results are obtained through the use of the following methods:

systems approach – to justify strategic directions of spatial land use planning; structural-functional

analysis  – to determine the components of the spatial  planning of land use as the basis  of the

integrated management of rural land.

Results. It is revealed that integrated land use planning in rural areas is a hierarchical system

with each level of planning provided by management of subsequent detailed levels, and information

interaction occurs in both forward and reverse direction. The spatial planning of land use in rural

areas is based on the strategy and presents the next step which detalizes the national and regional

level.

It is established that an integrated approach to rural development lies in comprehensive land

use planning across territorial  community based on land use plan documentation and its  socio-

economic development.

It is shown that the presence and strict adherence to land survey documentation is the key to

sustainable development of rural areas.

Novelty. The organizational and institutional framework of land surveying is offered. This

framework  will  allow  increasing  the  aggregate  capital  of  a  certain  area  while  planning  land

management of rural areas. The advantages of this approach are proved: they include mobilization

of human, social and intellectual capital for effective management solutions.

Practical value. The present integrated approach will allow combining the plans of social and

economic development of communities in rural areas with spatial land survey system, which will

significantly increase their accuracy and feasibility. This will be an important competitive advantage

to rural community in obtaining funds from the state budget in the form of subsidies and to attract

investment capital for their territory development.
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