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Методологія  дослідження.  Результати  отримані  за  рахунок  застосування  методів:

системного  підходу  –  для  обґрунтування  стратегічних  напрямів  просторового  планування

землекористування, структурно-функціонального аналізу – для визначення складових системи

просторового планування землекористування як основи інтегрованого управління сільськими

територіями.

Результати. Виявлено, що інтегроване планування землекористування сільських територій

є ієрархічною системою, в межах якої  кожен рівень планування забезпечується управлінням

послідуючих деталізованих рівнів, а інформаційна взаємодія відбувається як в прямому, так і в

зворотному напрямках. У свою чергу, планування територіального землекористування сільських

територій базується на основі стратегії та є наступним кроком, що деталізує національний та

регіональний рівень.

Встановлено,  що  інтегрований  підхід  до  розвитку  сільських  територій  полягає  у

комплексному  плануванні  використання  земель  усієї  територіальної  громади  на  основі

землевпорядної документації та плану її соціально-економічного розвитку.  

Показано,  що  саме  наявність  та  жорстке  дотримання  землевпорядної  документації  є

запорукою сталого розвитку сільських територій. 

Новизна. Запропоновано  організаційно-інституційну  структуру  землеустрою,  яка

дозволяє  забезпечити  підвищення  сукупного  капіталу  конкретної  території  при  плануванні

територіального землекористування сільських територій. Доведено переваги даного підходу в

мобілізації  людського,  соціального та  інтелектуального капіталів  для  прийняття  ефективних

управлінських рішень. 

Практична значущість.  Представлений комплексний підхід  дозволить об’єднати плани

соціально-економічного розвитку територіальних громад сільських територій  з просторовою

системою  землеустрою,  що  значно  підвищить  їх  достовірність  та  реалістичність. Це  стане

важливою  конкурентною  перевагою  сільської  громади  як  в  отриманні  коштів  з  державного

бюджету у  вигляді  субвенцій,  так  і  в  залученні  інвестиційного капіталу для  розвитку своєї

території. 
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планування землекористування, мультирівневий і мультисекторальний підхід.
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