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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сільське господарство як одна з провідних галузей еко-
номіки України виступає головним роботодавцем та одним із основних джерел 
створення валового внутрішнього продукту країни. Вирішальна роль у розвитку цієї 
галузі належить земельним ресурсам та ефективній еколого-економічній збалансо-
ваній моделі їх використання. Але кардинальні соціально-економічні трансформації 
у системі земельних відносин, спричинені проведенням земельної реформи в країні, 
не забезпечили формування моделі економіки сталого сільськогосподарського зем-
лекористування. Передумовою досягнення цієї мети, як показує європейський дос-
від, є запровадження механізму консолідації земель.  

Консолідація земель сільськогосподарського призначення пов’язана не лише із 
забезпеченням підвищення ефективності ведення сільського господарства за раху-
нок зменшення рівня фрагментації земель та раціонального їх використання, а й із 
підвищенням зайнятості сільського населення, удосконаленням податкової політи-
ки, покращанням інфраструктури та здійсненням заходів з охорони навколишнього 
середовища. Створення сприятливих умов ведення сільського господарства через 
консолідацію земель розглядається як один із пріоритетних напрямів гармонізовано-
го екологічного, соціального та економічного сталого розвитку сільських територій. 
Зазначене визначає доцільність формування інституціональних основ консолідації 
земель сільськогосподарського призначення. 

Дослідження теоретичних і правових основ, способів і методів проведення 
консолідації земель сільськогосподарського призначення, розвитку земельних від-
носин у контексті запровадження консолідації земель в Україні знайшли відобра-
ження в наукових працях вітчизняних учених. Особливий інтерес щодо розвитку 
теорії та інституціонального забезпечення консолідації земель становлять роботи 
Д.С. Добряка, Й.М. Дороша, Т.О. Євсюкова, В.М. Кілочка, О.В. Краснолуцького, 
П.Ф. Кулинича, А.Г. Мартина, М.Г. Ступеня, А.Я. Сохнича, Л.В. Ткачук, А.М. Тре-
тяка, А.М. Шворака та ін. Значний внесок у дослідження проблем і розвитку консо-
лідації земель зробили і зарубіжні вчені S. Burton, R. Bullard, D. Demetriou, T. van 
Dijk, M. Hartvigsen, E. Jacoby, J. Sonnenberg, J. Thomas, A. Vitikainen та ін.  

Проте недостатньо дослідженими залишаються теоретико-методологічні та 
методичні засади фрагментації сільськогосподарських земель як передумови прове-
дення консолідації. Зокрема, потребує уточнення сутність цієї категорії та її зміст, 
методики оцінки рівня фрагментації земель та її впливу на ведення ефективного то-
варного сільськогосподарського виробництва в умовах України. Залишаються неви-
рішеними питання правового механізму та методичного забезпечення проведення 
консолідації земель сільськогосподарського призначення, фактично відсутнє ком-
плексне дослідження порядку й методики оцінки результатів її проведення. Не   
сформовано інституціональних засад формування консолідації земель сільськогос-
подарського призначення та її державної стратегії. Потребують удосконалення ок-
ремі питання запровадження повноцінного ринку земель сільськогосподарського 
призначення як одного з ключових елементів механізму забезпечення успішного 
проведення консолідації земель. Також є потреба в переосмисленні іноземного дос-
віду з проведення консолідації земель та його адаптації для умов України, в методо-
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логічному забезпеченні розвитку системи землеустрою як основного механізму з 
реалізації консолідації. Саме цим зумовлені вибір теми, постановка мети й завдань 
дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні ре-
зультати дослідження пов’язані з тематикою науково-дослідних робіт Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва і є складовою наукових 
тем кафедри управління земельними ресурсами та кадастру "Економіко-правові за-
сади управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та кадастрового 
механізмів" (номер державної реєстрації 0116U003885), де автором розроблено ін-
ституційні засади запровадження процесу консолідації земель сільськогосподар-
ського призначення і запропоновано методичний підхід до формування стратегії її  
розвитку в Україні та досліджено роль і значення консолідації земель в умовах    
функціонування ринку земель; і кафедри маркетингу, підприємництва та організації 
виробництва "Науково-методологічне забезпечення підприємницької, маркетинго-
вої, логістичної діяльності підприємств агропродуктового комплексу та розвитку 
земельних відносин на інвестиційно-інноваційних засадах" (номер державної реєст-
рації 0116U000001), де автором розвинуто та обґрунтовано методичні засади оцінки 
рівня фрагментації земель і сільськогосподарського землеволодіння (землекористу-
вання) та оцінки ефективності проведення консолідації земель сільськогосподар-
ського призначення.  

Дослідження пов’язані з реалізацією проекту Продовольчої та сільськогоспо-
дарської організації ООН (ФАО) "Технічна допомога Міністерству аграрної політи-
ки та продовольства України з питань політики підтримки сільського господарства, 
експорту продукції садівництва та консолідації земель" (TCP/UKR/3601), який 
включає компонент "Запровадження добровільної консолідації земель та розробка 
пілотних проектів". У рамках зазначеного проекту автором обґрунтовано концепту-
альний підхід до розгляду консолідації земель як багатофункціонального інструмен-
ту сталого розвитку не лише сільського господарства, а й сільських територій, сфор-
мульовано рекомендації щодо запровадження в Україні методичних підходів до 
проведення консолідації земель – добровільної і за принципом більшості. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є роз-
робка теоретико-методологічних засад і практичних рекомендації з інституціональ-
ного забезпечення консолідації земель сільськогосподарського призначення. Для 
досягнення зазначеної мети поставлені та вирішувалися такі завдання: 

− розкрити сутність категорії "фрагментація земель" як передумови прове-
дення консолідації земель;  

− сформувати методичні засади та здійснити оцінку рівня фрагментації зе-
мель і сільськогосподарського землеволодіння (землекористування); 

− удосконалити дефініційну основу та принципи консолідації земель сільсь-
когосподарського призначення на засадах сталого розвитку сільських територій; 

− поглибити методичний підхід до оцінки ефективності проведення консолі-
дації земель сільськогосподарського призначення; 

− встановити особливості ринково-інституціональних трансформацій зе-
мельних відносин; 
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− удосконалити способи проведення консолідації земель сільськогосподар-
ського призначення; 

− обґрунтувати алгоритм і науково-методичні засади проведення консоліда-
ції земель сільськогосподарського призначення; 

− розкрити сутність поняття "перерозподіл земель" як складової частини 
консолідації земель; 

− обґрунтувати науковий підхід до формування інституціонального середо-
вища консолідації земель сільськогосподарського призначення;  

− розробити методичний підхід до формування стратегії консолідації земель 
сільськогосподарського призначення; 

− розвинути концептуальний підхід до формування парадигми консолідації 
земель сільськогосподарського призначення; 

− обґрунтувати інституціональний підхід до становлення ринку земель через 
механізм консолідації земель сільськогосподарського призначення. 

Об’єктом дослідження є процес інституціонального забезпечення консоліда-
ції земель сільськогосподарського призначення.  

Предмет дослідження – сукупність теоретико-методологічних основ, науко-
во-методичних і практичних положень щодо інституціонального забезпечення кон-
солідації сільськогосподарських земель в умовах сталого розвитку сільських тери-
торій. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертаційної роботи 
становлять положення і принципи сучасної економічної теорії, теорії економіки 
природокористування, сучасної концепції сталого розвитку сільських територій, ре-
зультати досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, які розкривають інституціо-
нальну сутність та основні форми розвитку консолідації земель сільськогосподар-
ського призначення. 

Під час виконання дослідження використано загальнонаукові та спеціальні 
методи дослідження, а саме: аксіоматичний – для визначення суті категорій "консо-
лідація земель сільськогосподарського призначення", "фрагментація земель", "пере-
розподіл земель"; діалектичний – для виявлення генезису всіх умов, у яких здійсню-
ється діяльність учасників консолідації, її спрямованості, ефективності й результа-
тивності; аналізу – для вивчення та висвітлення ролі, значення та місця консолідації 
земель сільськогосподарського призначення в системі земельних відносин, у т. ч. 
землеустрою; синтезу – для порівняння та поєднання різних доктрин щодо процесу 
формування інституту консолідації земель сільськогосподарського призначення (йо-
го елементів, ознак, проблем); індукції та дедукції – для виокремлення проблем та 
прогалин нормативного врегулювання під час запровадження консолідації земель 
сільськогосподарського призначення та її інституціонального середовища; аналогії – 
для порівняння організаційно-правових засад проведення консолідації земель сіль-
ськогосподарського призначення в Україні та у розвинених країнах світу, націо-
нального та зарубіжного досвіду регулювання інституту консолідації земель; струк-
турно-функціонального аналізу – для визначення основних етапів і складових про-
ведення консолідації земель; системного підходу – для обґрунтування стратегічних 
пріоритетів запровадження консолідації земель сільськогосподарського призначення 
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в умовах сталого розвитку сільських територій; абстрагування – для обґрунтування 
інституціонального середовища та парадигми консолідації земель; економіко-
статистичний (графічний, кореляційно-регресійний аналіз) – для встановлення соці-
альних і еколого-економічних наслідків земельної реформи та дослідження ефектив-
ності використання земель сільськогосподарського призначення; картографічний – 
для оцінки просторових умов використання земельних ресурсів і рівня фрагментації 
земель. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна результатів ди-
сертаційного дослідження полягає в розробці теоретико-методологічних засад і 
практичних рекомендацій з інституціонального забезпечення розвитку консолідації 
земель сільськогосподарського призначення. 

Уперше: 
- обґрунтовано методичні засади оцінки в умовах України рівня фрагмента-

ції земель і сільськогосподарських землеволодінь (землекористувань) та апробовано 
їх застосування на прикладі земель за межами окремих населених пунктів Полтавсь-
кої і Харківської областей, що дало змогу визначити показники і фактори фрагмен-
тації земель та їх вплив на ефективність аграрного виробництва; 

- запропонований алгоритм проведення консолідації земель сільськогоспо-
дарського призначення, що базується на використанні сценарного моделювання від-
повідно до підходів консолідації земель – простої і добровільної та комплексної і 
примусової (за принципом більшості); 

- розроблено методичний підхід до формування стратегії консолідації зе-
мель сільськогосподарського призначення в Україні, який передбачає здійснення 
технологічного ланцюга взаємопов’язаних заходів для запровадження процесів фор-
мування і реалізації земельної політики у сфері аграрного виробництва, що дасть 
змогу визначити та узгодити цілі й пріоритети для розробки національної концепції 
консолідації земель сільськогосподарського призначення як окремої сфери регулю-
вання економіки країни.  

Удосконалено: 
- трактування дефініції "консолідація земель сільськогосподарського при-

значення", яке, на відміну від існуючих підходів, розглядає консолідацію як су-
купність заходів із землеустрою щодо регулювання структури прав власності на зе-
млю та багатофункціональний інструмент сталого розвитку сільських територій че-
рез систему регіонального планування на демократичних засадах за участю громади;  

- методичний підхід до оцінки ефективності проведення консолідації земель 
сільськогосподарського призначення, що, на відміну від відомих, передбачає розра-
хунок інтегрального індексу ефективності сільськогосподарського землеволодіння 
(землекористування), частковими складовими якого є коефіцієнти: фрагментації зе-
мель, конфігурації, просторових характеристик, компактності структури землекори-
стування; 

- способи консолідації земель сільськогосподарського призначення, що на 
відміну від існуючих, розглядають обмін, об’єднання, купівлю-продаж та оренду 
земельних ділянок інституціональним підґрунтям усунення проявів фрагментації 
земель лише за умов їх спільного використання під час проведення перерозподілу 
земель разом із цілою низкою інших заходів із землеустрою; 
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- понятійно-категорійний апарат консолідації земель сільськогосподар-
ського призначення шляхом визначення сутності поняття "перерозподіл земель", 
яке, на відміну від існуючих, розглядається як процес перебудови наявної структури 
землеволодіння (землекористування) на основі формування нових земельних діля-
нок і землевласників. Зміст зазначеного процесу передбачає принципи проведення 
перерозподілу земель, серед яких: визначення коефіцієнта внеску кожного землев-
ласника (землекористувача) для задоволення суспільних потреб, його право взаємо-
діяти з тими, хто залучений до процесу перерозподілу земель та шукати від них під-
тримку; чітке формулювання правил, процедур прийняття рішень з широким їх 
оприлюдненням; гарантування еквівалентності вартості землеволодіння (землекори-
стування) до і після перерозподілу (консолідації) земель; недопущення поліпшення 
одного  землеволодіння (землекористування) за рахунок іншого;  

- науковий підхід до формування інституціонального середовища консолі-
дації земель сільськогосподарського призначення, який, на відміну від інших, пе-
редбачає систематизацію базових інститутів та інституцій, що покликані створювати 
сприятливі умови для залучення інвестицій і сталого розвитку сільських територій 
та доповнені інституціями, які забезпечують узгодження економічних, соціальних та 
екологічних інтересів усіх стейкхолдерів; 

- концептуальний підхід до формування парадигми консолідації земель сіль-
ськогосподарського призначення, який, на відміну від існуючого, передбачає кон-
кретизацію взаємозв’язків між основними чинниками формування організаційної 
структури консолідації – інституційністю, зокрема правовою базою, легітимністю 
(дотримання принципу верховенства права); прозорістю; партисипативністю (залу-
ченням до участі); цілями і заходами проведення консолідації земель; джерелами 
фінансування відповідного процесу та навколишнім середовищем; 

- інституційний підхід до інфраструктурного забезпечення ринку сільсько-
господарських земель, який передбачає здійснення операцій купівлі-продажу зе-
мельних ділянок та/або іншим способом їх відчуження лише учасниками консоліда-
ції земель сільськогосподарського призначення в межах території її проведення. 

Набули подальшого розвитку: 
- наукові підходи до розуміння сутності поняття "фрагментація земель", що 

розглядають це явище з просторового, економічного та правового аспектів у галузі 
землевпорядкування як використання сільськогосподарським землеволодінням (зе-
млекористуванням) великої кількості несуміжних земельних ділянок, що перебува-
ють у власності або/та на умовах оренди; 

- методичний підхід до оцінки ринково-інституціональних трансформацій 
земельних відносин, що базується на комплексній системі правових, соціальних, 
економічних, організаційних, ринкових показників та дає змогу визначити умови 
використання земель сільськогосподарського призначення й типи їх фрагментації з 
метою правильного вибору методичних підходів до проведення консолідації земель.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні те-
оретико-методологічні положення і висновки дисертації доведені до рівня конкрет-
них методичних рекомендацій та реалізації окремих пропозицій.  

Результати дисертаційної роботи, які стосуються запровадження механізму 
врегулювання консолідації масивів земель сільськогосподарського призначення, що 
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перебувають в обробітку, за допомогою вдосконалення законодавчого регулювання 
заходів із землеустрою, були використані Комітетом з питань аграрної політики та 
земельних відносин Верховної Ради України (довідка № 04.11/16-113 від                  
19.04. 2017 р.).  

Напрацювання щодо концептуального підходу до розгляду консолідації зе-
мель як багатофункціонального інструменту сталого розвитку не лише сільського 
господарства, але й сільських територій, запровадження в Україні двох методичних 
підходів з консолідації земель – добровільної і за принципом більшості, методичних 
засад з проведення простої добровільної консолідації земель сільськогосподарського 
призначення, розгляду Держгеокадастру як відповідального (провідного) органу за 
проведення консолідації земель, використання консолідації земель як механізму  
ринкового обігу земельних ділянках в межах пілотних територій, а також низка 
практичних рекомендацій з удосконалення чинного земельного законодавства та 
проекту Закону України «Про консолідацію земель» були використані експертами 
ФАО під час реалізації проекту «Технічна допомога Міністерству аграрної політики 
і продовольства України у рамках підтримки сільського господарства, експорт пло-
доовочевої продукції та консолідація земель» (TCP/UKR/3601) і розробки підсумко-
вого звіту про правову основу з консолідації земель та щодо проекту Закону України 
«Про консолідацію земель» у рамках реалізації проекту (довідка № 12 від 
19.03.2018 р. та лист підтвердження незалежного консультанта Хенка Моена з Ніде-
рландів від 29.03.2018 р.).  

У діяльності Головного управління Держгеокадастру у Харківській області 
використані методичні підходи до оцінки рівня фрагментації земель, порядку прове-
дення консолідації та перерозподілу земель сільськогосподарського призначення, 
окремі вимоги до проектування меж земельних ділянок і рекомендації щодо інтег-
рації проектів консолідації земель з регіональними програмами сталого розвитку 
сільських територій (довідка № 32-20-1-4101/0/19-18 від 30.05.2018 р.). Методичні 
підходи сценарного моделювання проведення консолідації земель сільськогосподар-
ського призначення, які враховують особливості розробки заходів з раціонального 
використання й охорони земель, та рекомендації щодо інтеграції проектів консолі-
дації земель з регіональними програмами сталого розвитку сільських територій на 
демократичних засадах за участю громади використовуються в діяльності Департа-
менту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації 
(довідка № 07-27/04/1124 від 29.05.2018 р.). 

Матеріали дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва при форму-
ванні лекційного матеріалу та проведенні практичних занять з дисциплін "Землев-
порядне проектування", "Державний земельний кадастр", "Земельне право", "Управ-
ління земельними ресурсами", а також у процесі написання магістерських робіт здо-
бувачами спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" (довідка № 629/01-24 від 
23.04.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 
науковою працею, в якій викладено авторський підхід до теоретико-методологічних 
засад і практичних рекомендації з інституціонального забезпечення консолідації зе-
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мель сільськогосподарського призначення в умовах поглиблення трансформації зе-
мельних відносин.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та практичні 
результати дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися та були схвалені на: 
Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції "Економіко-правові стимули 
збереження, відтворення і раціонального використання ресурсного потенціалу підп-
риємств та територій" (м. Івано-Франківськ, 2012 р.); Міжнародному науково-
практичному форумі "Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсо-
ощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і 
розвитку сільських територій" (м. Дубляни, 2012 р.); ІІ Міжнародній науково-
практичній конференції "Земельні ресурси і земельні відносини: стан, проблеми ре-
формування, перспективи розвитку" (м. Київ, 2012 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції, студентів, аспірантів і молодих учених "Екологізація стало-
го розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства" (м. Харків, 
2012 р.); Міжнародному науково-практичному форумі "Теоретичні основи і практи-
чні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності 
агропромислового виробництва і розвитку сільських територій" (м. Дубляни, 2013); 
Міжнародній науково-практичній конференції "Управління земельними ресурсами у 
контексті сталого розвитку територій" (м. Харків, 2013 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції молодих учених, аспірантів, студентів "Теоретико-
методологічні засади ефективного  розвитку аграрного виробництва" (м. Харків, 
2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Землевпорядна освіта 
ХХІ ст. – досягнення та перспективи" (м. Харків, 2014 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції "Організаційно-економічний механізм реалізації стратегіч-
них напрямів розвитку агропродовольчої сфери" (м. Харків, 2014 р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів, студентів "Екологіза-
ція сталого розвитку інформаційного суспільства"  (м. Харків, 2014 р.); Всеукраїнсь-
кій інтернет-конференції "Проблеми і перспективи сталого розвитку та просторово-
го планування територій" (м. Полтава, 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній 
конференції "Актуальні проблеми землеустрою, кадастру та геоінформаційного за-
безпечення в сучасних умовах" (м. Харків, 2015 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції "Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької 
діяльності в аграрному секторі" (м. Харків, 2015 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Екологічні, еконо-
мічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації" (м. Хар-
ків, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Економічні, соціальні 
та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери" (м. Харків, 2016 р.); Все-
українській науково-практичній конференції "Шляхи удосконалення землеустрою, 
кадастру та геоінформаційного забезпечення в сучасних умовах" (м. Харків, 
2016 р.); ІІІ Всеукраїнській Інтернет-конференції молодих учених і студентів "Про-
блеми сучасного будівництва" (м. Полтава, 2016 р.); Всеукраїнській науково-
практичній конференції "Формування нової парадигми управління земельними ре-
сурсами в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні" (м. Харків, 
2017 р.); чотирьох міжнародних практичних семінарах "Технічна допомога Мініс-
терству аграрної політики і продовольства України у рамках підтримки сільського 
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господарства, експорт плодоовочевої продукції та консолідація земель" (м. Київ, 
с. Білозерка, с. Томашівка, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
"Актуальні проблеми науки та освіти" (м. Будапешт, 2018 р.); Всеукраїнській науко-
во-практичній конференції "Перспективи інституціонального розвитку земельних 
відносин в Україні" (м. Полтава, 2018 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано 
у 58 наукових працях, у тому числі двох одноосібних і двох колективних моногра-
фіях, 29 статтях у наукових фахових виданнях (серед яких 15 статей у зарубіжних 
виданнях і наукових виданнях України, що зареєстровані в міжнародних наукомет-
ричних базах, у т. ч. одна у базі Scopus), 25 публікаціях у матеріалах наукових кон-
ференцій. Загальний обсяг публікацій становить 50,88 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти  
розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи 
становить 472 сторінки комп’ютерного тексту, що включає 38 рисунків та 26 таб-
лиць, з яких 20 займають усю площу сторінки. Список використаних джерел із 478 
найменувань викладено на 55 сторінках, 12 додатків – на 21 сторінці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, розкрито мету, завдання, об’єкт, 
предмет і методи дисертаційного дослідження, охарактеризовано наукову новизну 
та практичне значення одержаних результатів, особистий внесок здобувача в опра-
цювання обраної теми. 

У першому розділі – "Теоретичні основи дослідження фрагментації земель 
як передумови проведення їх консолідації"  – розкрито сутність фрагментації зе-
мель як передумови проведення їх консолідації, висвітлено негативний та позитив-
ний вплив фрагментації земель на забезпечення раціонального їх використання, за-
пропоновано методологічні засади оцінки рівня фрагментації земель. 

З’ясовано, що фрагментацію земель слід розглядати з точки зору як територіа-
льного їх розподілу (фізичних характеристик), так і земельно-правових відносин. З 
позиції землекористування фрагментація земель означає наявність декількох земле-
володінь чи відокремлених земельних ділянок. З економічного погляду важливо 
з’ясувати, як і наскільки фрагментоване землекористування впливає на ефективність 
ведення сільськогосподарського виробництва. З позиції права власності землекорис-
тування господарства може бути фрагментованим, але залишатися цілим – єдиним 
земельним масивом.  

Аналіз іноземного досвіду показав, що залежно від того, що приймається за 
"цілісність", виділяють чотири типи фрагментації земель: фрагментація власності на 
землю, фрагментація використання земель, внутрішня фрагментація (всередині зем-
лекористування), відокремлення володіння від користування землею.  

Фрагментація власності на землю означає наявність великої кількості відокре-
млених одна від одної земельних ділянок, що відображаються в кадастровому (зе-
мельному) реєстрі як велика кількість землеволодінь і землевласників. Тобто одна 
земельна ділянка може знаходитися у власності декількох осіб (як з однаковими, так 
і з різними частками) або один землевласник володіє багатьма земельними ділянка-



9 
 

ми. Кількість землекористувачів характеризує фрагментацію використання земель. 
Цей тип фрагментації можна побачити на місцевості, але не можна з упевненістю 
зазначити, чи впливають відособлені земельні ділянки (фрагментація земель) на роз-
виток малих за розміром господарств або на створення фрагментованих землекорис-
тувань. Один землекористувач може обробляти одну велику за площею земельну 
ділянку або декілька несуміжних земельних ділянок, що перебувають у власності 
кількох землевласників як єдине ціле землекористування. Встановлено, що внутрі-
шня фрагментація земель показує кількість земельних ділянок, які обробляються 
певним землекористувачем, і стосується не тільки розміру земельної ділянки, але й 
її конфігурації та відстані одна від одної. Саме цей тип фрагментації традиційно є 
основним предметом вивчення західноєвропейських експертів з консолідації земель 
з метою демонстрації важливості її запровадження та проведення. Останній тип 
фрагментації земель, відокремлення власності та користування характеризується 
кількістю землевласників, які власноруч не обробляють свої земельні ділянки. 

Установлено, що скорочення кількості землевласників і землекористувачів є 
популярним заходом зі зменшення рівня фрагментації земель у країнах Центральної 
та Східної Європи, але не типовим для країн Західної Європи. По-перше, це можна 
пояснити відсутністю дієвого ринку земель у країнах Центральної та Східної Євро-
пи. По-друге, такі заходи спрямовані лише на зміну середніх розмірів сільськогос-
подарського землекористування, а не на зменшення кількості земельних ділянок в 
ньому або усунення просторової відокремленості земельних ділянок землекористу-
вання. 

У результаті досліджень виділено дві основні групи причин виникнення фраг-
ментації земель: 1) зовнішні, які не залежать від діяльності землевласника чи керів-
ника господарства; 2) внутрішні, які залежать від власних рішень цих осіб. До зов-
нішніх причин віднесено: історичну та культурну спадщину; закони і традиції щодо 
успадкування; збільшення кількості населення; специфіку ринку земель, зокрема 
його недосконалість; проведення земельної реформи, в рамках якої здійснено лікві-
дацію системи колективної форми власності за принципом справедливого розподілу 
земель; недосконалість кредитного ринку; природні (географічні) умови. До внутрі-
шніх причин належать: спеціалізація більшості суб’єктів сільського господарства на 
виробництві продукції рослинництва; прагнення до зниження (розподілу) ризиків; 
неефективність ринку праці; недосконалість товарного аграрного ринку. 

Усі негативні наслідки фрагментації земель вважаємо за потрібне поділити на 
дві групи: 1 – такі, що призводять до виробничих втрат і неефективного господарю-
вання; 2 – які перешкоджають модернізації сільського господарства. До першої гру-
пи належать: соціальна напруженість; збільшення відстаней між земельними ділян-
ками, що призводить до зниження ефективності управління та нагляду за господар-
ством; неефективне або нераціональне використання праці; утрата придатних для 
використання земель; збільшення витрат на охорону земель. До другої групи вхо-
дять: неможливість розвитку великотоварного сільськогосподарського виробництва; 
перешкоджання розвитку інфраструктури аграрного сектора; гальмування процесу 
кредитування сільгоспвиробників; перешкоджання збереженню ґрунтів; труднощі із 
застосуванням сучасних технологій, що  передбачають використання великогаба-
ритної техніки; ускладнення планування сільгоспвиробництва. 
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Установлено, що поряд із низкою недоліків та негативних наслідків фраг-
ментації сільськогосподарських земель їй притаманні й окремі переваги. Такими, 
зокрема, є: позитивні соціальні та психологічні наслідки, пов’язані з тим, що більша 
кількість людей усвідомлює себе землевласниками і це зменшує соціальну нерів-
ність між ними; менші земельні ділянки простіше передавати у спадок; невеликі ді-
лянки зручніші для купівлі-продажу; фрагментація сприяє підвищенню біорізнома-
ніття та зменшенню поширення хвороб тощо. Звичайно, прояв вищеперелічених пе-
реваг фрагментації не носить загальний характер. Якщо ж такі переваги набувати-
муть широкого загалу, то це призведе до розвитку фрагментації земель. 

Запропоновано різні методики визначення рівня фрагментації земель, які да-
ють змогу розглядати її переваги та недоліки для кожного конкретного прикладу – 
землеволодіння, землекористування, адміністративно-територіальної одиниці – з 
урахуванням місцевих економічних, соціальних та екологічних умов. Обґрунтовано 
доцільність використанням таких параметрів для визначення рівня фрагментації зе-
мель: розмір землеволодіння (землекористування) господарюючих суб’єктів; кіль-
кість земельних ділянок, що входять до  структури цього землеволодіння (землеко-
ристування); площа та конфігурація земельних ділянок, їх просторове розміщення; 
масштаб перерозподілу земель. Обмежена доступність до цих даних або взагалі їх 
відсутність, як правило, обмежують вибір відповідних показників, що впливає на 
об’єктивність оцінки рівня фрагментації земель.  

Доведено, що найбільш гнучким методом оцінки рівня фрагментації у порів-
нянні з найбільш уживаними індексами Сімпсона, Янужевскі, Сіммонса, є метод си-
стемного підходу, який дає змогу вільно вибирати необхідні показники для кожного 
окремого об’єкта дослідження та визначати різну вагу кожного показника залежно 
від його важливості для вирішення певної задачі.  

У другому розділі – "Методологія дослідження інституціонального забез-
печення консолідації земель сільськогосподарського призначення"  – викладено 
методологічні й методичні основи дослідження консолідації земель; розглянуто сут-
ність і принципи консолідації земель як інструмента сталого розвитку сільських те-
риторій, основні типи та методичні підходи щодо її проведення у країнах Європи; 
розвинуто поняття консолідації земель сільськогосподарського призначення в Укра-
їні. 

Обґрунтовано, що консолідація земель розвивається на стику правових, еко-
номічних, соціологічних, екологічних, технічних наук і багатьох інших. Вона вико-
ристовує суму знань цих наук при прийнятті конкретного управлінського рішення.  

Для реалізації поставлених завдань застосовано системний підхід як методо-
логічну базу дослідження консолідації земель сільськогосподарського призначення, 
який дав змогу виокремити дві взаємопов’язані та взаємообумовлені складові: тео-
ретико-методологічну та прикладну. Теоретико-методологічна частина є підґрунтям 
для пізнавальної діяльності і включає в себе теорії, закони, категоріальний апарат та 
ін. Прикладна частина спрямована на безпосереднє застосування теоретичних знань 
у роботі, спрямованій на вдосконалення структури сільськогосподарського землеко-
ристування, поліпшення системи управління земельними ресурсами, ефективне уп-
равління природними ресурсами та сталий розвиток сільських територій. Саме ці 
ознаки дають нам підстави розглядати консолідацію земель як галузь наукових 
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знань, оскільки вона пов’язана з практикою, виходить з неї, відображає її і перевіря-
ється нею – трансформується з абстрактного процесу в конкретну дію. 

З огляду на універсальність діалектичного підходу до пізнання об’єктів дійс-
ності застосування діалектичного методу в рамках дисертаційного дослідження дало 
змогу системно вивчити: еволюцію інституціонального середовища та інституту 
консолідації земель сільськогосподарського призначення; місце і значення інституту 
консолідації земель сільськогосподарського призначення в системі земельних відно-
син та системі землеустрою; поняття та структуру правового статусу консолідації 
земель сільськогосподарського призначення; організаційно-правові форми прове-
дення консолідації земель сільськогосподарського призначення; проблеми правово-
го регулювання та реалізації процесу консолідації земель сільськогосподарського 
призначення. 

Ураховуючи різноманітність функцій землі для суспільства та потребу в циві-
лізованому функціонуванні сільськогосподарського землекористування, запропоно-
вано механізм регулювання консолідації земель сільськогосподарського призначен-
ня, який являє собою складну багатогранну систему діалектично взаємопов'язаних 
теоретичних положень, що включають сукупність правових, економічних, екологіч-
них, ринкових важелів, стимулів, інструментарію, критеріїв, факторів, а також ма-
тематичний апарат обґрунтування прийнятих землевпорядних рішень щодо органі-
зації прав на землю і території землекористування (землеволодіння) та використання 
земель сільськогосподарського призначення. 

Досліджено, що в умовах посилення євроінтеграційних процесів, вирішення 
проблеми глобальної продовольчої безпеки, зміни клімату консолідацію земель слід 
розглядати як багатофункціональний інструмент сталого розвитку не лише сільсько-
го господарства, але й сільських територій. Його застосування сприятиме поліпшен-
ню та створенню необхідної соціальної і виробничої інфраструктури, підвищенню 
рівня та якості життя сільського населення, збереження та покращання природних 
ландшафтів, охорони земель тощо (рис. 1).  

Обґрунтовано, що консолідація земель як ефективний інструмент забезпечен-
ня сталого розвитку сільських територій повинна передбачати наступні принципи її 
проведення: мета повинна більшою мірою спрямовуватися на поліпшення умов 
проживання населення на сільських територіях, ніж на поліпшення лише сільсько-
господарського виробництва; кінцевим результатом має стати забезпечення сталого 
економічного й політичного розвитку всієї громади загалом та охорони і сталого уп-
равління природними ресурсами; процес на практиці обов’язково повинен включати 
громадську участь, бути демократичним та ініційованим громадою; втручання ззов-
ні повинно мати на меті сприяння громаді у визначенні нових видів використання її 
ресурсів і просторової реорганізації; підхід до проведення консолідації земель має 
бути комплексним і міжсекторальним, що включає елементи сільського та ширшого 
регіонального розвитку з урахуванням зв’язку між селом та містом. Усі ці принципи 
підкреслюють багатовимірну роль консолідації земель, яка спрямована на сталий 
розвиток сільських територій через систему регіонального планування на демокра-
тичних засадах за участю громади, що дає змогу розглядати її як взаємопов’язану 
процедуру перерозподілу земель та планування розвитку сільських територій. 
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Рис. 1. Взаємозв’язок цілей сталого розвитку сільських територій 
з цілями та заходами консолідації земель 

Джерело: розроблено автором. 
 
Обґрунтовано, що залежно від цілей проекту консолідація земель може бути 

розділена на п’ять типів: сільськогосподарського (сільського), лісогосподарського, 
міського, регіонального та екологічного призначень. Наявність такої кількості під-
ходів щодо проведення консолідації земель є результатом історичних, традиційних, 
екологічних, соціальних та економічних умов, які залежать не тільки від відповідної 
політики держави, а й від чинного законодавства. А тому можна припустити, що цілі 
та практична реалізація консолідації земель слабо пов’язані між собою.  

У рамках дослідження були визначені найбільш розповсюджені в Європі ме-
тодичні підходи до консолідації земель, а саме: комплексна/багатоцільова, проста, 
добровільна групова, індивідуальна. Залежно від рівня проведення консолідації зе-
мель можуть бути неоднакові цілі, що по-різному впливають на розвиток громади. 
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культурної  

та історичної  
спадщини  

Зменшення різниці між 
селом і містом 

Будівництво  
транспортної  

інфраструктури 

Створення  
та підтримка  

меліораційних систем 

Охорона земель 

Перерозподіл земель 
(обмін, об’єднання,  

поділ, купівля-продаж 
земельних ділянок) 

Відновлення села 

Охорона довкілля  
та природних  
ландшафтів 

Створення  
рекреаційних  

територій 

ЗАХОДИ  
(ІНСТРУМЕНТИ) 
КОНСОЛІДАЦІЇ  

ЗЕМЕЛЬ  
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Відповідно до цього виділяються три рівні, на яких консолідація земель приносить 
користь: мікрорівень (землевласники, фермери, агроформування); мезорівень (регі-
ональна економіка та інфраструктура); макрорівень (національні економіка, інсти-
туції, навколишнє середовище та суспільство загалом). 

Проведений порівняльний аналіз цілей проведення консолідації земель в ок-
ремих європейський країнах та Україні показав, що в Україні відповідний процес, як 
правило, розглядається у дуже вузькому традиційному (класичному) розумінні. За 
таким баченням розвитку консолідації земель Україна займає єдиний щабель із та-
кими третіми країнами світу, як Руанда, Ефіопія, Уганда та ін. Але з погляду на іс-
нуючі проблеми в організаційно-територіальній системі землекористування, забез-
печенні ефективності аграрного виробництва, соціально-економічного розвитку 
сільських територій такий підхід до визначення консолідації земель є неприпусти-
мим.  

За відсутності відповідного правового поля в Україні та великої кількості ду-
мок щодо розуміння змісту поняття "консолідація земель сільськогосподарського 
призначення" сьогодні можна встановити лише більш чи менш усталене застосуван-
ня цього терміна в певному контексті й не виключено, що згодом його розуміння 
буде іншим. Систематика підходів вітчизняних і закордонних науковців до консолі-
дації земель, наукова і практична робота автора дали змогу обґрунтувати таку дефі-
ніцію: консолідація земель сільськогосподарського призначення – це сукупність за-
ходів із землеустрою щодо регулювання структури прав власності на землю шляхом 
координації дій між власниками та користувачами земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення з метою формування сталого землекористування та розви-
тку сільських територій. 

Аналіз європейського досвіду з проведення консолідації земель, зокрема оцін-
ки її результатів, показує, що сьогодні не існує єдиної чітко визначеної методики 
оцінювання ефективності реалізації відповідних проектів. У першу чергу це 
пов’язано з багатоцільовим призначенням консолідації земель та вирішенням цілої 
низки економічних, соціальних і екологічних питань, пов’язаних зі сталим розвит-
ком сільських територій. У переважній більшості країн Європи оцінювання ефектив-
ності консолідації земель характеризується системою показників, які відображають 
співвідношення переваг і витрат проекту з погляду його учасників та зводиться до 
порівняння просторових умов використання земель до і після її проведення. При 
цьому показники консолідації земель ототожнюються з показниками фрагментації 
земель і носять економічний характер. 

Дослідження результатів проведення консолідації земель у Західній Європі 
показали, що за її допомогою зменшується інтенсивність руху сільськогосподарсь-
кої техніки, експлуатаційні витрати знижуються на 20 %. При об’єднанні трьох зе-
мельних ділянок в одну робочий час фермера зменшується на 40 %, продуктивність 
його праці при повній зайнятості зростає на 44 %, а при частковій – на 49 %. Крім 
того, консолідовані земельні ділянки мають вищу ринкову вартість, що сприятиме 
розвитку ринку земель. До того ж консолідація земель заохочуватиме землевласни-
ків (землекористувачів) до співпраці.  

Установлено, що порівняльний, комплексний та галузевий методи оцінки ре-
зультатів консолідації земель дають змогу проаналізувати як вимірювані показники, 
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так і фактори, які не можуть бути виміряними безпосередньо, а лише опосередкова-
но, наприклад, неефективне управління земельними ресурсами, отримання неточних 
даних державних земельного реєстру та реєстру прав власності на землю тощо. 
Оскільки оцінка ефективності консолідації земель виражається різницею між ре-
зультатами використання земель до і після її проведення, пропонуємо використову-
вати інтегральний індекс ефективності сільськогосподарського землеволодіння (зем-
лекористування): 

j

n

1i
i wfЕсг ∑

=

= ,                                                    (1) 

де Есг – інтегральний індекс ефективності сільськогосподарського землеволодіння 
(землекористування); fi – значення i-го коефіцієнта, які відображають просторові ха-
рактеристики землеволодіння (землекористування), забезпеченість необхідними 
елементами інфраструктури та водними ресурсами; wi – коефіцієнт значущості (ва-
га) i-го коефіцієнта; n – загальна кількість коефіцієнтів. 

Інтегральний індекс ефективності сільськогосподарського землеволодіння 
(землекористування) дає змогу оцінити комплексний вплив реалізації проекту з кон-
солідації земель на ефективність використання земельних ресурсів крізь призму 
трьох основних факторів: землекористування, інфраструктури та водних ресурсів. 
Застосування такого індексу дозволяє вільно обирати коефіцієнти, які впливають на 
його значення, на підставі того, що вони повинні: віддзеркалювати зміни в поліп-
шенні умов використання земель, що виникають у результаті реалізації проекту з 
консолідації земель; бути незалежними один від одного, вимірюваними, справжніми 
та простими.  

Слід зазначити, що показники соціальної та екологічної ефективності консолі-
дації земель досі залишаються найбільш дискусійними, їх перелік чітко не визначе-
ний і не стандартизований. 

У третьому розділі – "Сучасний стан та проблеми використання земель 
сільськогосподарського призначення в Україні"  – проаналізовано економічний 
та соціальний стан землеволодінь і землекористувань, економічні та соціальні нас-
лідки земельної реформи в Україні, сучасний стан обігу земель сільськогосподар-
ського призначення; проведено оцінку рівня фрагментації сільськогосподарських 
землекористувань; вивчено роль фрагментації земель у розвитку земельних відно-
син; запропоновано заходи щодо попередження розвитку фрагментації земель сіль-
ськогосподарського призначення.  

Здійснення земельної реформи призвело до розпаювання 27,5 млн га сільсько-
господарських угідь (66 % від загальної площі сільськогосподарських угідь країни) і 
їх передачі у приватну власність 6,9 млн громадян України. Із загального числа гро-
мадян, які набули право на земельну частку (пай), близько 400 тис. осіб вилучили 
свої земельні паї в натурі (на місцевості), а 1,2 млн громадян приєднали земельні 
ділянки і земельні паї загальною площею 4,7 млн га до особистих селянських госпо-
дарств (господарств населення). У 2016 р. використання розпайованих сільськогос-
подарських угідь України мало наступну структуру: 3 млн га (10,9 %) земель не ви-
користовуються або використовуються без належного оформлення, 19,7 млн га  
(71,6 %) – передано в оренду за договором, а близько 4,8 млн га (17,5 %) – приєдна-
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но до індивідуального, у т.ч. особистого селянського господарства без створення 
юридичної особи. З усіх цих земель невитребувані паї охоплюють площу в             
0,02 млн га, а відумерла спадщина – 1,5 млн га. 

Як показують наші дослідження, кількість сільськогосподарських підприємств 
в Україні протягом 2006–2016 рр. зменшилася з 57858 до 47697 одиниць, або на 
17,6 %. Із загальної їх кількості у 2016 р. 12 % (5871 одиниця) не мали сільськогос-
подарських угідь. Кількість таких господарств поступово зменшується і за дослі-
джуваний період скоротилася на 2540 одиниць, або на 30 %. Аналіз динаміки розпо-
ділу діючих сільськогосподарських господарств за розміром сільськогосподарських 
угідь свідчить, що за останні роки відбувається подальше укрупнення як сільського-
сподарських підприємств, так і фермерських господарств. Так, середній розмір зем-
лекористувань сільськогосподарських підприємств збільшився з 2008 р. до 2016 р. 
на 201,7 га і становив на кінець зазначеного періоду 1570,7 га, а фермерських госпо-
дарств за цей же час – на 25,6 га і сягнув 138,5 га. Із загальної кількості сільськогос-
подарських підприємств, що мали у 2016 р. сільськогосподарські угіддя, 65,4 % 
суб’єктів господарювання використовували до 100 га угідь, 16,9 % – від 100 до              
500 га, 6,1 % – від 500 до 1000 га, 5,8 % – від 1000 до 2000 га, 5,8 % – понад 2000 га. 
Таким чином склалася ситуація, що в окремих землекористувачів (5,8 % від загаль-
ної їх кількості) перебуває в користуванні майже 60 % усіх сільськогосподарських 
угідь країни. 

В Україні у 2016 р. у загальному виробництві продукції сільського господарс-
тва частка господарств населення (середній розмір їх землекористування усього            
0,9 га) становила 43,0 %, причому в динаміці цей показник зменшується. У госпо-
дарствах населення в обробітку знаходиться удвічі менше сільськогосподарських 
угідь, ніж в аграрних підприємствах. Зокрема у 2016 р. в Україні загальна площа по-
сіву сільськогосподарських культур становила 26,8 млн га, з них в аграрних підпри-
ємствах – 18,6 млн га (69,4 %), у господарствах населення – 8,2 млн га (30,6 %). Ок-
ремі вітчизняні вчені вважають, що основною причиною такого становища є фраг-
ментація земель сільськогосподарського призначення. 

Аналіз результатів проведення земельної реформи та використання земель 
сільськогосподарського призначення вказує на наявність певних позитивних змін: 
земля передана у власність селян і збережена від привласнення групами підприєм-
ців; власник землі може вільно розпоряджатися нею на свій розсуд (створити власне 
господарство, передати в оренду й одержувати орендну плату, передати спадкоєм-
цям); простежується зростання рівня заробітної плати в сільському господарстві та 
розмірів орендної плати, що, на жаль, супроводжується знеціненням гривні; у струк-
турі договорів оренди за строком їх дії зростає питома вага довгострокової оренди, а 
короткострокова оренда терміном дії до трьох років фактично зникла. 

З’ясовано, що до невирішених проблем, пов’язаних з використанням земель 
сільськогосподарського призначення, належать: незавершене формування зе-
мельного законодавства; відсутність наповнення об’єктивними даними реєстрів і баз 
даних, необхідних для забезпечення прав власності на землю та ефективного конт-
ролю над дотриманням норм і правил належного землекористування; неефективне 
використання значної кількості розпайованих земельних ділянок; неефективність 
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орендних відносин; мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначен-
ня; подрібнення сільськогосподарського землекористування. 

У процесі дослідження проведено оцінку фрагментації земель і власності на 
землю, що розташовані за межами окремих населених пунктів (сільських рад) Пол-
тавської та Харківської областей. Установлено високий рівень обох форм фрагмен-
тації: у середньому коефіцієнт Сімпсона становить 0,997, а Сіммонса – 0,003. Отже, 
лише 3 % власників земельних часток (паїв) як ділянок, призначених для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, особисто їх обробляють, тоді як 
решта – надають землю в користування іншим агровиробникам. Рівень фрагментації 
використання земель досліджених територій відповідає загальній характеристиці 
використання земель в Україні, хоча в окремих районах можливі суттєві його коли-
вання.   

Для глибшого аналізу рівня фрагментації проведено оцінку внутрішньої фраг-
ментації земель сільськогосподарських підприємств, що функціонують на території 
за межами досліджуваних сільських рад (табл. 1). З цією метою для кожного сільсь-
когосподарського підприємства визначили 10 показників: загальну площу  агрофор-
мування, кількість земельних ділянок, модальне значення розміру земельних діля-
нок, середньозважений коефіцієнт конфігурації землеволодіння (землекористуван-
ня), фрактальну розмірність (подвійний логарифм), коефіцієнт конфігурації Газіров-
скі, коефіцієнт фрагментації Янужевскі, коефіцієнт фрагментації Сіммонса, коефіці-
єнти протяжності меж земельних ділянок (землеволодіння) та агроформування. До 
досліджуваної сукупності землекористувачів включені й одноосібники – громадяни, 
які самі обробляють свої земельні паї.  

Результати оцінки внутрішньої фрагментації земель сільськогосподарських 
підприємств, які функціонують за межами чотирьох сільських рад Полтавської і  
Харківської областей, свідчать, що конфігурація земельних ділянок і землекористу-
вань цих суб’єктів є доволі простою. Високі значення фрактальної розмірності вка-
зують на те, що у структурі землекористування є віддалені один від одного земельні 
масиви. На території за межами кожної з досліджуваної сільської ради присутні мо-
нополісти щодо користування земельними ділянками на умовах оренди й до струк-
тури їх землекористування входить велика кількість земельних ділянок.  

Установлено високий рівень фрагментації в усіх землекористуваннях сільсь-
когосподарських підприємств, крім фермерських господарств. У складі землекорис-
тування підприємств є декілька віддалених один від одного земельних масивів. Про-
тяжність меж земельних ділянок землекористувань сільськогосподарських під-
приємств є досить високою. Однак фактична їх протяжність майже у шість разів ме-
нша за картографічну. Це пов’язано з тим, що, по-перше, на місцевості межі земель-
них ділянок здебільшого не винесені в натуру та не закріплені межовими знаками, 
наявна межа між сусідніми земельними ділянками відсутня. По-друге, мережа 
польових (внутрішньогосподарських) шляхів для можливості під’ їзду до кожної зе-
мельної ділянки, виділеної в натурі, є віртуальною, а системи полезахисних лісос-
муг, які залишились у колективній власності, так і не були винесені в натуру (на мі-
сцевість) (практично всі проектні польові дороги та лісосмуги розорано). Отже,  
фрагментація у використанні земель сільськогосподарського призначення існує ли-
ше на папері (у планово-картографічних матеріалах). 



 

 Таблиця 1 
Оцінка внутрішньої фрагментації сільськогосподарських землеволодінь (землекористувань) 

Назва 
агроформування 

Площа, 
га 

Кількість 
земель-

них діля-
нок,  

одиниць  

Модальне 
значення 
розміру 

земельної 
ділянки, га 

Середньозва-
жений показ-
ник конфігу-
рації земель-
них ділянок 

Фрак-
тальна 
розмір-

ність 

Коефіцієнт 
конфігурації 

Газіровскі 

Коефіцієнт 
фрагмента-
ції Янужев-

скі 

Коефіцієнт 
фрагмен-

тації 
Сіммонса 

Коефіці-
єнт про-
тяжності 
меж зе-
мельних 
ділянок 

Коефіці-
єнт про-
тяжності 
меж аг-

роформу-
вання 

Землеволодіння (землекористування) за межами Климівської сільської ради Карлівського району Полтавської області 
ТОВ "Батьківщина" 1539,55 415 3,23 1,3000 1,1786 0,6081 0,0499 0,0027 237,8631 37,9249 
ТОВ "Ланівське" 717,91 212 3,23 1,3272 1,0266 0,5800 0,0698 0,0053 253,6384 28,8094 
ПП "Ярмола" 17,61 3 - 1,3099 7,9175 0,6383 0,5782 0,3371 191,1204 162,5838 
ФГ "Апікс" 243,41 40 3,23 1,2525 1,2686 0,7500 0,1745 0,0632 168,4738 63,4241 
ФГ "Труд" 36,28 1 - 1,2167 1,2283 0,6755 1 1 71,60777 71,60777 
ФГ "Дарій" 112,87 2 - 1,4504 2,3642 0,5200 0,7132 0,5333 66,3939 66,3939 
ФГ "Промінь" 18,00 1 - 1,4200 1,2677 0,4926 1 1 119,0489 119,0489 

Землеволодіння (землекористування)  за межами Придніпрянської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області 
СК "Радянський" 1324,55 472 2,74 1,3410 1,3095 0,5429 0,0463 0,0022 287,2726 41,9925 
ТОВ "Добробут" 629,94 225 2,74 1,3729 2,9028 0,5370 0,0667 0,0045 290,7536 48,7172 
Одноосібники 160,91 56 2,74 1,3105 1,2004 0,5920 1 1 274,3117 - 

Землеволодіння (землекористування) за межами Зарожненської сільської ради Чугуївського району Харківської області 
ТОВ "Зарожнянське" 1705,5276 261 6,4725 1,5751 2,0158 0,4572 0,0627 0,0041 216,8380 36,7225 
ТОВ "Зарожне" 173,7619 26 7,1915 1,3004 0,9868 06138 0,1997 0,0426 177,2680 49,2024 
ТОВ "Зоря" 37,0000 2 - 1,5700 1,4650 0,4142 0,7277 0,6055 123,4924 123,4924 
СТОВ "Контакт" 45,0000 2 - 1,2934 1,0154 0,5979 0,8517 0,9284 79,9909 79,9909 
СФГ "Хлібороб" 50,0000 1 50,0000 1,2119 1,2222 0,6808 1 1 60,7585 60,7585 

Землеволодіння (землекористування) за межами Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської області 
ТОВ "Качалівське" 2337,8299 709 3,1730 1,3710 1,4483 0,5509 0,0378 0,0015 266,737 27,737 
ФГ "СЛА" 78,9173 25 3,1730 1,4078 1,4078 0,5087 0,2004 0,0401 280,788 56,691 
Одноосібники 40,0299 11 3,1730 1,4485 1,3105 0,4872 1 1 268,148 - 

 
Джерело: розраховано автором.

1
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Визначено сукупність факторів, які сприяють або перешкоджають розвитку 
фрагментації земель. Так, збільшення кількості земельних ділянок, землевласників, 
землекористувачів, протяжності фактичних меж земельних ділянок і відстаней між 
ними, земельних ділянок неправильної геометричної форми сприяють розвитку фра-
гментації земель сільськогосподарського призначення. І навпаки, збільшення площ 
земельних ділянок, а відповідно й загальної площі землеволодінь (землекористу-
вань) з розрахунку на одного землевласника (землекористувача) та зменшення їх 
кількості у структурі загального землеволодіння (землекористування) є основною 
ознакою зниження рівня фрагментації земель. Ці фактори не діють розрізнено, а 
знаходяться у взаємозв’язку один з одним і нерідко відображають прямо протилежні 
напрямки впливу фрагментацію земель. 

Аргументовано, що в сучасних умовах використання земель сільськогоспо-
дарського призначення в Україні основну проблему представляють фрагментація 
власності на землю та відстороненість землевласників від використання своїх зе-
мельних ділянок. Доведено, що саме ці типи фрагментації земель є головною при-
чиною поступового соціально-економічної занепаду сільських територій та знижен-
ня престижності сільського способу життя серед молоді. Натомість внутрішня фраг-
ментація та фрагментація користування сьогодні не є суттєвою перешкодою для 
ефективного використання земель сільськогосподарського призначення господарст-
вами через існування віртуальних меж земельних ділянок, проектних польових шля-
хів і полезахисних лісосмуг. Відповідні ділянки об’єднані в єдині масиви за рахунок 
суцільної  оренди земель.  

Виникнення суцільної оренди земельних ділянок сільськогосподарського при-
значення обумовлено недосконалістю та прогалинами в інституційному забезпечен-
ні ведення ефективного сільськогосподарського бізнесу, непослідовною політикою 
держави, відсутністю повноцінного ринку земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення. Оренду земель розглядають як тимчасову консолідацію земель, 
що сприяє їх об’єднанню в компактні, великі за площею земельні масиви. Такий 
курс розвитку аграрного сектора отримав активну державну підтримку. Ми пого-
джуємося, що оренда землі є найпростішим та найдешевшим інструментом 
об’єднання земельних ділянок, але вона не відповідає основним цілям консолідації 
земель і не може повністю замінити її. 

Емпіричні дослідження вітчизняних і зарубіжних наукових праць не дають 
однозначної відповіді щодо економічно доцільного розміру сільськогосподарських 
землеволодінь (земельних ділянок), оскільки показують пряму або, навпаки, зворот-
ну залежність прибутковості (рентабельності, ефективності) аграрного виробництва 
від розміру сільськогосподарського землеволодіння (землекористування). На підста-
ві викладеного обґрунтовано висновок, що розмір сільськогосподарського землево-
лодіння (землекористування) в ринковій економіці є економічною змінною, де ви-
рішальне значення мають правові і політичні засади, на основі яких окремі землев-
ласники (землекористувачі) зможуть без перешкод регулювати розмір землекорис-
тування відповідно до ринкових сигналів.  

Фрагментація власності на землю та користування земель гостро стосується 
господарств із меліоративними (зрошувальними або осушувальними) системами, 
правовий статус яких досі невирішений. В Україні сьогодні налічується близько 
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2,1 млн га зрошуваних та 3,3 млн га осушених земель, з них: 26 % внутрішньогоспо-
дарських меліоративних систем перебуває на балансі сільгоспвиробників, 71 % – у 
комунальній власності та 3 % – у державній. Тобто виникла ситуація, коли землі під 
меліоративними системами належать одним власникам, а сама інженерна інфра-
структура – іншим. Такі умови унеможливлюють належне утримання меліоративних 
систем і реалізацію комплексного територіально-виробничого підходу до їх викори-
стання, тим самим перешкоджають реалізувати в повному обсязі природний проду-
ктивний потенціал земель сільськогосподарського призначення. 

Зроблено висновок, що консолідація земель сільськогосподарського призна-
чення повинна спрямовуватися не лише на формування оптимального розміру гос-
подарств, але й на вирішення проблем економічного, соціального та екологічного 
розвитку сільських територій. 

Визначено, що в Україні феномен фрагментації земель являє собою серйозну 
проблему в таких сферах, як: захист прав власності та користування на землю, роз-
виток інфраструктури, реєстрація прав користування на земельні ділянки сільсько-
господарського призначення, залучення довгострокових інвестиції, охорона земель, 
використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, отримання кредитів. 

Доведено, що основними причинами розвитку в Україні такої фрагментації 
землі, як відчуження власника від використання своєї земельної ділянки, є: 
1) перебування земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності 
пенсіонерів та осіб передпенсійного віку (найменш економічно активної частини 
сільського населення); 2) отримання земельних ділянок у спадщину особами, які 
проживають не за місцем розташування земельної ділянки та не мають наміру осо-
бисто займатися сільськогосподарським виробництвом; 3) передача земельних діля-
нок у власність без узгодження з громадянами (невитребувані паї); 4) наявність зе-
мельних ділянок відумерлої спадщини; 5) відсутність меж земельних ділянок в на-
турі (на місцевості); 6) розвиток надмірної оренди земель. 

На основі проведених досліджень сформульовано висновок, що для попере-
дження розвитку фрагментації земель необхідно на законодавчому рівні встановити 
такі вимоги: обмежити мінімальні розміри земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення або встановити мінімальні площі сільськогосподарського зем-
леволодіння, що забезпечують життєздатність господарства незалежно від форм 
власності та господарювання; заборонити поділ земельної ділянки спадкоємцями, 
якщо в результаті цього утвориться хоча б одна земельна ділянка, яка менше вста-
новленого мінімального розміру.  

Досліджено, що основними превентивними заходами з уникнення подальшого 
розвитку фрагментації земель та зменшення її негативного впливу є: добровільний 
обмін земельними ділянками, створення інституту земельного банку та консолідація 
земель. Однак лише консолідація земель у довгостроковій перспективі направлена 
на комплексне покращання умов як для ведення сільськогосподарського виробниц-
тва, так і для соціально-економічного розвитку окремої сільської території загалом. 
Причому перерозподіл ділянок земельного банку може бути включений до проектів 
з консолідації земель так само, як і добровільний обмін земельними ділянками. Не-
залежно від обраного вищенаведеного заходу необхідно дотримуватися принципу, 
згідно з яким земля повинна знаходитися в руках тих, хто її обробляє. 
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У четвертому розділі – "Науково-методичні положення та порядок прове-
дення консолідації земель сільськогосподарського призначення"  – проаналізо-
вано наслідки проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення 
в країнах Центральної і Східної Європи, викладено основні наукові підходи та за-
пропоновано методику проведення консолідації земель сільськогосподарського при-
значення, розкрито зміст перерозподілу земель під час консолідації. 

Обґрунтовано, що помилковим є розгляд обміну земельними ділянками, їх ку-
півлі-продажу, об’єднання суміжних земельних ділянок як окремих способів консо-
лідації земель сільськогосподарського призначення. За таким підходом ці заходи 
існують і проводяться незалежно один від одного, а отже, вирішують лише локальні 
проблеми фрагментації земель. Вважаємо, що консолідація земель сільськогоспо-
дарського призначення включає в себе разом із зазначеними заходами цілу низку 
інших, відомих усім землевпорядних процедур, спрямованих на організацію терито-
рії та перерозподіл власності на землю всередині проектного земельного масиву, що 
консолідується. 

Аргументовано, що відповідно до сутності консолідації земель сільськогоспо-
дарського призначення оренду земель і сільськогосподарську кооперацію не можна 
розглядати як спосіб її проведення, тому що оренда земельних ділянок не передба-
чає передачі права розпорядження земельною ділянкою, отже, відсутня повна тріада 
власності: володіння, користування і розпорядження. 

Вивчення досвіду здійснення консолідації земель сільськогосподарського при-
значення країн Центральної та Східної Європи показало, що на практиці можна ви-
ділити два основних її варіанти – проста і добровільна та комплексна і примусова. 
З’ясовано, що обидва варіанти мають більше недоліків, ніж переваг. Основними не-
доліками простої і добровільної консолідації земель є: часткове вирішення проблем, 
пов’язаних з фрагментацією земель і збільшенням площ землеволодінь (землекорис-
тувань); переважно низька активність обігу земель; надання більших переваг еконо-
мічно сильним господарствам та інвесторам, ніж дрібним сімейним фермам; чутли-
вість до проблем, пов’язаних з реєстрацією земельних ділянок; обмежені можливос-
ті щодо поліпшення інфраструктури; здійснюється лише перерозподіл земель. До 
недоліків комплексної і примусової консолідації земель було віднесено: довготрива-
лий процес (4–8 років) та повільне отримання результатів; велика вартість проекту; 
ймовірна невизначеність щодо прав на землю через низький рівень довіри до органів 
державної влади; реалізація проекту потребує високого рівня технічного та інститу-
ційного забезпечення з одночасною координацією між різними установами; можли-
вість збільшення площ землеволодінь та ферм усупереч існуючим програмам розви-
тку; реалізується за принципом – все або нічого. 

Тому, ураховуючи певну схожість результатів земельної реформи та проблем, 
пов’язаних з фрагментацією земель у країнах Центральної та Східної Європи і в Ук-
раїні, вважаємо, що використання обох методичних підходів до консолідації земель 
у класичному (традиційному) розумінні (подолання внутрішньої фрагментації та 
фрагментації у користуванні землею) в сучасних умовах розвитку земельних відно-
син та існуючої фрагментації земель для України є неможливим. Отже, існує необ-
хідність у розробці для умов України такої моделі консолідації земель сільськогос-
подарського призначення, яка була б направлена на вирішення проблем, пов’язаних 
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з фрагментацією власності на землю та відстороненістю землевласників від викори-
стання своїх земельних ділянок. 

Спираючись на передовий досвід різних країн світу, встановлено, що консолі-
дація земель сільськогосподарського призначення в Україні може проводитися за 
такими основними стадіями: ініціювання, інвентаризація, планування, упроваджен-
ня, заключна (реєстрація земельних ділянок, правочинів, встановлення меж у натурі, 
контроль та ін.). Зміст заходів у рамках кожної з цих стадій у першу чергу буде за-
лежати від завдань, які ставляться перед консолідацією земель сільськогосподар-
ського призначення, та обраного методичного підходу до її проведення – простого і 
добровільного чи комплексного і примусового. Проста консолідація земель забезпе-
чує перерозподіл, об’єднання та обмін земельними ділянками на добровільній осно-
ві для задоволення приватних інтересів землевласників. Комплексна консолідація 
земель спрямована на вирішення складніших задач, пов’язаних із задоволенням 
приватних інтересів землевласників і захистом суспільних інтересів. Її здійснення 
передбачає проведення великого обсягу землевпорядних робіт, пов’язаних з форму-
ванням нових земельних ділянок (землеволодінь) сільськогосподарських підпри-
ємств, підвищенням рівня інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, охо-
рони навколишнього середовища та будівництвом (реконструкцією) супутніх 
об’єктів інфраструктури на добровільних засадах або за принципом більшості. 

Обидві моделі консолідації земель сільськогосподарського призначення забез-
печать: здійснення контролю цього процесу державними органами на регіональному 
рівні; проведення консолідації земель у межах чітко визначеної території; повну уч-
асть усіх землевласників та землекористувачів (юридичних або фізичних осіб), яких 
стосується консолідація земель. Модель комплексної консолідації земель сільсько-
господарського призначення (рис. 2) відрізняється від простої консолідації значно 
складнішою стадією впровадження. Слід зауважити, що майбутня законодавча база 
України з питань консолідації земель повинна визначити лише основні правила її 
проведення, що у свою чергу забезпечить можливість запровадження гнучкого  під-
ходу до використання різних методичних підходів консолідації земель залежно від 
поставлених цілей. 

Доведено, що перерозподіл земель є найважливішим і найскладнішим проце-
сом консолідації земельних ділянок, який направлений на вирішення двох основних 
проблем: просторової (де, якого розміру і якої форми розмістити земельні ділянки) 
та правової (які права і кому будуть надані). З огляду на просторове планування пе-
рерозподіл земель має містити два основні заходи із землеустрою: реорганізацію  
землеволодінь (землекористувань) та формування земельних ділянок. І реорганізація 
землеволодінь (землекористувань), і формування земельних ділянок є процесами 
одночасної багатофакторної та багатооб’єктної оптимізації структури землеволодінь 
(землекористувань) у межах території, що консолідується, знаходженням оптималь-
ного варіанта з великої кількості альтернативних рішень. Досягнення такої оптимі-
зації можливо за рахунок дотримання норм законодавства, встановлених принципів 
і факторів щодо перерозподілу земель, просторових обмежень, використання методу 
проб і помилок, критеріїв емпіричного проектування, багаторічного досвіду земле-
впорядників (розробників). 
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Рис. 2. Модель комплексної консолідації земель сільськогосподарського  
призначення 

Джерело: розроблено автором. 
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З правового погляду перерозподіл земель можна поділити на три основні ти-
пи: перерозподіл власності на землю, перерозподіл права користування, перерозпо-
діл інших прав на землю. Відповідно, перерозподіл земель слід розглядати як сукуп-
ність взаємопов’язаних аспектів: правового, адміністративного і технічного (інже-
нерного). Правовий аспект визначає правила "гри", адміністративний впливає на ви-
бір методики, а технічний відповідає за реалізацію проектних рішень. 

Установлено, що в умовах України та сучасної практики із землеустрою про-
цедура перерозподілу земель може складатися з п’яти основних етапів: збирання 
даних, проведення підготовчих розрахунків, розробка попереднього плану з пере-
розподілу земель, затвердження остаточного плану з перерозподілу земель, упрова-
дження запроектованих заходів. 

Обґрунтовано та рекомендовано розглядати центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин і землеустрою 
(Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру), та його тери-
торіальні органи, відповідальні за проведення консолідації земель сільськогосподар-
ського призначення. 

З метою забезпечення ефективного та оперативного процесу захисту прав, а 
також для можливості судового розгляду оскарження результатів перерозподілу й 
консолідації земель у порядку спрощеного провадження запропоновано створити 
правовий інститут досудового врегулювання спорів, пов’язаних із консолідацією 
земель. Під досудовим урегулюванням цих спорів розуміємо послідовний комплекс 
дій, направлений на безпосереднє вирішення спорів між учасниками консолідації 
земель із приводу порушених майнових прав на земельну(і) ділянку(и) у сфері циві-
льних і господарських відносин та законних інтересів, який застосовують до пору-
шення судової процедури. Це дасть змогу учасникам консолідації земель швидко й 
за спрощеною процедурою захистити порушені майнові права на земельну(і) ділян-
ку(и) без втручання органів судової влади, що зменшить їхні фінансові зобов’язання 
та навантаження на судову систему. 

Для досягнення однозначної та оптимальної впорядкованості землеволодінь 
(землекористувань), подальшої внутрішньогосподарської організації території, пра-
вильного використання та охорони землі визначені технічні (інженерні) вимоги до 
проектування меж земельних ділянок, що забезпечить захист прав та інтересів усіх 
землевласників (землекористувачів) у межах території, що підлягає перерозподілу. 
Ці вимоги потребують унормування для формування позитивного ставлення сус-
пільства до процедури консолідації земель у цілому. 

У п’ятому розділі – "Створення інституціональних засад розвитку консо-
лідації земель сільськогосподарського призначення в Україні"  – викладено ос-
новні наукові підходи та методи формування інституціонального механізму консо-
лідації земель сільськогосподарського призначення та розробки її стратегії, запро-
поновано парадигму консолідації земель сільськогосподарського призначення, ар-
гументовано необхідність удосконалення системи землеустрою як основного меха-
нізму проведення консолідації земель, обґрунтовано перспективну модель розвитку 
ринку земель сільськогосподарського призначення через консолідацію.  

Доведено, що ідеологія земельного питання та пов’язані з його вирішенням 
проблеми визначають нагальну потребу в запровадженні нових інституційних під-
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ходів до формування та реалізації державної політики у сфері земельних відносин, 
створення та запровадження консолідації земель як завершального етапу земельної 
реформи, забезпечення її розвитку на засадах концепції сталого розвитку. Необхід-
ними передумовами результативності проведення консолідації сільськогосподарсь-
ких земель є повноцінне, дієве інституційне середовище, яке покликане забезпечити 
реалізацію принципів стабільності, солідарності, демократії, ефективності у сфері 
земельних відносин. У зв’язку з цим подальший розвиток інституціонального сере-
довища консолідації земель пропонуємо здійснювати за такими напрямами: 1) ство-
рення, проектування, імпорт інститутів, діагностування їх зрілості та придатності 
для сформованого рівня розвитку відносин щодо консолідації; 2) формування меха-
нізму моніторингу ефективності інститутів, їх закріплення в повсякденній життєді-
яльності суб’єктів консолідації та своєчасна заміна відповідно до змін стратегії кон-
солідації; 3) декларування на законодавчому рівні певних правил і норм поведінки 
суб'єктів консолідації земель; 4) легітимізація, суспільне визнання інститутів консо-
лідації земель, закріплення цього визнання в "неписаних" правилах і рамках індиві-
дуальної та суспільної поведінки. 

Розроблено методичний підхід до формування стратегії консолідації земель 
сільськогосподарського призначення в Україні, який передбачає висвітлення насту-
пних комплексних питань: історичного аналізу та оцінки проблеми фрагментації 
сільськогосподарських земель; мотивації та очікуваних результатів; визначення пер-
спектив розвитку сільського господарства; установлення взаємозв’язків з іншими 
сферами державної політики; аналіз політичної ситуації, правової бази, існуючої си-
стеми ринку землі, інституціональної основи та визначення перспектив розвитку 
сільського господарства; вибору сценарію та альтернативних рішень; формування 
інституціональної структури; установлення фінансового механізму проведення кон-
солідації земель, взаємозв’язків учасників та контролю. Ураховуючи європейський 
досвід, в Україні слід розробити структуровану державну політику щодо управління 
процесом консолідації земель сільськогосподарського призначення, ухвалити на на-
ціональному рівні Концепцію розвитку консолідації земель сільськогосподарського 
призначення та відповідні нормативно-правові й законодавчі акти для підтримки її 
реалізації (рис. 3). 

Запропоновано парадигму консолідації земель сільськогосподарського приз-
начення, яка включає такі ключові чинники формування організаційної структури 
консолідації: інституційність, зокрема правову базу та легітимність (дотримання 
принципу верховенства права); прозорість; партисипативність (залучення до участі 
стейкхолдерів); цілі і заходи з проведення консолідації земель; джерела фінансуван-
ня відповідного процесу та навколишнє середовище. Характеристики кожного з цих 
чинників виступають індикатором ставлень суб’єктів консолідації земель сільсько-
господарського призначення до змін у земельних відносинах, міри їхньої зацікавле-
ності до процесу спільної діяльності тощо. 

На основі власних суджень і досліджень, відібраних показників для кожного 
ключового чинника запропонованої парадигми була проведена порівняльна харак-
теристика добровільної та примусової консолідації земель сільськогосподарського 
призначення (рис. 4), яка дала змогу зробити висновок, що проста консолідація зе-
мель направлена на вирішення лише проблем приватного індивідуального характеру 
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щодо покращання умов використання сільськогосподарських угідь та ведення сіль-
ськогосподарського виробництва і не може вирішити проблеми, пов’язані з охоро-
ною земель зокрема та навколишнього середовища загалом. 

 

 
Рис. 3. Методичний підхід до формування стратегії консолідації земель  

сільськогосподарського призначення в Україні 
Джерело: розроблено автором. 
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Примітка. Значення показників ключових факторів зростають від центра до периферії. Напри-
клад, значення показників фактора "Державне фінансування" зростають від проведення заходів 

за власні кошти до повного державного фінансування. 
 

Рис. 4. Порівняльна характеристика простої і примусової консолідацій земель  
сільськогосподарського призначення 

Джерело: розроблено автором. 
 

Правова база щодо  
консолідації земель 

- відсутність правової бази; 
- Земельний кодекс; 
- Цивільний кодекс; 
- Спеціальний закон: 
  - добровільний захід; 
  - примусовий захід; 
  - можливість експропріації 

Законність/Прозорість 
- без правового впливу; 
- слухання щодо бажаної  
  компенсації; 
- можливість заперечити; 
- можливість опротестувати; 
- апеляція 

Інституційність 

- сертифіковані фізичні  
  особи; 
- сертифіковані юридичні  
  особи; 
- органи місцевого  
  самоврядування;  
- державні органи 

Заходи 

- обмін земельними  
  ділянками;  
- об’єднання земельних  
  ділянок; 
- перерозподіл земель; 
- будівництво сільської  
  дорожньої мережі; 
- розвиток  
  агроландшафту; 
- будівництво  
  меліоративних систем;  
- запровадження заходів  
  з охорони земель; 
- розвиток сільських   
  територій 

Охорона навколишнього 
середовища 

- без оцінки стану довкілля; 
- без відшкодування  
  екологічної шкоди; 
- проведення оцінки стану  
  довкілля; 
- компенсація завданої  
  шкоди екології 

Цілі 

- не визначені; 
- визначені: 
   - місцевими  
     програмами; 
   - регіональними  
     програмами; 
   - державними  
     програмами; 
   - законом 

Джерела  
фінансування 

- за рахунок  
  землевласників; 
- державна підтримка: 
 - звільнення від мита; 
 - звільнення від податків; 
 - звільнення від  
   адміністративних  
   витрат; 
 - отримання субсидій, %: 

• від 0; 
• до 100. 

- без будь-якої участі; 
- індивідуальна участь; 
- групова участь; 
- обрання неформальних  
  представників; 
- створення органу  
  учасників; 
- створення ради органів  
  учасників 

Партисипативність 

- примусова (за принципом більшості)  
  комплексна консолідація земель 

- добровільна групова консолідація земель 
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Законодавчо закріплені правові та організаційні основи діяльності у сфері зем-
леустрою дозволяють чітко визначити необхідні землевпорядні заходи з проведення 
консолідації земель сільськогосподарського призначення, а землеустрій розглядати 
як основний і єдиний механізм її реалізації. Доведено, що сучасний землеустрій не 
має сьогодні ефективних інструментів для формування земельних ділянок під час 
проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення, а тому з ме-
тою забезпечення механізму її проведення у майбутньому рекомендовано в Законі 
України "Про землеустрій" передбачити положення щодо введення нового виду зе-
млевпорядної документації – проекту землеустрою для перерозподілу земельних 
ділянок, який укладатиметься при перерозподілі декількох суміжних земельних ді-
лянок у разі формування нових суміжних земельних ділянок. 

Аргументовано, що перерозподіл земель є ключовою складовою будь-якого 
методичного підходу з консолідації земель, оскільки дає змогу під час проведення 
землеустрою земель сільськогосподарського призначення реалізувати проектні за-
ходи, незважаючи на фактичне використання земель і структуру власності в межах 
консолідованої території. 

Рекомендовано врегулювати на законодавчому рівні можливість об’єднання 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що мають різне цільове 
призначення (для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермер-
ського господарства, особистого селянського господарства тощо) та різну форму 
власності. Перевагою запровадження перерозподілу земель як заходу з землеустрою 
є об’єднання усіх способів формування земельних ділянок в одну процедуру, що 
дасть змогу комплексно підійти до вирішення проектних заходів у межах консолідо-
ваної території. Тобто за результатами проведення перерозподілу земель складають 
одну проектну документацію з землеустрою на всі сформовані земельні ділянки за-
мість великої кількості проектів землеустрою та технічної документації з землеуст-
рою, що спростить процедуру погодження, затвердження та реєстрації земельних 
ділянок у Державному земельному кадастрі та Державній службі реєстрації України 
як у часі, так і за фінансовими витратами. 

Дослідження питань відкриття та розвитку ринку земель сільськогосподар-
ського призначення дало змогу встановити, що під дію мораторію на продаж угідь 
потрапляють до 96 % усіх земель сільськогосподарського призначення. Це зачіпає 
інтереси приблизно 15 % громадян України, які володіють близько 67 % земельних 
ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Сьогодні ці 
ділянки використовуються сільськогосподарськими підприємствами на умовах   
оренди. 

З’ясовано, що об’єктивними факторами, які стримують, але не заперечують 
існування ринку земель сільськогосподарського призначення, є: недостатньо чітко 
визначені права власності на землю, фрагментація земель сільськогосподарського 
призначення, складна процедура укладання угод щодо передачі прав на земельні ді-
лянки, високі витрати на проведення транзакцій, відсутність доступу до кредитних 
ресурсів, велика кількість різноманітних обмежень щодо використання земель. 

Установлено, що консолідація земель може відігравати важливу роль в усу-
ненні перешкод на шляху запровадження ринку земель та прискоренні його розвит-
ку. Немаловажну роль у цьому відіграє активний (мобільний) обіг земельних діля-
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нок, який є ключовим інструментом успішного проведення консолідації земель не-
залежно від обраних методів і способів її проведення. Під активним обігом земель-
них ділянок розуміємо в певній мірі узгоджену реструктуризацію прав на землю між 
її власниками шляхом продажу, купівлі, обміну або оренди. Активний обіг земель-
них ділянок у рамках проектної території консолідації земель залежить від трьох 
основних факторів: місцевих особливостей структури сільськогосподарського зем-
лекористування, наявного земельного фонду, наявності необхідних знань, розуміння 
призначення консолідації земель і досвідчених фахівців у відповідній галузі. Визна-
чення та врахування цих трьох факторів дає змогу охарактеризувати потенційну ак-
тивність обігу земельних ділянок у межах конкретної місцевості (території), яка в 
подальшому значною мірою впливатиме на успішність проведення консолідації зе-
мель. Урахування дії цих факторів важливе під час розробки загальнодержавної зе-
мельної політики чи окремих стратегій розвитку земельних відносин з метою сти-
мулювання активізації обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
та підтримки розвитку процесу консолідації земель в країні. 

Доведено, що консолідацію земель сільськогосподарського призначення як 
процес перерозподілу земель та прав власності на них шляхом координації дій між 
власниками і користувачами земельних ділянок можна розглядати як регульований 
обіг земель сільськогосподарського призначення в межах конкретної території.    
Такий (обмежений) варіант відкриття повноцінного ринку земель сільськогосподар-
ського призначення є життєздатним на фоні усіх інших пропонованих моделей з від-
криття ринку, оскільки: 1) має чітко визначені географічні межі (проектна терито-
рія); 2) проводиться лише зі сформованими земельними ділянками; 3) тільки учас-
ники консолідації земель мають право купити-продати або іншим способом відчу-
жити земельні ділянки сільськогосподарського призначення; 4) запобігає неконтро-
льованій скупці землі великими вітчизняними та/або іноземними олігархами (агро-
холдингами); 5) дає змогу зберегти та покращити існуючу структуру землекористу-
вання; 6) унеможливлює розвиток тіньового ринку земель; 7) ніхто не буде приму-
сово та проти своєї волі позбавлений права власності на землю; 8) сприяє зменшен-
ню витрат на проведення транзакцій шляхом досягнення домовленостей серед вели-
кої  кількості зацікавлених сторін про одночасне укладення цілої низки угод; 9) за-
безпечує поінформованість громадськості та створює позитивне ставлення суспільс-
тва до усієї процедури. 

Оскільки консолідація земель проводиться в межах чітко визначеної території, 
її можна розглядати як пілотний проект, що дасть змогу виявити і виправити слабкі 
місця в земельному законодавстві, визначити тенденції щодо формування попиту і 
пропозиції, з’ясувати фактори активного обігу земель та формування ціни. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі досліджено актуальну науково-прикладну проблему – 
розробку теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій з інституціо-
нального забезпечення консолідації земель сільськогосподарського призначення в 
умовах ринкових відносин на засадах сталого розвитку. Узагальнення існуючих під-
ходів до проведення консолідації земель та систематизація результатів авторських 
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науково-методологічних і практичних досліджень стану розвитку земельних відно-
син у сільському господарстві дають змогу зробити такі висновки: 

1. Фрагментація сільськогосподарських земель є дуже широким поняттям, ро-
зуміння якого залежить від того, що приймається за основу її оцінки. З просторової 
точки зору фрагментація земель означає наявність декількох землеволодінь чи відо-
кремлених земельних ділянок; з економічної – наскільки фрагментоване землеволо-
діння (землекористування) впливає на ефективність ведення сільськогосподарського 
виробництва; з позиції права власності – велику кількість землевласників. За таким 
принципом можна виділити чотири типи фрагментації сільськогосподарських зе-
мель: фрагментацію власності на землю, фрагментацію використання земель, внут-
рішню фрагментацію та відокремлення володіння від користування землею. Фраг-
ментацію земель слід розглядати як явище, що існує в управлінні сільськогосподар-
ським землекористуванням і стосується використання великої кількості несуміжних 
земельних ділянок, що перебувають у власності або/та на умовах оренди. 

2. Методичні засади оцінки рівня фрагментації земель, які дають змогу          
обґрунтовувати доцільність запровадження процесу консолідації земель сільського-
сподарського призначення, передбачають визначення таких параметрів: розміру зе-
млеволодіння (землекористування) господарюючих суб’єктів; кількості земельних 
ділянок, що входять до структури цього землеволодіння (землекористування); роз-
міру кожної з цих земельних ділянок; форму кожної земельної ділянки; просторове 
розміщення земельних ділянок; масштаб перерозподілу земель. Інноваційним підхо-
дом до оцінювання рівня фрагментації земель та сільськогосподарських землеволо-
дінь (землекористувань) є використання модального значення розміру, середньо-
зважених показників конфігурації, фрактальної розмірності та протяжності меж зе-
млеволодінь і землекористувань. Це дає змогу встановити, що в сучасних умовах 
використання земель сільськогосподарського призначення в Україні основною про-
блемою є фрагментація власності на землю та відстороненість власників від викори-
стання своїх земельних ділянок. Внутрішня фрагментація та фрагментація користу-
вання не чинить сьогодні суттєвої перешкоди для ефективного використання земель 
сільськогосподарського призначення агровиробниками через існування віртуальних 
меж земельних ділянок, проектних польових шляхів та полезахисних лісосмуг, що 
дозволяє об’єднати їх у єдині земельні масиви за рахунок суцільної оренди земель. 

3. Обґрунтовано авторське визначення поняття "консолідація земель сільсько-
господарського призначення" як сукупність заходів із землеустрою щодо регулю-
вання структури прав власності на землю шляхом координації дій між власниками 
та користувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою 
формування сталого сільськогосподарського землекористування. Таким чином, кон-
солідація земель складається з двох основних компонентів: перерозподілу земель та 
планування розвитку сільських територій. З’ясовано, що уся сукупність дій, 
пов’язаних із багатофункціональним значенням консолідації земель, повинна ґрун-
туватися на певній принциповій основі та спиратися не лише на загальноюридичні, а 
й на специфічні земельно-правові принципи, а саме: обов’язковості громадської 
участі та демократичності; доцільності узгодження процесу консолідації земель із 
системою регіонального планування сталого розвитку сільських територій громад; 
охорони і сталого управління природними ресурсами; гарантування непогіршення 
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умов використання земель усім учасникам консолідації після її реалізації. Як інсти-
тут земельного права ці принципи набувають самостійного значення, а отже, потре-
бують свого законодавчого закріплення. 

4. Установлено, що з 6,9 млн власників земельних ділянок, які володіють 
27,5 млн га сільськогосподарських угідь, лише 1,2 млн громадян особисто обробля-
ють свої ділянки загальною площею 4,7 млн га. Водночас 17 млн га сільськогоспо-
дарських угідь знаходяться в користуванні 53 тис. орендарів, що становить 61,8 % 
від загальної площі угідь, представлених земельними частками (паями), які перебу-
вають у приватній власності громадян. Сільськогосподарські підприємства, у тому 
числі фермерські господарства, ведуть свою діяльність здебільшого на орендованих 
землях, частка яких у їх загальному землекористуванні становить понад 93 %. Ви-
никнення суцільної оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
можна пов’язати з недосконалістю та прогалинами у функціонуванні ринкової еко-
номіки і з тим, що оренда земель є простішим та значно дешевшим інструментом 
об’єднання земельних ділянок, ніж консолідація земель. Водночас оренда не відпо-
відає основним цілям консолідації земель і не може замінити її. 

5. Доведено, що обмін, об’єднання та купівлю-продаж земельних ділянок мож-
на розглядати як способи консолідації земель лише за умови їх сукупного викорис-
тання разом із низкою інших землевпорядних заходів і перерозподілом земель, 
спрямованих на організацію території, що підлягає консолідації. Водночас установ-
лено, що сільськогосподарська кооперація, як і оренда земельних ділянок, не є спо-
собом консолідації земель сільськогосподарського призначення, оскільки не перед-
бачає передачу права розпорядження земельною ділянкою. Кооперація не викликає 
жодних змін щодо кількості земельних ділянок і їхніх власників, площ і конфігура-
ції, а тому, як і оренда, не вирішує основну проблему української фрагментації зе-
мель – фрагментації власності на землю та відстороненості власників від викорис-
тання своїх земельних ділянок. 

6. У сучасних умовах розвитку земельних відносин в Україні консолідація зе-
мель сільськогосподарського призначення може здійснюватися за двома основними 
методичними підходами: простим і добровільним та комплексним і примусовим (за 
принципом більшості). Проста і добровільна консолідація земель спрямована на   
перерозподіл, об’єднання та обмін земельними ділянками на добровільній основі 
для задоволення приватних інтересів землевласників. Комплексна і примусова кон-
солідація земель передбачає вирішення складніших завдань, пов’язаних із приват-
ними інтересами землевласників та захистом суспільних інтересів, проведенням ве-
ликого обсягу землевпорядних робіт, спричинених формуванням нових та/або пере-
розподілом існуючих сільськогосподарських землеволодінь (землекористувань),  
підвищенням рівня ведення сільськогосподарського виробництва, сталого розвитку 
сільських територій, охороною навколишнього середовища та будівництвом (рекон-
струкцією) супутніх об’єктів інфраструктури. Обидва методичні підходи передба-
чають: здійснення контролю державними органами на відповідному рівні; прове-
дення консолідації земель у межах чітко визначеної території; повну участь усіх  
землевласників (юридичних або фізичних осіб), яких стосується консолідація зе-
мель. Визначено алгоритм проведення консолідації земель за обома методичними 
підходами, відповідно до якого проходять п’ять основних стадій: ініціювання,       
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інвентаризації, планування, впровадження, заключної (реєстрація земельних діля-
нок, правочинів, встановлення меж в натурі, контроль та ін.). 

7. Запропоновано методичний підхід до оцінки результатів проведення консо-
лідації земель сільськогосподарського призначення, який ґрунтується на комплекс-
ній системі коефіцієнтів стану використання земельних ресурсів за трьома основни-
ми факторами: землекористування, інфраструктури та водних ресурсів. Викорис-
тання такого підходу дає змогу вільно обирати параметри, які повніше віддзерка-
люють результати консолідації земель для порівняння їх ефективності до і після 
проведення консолідації. Теоретично доведено, що консолідація земель є дуже ви-
гідною інвестицією, оскільки вигоди від її проведення як для суспільства, так і для 
землевласників (землекористувачів) значно перевищують супутні витрати. 

8. Доведено необхідність удосконалення Закону України «Про землеустрій» 
шляхом запровадження нового заходу із землеустрою – перерозподілу земель сіль-
ськогосподарського призначення як невід’ємного і найскладнішого процесу їх кон-
солідації. Під перерозподілом земель слід розуміти процес просторового плануван-
ня, який полягає у знаходженні оптимального варіанта реорганізації існуючої струк-
тури землеволодіння (землекористування) в межах певної території на основі нор-
мативно-правової бази з консолідації земель та землеустрою. Відповідно, перероз-
поділ земель розглядається як реорганізація існуючих землеволодінь (землекористу-
вань) та формування земельних ділянок, що здійснюються за допомогою сукупності 
взаємопов’язаних аспектів: правового, адміністративного і технічного (інженерно-
го). Пропонується здійснювати процедуру перерозподілу земель за такими основни-
ми стадіями: збирання даних, проведення підготовчих розрахунків, розробка попе-
реднього плану з перерозподілу земель, затвердження остаточного його плану, 
упровадження запроектованих заходів. Важливою умовою ефективного перерозпо-
ділу земель є визначення та законодавче закріплення його принципів і технічних 
(інженерних) вимог до проектування меж земельних ділянок, що забезпечить захист 
прав та інтересів усіх землевласників (землекористувачів), формуватиме позитивне 
ставлення суспільства до процедури консолідації земель загалом. 

9. Обґрунтовано науковий підхід до інституціоналізації консолідації земель 
сільськогосподарського призначення (з урахуванням формальних та неформальних 
інститутів) для досягнення цілей сталого розвитку сільських територій, згідно з 
яким інститут консолідації цих земель необхідно формувати у вигляді взаємо-
узгодженої системи, що включає такі складові: традиційно-ментальну, причинно-
наслідкову, процесуальну, правову та організаційно-структурну. При цьому обґрун-
товано, що: 1) центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політи-
ку у сфері земельних відносин і землеустрою, та його територіальні органи необхід-
но розглядати як відповідальний орган за проведення консолідації земель сільсько-
господарського призначення; 2) доцільно створити правовий інститут досудового 
врегулювання спорів, пов’язаних із консолідацією земель; 3) доцільно запровадити 
інститут Асоціації учасників консолідації земель та землевласників (землекористу-
вачів). Установлення цих інститутів забезпечить підвищення загальних стандартів 
діяльності та врахування інтересів усіх стейкхолдерів з консолідації земель сіль-
ськогосподарського призначення у царині регулювання структури прав власності на 
землю та охорони навколишнього середовища. 
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10. Запропоновано парадигму консолідації земель сільськогосподарського 
призначення, що базується на системному підході і в основу якої покладено такі ос-
новні структурні елементи: правову базу, легітимність, прозорість, участь, інститу-
ційність, джерела фінансування, заходи, цілі. Реалізація передбачених парадигмою 
заходів дасть змогу: визначити ключові чинники, що найбільше впливають на вста-
новлення сутності та змісту консолідації; установити причинно-наслідкові зв’язки 
чинників консолідації земель, що впливають на її розвиток; виявити прогалини в 
чинному законодавстві; залишати простір для постійного доопрацювання, коригу-
вання та доповнень змісту консолідації земель; розглядати увесь процес консолідації 
земель як динамічну систему причин і наслідків. Метою запропонованої парадигми 
є вибір необхідного методичного підходу до проведення консолідації, що забезпе-
чить підвищення ефективності використання земель, їх охорону, отримання соціа-
льного ефекту. 

11. У дисертації розроблено методичний підхід до формування стратегії кон-
солідації земель сільськогосподарського призначення в Україні. Він дає змогу ви-
значити та узгодити цілі й пріоритети проведення консолідації земель, побудувати 
технологічний ланцюг реалізації взаємопов’язаних заходів для запровадження про-
цесів формування та здійснення земельної політики у відповідній галузі. У результа-
ті розробки методичного підходу визначено мету й завдання Стратегії консолідації 
земель сільськогосподарського призначення. Методичний підхід передбачає реалі-
зацію таких заходів: проведення історичного аналізу та оцінки проблеми фрагмен-
тації сільськогосподарських земель; визначення мотивації та очікуваних результатів 
і перспектив розвитку сільського господарства; установлення взаємозв’язків з інши-
ми сферами державної політики; вибір сценарію та альтернативних рішень; форму-
вання інституціональної структури; установлення фінансового механізму та взає-
мозв’язків між стейкхолдерами; здійснення контролю. 

12. Застосування механізму консолідації земель розглядається як інноваційний 
підхід до інфраструктурного забезпечення формування ринку земель сільськогоспо-
дарського призначення, який дає змогу вирішити основні проблеми формування  
вільного обігу земельних ділянок (невизначеність прав на землю, фрагментацію зе-
мель, неоптимальність структури землеволодіння (землекористування), неконтро-
льованість скупки, розвиток тіньового ринку тощо). Перевагою такого підходу над 
іншими є існування географічної межі сегмента ринку земель, що являє собою про-
ектну територію консолідації земель, у межах якої лише її учасники матимуть право 
купувати-продавати та/або іншим способом відчужувати земельні ділянки сільсько-
господарського призначення. Застосування такого підходу можна розглядати як    
пілотну модель запровадження вільного ринку земель, що дасть змогу виявляти і 
виправляти слабкі місця в земельному законодавстві, визначати тенденції щодо   
формування попиту і пропозицій, з’ясовувати фактори активного обігу земель та 
формування ціни.  
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АНОТАЦІЯ 
Попов А. С. Інституціональні засади консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення: теорія, методологія, практика. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеці-

альністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього се-
редовища. – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і 
науки України, Львів, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних засад і 
практичних рекомендації з інституціонального забезпечення розвитку консолідації 
земель сільськогосподарського призначення. Розроблено науково-методичні підходи 
до формування парадигми та стратегії консолідації земель сільськогосподарського 
призначення. Узагальнено та сформовано інституційні засади розвитку консолідації 
земель. 

Аргументовано методичні підходи до порядку проведення консолідації та пе-
рерозподілу земель сільськогосподарського призначення, розробки відповідної про-
ектної документації. Обґрунтовано сутність методичних підходів з консолідації зе-
мель та правового інституту досудового врегулювання спорів щодо консолідації зе-
мель. 

Визначено стратегічні напрями становлення ринку земель через механізм кон-
солідації земель сільськогосподарського призначення та методичні засади розробки 
проектів з перерозподілу земель.  

Ключові слова: консолідація земель, фрагментація земель, земельна ділянка, 
землеустрій, перерозподіл земель, землі сільськогосподарського призначення, ринок 
земель, сталий розвиток, сільські території. 

 
АННОТАЦИЯ 

Попов А. С. Институциональные основы консолидации земель сельскохо-
зяйственного назначения: теория, методология, практика. – На правах рукопи-
си. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.06 – экономика природопользования и охраны окружающей 
среды. – Львовский национальный аграрный университет Министерства образова-
ния и науки Украины, Львов, 2018. 

Диссертация посвящена разработке теоретико-методологических основ и 
практических рекомендаций институционального обеспечения развития консолида-
ции земель сельскохозяйственного назначения. Осуществлено комплексное иссле-
дование качественно новых подходов к формированию системы землевладения и 
землепользования через механизм консолидации земель сельскохозяйственного 
назначения. Обоснован смысл и разработана методология ее осуществления в кон-
тексте устойчивого развития сельских территорий. 
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Установлено, что фрагментация земель как предпосылка к проведению консо-
лидации земель рассматривается как широкое понятие и включает в себя четыре ти-
па: фрагментацию собственности на землю, фрагментацию землепользования, внут-
реннюю фрагментация и разграничение владения и пользования землей. Отмечено, 
что в современных условиях использования земель сельскохозяйственного назначе-
ния в Украине главную проблему составляют фрагментация собственности на зем-
лю и отстраненность собственников от использования своих земельных участков. 

Обобщение научно-методических подходов позволило раскрыть смысл и 
принципы консолидации сельскохозяйственных земель. Предложены научные под-
ходы к перераспределению землевладений и землепользований в соответствии с за-
дачами консолидации. Консолидация земель сельскохозяйственного назначения 
рассматривается как совокупность мероприятий по землеустройству и регулирова-
нию структуры прав на землю и многофункциональный инструмент устойчивого 
развития сельских территорий. 

Сформулированы институциональные основы и разработан методический 
подход к формированию стратегии развития консолидации земель, который преду-
сматривает организацию устойчивого сельскохозяйственного землепользования, 
осуществление комплекса институциональных, землеустроительных и земельно-
оценочных мероприятий по устранению фрагментации земель с учетом приоритетов 
социально-экономического и экологического развития сельских территорий в усло-
виях трансформации земельных отношений. 

Предложен методический подход к оценке эффективности проведения консо-
лидации земель сельскохозяйственного назначения, который основан на комплекс-
ной системе учета использования земельных ресурсов по трем основным факторам: 
землепользования, инфраструктуры и водных ресурсов. 

Обосновано, что обмен, объединение и покупка-продажа земельных участков 
можно рассматривать как способы консолидации земель только при условии их со-
вокупного использования вместе с целым рядом других землеустроительных меро-
приятий и перераспределением земель. Эмпирически доказано, что консолидация 
земель является очень выгодной инвестицией, поскольку общественные и частные 
выгоды от ее проведения значительно превышают расходы на ее проведение. 

Разработаны научно-методические подходы к порядку проведения консолида-
ции земель сельскохозяйственного назначения, основанные на использование сце-
нарного моделирования в соответствии с подходами консолидации земель – про-
стым и добровольным, а также комплексным и принудительным (по принципу 
большинства). Изучение зарубежного опыта проведения консолидации земель поз-
волило сформулировать с научной точки зрения позицию по созданию правового 
института досудебного урегулирования споров по консолидации земель, который 
позволит ее участникам быстро, по упрощенной процедуре защитить свои права, 
уменьшит их финансовые обязательства и нагрузки на судебную систему. 

Установлено, что перераспределение земель представляет процесс реоргани-
зации землевладений (землепользовании) и формирования земельных участков с це-
лью оптимизации их структуры на основе нормативно-правовой базы по консолида-
ции земель и существующей практики по землеустройству для обеспечения устой-
чивого развития сельских территорий. Разработаны принципы, порядок и методиче-
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ские основы составления проектов перераспределения земель как составной части 
консолидации земель сельскохозяйственного назначения, которые предусматривают 
идентификацию ее основных видов и задач на основе устойчивого развития сель-
ских территорий.  

Предложена парадигма консолидации земель сельскохозяйственного назначе-
ния, которая позволяет определить причинно-следственные связи ключевых факто-
ров, наиболее влияющих на развитие консолидации, а также дает возможность для 
постоянной доработки, корректировки и дополнений реализации этого процесса.  

Предложены также стратегические направления по становлению и развитию 
рынка земель с помощью механизма консолидации земель сельскохозяйственного 
назначения, который поможет решить основные проблемы формирования свободно-
го рыночного оборота земельных участков. 

Ключевые слова: консолидация земель, фрагментация земель, земельный 
участок, землеустройство, перераспределение земель, земли сельскохозяйственного 
назначения, рынок земель, устойчивое развитие, сельские территории. 
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