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Анотація 

Попов А. С. Інституціональні засади консолідації земель 

сільськогосподарського призначення: теорія, методологія, практика. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища. – Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва. – 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. Здійснено 

комплексне дослідження якісно нових підходів до формування системи 

землеволодіння та землекористування через механізм консолідації земель 

сільськогосподарського призначення в контексті сталого розвитку сільських 

територій.  

Встановлено, що фрагментація земель, як передумова проведення 

консолідації земель, є дуже широким поняттям і поділяється на чотири 

основних типи: фрагментація власності на землю, фрагментація використання 

земель, внутрішня фрагментація і відокремлення володіння від користування 

землею. Фрагментація земель розглядається як явище, що існує в управлінні 

сільськогосподарським землекористуванням і стосується використання 

великої кількості несуміжних земельних ділянок, що перебувають у власності 

або/та на умовах оренди. У результаті досліджень виділено дві основні групи 

причин виникнення фрагментації земель, які можуть бути: 1) зовнішніми, що 

не залежать від діяльності землевласника чи керівника господарства; 2) 

внутрішніми, що залежать від власних рішень цих осіб. Усі негативні наслідки 

фрагментації земель були поділені на дві групи: 1 – що призводять до 

виробничих втрат і неефективного господарювання; 2 – що перешкоджають 

модернізації сільського господарства. Установлено, що поряд із низкою 
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недоліків та негативних наслідків фрагментації сільськогосподарських земель 

їй притаманні й окремі переваги. 

Запропоновано різні методики визначення рівня фрагментації земель, 

які дають 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 наступних 

параметрів для визначення рівня фрагментації земель: розмір землеволодіння 

(землекористування) господарюючих суб’єктів; кількість земельних ділянок, 

що входять до структури цього землеволодіння (землекористування); площа 

та конфігурація земельних ділянок; їх просторове розміщення; масштаб 

перерозподілу земель. 

Узагальнення науково-методичних підходів дозволило розкрити 

сутність і принципи консолідації сільськогосподарських земель. Консолідація 

земель сільськогосподарського призначення розглядається як сукупність 

існуючих заходів із землеустрою щодо регулювання структури прав на землю 

шляхом координації дій між власниками та користувачами земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення з метою формування сталого 

сільськогосподарського землекористування і розвитку сільських територій. 

З’ясовано, що консолідація земель складається з двох основних компонентів: 

перерозподілу земель та планування розвитку сільських територій. 

Запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності проведення 

консолідації земель сільськогосподарського призначення, який заснований на 

комплексній системі коефіцієнтів стану використання земельних ресурсів за 

трьома основними факторами: землекористування, інфраструктури і водних 

ресурсів. 

Здійснення земельної реформи призвело до розпаювання 27,5 млн га 

сільськогосподарських угідь (66 % від загальної площі сільськогосподарських 

угідь країни) і їх передачі у приватну власність 6,9 млн громадян України. Із 

загального числа  громадян, які набули право на земельну частку (пай), 
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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 господарств (господарств населення). 17 

млн га сільськогосподарських угідь знаходяться в користуванні 53 тис 

орендарів, а це становить 61,8 % від загальної площі угідь, представлених 

земельними частками (паями), що перебувають у приватній власності 

громадян. Аналіз динаміки розподілу діючих сільськогосподарських 

господарств за розміром сільськогосподарських угідь свідчить, що за останні 

роки відбувається подальше укрупнення як сільськогосподарських 

підприємств, так і фермерських господарств. Cклалася ситуація, що у крупних 

землекористувачів (5,8 % від загальної їх кількості) знаходиться в 

користуванні майже 60 % усіх сільськогосподарських угідь країни. 

Аргументовано, що в сучасних умовах використання земель 

сільськогосподарського призначення в Україні основну проблему 

представляють фрагментація власності на землю та відстороненість 

землевласників від використання своїх земельних ділянок. Доведено, що саме 

ці типи фрагментації земель є головною причиною поступового соціально-

економічної занепаду сільських територій та зниження престижності 

сільського способу життя серед молоді. Натомість внутрішня фрагментація та 

фрагментація користування не представляє сьогодні суттєвої перешкоди для 

ефективного використання земель сільськогосподарського призначення 

господарствами через існування віртуальних меж земельних ділянок, 

проектних польових шляхів та полезахисних лісосмуг. Відповідні ділянки 

об’єднані в єдині масиви за рахунок суцільної оренди земель. 

Визначено, що в Україні феномен фрагментації земель є серйозною 

проблемою у таких сферах, як: захист прав власності та користування на 

землю, розвиток інфраструктури, реєстрація прав користування на земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення, залучення довгострокових 

інвестиції, охорона земель, використання земельних ділянок не за цільовим 

призначенням, отримання кредитів. 
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На основі проведених досліджень сформульовано висновок, що для 

попередження розвитку фрагментації земель необхідно на законодавчому 

рівні встановити вимоги щодо: обмеження мінімальних розмірів земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення або встановлення мінімальних 

площ сільськогосподарського землеволодіння, що забезпечує життєздатність 

господарства незалежно від форм власності та господарювання; заборони 

поділу земельної ділянки спадкоємцями, якщо в результаті цього утвориться 

хоча б одна земельна ділянка менше встановленого мінімального розміру. 

Доведено, що обмін, об’єднання та купівля-продаж земельних ділянок 

можна розглядати як способи консолідації земель лише за умови їх сукупного 

використання разом з цілою низкою інших землевпорядних заходів і 

перерозподілом земель, спрямованих на організацію території в межах 

проектного земельного масиву, що підлягає консолідації. 

Запропоновано алгоритм проведення консолідації земель 

сільськогосподарського призначення, що базується на використанні 

сценарного моделювання у відповідності до підходів консолідації земель – 

простої і добровільної та комплексної і примусової (за принципом більшості). 

Обидва методичні підходи передбачають здійснення п’яти основних стадій: 

ініціювання, інвентаризації, планування, впровадження, заключної (реєстрація 

земельних ділянок, правочинів, встановлення меж в натурі, контроль та ін.). 

Доведено необхідність в удосконаленні Закону України «Про 

землеустрій» шляхом запровадження нового заходу із землеустрою, а саме 

перерозподілу земель, як невід’ємного і найскладнішого процесу консолідації 

земель сільськогосподарського призначення. Відповідно, перерозподіл земель 

розглядається як реорганізація існуючих землеволодінь (землекористувань) та 

формування земельних ділянок, що здійснюються за допомогою сукупності 

взаємопов’язаних аспектів: правового, адміністративного і технічного 

(інженерного). Пропонується здійснювати процедуру перерозподілу земель за 

такими основними стадіями: збирання даних, проведення підготовчих 

розрахунків, розробка попереднього плану з перерозподілу земель, 
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затвердження остаточного плану з перерозподілу земель, упровадження 

запроектованих заходів. 

Обґрунтовано науковий підхід до формування інституціонального 

середовища консолідації земель сільськогосподарського призначення, який 

передбачає 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, а саме: 

правовим інститутом досудового врегулювання спорів, пов’язаних із 

консолідацією земель та асоціацією учасників з консолідації земель та 

землевласників (землекористувачів). Аргументовано, що інституціональне 

середовище консолідації сільськогосподарських земель необхідно формувати 

у вигляді взаємо узгодженої системи, що включає такі основні складові: 

традиційно-ментальну, причинно-наслідкову, процесуальну, правову та 

організаційно-структурну. 

Розроблено методичний підхід до формування стратегії консолідації 

земель сільськогосподарського призначення в Україні, який являє собою 

системно-методологічну основу для розробки національної концепції з 

консолідації земель сільськогосподарського призначення як окремої сфери 

регулювання економіки країни. Це дало змогу систематизувати та побудувати  

технологічний ланцюг реалізації взаємопов’язаних заходів: проведення 

історичного аналізу та оцінки проблеми фрагментації сільськогосподарських 

земель; визначення мотивації та очікуваних результатів; визначення 

перспектив розвитку сільського господарства; установлення взаємозв’язків з 

іншими сферами державної політики; вибір сценарію та альтернативних 

рішень; формування інституціональної структури; установлення фінансового 

механізму проведення консолідації земель, взаємозв’язків між 

стейкхолдерами; здійснення контролю. 

Запропоновано парадигму консолідації земель сільськогосподарського 

призначення, яка включає наступні ключові чинники формування 
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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 фінансування відповідного процесу 

та навколишнє середовище. Метою запропонованої парадигми є вибір 

необхідного методичного підходу до проведення консолідації, що забезпечить 

підвищення ефективності використання земель, їх охорону, отримання 

соціальних ефектів. 

Інноваційним підходом інфраструктурного забезпечення формування 

ринку земель сільськогосподарського призначення виділено застосування 

механізму консолідації земель, який дозволяє уникнути та вирішити основні 

проблеми (невизначеності прав на землю, фрагментації земель, покращення 

структури землекористування, неконтрольованої скупки, тіньового ринку 

тощо) формування вільного обігу земельних ділянок. Обґрунтовано, що 

основною перевагою такого підходу над іншими є існування географічної 

межі сегменту ринку земель, що являє собою проектну територію консолідації 

земель, у межах якої лише її учасники матимуть право купити-продати та/або 

іншим способом відчужити земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення. 

Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення, консолідація 

земель, фрагментація земель, земельна ділянка, землеустрій, перерозподіл 

земель, ринок земель, сталий розвиток, сільські території. 
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National Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Lviv, 2018. 

The dissertation is devoted to the development of theoretical and 

methodological foundations and practical recommendations for institutional support 

for the development of agricultural land consolidation. Complex research of new 

approaches to the formation of land tenure and land use system through the 

mechanism of agricultural land consolidation has been carried out in the context of 

sustainable development of rural areas. 

It was established that the land fragmentation as a precondition of land 

consolidation is a very broad definition and is divided into four main types: land 

ownership fragmentation, land use fragmentation, internal fragmentation and 

discrepancy between land ownership and land use. Land fragmentation is considered 

as a phenomenon that exists in the agricultural land management and concerns the 

use of a large number of non-contiguous owned and / or leased land plots. As a result 

of the research, two main groups of land fragmentation causes are identified: 1) 

external causes that do not depend on the activity of the landowner or farmer; 2) 

internal causes that depending on their own decisions of these persons. All the 

negative causes of land fragmentation were divided into two groups: 1 – leading to 

production losses and ineffective management; 2 – preventing the modernization of 

agriculture. It has been established that along with a number of disadvantages and 

negative consequences of agricultural land fragmentation it has certain positive 

effects as well. 

Different methods of assessment of land fragmentation are presented. These 

methods are allow considering the positive and negative effects of land 

fragmentation for each specific case – landownership, land use, administrative-

territorial unit – taking into account local economic, social and environmental 

conditions. The expediency of using the following parameters to identify the degree 

of land fragmentation has been substantiated such as farm (land use) size; the 

number of land plots in the structure of farm (land use); size and shape of land plots; 

their spatial distribution; size distribution of the plots. 
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Synthesis of scientific and methodological approaches has allowed to reveal 

the essence and principles of agricultural land consolidation. Agricultural land 

consolidation is considered as a set of existing land-use planning measures to 

regulate the structure of property rights on land by coordinating actions between 

owners and users of agricultural land with the aim of forming sustainable agricultural 

land use and rural development. It was clarified that land consolidation consists of 

two main components: land reallocation and rural development planning. 

The methodical approach to the assessment of the efficiency of agricultural 

land consolidation is proposed, which is based on the complex system of land use 

coefficients by three main factors: use of land plots, infrastructure and water 

resources. 

The implementation of the land reform has led to the sharing of 27.5 million 

hectares of farmland (66% of the total agricultural land in the country) and 

transferring of it to the private ownership to 6.9 million citizens of Ukraine who 

were the direct employees on these farms or worked in the organizations serving the 

rural population (teachers, health professionals, etc.). From the total number of these 

people who had the right on a land share about 400.000 men distributed their land 

shares in physical parcels, and 1.2 million citizens amalgamated their land parcels 

and land shares with the total area of 4.7 million ha to the family farms (households). 

17 million hectares of agricultural land are in use by 53 thousand tenants, which is 

61.8 % of the total area of land represented by land parts (shares) that are privately 

owned by citizens. Analysis of the dynamics of the distribution of existing 

agricultural holdings by size of agricultural land indicates that further consolidation 

of both agricultural enterprises and farms has taken place in recent years. The 

situation is that large-scale land users (5.8 % of their total number) use almost 60 % 

of all agricultural land of the country. 

It is argued that under the current conditions of agricultural land use in 

Ukraine the main problem is the fragmentation of landownership and detachment of 

landowners from the use of own land plots. It has been proved that these types of 

land fragmentation are the main reason for the gradual socio-economic decline of 
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rural areas and the decrease of the prestige of rural lifestyle among young people. 

Instead, internal land fragmentation and fragmentation of land use does not represent 

a significant obstacle to the efficient use of agricultural land by farms because of the 

existence of virtual boundaries of land plots, project field roads and field-protective 

forest bands (eco-corridors). These areas merged into a single array (field) by 

excessive land lease. 

It is determined that the phenomenon of land fragmentation in Ukraine is a 

serious problem in the following areas: protection of property rights and rights to 

use land, infrastructure development, registration of rights to use agricultural land, 

attracting long-term investments, land protection, misuse of land plots, getting loans. 

Based on the research, it is made a conclusion that in order to prevent the 

development of land fragmentation, it is necessary at the legislative level to establish 

the following requirements: to restrict the minimum size of agricultural land plots or 

to establish the minimum size of agricultural holding that ensures the viability of the 

farm regardless of the form of ownership and management; to prohibit the division 

of the land plot by heirs if, as a result, at least one land plot is formed less than the 

minimum size. 

It is proved that the exchange, amalgamation and purchase/sale of land plots 

can be considered as methods of land consolidation only on condition of their 

combined use together with a number of other land-use planning measures and land 

reallocation for the territory arrangement within the project land consolidation area. 

The algorithm of agricultural land consolidation based on the use of scenario 

modeling in accordance with land consolidation approaches – simple-voluntary and 

complex-compulsory (on the principle of majority) – is proposed. Both 

methodological approaches of land consolidation involve the implementation of five 

main stages: initiation, inventory, planning, implementation, final (registration of 

land plots and transactions; fixing of land plot boundaries, control, etc.). 

The necessity to improve the Law of Ukraine "On Land-Use Planning" has 

been proved by introducing a new measure on land-use planning, namely land 

reallocation as an integral and most complicated process of agricultural land 



11 

consolidation. Accordingly, land reallocation is considered as a rearrangement of 

existing landownership (land use) and the formation of new land plots through a set 

of interrelated aspects: legal, administrative and technical (engineering). It is 

proposed to carry out the land reallocation process by the following main stages: 

data collection, preparatory calculations, development of a preliminary plan for land 

reallocation, approval of the final plan of land reallocation, implementation of the 

planned measures. 

The scientific approach is grounded to the formation of the institutional 

environment of agricultural land consolidation, which involves the systematization 

of the basic institutions and institutions that are designed to create favorable 

conditions for attraction of investments and sustainable rural development and 

supplemented by institutions that ensure the coordination of economic, social and 

environmental interests of all stakeholders, namely: legal institute of pre-trial 

settlement of disputes related to land consolidation and an association of land 

consolidation participants and landowners (land users). It is argued that the 

institutional environment of consolidation of agricultural land needs to be shaped in 

the form of a mutually agreed system, which includes the following main 

components: traditional-mental, causal, procedural, legal and organizational-

structural. 

The methodical approach to the formation of a strategy of agricultural land 

consolidation in Ukraine is developed. This approach is presented by systematic and 

methodological basis for the development of a national concept for the agricultural 

land consolidation as a separate sphere of regulation of the country's economy. This 

made it possible to systematize and build a technological chain of implementation 

of interrelated measures such as carrying out of historical analysis and assessment 

of agricultural land fragmentation problem; identification of motivation and 

expected results; establishing of the prospects of agricultural development; 

establishing interrelations with other areas of state policy; choice of scenario and 

alternative solutions; formation of the institutional structure; establishment of a 
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financial mechanism for land consolidation, interconnections between stakeholders; 

monitoring. 

A paradigm of agricultural land consolidation is proposed, which includes the 

following key factors for the formation of the organizational structure of the land 

consolidation: institutional, in particular legal base and legitimacy (observance of 

the rule of law principle); transparency; participation (involvement of stakeholders); 

goals and measures for the land consolidation; sources of funding the land 

consolidation procedure and the environment. The purpose of the proposed 

paradigm is the selection of the necessary methodological approach of land 

consolidation, which will improve the land use efficiency, protection of land, social 

effects. 

An innovative approach to infrastructure support the development of the 

agricultural land market is the application of a land consolidation mechanism that 

makes it possible to avoid and solve the main problems (uncertainty of rights to land, 

land fragmentation, not rational structure of landownership (land use), uncontrolled 

purchasing, development of the shadow market, etc.) of establishment of open land 

turnover. It is substantiated that the main advantage of this approach in comparison 

with others is the existence of a geographical boundary of the land market segment, 

which is represented by the projected land consolidation area, within which only 

land consolidation participants will have the right to buy and sell and / or otherwise 

alienate agricultural land. 

Key words: agricultural land, land consolidation, land fragmentation, land 

plot, land-use planning, land reallocation, land market, sustainable development, 

rural areas. 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Сільське господарство як одна з провідних галузей 

економіки 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 збалансованій 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 

землекористування. Передумовою досягнення цієї мети, як показує 

європейський досвід, є запровадження механізму консолідації земель.  

Консолідація земель сільськогосподарського призначення пов’язана не 

лише із забезпеченням підвищення ефективності ведення сільського 

господарства за рахунок зменшення рівня фрагментації земель та 

раціонального їх використання, а й із підвищенням зайнятості сільського 

населення, удосконаленням податкової політики, покращанням 

інфраструктури та здійсненням заходів з охорони навколишнього середовища. 

Створення сприятливих умов ведення сільського господарства через 

консолідацію земель розглядається як один із пріоритетних напрямів 

гармонізованого екологічного, соціального та економічного сталого розвитку 

сільських територій. Зазначене визначає доцільність вивчення 

інституціональних основ консолідації земель сільськогосподарського 

призначення. 

Дослідження теоретичних і правових основ, способів і методів 

проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення, 

розвитку земельних відносин у контексті запровадження консолідації земель 

в Україні знайшли відображення в наукових працях вітчизняних учених. 

Особливий інтерес щодо розвитку теорії та інституціонального забезпечення 

консолідації земель становлять роботи Д.С. Добряка, Й.М. Дороша, 
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Т.О. Євсюкова, В.М. Кілочка, О.В. Краснолуцького, П.Ф. Кулинича,                         

А.Г. Мартина, А.Я. Сохнича, М.Г. Ступеня, Л.В. Ткачук, А.М. Третяка,                    

А.М. Шворака та ін. Значний внесок у дослідження проблем і розвитку 

консолідації 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 проведення консолідації. Зокрема, потребує уточнення 

сутність цієї категорії та її зміст, методики оцінки рівня фрагментації земель 

та її впливу на ведення ефективного товарного сільськогосподарського 

виробництва в умовах України. Залишаються невирішеними питання 

правового механізму та методичного забезпечення проведення консолідації 

земель сільськогосподарського призначення, фактично відсутнє комплексне 

дослідження порядку й методики оцінки результатів її проведення. Не   

сформовано інституціональних засад формування консолідації земель 

сільськогосподарського призначення та її державної стратегії. Потребують 

удосконалення окремі питання запровадження повноцінного ринку земель 

сільськогосподарського призначення як одного з ключових елементів 

механізму забезпечення успішного проведення консолідації земель. Також є 

потреба в переосмисленні іноземного досвіду з проведення консолідації 

земель та його адаптації для умов України, в методологічному 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 

результати 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 засади управління земельними ресурсами на 



25 

основі землевпорядного та кадастрового механізмів" (номер державної 

реєстрації 0116U003885), де автором розроблено інституційні засади 

запровадження процесу консолідації земель сільськогосподарського 

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, маркетингової, логістичної діяльності підприємств 

агропродуктового комплексу та розвитку земельних відносин на інвестиційно-

інноваційних засадах" (номер державної реєстрації 0116U000001), де автором 

розвинуто та обґрунтовано методичні засади оцінки рівня фрагментації земель 

і сільськогосподарського землеволодіння (землекористування) та оцінки 

ефективності проведення консолідації земель сільськогосподарського 

призначення.  

Дослідження пов’язані з реалізацією проекту Продовольчої та 

сільськогосподарської організації ООН (ФАО) "Технічна допомога 

Міністерству аграрної політики 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 

концептуальний підхід до розгляду консолідації земель як 

багатофункціонального інструменту сталого розвитку не лише сільського 

господарства, а й сільських територій, сформульовано рекомендації щодо 

запровадження в Україні методичних підходів до проведення консолідації 

земель – добровільної і за принципом більшості. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-методологічних засад і практичних рекомендації з 

інституціонального забезпечення розвитку консолідації земель 
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сільськогосподарського призначення. Для досягнення зазначеної мети 

поставлені та вирішувалися такі завдання: 

− розкрити сутність категорії "фрагментація земель" як передумови 

проведення консолідації земель;  

− сформувати методичні засади та здійснити оцінку рівня фрагментації 

земель і сільськогосподарського землеволодіння (землекористування); 

− удосконалити дефініційну основу та принципи консолідації земель 

сільськогосподарського призначення на засадах сталого розвитку сільських 

територій; 

− поглибити методичний підхід до оцінки ефективності проведення 

консолідації земель сільськогосподарського призначення; 

− встановити особливості ринково-інституціональних трансформацій 

земельних відносин; 

− удосконалити способи проведення консолідації земель 

сільськогосподарського призначення; 

− обґрунтувати методичні засади алгоритму проведення консолідації 

земель сільськогосподарського призначення; 

− розкрити сутність поняття "перерозподіл земель" як складової 

частини консолідації земель; 

− обґрунтувати науковий підхід до формування інституціонального 

середовища 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 інституційний підхід до становлення ринку земель 

через механізм консолідації земель сільськогосподарського призначення. 

Об’єктом дослідження є процеси інституціонального забезпечення 

консолідації земель сільськогосподарського призначення.  
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Предмет дослідження – сукупність теоретико-методологічних основ, 

науково-методичних і практичних положень щодо вдосконалення 

інституціонального забезпечення консолідації сільськогосподарських земель 

в умовах сталого розвитку сільських територій. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертаційної 

роботи становлять положення і принципи сучасної економічної теорії, теорії 

економіки природокористування, сучасної концепції сталого розвитку 

сільських територій, результати досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, 

які розкривають інституціональну сутність та основні форми розвитку 

консолідації земель сільськогосподарського призначення. 

Під час виконання дослідження використано загальнонаукові та 

спеціальні методи дослідження, а саме: аксіоматичний – для визначення суті 

категорій "консолідація земель сільськогосподарського призначення", 

"фрагментація земель", "перерозподіл земель"; діалектичний – для виявлення 

генезису всіх умов, у яких здійснюється діяльність учасників консолідації, її 

спрямованості, ефективності й результативності; 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 (його 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 сільськогосподарського 

призначення в Україні та у розвинених країнах світу, національного та 

зарубіжного досвіду регулювання інституту консолідації земель; структурно-

функціонального аналізу – для визначення основних етапів і складових 

проведення консолідації земель; системного підходу – для обґрунтування 

стратегічних пріоритетів запровадження консолідації земель 
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сільськогосподарського призначення в умовах сталого розвитку сільських 

територій; абстрагування – для обґрунтування інституціонального середовища 

та парадигми консолідації земель; економіко-статистичний (графічний, 

кореляційно-регресійний аналіз) – для встановлення соціальних і еколого-

економічних наслідків земельної реформи та дослідження ефективності 

використання земель сільськогосподарського призначення; картографічний – 

для оцінки просторових умов використання земельних ресурсів і рівня 

фрагментації земель. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

результатів дисертаційного 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 

фрагментації земель і сільськогосподарських землеволодінь 

(землекористувань) та апробовано їх застосування на прикладі земель за 

межами окремих населених пунктів Полтавської і Харківської областей, що 

дало змогу визначити показники і фактори фрагментації земель та їх вплив на 

ефективність аграрного виробництва; 

- запропоновано засади алгоритму проведення консолідації земель 

сільськогосподарського призначення, що базується на використанні 

сценарного моделювання відповідно до підходів консолідації земель – простої 

і добровільної та комплексної і примусової (за принципом більшості); 

- розроблено методичний підхід до формування стратегії консолідації 

земель сільськогосподарського призначення в Україні, який передбачає 

здійснення технологічного ланцюга взаємопов’язаних заходів для 

запровадження процесів формування і реалізації земельної політики у сфері 

аграрного виробництва, що дасть змогу визначити та узгодити цілі й 

пріоритети для розробки національної концепції консолідації земель 
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сільськогосподарського призначення як окремої сфери регулювання 

економіки країни.  

Удосконалено: 

- трактування дефініції "консолідація земель сільськогосподарського 

призначення", яке, на відміну від існуючих підходів, розглядає консолідацію 

як сукупність заходів із землеустрою щодо регулювання структури прав на 

землю та багатофункціональний інструмент сталого розвитку сільських 

територій через 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 розрахунок інтегрального індексу ефективності 

сільськогосподарського землеволодіння (землекористування), частковими 

складовими якого є коефіцієнти: фрагментації земель, конфігурації, 

просторових характеристик, компактності структури землекористування; 

- 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 сукупного використання під час 

проведення перерозподілу земель разом із цілою низкою інших заходів із 

землеустрою; 

- понятійно-категорійний апарат консолідації земель сільськогоспо-

дарського 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 ділянок і землевласників. Зміст зазначеного процесу 

передбачає принципи проведення перерозподілу земель, серед яких: 

визначення коефіцієнта внеску кожного землевласника (землекористувача) 

для задоволення суспільних потреб, його право взаємодіяти з тими, хто 

залучений до процесу перерозподілу земель та шукати від них підтримку; 
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чітке формулювання правил, процедур прийняття рішень з широким їх 

оприлюдненням; гарантування еквівалентності вартості землеволодіння 

(землекористування) до і після перерозподілу (консолідації) земель; 

недопущення поліпшення одного землеволодіння (землекористування) за 

рахунок іншого;  

- науковий підхід до формування інституціонального середовища 

консолідації земель сільськогосподарського призначення, який, на відміну від 

інших, передбачає 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 сільськогосподарського призначення, який, на відміну від існуючого, 

передбачає конкретизацію взаємозв’язків між основними чинниками 

формування організаційної структури консолідації – інституційністю, зокрема 

правовою базою, легітимністю (дотримання принципу верховенства права); 

прозорістю; партисипативністю (залученням до участі); цілями і заходами 

проведення консолідації земель; джерелами фінансування відповідного 

процесу та навколишнім середовищем; 

- інституційний підхід до інфраструктурного забезпечення ринку 

сільськогосподарських земель, який передбачає здійснення операцій купівлі-

продажу земельних ділянок та/або іншим способом їх відчуження лише 

учасниками консолідації 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 
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землеволодінням (землекористуванням) великої кількості несуміжних 

земельних ділянок, що перебувають 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 теоретико-методологічні положення і висновки дисертації доведені до 

рівня конкретних методичних рекомендацій та реалізації окремих пропозицій.  

Результати дисертаційної роботи, які стосуються запровадження 

механізму врегулювання консолідації масивів земель сільськогосподарського 

призначення, що 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 

земель 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 
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плодоовочевої продукції та консолідація земель» (TCP/UKR/3601) і розробки 

підсумкового 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 Нідерландів від 29.03.2018 р.).  

У діяльності Головного управління Держгеокадастру у Харківській 

області використані методичні підходи до оцінки рівня фрагментації земель, 

порядку проведення консолідації та перерозподілу земель 

сільськогосподарського призначення, окремі вимоги до проектування меж 

земельних ділянок і рекомендації щодо інтеграції 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 сільськогосподарського 

призначення, які враховують особливості розробки заходів з раціонального 

використання й охорони земель, та рекомендації щодо інтеграції проектів 

консолідації земель з регіональними програмами сталого розвитку сільських 

територій на демократичних засадах за участю громади використовуються в 

діяльності Департаменту 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 формуванні лекційного матеріалу та проведенні практичних 

занять з дисциплін "Землевпорядне проектування", "Державний земельний 

кадастр", "Земельне право", "Управління земельними ресурсами", а також у 

процесі написання магістерських робіт здобувачами 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 
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інституціонального забезпечення консолідації земель сільськогосподарського 

призначення в умовах поглиблення трансформації земельних 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 підприємств та територій" (м. Івано-

Франківськ, 2012 р.); Міжнародному науково-практичному форумі 

"Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних 

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 реформування, перспективи розвитку" (м. Київ, 2012 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції, студентів, аспірантів і 

молодих учених "Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива 

інформаційного суспільства" (м. Харків, 2012 р.); Міжнародному науково-

практичному форумі "Теоретичні основи і практичні 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 стратегічних напрямів 

розвитку агропродовольчої сфери" (м. Харків, 2014 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції молодих учених, аспірантів, студентів "Екологізація 

сталого розвитку інформаційного суспільства"  (м. Харків, 2014 р.); 
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Всеукраїнській інтернет-конференції "Проблеми і перспективи сталого 

розвитку та просторового планування територій" (м. Полтава, 2015 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми 

землеустрою, кадастру та геоінформаційного забезпечення 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, економічні та 

соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації" (м. Харків, 

2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Економічні, соціальні 

та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери" (м. Харків, 2016 р.); 

Всеукраїнській 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 "Проблеми сучасного будівництва" (м. Полтава, 2016 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції "Формування нової 

парадигми управління земельними ресурсами в умовах посилення 

євроінтеграційних процесів в Україні" (м. Харків, 2017 р.); чотирьох 

міжнародних практичних семінарах "Технічна допомога Міністерству 

аграрної політики і продовольства України у рамках підтримки сільського 

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 науково-практичній конференції "Перспективи інститу-

ціонального 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 монографіях, 29 статтях у наукових фахових виданнях (серед 

яких 15 статей у зарубіжних виданнях і наукових виданнях України, що 

зареєстровані в міжнародних наукометричних базах), 25 публікаціях у 
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матеріалах наукових конференцій. 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 443 сторінки комп’ютерного тексту, що включає 13 рисунків 

та 88 таблиць, з яких 11 займають усю площу сторінки. Список використаних 

джерел із 478 найменувань викладено на 59 сторінках, 8 додатків – на 

8 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ФРАГМЕНТАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОВЕДЕННЯ 

КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ 

 

1.1. Сутність категорії "фрагментація земель" 

 

Процес консолідації земель, як метод усунення наслідків фрагментації, 

не новий. Усі країни Західної Європи у той чи інший спосіб проходили через 

консолідацію земель, як один із методів проведення земельної реформи. Перші 

спроби з консолідації земель, відповідно до досліджень ФАО (Продовольча та 

сільськогосподарська організація ООН) [1], відбувалися у скандинавських 

країнах зокрема у Фінляндії, Швеції та Данії протягом XVIII–XIX ст. У Швеції 

у 1750–1920 рр. були проведені три основні земельні реформи, у результаті 

яких гостра проблема фрагментації була вирішена за рахунок консолідації 

земель, але в силу збільшення кількості населення та, відповідно, проведення 

перерозподілу земель згодом фрагментація виникла знову. У Фінляндії 

перший закон щодо консолідації земель був прийнятий у 1757 р. [2], що дало 

змогу зробити першу спробу об’єднання майже всіх земель [3]. У Данії 

перший закон про консолідацію був запроваджений у 1781 р. 

Отже, консолідація земель залишається традиційним підходом до 

вирішення проблеми фрагментації земель, тому ми вважаємо за необхідне в 

першу чергу переглянути концептуальні засади цієї проблеми. З цією метою 

було проаналізовано визначення фрагментації земель, пов'язані з цим 

проблеми, причини її виникнення, переваги і недоліки цього явища, а також 

показники, які використовуються для визначення рівня фрагментації земель. 

Фрагментація земель була характерною рисою багатьох країн 

починаючи з XVII ст. [4] і в літературі визначається по-різному. Але вперше у 

світі на це поняття та пов’язані з ним проблеми звернули велику увагу лише у 

1911 р. на конференції, присвяченій "консолідації розрізнених володінь" [5, с. 

11], метою якої було усунення негативних наслідків фрагментації земель. 
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Взагалі фрагментація походить від слова "фрагмент", яке, відповідно до 

Оксфордського словника, означає невелику або неповну частину, або частину 

надламаного, тобто відокремленого від цілого, до якого вона спочатку 

належала. Фрагментація земель у літературі також відома як "подрібнення, 

парцеляція або відособлення (розкиданість)" [6]. 

Один з перших дослідників – O. Біннс (O. Binns) у 1950 р. приділив увагу 

проблемі фрагментації земель і визначив її як "... етап еволюції 

агроформування, в якому окрема ферма складається з численних 

відокремлених ділянок, зазвичай розкиданих на великій території" [7]. Згідно 

з цим визначенням, фрагментація земель являє собою етап в еволюції 

сільськогоспо-дарських організаційно-правових форм господарювання. 

Відповідно до такого тлумачення, якщо агроформування розвивається в 

напрямку консолідації, то фрагментацію земель слід розглядати лише як 

тимчасове явище. 

На відміну від Біннса, T. Шульц (T. Schultz) у 1953 р. визначає 

фрагментацію як "нераціональний розподіл сільськогосподарських земель 

існуючого агроформування" [8]. Він зазначає, що фрагментована ферма – "...це 

ферма, що складається з двох або більше земельних ділянок, розташованих 

відносно одна одної таким чином, що робить неможливим ефективне 

управління такою фермою (або фермами), як це було б за умови реорганізації 

та об’єднання цих ділянок" [8]. Отже, Шульц розглядає фрагментацію земель 

як джерело неефективності. 

Під час проведення дослідження у 1960 р. щодо розвитку земельної 

реформи у Європі Ф. Доурінг (F. Dovring) зауважив, що фрагментація земель 

– "це поділ землі на велику кількість відокремлених ділянок..." [9]. Він 

стверджує, що при фрагментації саме відстань між ділянками є головною 

умовою неефективності.  

І Ф. Доурінг, і Е. Папагеоргіу (Е. Papageorgiou), досліджуючи 

фрагментацію, у 1956 р. акцентують увагу на роль відстаней між земельними 

ділянками. На думку Е. Папагеоргіу, фрагментація – це коли агроформування 
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складається з декількох ділянок, розкиданих між собою на великій площі [10]. 

Детально розглядаючи роботи з проведення консолідації земель, С. Агарвал у 

1972 р. визначає фрагментацію земель як зменшення середнього розміру 

землеволодінь (землекористувань) фермерського господарства та збільшення 

відстаней між ними (відособленість земель), а також зменшення розмірів 

окремих ділянок фермерського господарства [11]. 

Науковці Р. Кінг (King R.), С. Бартон (Burton S.), М. МакФерсон 

(McPherson M.) та Т. ван Дійк (van Dijk T.) розглядають фрагментацію земель 

як ситуацію, коли окреме фермерське господарство або землеволодіння 

складається з декількох просторово відокремлених ділянок [7, 12–14], які 

можуть бути малими за розміром і неправильної форми. 

Фрагментація земель є просторовою проблемою, яка стосується 

наступних чинників: розміру землеволодіння; кількості земельних ділянок, що 

належать до землеволодіння; розміру і форми кожної ділянки; просторового 

розподілу ділянок та розміру земельних ділянок при розподілі [12]. 

Визначення фрагментації землі є різними і залежать від різних аспектів. 

З точки зору землекористування, фрагментація земель – це наявність декількох 

землеволодінь чи відокремлених земельних ділянок. З економічної точки зору, 

фрагментація земель означає, якою мірою фрагментоване землекористування 

впливає на ефективність ведення сільськогосподарського виробництва. З 

позиції права власності, землекористування агроформування може бути 

фрагментованим, але залишатися цілим – єдиним земельним масивом. Отже, 

поняття фрагментації земель залежить від землі як просторового базису та 

пов’язаних з нею землевласників і/або землекористувачів. Як зазначив                    

Т. Вокер (T. Walker) [13], фрагментація земель – це дуже широке поняття, яке 

неоднаково трактується різними людьми.  

На нашу думку, фрагментацію земель слід розглядати як явище, що існує 

в галузі землевпорядкування, а саме в управлінні сільськогосподарським 

землекористуванням. Фрагментація виникає, коли агроформування 
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використовує велику кількість несуміжних земельних ділянок, що 

перебувають у власності або/та на умовах оренди. 

Розглядаючи фрагментацію земель, слід мати на увазі, що вона 

стосується як територіального розподілу земель (фізичних характеристик), так 

і земельно-правових відносин, тим самим обумовлюючи складність вирішення 

питань. Отже, фрагментацію потрібно розглядати на різних рівнях залежно від 

того, що приймається за "цілісність". За цим принципом Т. ван Дійк [15, 16] 

виділяє чотири типи фрагментації земель: фрагментація власності на землю 

(land ownership fragmentation); фрагментація використання земель (land use 

fragmentation); фрагментація в середині агроформування (внутрішня 

фрагментація); а також відокремлення володіння від користування землею. 

Фрагментація власності на землю означає наявність багатьох 

відокремлених одна від одної земельних ділянок, що відображаються у 

кадастровому реєстрі як велика кількість земельної власності та 

землевласників. Тобто одна земельна ділянка може знаходитися у власності 

декількох осіб (як з однаковими, так і з різними долями) або один 

землевласник володіє багатьма земельними ділянками. Така ситуація може 

ускладнитися у випадку, коли частки кожного співвласника земельної ділянки 

занадто малі для ведення сільського господарства або коли земельні ділянки 

малі за розміром і дуже віддалені одна від одної. Однією із причин такого 

становища є роздержавлення земель та надання їх у власність, а інша причина 

– надання земельної ділянки у спадщину більше ніж одній особі [17, 18]. Але 

сама по собі фрагментація власності на землю не є проблемою і вона не 

впливає на виникнення фрагментації використання земель принаймні 

безпосередньо. 

Проблема фрагментації власності на землю була типовою для сільського 

господарства Центральної Європи на початку 1990 р. На той час агенції з 

приватизації земель надавали лише статистику щодо наданих прав власності 

на землю і це була єдина доступна інформація для сільського господарства. 

Але право власності на землю само по собі не дає повної картини про 
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масштаби фрагментації, тому що вона не завжди показує реальні умови 

виділення та використання земельних ділянок на місцевості. На практиці такі 

відокремлені земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть 

використовуватися об’єднано шляхом їх оренди [15, 16]. Так, фермери, 

сільськогосподарські підприємства чи агрохолдинги укладають договори 

оренди на велику кількість земельних ділянок, як правило, суміжних, загальна 

площа яких може становити сотні й тисячі гектарів.  

Крім власності на землю та землевласників, наступним чинником є 

кількість землекористувачів, що характеризує фрагментацію використання 

земель. Цей тип фрагментації можна побачити на місцевості, але не можна з 

упевненістю зазначити, що відособлені земельні ділянки (фрагментація 

земель) впливають на розвиток малих за розміром агроформувань чи на 

створення фрагментованих агроформувань. Один землекористувач може 

обробляти як єдине ціле агроформування одну велику за площею земельну 

ділянку або декілька несуміжних земельних ділянок, що перебувають у 

власності кількох землевласників. 

Різницю між фрагментацією власності на землю та фрагментацією у 

використанні земель можна побачити на рис. 1.1.  

З рис. 1.1 видно, що при фрагментації земельної власності, наприклад, є 

шість земельних ділянок з існуючими правами власності на них. Ці шість 

земельних ділянок можуть перебувати у власності одного землевласника, 

також ними можуть володіти від двох до шістьох різних землевласників. При 

фрагментації у використанні земель ці ж шість земельних ділянок можуть 

оброблятися як одне велике агроформування одним землекористувачем або ж 

складати від двох до шести фрагментованих відокремлених агроформувань, 

що оброблюються різними землекористувачами. Отже, фрагментація у 

використанні земель безпосередньо впливає на ведення 

сільськогосподарського виробництва. 
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Рис. 1.1. Зв'язок між фрагментацією у власності на землю  

та фрагментацією у використанні земель 

Джерело: за матеріалами Лі Ю (Li You) [19].  

 

Наступний тип фрагментації показує кількість земельних ділянок, що 

обробляються кожним землекористувачем – так звана внутрішня 

фрагментація (фрагментація в середині агроформування). 

Внутрішня фрагментація стосується не тільки розміру земельної 

ділянки, але і її форми та відстані одна від одної. Такий тип фрагментації 

традиційно є основним предметом вивчення західних експертів з консолідації 

земель з метою демонстрації важливості запровадження та проведення 

консолідації земель [4, 15, 16, 20]. Вони розробили моделі з консолідації 

земель, що доводили доцільність економії часу на управління за рахунок 

зменшення відстаней між відособленими земельними ділянками 

агроформування і завдяки покращанню форми ділянок підвищувалася 

врожайність сільськогосподарських культур та збільшувалася їх площа. 

Такого роду дослідження мали успішні техніко-економічні обґрунтування з 

проведення консолідації земель з метою усунення недоліків внутрішньої 
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фрагментації. Але сьогодні ці показники більше не діють через причинно-

наслідкові взаємозв’язки (див. останні емпіричні дослідження А. Колетти 

[21]). Аналіз літератури показав, що проблемам внутрішньої фрагментації 

земель у галузі сільського господарства у Центральній та Східній Європі не 

приділяється достатньої уваги. Хоча останнім часом ця проблема набуває все 

більшої актуальності. 

Схематично існуючі типи фрагментації земель та взаємозв’язки між 

ними можна відобразити у вигляді двох кіл різного радіуса (рис. 1.2). Розмір 

кіл відображує собою кількість землевласників 1 і землекористувачів 2. 

Ураховуючи обмеженість землі у просторі та зростання попиту на неї 

(збільшення кількості населення), більше коло 1 відповідає більшій кількості 

власників земельних ділянок, а отже, і зменшенню їхньої площі з розрахунку 

на одного землевласника. Кількість землевласників зазвичай 

використовується як показник рівня фрагментації земель в Центральній та 

Східній Європі [22].  

 

Рис. 1.2. Типи фрагментації земель та існуючих взаємозв’язків 

Джерело: за матеріалами Лі Ю (Li You) [15]. 
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Число землекористувачів, відображених колом 2, використовує другий 

показник рівня фрагментації земель. Землекористувачі можуть як бути, так і 

не бути власниками оброблюваних земельних ділянок. Землекористувачі, які 

не володіють земельною ділянкою або мають бажання збільшити розмір 

агроформування, з метою ведення великотоварного сільськогосподарського 

виробництва змушені орендувати землю або отримувати права на 

використання через систему земельного ринку. Оренда земель є найбільш 

простим, дешевим і гнучким механізмом зміни розміру та структури 

агроформування, а тому неможливо без неї повністю обійтися [23–28]. Але з 

іншого боку, як показує дослідження земельного ринку Центральної Європи 

[29–31], використання сільськогосподарських земель переважно на основі 

орендних відносин і за великої кількості землекористувачів має істотні 

недоліки. 

Найбільш очевидним недоліком є те, що орендовані землі є більш 

дорожчими у використанні, ніж використання землі, яка перебуває у власності 

(власної землі). Аналіз даних окремих країн показує, що розмір орендної плати 

в кілька разів перевищує ціну продажу цієї ж землі [32]. Так, в Аргентині 1 га 

орних земель можна придбати за 6000 дол. США, що становитиме вартість           

10-річної оренди цієї ж ділянки. Ще одним недоліком є те, що орендовані землі 

не можуть бути використані для іпотеки, що перешкоджає вкладанню 

інвестицій в сучасну сільськогоспо-дарську техніку, устаткування, 

будівництво приміщень тощо. Крім того, відсутня правова захищеність 

орендаря щодо захисту безперервності строків оренди та існуючої структури 

агроформування.  

Аналіз проведених досліджень свідчить, що число землекористувачів 

відображає рівень ефективності виробництва та фрагментації земель в одній 

країні [4, 19]. Третім показником рівня фрагментації на рис. 1.2 виступає зона 

перекриття двох кіл 3 – землевласників 1 і землекористувачів 2. Зона 

перекриття 3 представляє землевласників, які є і землекористувачами 

одночасно. Отже, зона перекриття 3 володіння і користування означає, що 
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оренда земель і передача прав користування відіграють важливу роль у 

використанні сільськогосподарських земель. Чим менша зона перекриття, тим 

більша роль оренди. Причому рівень фрагментації оброблюваних земель 

нижчий зазвичай у тих регіонах, де розвинені орендні відносини. 

Якщо відняти площу 3 від площі 1, отримаємо кількість землевласників, 

які особисто не оброблюють свою землю. Різниця площ 2 і 3 відображає 

кількість землекористувачів, які не мають земель у власності. Отже, 

скорочення кількості землевласників і землекористувачів та/або збільшення їх 

зони перекриття означає зменшення рівня фрагментації земель. Такі заходи є 

популярними для аналізу фрагментації земель в країнах Центральної та 

Східної Європи, але не є типовими для інших країн. По-перше, це можна 

пояснити відсутністю дієвого ринку земель. По-друге, зменшення кількості 

землевласників і землекористувачів у таких країнах спрямоване лише на зміну 

середніх розмірів агроформувань, а не на зменшення кількості земельних 

ділянок в агроформуванні або усунення просторової відокремленості 

земельних ділянок самого агроформування [19, 20]. 

Таким чином, чотири типи фрагментації земель характеризуються: 1-й – 

кількістю землевласників, 2-й – кількістю землекористувачів, 3-й – кількістю 

земельних ділянок на одне агроформування, 4-й – відокремлення власності та 

користування. Це означає, що зниження фрагментації відбувається за умови 

зменшення числа землевласників та/або землекористувачів, кількості 

земельних ділянок на одне агроформування та коли зростає частка 

землевласників, які самі використовують землю. 

Вплив рівня фрагментації власності та фрагментації у разі використання 

земель на розвиток сільського господарства, сільських територій та ринок 

земель відображено у табл. 1.1.  
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Таблиця 1.1 

Вплив фрагментації земель на розвиток сільського господарства, 

сільських територій та ринок земель 

 

Фрагментація у 
використанні земель 

Фрагментація власності 
висока низька 

Висока 

Великий обмежуючий 
вплив на розвиток 

сільського 
господарства, сільських 

територій і ринок 
земель  

Не спостерігається 
(жодна з країн 

Центральної та Східної 
Європи не мають 

одночасно низький 
рівень фрагментації 
власності та високий 
рівень фрагментації у 
використанні земель) 

Низька 

Фрагментація земель 
має малий вплив на 
розвиток сільського 

господарства та 
сільських територій, але 
середньо-великий – на 
розвиток ринку земель 

Фрагментація земель 
має незначний вплив на 
розвиток ринку земель, 
сільського господарства 
та сільських територій 

Джерело: за матеріалами джерела [33]. 
 

Як показує досвід країн Центральної та Східної Європи, високий рівень 

фрагментації власності та використання земель свідчить про домінування 

малих за розміром сімейних (напівкомерційних) ферм (агроформувань). В 

Україні спостерігається високий рівень фрагментації власності та низький 

рівень фрагментації використання земель, що обумовлено розвитком 

агрохолдингів, які орендують великі площі орних земель. 

 

1.2. Переваги та недоліки фрагментації земель 

 

На сьогодні досі тривають дискусії що до того, чи є фрагментація земель 

проблемою, чи ні. Ґрунтовно це питання досліджував В. Бентлі (W. Bentley) 

[6], який зазначав, що політиками із сільського господарства фрагментація 

земель розглядається як основна причина неефективного ведення 
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сільськогосподарського виробництва, а тому виникнення фрагментації 

повинно бути попереджено за допомогою прийняття відповідних 

законодавчих заходів.  

Економісти також вважають, що фрагментація земель за певних умов не 

впливає на ефективність ведення сільського господарства, хоча визнають, що 

з розвитком технологій і зміною відповідних витрат вона є перешкодою 

ефективного використання земель [34, 35]. Європейські географи згодні з 

економістами та підтримують думку про те, що фрагментацію земель не 

можна бути адаптованою до сільськогосподарської техніки і трудових витрат 

ХХ ст. [20, с. 12]. 

Протилежну думку мають неєвропейські географи, які вважають, що 

фрагментація земель може бути адаптивною до системи ведення сільського 

господарства з певними перевагами та недоліками. З іншого боку, антропологи 

розглядають фрагментацію земель як позитивне явище, яке дає змогу 

фермерам вирощувати сільськогосподарську продукцію в різних екологічних 

зонах, мінімізувати ризик виробництва та оптимізувати строки проведення 

посівних робіт. Багато екологів вважають, що будь-яке втручання до системи 

земельних відносин з метою ліквідації фрагментації земель може мати 

серйозні наслідки не тільки для природного навколишнього середовища, але й 

у соціальному середовищі землевласників [20, с. 12].  

Існування таких протилежних поглядів підтверджується 

обґрунтованими численними дослідженнями. Наприклад, Г. Карузис (G. 

Karouzis) [36], як і П. Блейкі (P. Blaikie) та А. Садекю (A. Sadeque) [37], 

стверджують, що фрагментація землі є серйозною перешкодою ефективного 

розвитку сільського господарства, у той час як інші автори [38–41] зазначають, 

що фрагментація землі ніяким чином не впливає на ефективність. Але слід 

зауважити, що ці дослідження були обмежені певними регіонами. У своїх 

дослідженнях Т. ван Дійк [17, 18] і В. Бентлі [6] дають більш збалансоване 

викладення проблеми фрагментації, указавши на доцільність розгляду її 

існуючих переваг та недоліків для кожного конкретного прикладу. Таким 
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чином, перед прийняттям будь-якого політичного рішення щодо фрагментації 

земель необхідно оцінити її наслідки окремо для кожної адміністративно-

територіальної одиниці з урахуванням місцевих економічних, соціальних та 

екологічних умов. 

До основних проблем, що пов'язують з фрагментацією землі, належать 

такі: відстань між земельними ділянками та головною садибою 

(землеволодінням, господарським центром тощо); велика протяжність та 

кількість меж; невеликий розмір і неправильна форма земельних ділянок; 

відсутність або обмеженість доступу до ділянок. Наприклад, коли земельні 

ділянки просторово відокремлені одна від одної, це призводить до збільшення 

часу і витрат на переміщення сільськогосподарської техніки та робочої сили 

[6, 36, 42, 43]. Отже, недоліком фрагментації земель є те, що віддалені земельні 

ділянки обробляються менш інтенсивно [15]. Існує багато досліджень [38–41, 

44–48] різних країн світу від Канади до Китаю, що підтверджують існування 

цієї проблеми на практиці. 

Крім того, у деяких країнах світу фрагментацію земель пов’язують із 

складною мережею меж між земельними ділянками (огорож, парканів, 

кам'яних стін, ровів тощо), що призводить до втрати частини оброблювальних 

земель агроформування під ними та біля них [6, 36, 42] (особливо це 

стосується невеликих за розмірами землеволодінь і землекористувань). Також 

це спричиняє додаткові витрати на встановлення огорож та збільшення 

кількості конфліктів між суміжними землевласниками.  

Іншою домінуючою проблемою фрагментації земель є невеликий розмір 

земельних ділянок і їх неправильна форма [49]. За таких умов використання 

сучасної сільськогосподарської техніки стає неможливим або заважким, 

особливо це стосується обробітку у кутах земельних ділянок і вздовж меж, що 

потребує застосування додаткової ручної роботи [6, 36, 42, 50]. Неправильна 

форма земельних ділянок перешкоджає належному обробітку землі, що є 

особливою умовою вирощування для деяких сільськогосподарських культур 

(наприклад, виноград, оливки). Крім того, за умов фрагментації земель 
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виконання заходів щодо збереження ґрунтів є складнішим, необхідно більше 

огорож і доріг, які, як правило, залежать від геометричних форм земельних 

ділянок, що в свою чергу обумовлює дорожчання будівельних робіт. 

Наявність такого роду проблем призводить до зниження ефективності 

ведення сільського господарства, а це позначається на зменшенні доходів 

товаровиробників. Отже, така ситуація акцентує увагу на необхідності 

комерціалізації сільського господарства завдяки створенню великих за 

розмірами агроформувань для досягнення більшого економічного ефекту. 

Незважаючи на такі логічні аргументи, багато авторів [51–60] виявили як 

позитивний зв'язок між розміром агроформування та його ефективністю й 

отриманням чистого прибутку, так і зворотну залежність між розміром і 

прибутковістю [61]. Науковці Г. Ніроула і Г. Тапа [43] стверджують, що такого 

роду зв’язки спостерігалися лише в минулому, але не в сучасних ринкових 

умовах. 

На додаток до класичних проблем, пов’язаних з фрагментацією земель, 

відсутність дорожньої мережі, що забезпечує доступ до земельних ділянок, 

виступає основним фактором, що спонукає залишати землі або не обробляти 

земельні ділянки [36]. Крім того, відсутність такої мережі перешкоджає 

запровадженню іншої сільськогосподарської інфраструктури, зокрема 

іригаційних та дренажних систем. Як зазначають дослідження окремих авторів 

[44, 47–49, 62], невеликі за розміром поля часто не мають доступу до дороги. 

Також це призводить до виникнення конфліктів між сусідніми 

землевласниками щодо встановлення земельних сервітутів на проїзд до 

земельної ділянки, які, як правило, вирішуються у судовому порядку [20]. 

Усі вищенаведені проблеми розвитку сільського господарства, що 

пов’язані з фрагментацією земель, нами були згруповані у табл. 1.2. 
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Таблиця 1.2  

Вплив фрагментації земель на сільськогосподарське виробництво 

Позитивний вплив Негативний вплив 
- Зменшення ризику від різного 

роду небезпек; 
- захист доходу і прибутку 

сільгоспвиробника; 
- стимулювання до збільшення 

виробництва 

Фрагментація власності 
- Спричиняє розрив між правом 

власності та користування 
землею; 

- в довгостроковій перспективі 
орендовані землі є більш 
дорогими у використанні, ніж 
власні змлі. 

Фрагментація користування  
- Обмежує максимальний обсяг 

продукції і збільшує вартість 
виробництва; 

- знижує ефективність 
виробництва; 

- обмежує прибуток 
сільгоспвиробника; 

- спричиняє втрату землі 
(паркани, огорожі тощо) 

Джерело: складено автором. 

 

Прийнято вважати, що фрагментація земель та всі пов'язані з нею 

проблеми зазвичай виступають перешкодою на шляху до раціонального 

стабільного розвитку сільського господарства. На сьогодні ця ситуація 

ускладнюється через високу конкуренцію аграрного ринку та високу 

індустріалізацію сільського господарства. 

Після аналізу наукової літератури [6, 12, 43, 63–65] та проведених 

реформ у країнах Європи усі причини виникнення фрагментації земель можна 

об’єднати у дві основні групи: 1) зовнішні причини, що не залежать від 

діяльності фермера чи керівника підприємства (з точки зору "пропозиції", 

англ. "supply-side" causes); 2) причини, що залежать від власних рішень 

фермера чи керівника підприємства (з точки зору "попиту", англ. "demand-

side" causes). 
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З точки зору "пропозиції", фрагментація земель пояснюється як явище, 

яке виникає ненавмисно з різних причин, до яких належать: 

- Історична та культурна спадщина, які переважали у минулі часи в 

громадах. Деякі автори вважають, що нинішня проблема фрагментації земель 

є результатом історичної спадщини старовинної структури системи 

землеробства [6]. У ті часи фрагментація землі відповідала існуючим умовам 

ведення сільського господарства, тобто невеликі за розміром особисті підсобні 

господарства існували для забезпечення власних потреб членів родини і 

характеризувалися ручною працею з допомогою тварин, дешевою робочою 

силою, малими обсягами виробництва тощо. Проте ці умови не підходять для 

сучасних вимог сільськогосподарської механізації. 

- Закони та традиції щодо успадкування. Законодавча база щодо 

успадкування та існуючі традиції сприяють або змушують ділити власність 

(землю) на рівні (справедливі) частини між спадкоємцями або (в деяких 

країнах) лише між синами. Такі традиції мають глибокі історичні корені в 

законах країн Старого світу, де рівний розподіл майна між спадкоємцями був 

вимогою [12]. Унаслідок цього фрагментація земель стала безперервним 

процесом, в якому землеволодіння та земельні ділянки ставали все меншими і 

меншими й відокремлювалися між наступними поколіннями. Існують 

емпіричні докази того, що спадкування є вагомою причиною виникнення 

фрагментації земель в багатьох країнах [17, 18, 66–68]. Звичайно, що на 

законодавчому рівні з метою запобігання поділу та подрібнення земель можна 

обмежити кількість допустимих спадкоємців до одного, але це може призвести 

до менш справедливого розподілу власності. 

- Збільшення кількості населення передбачає розширення попиту на 

землю (оскільки пропозиція на землю нееластична) та зниження 

землезабезпеченості. Так, керівники агроформувань, які прагнуть збільшити 

площі свого землеволодіння (землекористування), змушені погоджуватися на 

будь-які доступні для них земельні ділянки, навіть якщо вони знаходяться на 

значній відстані від господарського центру. З приводу цього питання є 
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суперечливі думки. Окремі автори [69–72] стверджують, що зростання 

населення є саме тим чинником, що сприяє кращому управлінню земельними 

ресурсами та збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції.  

-  Ринок земель, який відіграє важливу роль в процесі реструктуризації 

власності. Ринкові земельні відносини дають можливість не лише придбати 

земельну ділянку з метою ведення сільського господарства, але й як 

інвестицію, підвищення особистого статусу чи престижу [73], гарантію 

гуманітарної (соціальної) безпеки для родини. Активний ринок земель сприяє 

подальшій фрагментації, тому що, як правило, фермери чи керівники 

агроформувань купують земельні ділянки не для розширення свого 

землекористування, а купують частину землі як частку в іншому 

землекористуванні [20]. У деяких випадках ринок земель здатен зменшити 

рівень фрагментації шляхом придбання фермером суміжних земельних 

ділянок з метою збільшення розмірів свого агроформування.  

- Недосконалість ринку земель. Закони, що забороняють або 

обмежують обіг земель (проведення будь-яких угод з землею), або інші 

фактори, що роблять операції з землею занадто тривалими, складними та/або 

дорогими, можуть перешкоджати проведенню консолідації земель. 

- Земельна реформа. Земельна політика, що направлена на підтримку 

прав орендарів та скватерів, а не власників великих за площею земельних 

ділянок, сприяє розподілу та фрагментації земель [74, с. 24]. 

- Недосконалість кредитного ринку. Неможливість отримання 

кредитів фермерами та керівниками агроформувань перешкоджає отриманню 

фінансів з метою купівлі значної кількості земельних ділянок або об'єднання 

фрагментованих (відокремлених) землеволодінь. 

- Ліквідація системи колективної/загальної форми власності. Система 

форм властивості інколи руйнується під впливом збільшення кількості 

населення та дефіциту земель, що також призводить до фрагментації. 

- Справедливий розподіл земель. Прагнення та/або бажання людей до 

справедливого розподілу земель в межах адміністративно-територіальної 
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одиниці або громади (в Україні це проведення розпаювання) сприяє поділу та 

подрібненню агроформувань. 

- Природні (географічні) умови. Рельєф місцевості є одним із основних 

факторів, що визначає умови розміщення земельних ділянок (їх конфігурацію, 

розмір, подрібненість та ін.) для сільськогосподарського використання. 

Історичні та географічні причини фрагментації земель важко подолати, 

консолідація таких земельних ділянок займає багато часу. 

Вищенаведені причини виникнення фрагментації земель є "зовнішніми", 

що залежать від політичних, правових, економічних, соціальних, екологічних 

та культурних чинників, а не від діяльності фермерів чи керівників 

агроформувань. 

З точки зору "попиту", фрагментація земель виникає тоді, коли 

керівники агроформувань вважають, що така організація ведення сільського 

господарства може мати окремі переваги [63, с. 198]. Тобто особиста вигода 

від фрагментації земель перевищує особисті витрати [62]. До обставин, що 

сприяють фрагментації земель, відносяться [63, 64, 75–78]: 

1. Спеціалізація рослинництва. Роздробленість (розкиданість) 

земельних ділянок, що мають такі різні характеристики, як якість і вбирна 

здатність ґрунту, ухил, аграрно-кліматичне місце розташування, дає змогу 

фермерам та керівникам агроформувань більш ефективно диверсифікувати 

свої посіви за різними умовами вирощування. 

2. Зниження (розподіл) ризиків. Розкидані одна від одної земельні 

ділянки дозволяють сільськогосподарським товаровиробникам розподілити 

ризик повних або часткових збитків від природних катаклізмів (повені, 

пожежі, посухи, шкідників) чи настання інших негативних надзвичайних 

подій (стихійних лих, техногенних катастроф, епідемій тощо). Отже, 

фрагментація земель поширюється в тій місцевості, де механізми страхування 

і кредитування та лізинг відсутні або важкодоступні. 

3. Неефективність ринку праці. В умовах обмежених можливостей 

залучення трудових ресурсів зовні або їх відсутності керівники агроформувань 
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(фермери) змушені покладатися на власний або сімейний труд. На різних 

відокремлених земельних ділянках існує краща можливість правильно 

розподілити трудові ресурси (сімейний труд) за часом (сезонами) проведення 

сільськогосподарських робіт (обробітку ґрунту, посіву, догляду, збирання 

врожаю), а не намагатися вчасно обробити одну велику за площею ділянку. 

4. Недосконалість товарного (аграрного) ринку, у результаті якої 

серйозно страждають сільгоспвиробники, які не можуть реалізувати вирощену 

продукцію з бажаною для себе прибутковістю та згенерувати кошти для 

майбутнього виробництва продукції. Це змушує переходити на ведення 

натурального сімейного виробництва і вирощування на відокремлених 

земельних ділянках лише деяких сільськогосподарських культур, необхідних 

для сімейного споживання. Такі умови не сприяють диверсифікації товарних 

сільськогосподарських культур аграрного виробництва. 

Фрагментація земель розглядається як основна просторова проблема 

сільських територій через велику кількість притаманних їй недоліків та 

наслідків, але вона не завжди є проблемою за визначенням. Після аналізу 

літератури [2, 6, 12, 15, 19, 32, 63–65, 74, 78–85] усі негативні наслідки від 

фрагментації земель ми поділили на дві групи: 1 – наслідки неефективного 

господарювання, що призводять до виробничих втрат; 2 – наслідки, що 

перешкоджають модернізації сільського господарства. 

До негативних наслідків фрагментації земель першої групи відносять:  

- Соціальну напруженість, що викликана суперечками з приводу 

власності та прав на неї, особливо коли це стосується загальної (колективної) 

та/або спільно сумісної власності. Вирішення такого роду спорів вимагає 

проведення судових процесів, що інколи викликає серйозні конфлікти і судове 

врегулювання. 

- Неефективність управління та нагляду за агроформуванням. 

Управління та контроль несуміжними земельними ділянками може бути більш 

складним і трудомістким, ніж управління та нагляд за єдиним земельним 

масивом (ділянкою). 
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- Збільшення відстаней між земельними ділянками. Якщо земельні 

ділянки агроформування розташовані далеко одна від одної, то значно 

збільшуються і транспортні витрати та час, пов'язаний з обробкою цих земель, 

що може призводити до зниження та втрат сільськогосподарського 

виробництва.  

- Неефективне або нераціональне використання праці. Робота на 

несуміжних ділянках сприяє неефективному використанню праці через 

необхідність постійного переміщення трудових ресурсів між ділянками під час 

проведення сільськогосподарських робіт. 

- Втрата придатних для використання земель. Малі за розміром і 

розкидані земельні ділянки (землеволодіння) займають більше земель під 

розміщення огорож, доріг та інших об’єктів, що спричиняє до втрат орних 

земель. 

- Збільшення витрат на охорону. Вартість охорони окремих земельних 

ділянок (землеволодінь), розташованих далеко одна від одної, вища, ніж 

витрати на охорону одного єдиного земельного масиву (землеволодіння). 

Негативними наслідками другої групи – фрагментації 

сільськогосподарських земель, що перешкоджають модернізації сільського 

господарства, є: 

- Перешкоджання масштабам виробництва. Сільгоспвиробник, який 

використовує декілька відокремлених земельних ділянок замість однієї 

великої, не може збільшувати масштаби виробництва за рахунок застосування 

сучасної сільськогосподарської техніки. Як правило, більш рентабельні 

сільськогосподарські культури вимагають великих за площею цілісних 

земельних масивів. 

- Обмеженість застосування механізації сільськогоспо-дарського 

виробництва. Маленькі та неправильної форми земельні ділянки важко або 

неможливо обробляти за допомогою засобів механізації. 

- Перешкоджання розвитку інфраструктури. Наявність невеликих 

відокремлених земельних ділянок перешкоджає розвитку транспортної 



55 

мережі, зв'язку, будівництву меліоративних систем та інших об'єктів 

інфраструктури. 

- Гальмування процесу кредитування сільгоспвиробників. Банківські 

установи неохоче беруть під заставу невеликі за розміром і відокремлені 

земельні ділянки (землеволодіння), що перешкоджає отриманню 

сільгоспвиробниками кредитів для інвестування в модернізацію своїх 

господарств.  

- Перешкоджання збереженню ґрунтів. При фрагментації земель 

запровадження заходів щодо захисту ґрунтів значно ускладнюється. 

- Перешкоджання використанню сучасних добрив і засобів захисту 

рослин. Застосування мінеральних та органічних добрив, інсектицидів, 

пестицидів тощо на малих за розміром та відокремлених одна від одної 

земельних ділянках є непрактичним, неефективним, а інколи і несвоєчасним. 

- Ускладнення планування сільгоспвиробництва. За умови великої 

кількості невеликих земельних ділянок і сільгоспвиробників ускладнюється 

планування ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Поряд з цілою низкою недоліків і негативних наслідків фрагментації 

сільськогосподарських земель, їй притаманні і окремі переваги: 

- фрагментація може мати позитивні соціальні та психологічні 

наслідки, зокрема підвищити статус окремих сільгоспвиробників, поліпшити 

їх взаємодію і співпрацю, зменшити нерівність між ними; 

- фрагментація надає сільгоспвиробникам доступ до земельних 

ділянок різної якості ґрунту, експозиції та крутості схилу, із відмінними 

кліматичними умовами, з доступністю до водних джерел тощо; 

- можливість зниження ризику від неврожаю внаслідок локалізації 

різного роду таких небезпек, як мікрозміна клімату, несприятливі погодні 

умови, наявність шкідників, хвороб, пожеж і т. ін.; 

- полегшує розміщення полів сівозмін і можливість залишення деяких 

земель під паром; 
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- окремі земельні ділянки простіше передавати у спадок декільком 

членам сім'ї; 

- у випадках, коли неможливо застосувати найману працю, легше 

обробляти кілька земельних ділянок з використанням сімейної праці. 

Переваги від фрагментації земель тісно пов’язані з причинами 

роздробленості земель, що залежать від власних рішень фермера чи керівника 

підприємства (з точки зору "попиту"). Якщо фрагментація земель сприяє 

отриманню прибутку окремими сільгоспвиробниками, то, відповідно, вони і 

будуть зацікавлені в існуванні причин її виникнення. Вищеперелічені переваги 

фрагментації можуть стосуватися лише окремого регіону або окремих 

фермерів/сільгосппідприємств, тобто мають місцевий характер. Якщо ж такі 

переваги набуватимуть широкого загалу, то це призведе до розвитку 

фрагментації земель. 

Усі недоліки та переваги від фрагментації ми об’єднали та узагальнили 

у табл. 1.3. 

З вищенаведеного видно, що фрагментація земель не завжди впливає на 

зменшення ефективності сільськогосподарського виробництва. Особливо це 

стосується країн, що розвиваються, де метод ведення сільського господарства 

заснований на "малих" економічних (господарських) одиницях, як 

домогосподарство, яке підходить для організації ведення господарства на 

малих за розміром земельних ділянках. Але фрагментація має негативний 

вплив на розвиток сучасного сільського господарства, заснованого на 

"великій" господарській (економічній) одиниці та використанні великої 

кількості технологій і підвищенні рівня механізації. Сьогоднішнє сільське 

господарство вимагає великих масштабів і правильної форми 

сільськогосподарського землекористування (орних земель). 
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Таблиця 1.3 

Недоліки та переваги від фрагментації земель 

Переваги від фрагментації земель Недоліки/втрати від фрагментації 
земель 

Зовнішні причини для сектора Внутрішні причини для сектора 
приватного державного приватного державного 

Переваги/недоліки, що виявляються зараз 

Зменшення 
ризику від: 
- погодних умов 
- хвороб 
- шкідників. 

Запровадження 
гнучких і 
різноманітних 
сівозмін. 

Широкі 
можливості 
застосування 
сезонної робочої 
сили 

Рівність при 
розподілі земель. 

Гарантування 
продовольчої 
безпеки 

 

Збільшення 
витрат. 

Необхідно 
більше робочої 
сили. 

Зменшення 
площ орних 
земель. 

Ускладнений 
доступ до 
земельних 
ділянок 

 

Зменшення 
трудових 
ресурсів. 

Високі 
операційні 
витрати при 
використанні 
землі під заставу 

Переваги/недоліки у довгостроковій перспективі 

Сприятливі 
умови для 
успадкування. 

Розміри ділянок 
більш "зручні" 
для купівлі, 
продажу, застави 

Підвищення 
біорізноманіття. 

Зменшення 
поширення 
хвороб 

Збільшення 
земельних 
спорів. 

Ускладнення 
меліорації. 

Ускладнення 
агротехнічних 
прийомів. 

Ускладнене 
застосування 
сучасних 
технологій 

Ускладнене 
планування 
використання 
земель. 

Ускладнене 
планування 
економічного 
зонування. 

Сучасні 
технології 
впроваджуються 
із запізненням. 

Несвоєчасне 
застосування 
агротехнічних 
прийомів 

Джерело: за даними J. Hristov [78]. 
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Отже, фрагментація земель може бути серйозною перешкодою для 

розвитку сучасного сільського господарства, тому що вона заважає його 

механізації, зумовлює неефективність у виробництві та включає в себе великі 

витрати на подолання її негативних наслідків. Керуючись такими 

міркуваннями, у таких європейських країнах, як Нідерланди, Німеччина, 

Франція та інші були реалізовані численні політичні заходи щодо проведення 

земельних реформ і консолідації земель з метою зменшення рівня 

фрагментації. 

Фрагментація земель також пов’язана із зменшенням площ, необхідних 

для ведення сільського господарства. У країнах Європи зменшення площ 

сільськогосподарських земель і земель неприбуткових сільгосппідприємств 

відбувається за рахунок переведення цих угідь в економічно більш вигідні 

земельні угіддя, а саме в лісові землі та землі населених пунктів [81]. В інших 

країнах світу ліси вирубалися з метою надання земель для ведення сільського 

господарства і часто це відбувалося на бідних (неродючих) ґрунтах. Унаслідок 

цього через деякий час ці землі були покинуті через неспроможність ґрунтів 

надавати необхідні поживні речовини для вирощування 

сільськогосподарських культур. В усій Європі відмова від земель була 

прискорена виходом на пенсію старого покоління традиційних фермерів та 

міграції молодого в міські райони. Відмова від земель викликана поєднанням 

таких причин: фізичні характеристики (рельєф, якість ґрунту і клімат), 

соціальні питання, відсутність коштів, міграція молодих людей до міст, 

структура господарства (розмір господарств, розмір землеволодіння 

(землекористування), можливість доступу до землі). 

Отже, можна стверджувати, що між фрагментованими і покинутими 

землями існує прямий зв'язок [86]. У сільській місцевості роздроблені землі 

(земельні ділянки) можуть не використовуватися з різних причин, але 

основними є неможливість обробляти невеликі за розміром та недоступність 

земельних ділянок. З іншого боку, консолідовані землі (земельні ділянки) з 

багатьох причин також можуть бути покинутими. Нижче у табл. 1.4 наведено 
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негативні та позитивні наслідки від фрагментованих і покинутих земельних 

ділянок. 

Негативні наслідки, швидше за все, проявляться протягом короткого 

часу, у той час, як позитивний вплив – у довгостроковій перспективі. 

Наприклад, на відновлення занедбаних (покинутих) земель до їх належного 

стану може знадобитися кілька десятиліть і суттєві капіталовкладення. Отже, 

що існує дуже багато політичних, економічних і соціальних причин, які 

змушують власників земельних ділянок відмовлятися від їх використання, і ці 

причини мають регіональний характер. 

Таблиця 1.4 

Зв'язок між фрагментованими і покинутими землями,  

їх переваги та недоліки 

Недоліки від земель Переваги від земель 
покинутих фрагментації покинутих фрагментації 

Запущений 
ландшафт; 

покинуті будівлі; 

небезпека для 
здоров’я; 

забруднення 
території; 

розвиток ерозії; 

забур’янення        
земель; 

запущені 
промислові 
комплекси 

Збільшення меж; 

забур’янення    
земель; 

збільшення 
кількості 
шкідників; 

покинуті 
господарські 
будівлі/двори; 

зменшення площі 
орних земель; 

відмова від 
великогабаритної 
сільгосптехніки  

Покращання 
стану фауни; 

покращання 
стану флори; 

природне 
відновлення; 

утворення 
природних 
ландшафтів 

Покращання стану 
фауни; 

покращання стану 
флори; 

збільшення 
рослинної огорожі; 

зменшення ерозії; 

відновлення 
родючості ґрунтів  

Джерело: розроблено за даними [86]. 

 
Так, щодо сільських територій такими причинами можуть бути: 

- малі за розміром земельні ділянки; 

- фрагментація земель; 

- далекоземелля; 



60 

- відсутність (належної) шляхової мережі; 

- земельні ділянки неправильної форми; 

- міграція сільського населення до міст; 

- неякісні землі; 

- незадовільна (відсутня) інфраструктура сільськогоспо-дарського 

виробництва; 

- неприбуткове ведення сільського господарства; 

- неефективний механізм субсидіювання та недостатній розмір 

інвестицій з боку держави; 

- незацікавленість молодого покоління у продовженні сімейних 

фермерських традицій; 

- неподільність власності (земельної ділянки); 

- неефективний розподіл земель. 

Негативні наслідки від фрагментації земель відчуваються одразу, ще до 

відмови від користування земельними ділянками. Основною причиною, як це 

зазначено раніше, є неможливість запровадження раціонального, ефективного, 

економічно доцільного використання малих за площею земельних ділянок 

унаслідок їх відокремленості одна від одної, збільшення відстаней між ними, 

неможливого застосування сучасної сільськогоспо-дарської техніки тощо. За 

таких умов з часом землевласники змушені припиняти будь-яку діяльність на 

цих землях, що і призводить до збільшення площ покинутих земель. Така 

ситуація спостерігається, в основному, на сільських територіях, особливо це 

стосується сільськогосподарських земель, що примикають до міст. Так, 

землевласники, що покинули свої земельні ділянки, переїжджають до 

населених пунктів. Це спостерігається і у Центральній Європі, де 

сільськогосподарські землі дуже фрагментовані (відокремлені), що 

перешкоджає веденню ефективного товарного сільськогосподарського 

виробництва [87].  

Довгостроковий позитивний ефект від покинутих і відокремлених 

земель дозволяє збільшити популяцію різних видів тваринного та рослинного 
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світу, а також поліпшити загальний стан навколишнього середовища та 

екологію цих територій [88].  

 

1.3. Методика визначення рівня фрагментації земель 

 

Однією з основних проблем вивчення чи оцінки фрагментації земель є 

відсутність єдиної думки/методики щодо визначення рівня фрагментації 

земель. Немає жодного стандарту з визначення фрагментації земель. Це 

призводить до плутанини і труднощів: по-перше – у визначенні, коли 

агроформування є "дуже фрагментованим" чи "менш фрагментованим"; по-

друге – у з’ясуванні граничного критерію, коли необхідно проводити 

консолідацію земель; по-третє – у порівнянні рівня фрагментації земель та її 

наслідків у різних країнах. 

Більшість як вітчизняних, так і закордонних авторів зазвичай 

використовують два простих показники з метою оцінки рівня фрагментації: 

середня кількість (на регіональному чи національному рівні) земельних 

ділянок та середній розмір агроформувань (землекористування 

сільськогосподарських підприємств, ферм). 

Складність проведення оцінки рівня фрагментації земель полягає ще в 

тому, що земельна ділянка може виступати окремим полем, господарством, 

землеволодінням (власністю), мати у структурі різні види угідь тощо. 

Ураховуючи, що фрагментація земель визначається на такій великій 

території, як район, область чи країна та пов’язана з організацією 

землекористування агроформувань на місцевості й просторі, Р. Кінг (King R.), 

С. Бартон (Burton S.) [12, с. 476] виділяють шість характеристик земельних 

ділянок як параметри, які бажано використовувати при оцінюванні рівня 

фрагментації земель: 

1) розмір землеволодіння (землекористування) сільсько-господарського 

підприємства чи агроформування; 
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2) кількість земельних ділянок, що входять до структури цього 

землеволодіння/землекористування; 

3) розмір кожної з цих земельних ділянок; 

4) форма кожної з цих земельних ділянок; 

5) просторове розміщення земельних ділянок; 

6) масштаби перерозподілу земель.  

Усі перераховані вище фактори, що характеризують рівень фрагментації 

земель, повинні бути врахованими одним індексом (показником, 

коефіцієнтом) фрагментації земель. Проблемою оцінки рівня фрагментації 

земель у свій час займалися такі відомі європейські науковці, як А. Сіммонс 

(A. Simmons) [89], Дж. Янужевські (J. Januszewski) [90] та М. Ігбозуріке                               

(М. Igbozurike) [91], які спробували об’єднати параметри фрагментації земель 

та запропонували свої методи оцінки її рівня. 

Індекс фрагментації земель А. Сіммонса показує залежність між 

кількістю земельних ділянок, що входять до структури агроформування, та 

розміром цих ділянок. Цей індекс не враховує відстань між земельними 

ділянками, тому кожна окрема земельна ділянка у просторовому відношенні 

має однакову вагу й відрізняється лише за її відносним розміром порівняно із 

загальною площею агроформування. Але слід зауважити, що цей індекс 

фрагментації земель не залежить від загальної площі землекористування 

агроформування. Індекс фрагментації земель А. Сіммонса представлений 

співвідношенням між сумою квадрата площі земельних ділянок та загальною 

площею агроформування: 

 

,                                                (1.1) 

де FI – індекс фрагментації земель Сіммонса; 

n – кількість земельних ділянок, що входять до землекористування 

агроформування; 

A – загальна площа сільськогосподарського господарства або 

землеволодіння (землекористування); 
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ai – площа і-ї земельної ділянки. 

Значення індексу Сіммонса дорівнює 1, якщо господарство має одну 

земельну ділянку (землеволодіння), і зменшується із збільшенням кількості 

земельних ділянок (землеволодінь) у структурі господарства. Тобто чим 

ближче значення індексу до 0, тим вищий рівень фрагментації. 

Якщо від одиниці відняти індекс А. Сіммонса, то ми отримуємо індекс 

фрагментації земель Сімпсона (Simpson) [92]: 

 

,                                         (1.2) 

 

де SI – індекс фрагментації земель Сімпсона; 

n – кількість земельних ділянок, що входять до землекористування 

агроформування; 

ai – площа і-ї земельної ділянки. 

Значення індексу Сімпсона також знаходиться між 0 і 1. Більше значення 

коефіцієнта відповідає більш високому рівню фрагментації земель. 

Наступний індекс фрагментації земель розроблений Дж. Янужевські і є 

досить схожим з наведеними вище. Взявши до уваги арифметичне правило, 

що квадратний корінь із суми чисел менше, ніж сума їх квадратних коренів, 

його коефіцієнт дає змогу врахувати кількість земельних ділянок, що 

знаходяться у структурі землекористування агроформування, та масштаби їх 

розпорошення на території: 

 

,                                            (1.3) 

 

де K – індекс Янужевські; 

n – кількість земельних ділянок, що входять до землекористування 

агроформування; 

аi – площа і-ї земельної ділянки. 
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Значення індексу Дж. Янужевські знаходиться в діапазоні від 0 і до 1. 

Чим менше значення коефіцієнта, тим менший рівень фрагментації земель. 

Цей коефіцієнт характеризується трьома ознаками: рівень фрагментації 

збільшується з кількістю земельних ділянок; із зменшенням розміру 

земельних ділянок рівень фрагментації збільшується; рівень фрагментації 

зменшується із збільшенням площ чи кількості великих земельних ділянок і 

зменшенням малих земельних ділянок. Як А. Сіммонс, так і Дж. Янужевські 

своїми індексами показали емпіричну залежність між фрагментацією та 

розміром агроформування. Отже, беззаперечно, індекс Дж. Янужевські можна 

використовувати для визначення рівня фрагментації сільськогосподарських 

земель агроформування, району або області. 

Наступним коефіцієнтом є "відносний індекс земельної парцелізації" 

("relative index of land parcellization"), який запропонований у 1974 р.                         

М. Ігбозуріке. Цей показник базується на врахуванні середнього розміру 

земельної ділянки та відстані, яку необхідно здолати до усіх земельних ділянок 

за один раз туди й назад, ігноруючи при цьому їх кількість. Цей індекс 

визначають за формулою: 
 

,                                              (1.4) 

 

де Pi  – індекс відносної земельної парцелізації; 

  S̅  – розмір кожної земельної ділянки; 

Dt – сумарна відстань, яку необхідно здолати до всіх земельних 

ділянок за один раз туди й назад. 

Науковці Р. Кінг і С. Бартон [12] розкритикували цей "відносний індекс 

земельної парцелізації", тому що М. Ігбозуріке не вказав, як точно розрахувати 

відстань між земельними ділянками без урахування їх кількості. Наприклад, 

агроформування, яке складається з двох земельних ділянок загальною площею 

х, розташованих одна від одної на відстані 10 км, отримає "індекс відносної 

земельної парцелізації" удвічі більший, ніж агроформування, що складається 
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з десяти земельних ділянок загальної площею х, що розташовані одна від одної 

на відстані 1 км. 

Дослідник Г. Шмук (G. Schmook) [93] розглядає індекс фрагментації 

земель як співвідношення між площею багатокутника (полігону), який 

охоплює всі земельні ділянки агроформування, та загальною площею самого 

агроформування. Значення показника завжди вище 1. Чим більше значення, 

тим вищий рівень фрагментації земель. Він також запропонував інший 

коефіцієнт фрагментації, який розраховується шляхом ділення середньої 

відстані до земельних ділянок на середню їх площу. 

На думку Ф. Доурінга [9], фрагментація визначається відстанню, яку 

фермер повинен подолати, щоб дістатися до кожної земельної ділянки та 

повернутися до своєї садиби після кожного візиту до ділянки. Але цей метод 

не враховує річну кількість реальних візитів до ділянок та ситуації, коли після 

відвідування кожної земельної ділянки немає необхідності у поверненні до 

садиби. 

Отже, аналізуючи запропоновані індекси фрагментації земель, можна 

зазначити, що перевагою цих індексів виступає простота їх обчислення та 

необов’язкове використання планово-картографічного матеріалу. Необхідні 

лише статистичні дані щодо розмірів і кількості земельних ділянок, які 

використовуються господарством. Але у випадках, коли необхідно розглядати 

групу сусідніх між собою земельних ділянок як одне землекористування, 

рекомендується використовувати картографічний матеріал. 

Індекси фрагментації земель мають також цілу низку недоліків. По-

перше, вони не є всебічними, оскільки враховують, у кращому випадку, три 

взаємозалежні фактори з шести існуючих, що впливають на фрагментацію 

земель, а саме: кількість земельних ділянок, їх розмір та загальну площу 

агроформування. Вони не враховують такі просторові фактори, як форму 

земельних ділянок, їх розпорошеність і кількість, що припадає на 

землевласника (землекористувача) чи агроформування; ігнорують 

непросторові чинники фрагментації (форму власності земельних ділянок, їх 
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подільність і неподільність, наявність або відсутність доступу земельної 

ділянки до дороги). По-друге, оскільки запропоновані методи представлені за 

допомогою стандартних математичних рівнянь, вони не є гнучкими, а тому 

при плануванні проектних рішень неможливо вибрати ті фактори, які повинні 

бути враховані для конкретного проекту. По-третє, індекси фрагментації 

земель можна використовувати в умовах, коли кожен з показників рівняння 

має однаковий вплив, але це не завжди можливо. 

Наприклад, в Україні відстані між земельними ділянками 

агроформування можуть бути не такими важливими, як їх форма або кількість. 

Крім того, землевпорядники, політики і фермери (керівники агроформувань) 

можуть мати різні погляди щодо важливості тих чи інших показників 

фрагментації земель і, відповідно, надавати різні значення (вагу) для різних 

змінних. Отже, на даний час індекси фрагментації земель не є вичерпними і 

зосереджені тільки на деяких аспектах цієї проблеми. Необачне використання 

вищенаведених індексів може призвести до отримання неправильних 

результатів і прийняття помилкових рішень. Розглянемо кожен з просторових 

показників фрагментації земель більш детально і спробуємо визначити 

показники, які зможуть їх охарактеризувати.  

Середній розмір землеволодіння (землекористування) та розмір 

земельних ділянок. Площа землеволодіння (землекористування) є першим і 

головним показником при характеристиці умов використання земель 

сільськогоспо-дарськими підприємствами в регіоні. Середній розмір 

сільгосппідприємств часто використовується у статистичних звітах і дає 

інформацію для планування, корисну для політиків, органів місцевого 

самоврядування та інших осіб й організацій, які приймають рішення щодо 

використання земель. До того ж середній розмір землеволодіння 

(землекористування) застосовується при оцінюванні рівня фрагментації 

земель. Показник середнього розміру земельних ділянок і/або 

сільгосппідприємств використовується, в основному, при порівнянні умов 

використання земель в різних регіонах або країнах. 
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Але середній розмір земельної ділянки чи землеволодіння 

(землекористування) як один з показників фрагментації земель має як 

переваги, так і недоліки. Основною його перевагою є простота у вирахуванні 

та у розумінні для людей, які не знайомі із поняттям фрагментації земель.  

Основним недоліком показника середнього розміру земельної ділянки 

чи землеволодіння (землекористування) є те, що він не відображає розподілу 

ділянок за розміром. Наприклад, середня площа землекористування 10 га може 

складатися і з однієї земельної ділянки, і з дуже різних за площею ділянок, 

наприклад: 

а) (10 + 10 + 10 + 10 + 10)/5 = 10; 

б) (5 + 10+ 10 + 20 + 5)/5 = 10; 

в) (2 + 2 + 23 + 23)/5 = 10. 

Припустимо, що оптимальний розмір сільськогоспо-дарського 

землеволодіння (землекористування) з економічної точки зору становить 20 

га. Тоді можна з упевненістю стверджувати, що у всіх трьох випадках середній 

розмір землеволодіння вдвічі менший за оптимальний. Такий висновок є 

правильним, якщо не знати розподілу земельних ділянок за площею. У 

першому випадку всі земельні ділянки є вдвічі меншими за оптимальний 

розмір. У другому – лише 75 % ділянок менші за оптимальний розмір. У 

третьому – половина земельних ділянок є меншими за оптимальний розмір, 

але приблизно 93 % земель наближаються до нього. 

Кількість земельних ділянок, які зазвичай ураховуються для розрахунку 

середньої кількості земельних ділянок (землеволодінь), що формують 

землекористування сільгосп-підприємств (ферм) як територіальної одиниці. 

Уважається, що чим більша кількість земельних ділянок, тим більший рівень 

фрагментації земель. Але не завжди цей показник відображає реальну 

ситуацію щодо використання земельних ділянок і реальної фрагментації 

земель. Це обумовлено тим, що сільськогосподарське землекористування 

(підприємство чи ферма) може складатися з багатьох земельних ділянок, які 

формують єдиний земельний масив, навіть якщо він поділений лінійними 
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об’єктами (дорогою, лісосмугою та ін.). З сільськогосподарського або 

економічного погляду таке землекористування є компактним і не має нічого 

спільного із фрагментацією земель. Але з точки зору земельного кадастру 

землекористування такого роду є фрагментованим (роздрібненим), оскільки 

складається з багатьох земельних ділянок і землевласників.  

Вирахування показника кількості земельних ділянок, які входять до 

складу одного сільськогосподарського підприємства чи ферми, ускладнюється 

тим, що, крім земельно-кадастрових даних щодо оренди всіх земельних 

ділянок (паїв) сільгосппідприємством (фермою), необхідно мати ще й 

планово-картографічний матеріал, який би наочно показував використання 

орендованих земельних ділянок. До того ж показник кількості земельних 

ділянок не враховує такі параметри, як розмір і відстань між ними. 

Форма (конфігурація) земельних ділянок. Звичайно, що форма ділянки – 

це не те ж саме, що фрагментація, але фрагментовані земельні ділянки часто 

мають складні форми для ведення раціонального землеробства, тому що 

надмірно видовжені, з гострими кутами або неправильної форми. Методи 

вимірювання форми земельних ділянок, які стосуються формування полів і 

землеустрою сільськогосподарського землекористування, розглядали М. 

Лоцмер і А. Бутане. Відома ціла низка коефіцієнтів, що характеризують форму 

землеволодінь (землекористування). Перевагою таких коефіцієнтів є те, що 

вони показують кількісну характеристику форми господарства з урахуванням 

різних умов місця розташування. 

Форму землекористування визначає конфігурація господарства, яка 

може бути дуже різноманітною – як правильної, так і неправильної 

геометричної форми. Відповідно до рекомендацій М. Лоцмера [94] і А. Бутане 

[95], коефіцієнт компактності господарства необхідно розглядати як 

просторову конфігурацію та місцеположення залежно від меж 

землекористування та шляхової мережі:  
 

,                                             (1.5) 
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де  K  –  коефіцієнт компактності господарства; 

R1 – середньозважена відстань від межі землеволодінь 

(землекористувань) до центральної садиби (головного 

землеволодіння), км; 

Р – загальна площа господарства, га. 

Чим ближче коефіцієнт компактності господарства до 1, тим воно більш 

компактне. 

Крім того, М. Лоцмер і А. Бутане пропонують використовувати 

коефіцієнт зовнішньої компактності, який залежить від розміру, форми, 

кількості й територіального розподілу земельних ділянок (землеволодінь):  
 

,                                           (1.6) 
 

де K1 – коефіцієнт зовнішньої компактності господарства; 

R2 – середньозважена відстань виміряна по прямій від геометричного 

центру головного землеволодіння господарства до центру ваги земельних 

ділянок, що формують землекористування господарства, км; 

 Р  – загальна площа господарства, га. 

Чим ближче цей коефіцієнт до 1, тим господарство більш компактне. 

Наведені показники оцінки форм землекористування сільгосп-

підприємств/ферм можуть використовуватися і сьогодні, але їх недостатньо. 

Після проведення земельної реформи сільськогосподарські господарства 

набагато більше фрагментовані, ніж за радянських часів, тому необхідно 

використовувати більш сучасні показники оцінки роздрібненості 

сільськогосподарських земель. Так, Т. Аслан пропонує розраховувати 

конфігурацію земельної ділянки на основі рівняння [96]: 
 

,                                           (1.7) 

 
де SI – показник конфігурації земельної ділянки; 

pi – периметр і-ї земельної ділянки; 

аi – площа і-ї земельної ділянки. 
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Показник форми земельної ділянки SI дорівнює одиниці у випадку, коли 

ділянка має форму кола чи квадрата і зростає до нескінченності із погіршенням 

форми ділянки.   

Дослідник Дж. Газіровські (J. Gąsirowski) [97] запропонував свою версію 

показника конфігурації земельної ділянки:  
 

,                                               (1.8) 

 

де SР – показник конфігурації земельної ділянки; 

pi – периметр і-ї земельної ділянки; 

Аi – площа і-ї земельної ділянки. 

Цей показник коливається від 0 до 1: чим ближче значення до 1, тим 

краща форма земельної ділянки і представлена колом. 

Коефіцієнт протяжності меж землекористування (господарства) з 

економічної точки зору надає порівняльну оцінку витрат на транспортні 

перевезення між існуючою та еталонною просторовими структурами 

землекористування, тобто показує, у скільки разів вони зростають у 

порівнянні з еталоном. У землевпорядкуванні за еталон просторової структури 

землекористування приймається господарство квадратної форми. Коефіцієнт 

протяжності меж землекористування/господарства визначається як частка від 

розподілу периметра певного землеволодіння (землекористування) на 

периметр квадрата тієї ж самої площі, як фігури, що має найменший периметр 

[98].  
 

,                                               (1.9) 

 
де K2 – коефіцієнт протяжності меж; 

F – периметр землекористування/господарства, км; 

Р – загальна площа землекористування/господарства, га. 

Коефіцієнт протяжності меж дає загальне уявлення про конфігурацію 

землекористування: чим ближче його значення до одиниці, тим більше контур 
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землекористування подібний до квадрата і тим менше проявляється ламаність 

його зовнішніх меж. 

Видовження земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

має великий вплив на її форму. Цей коефіцієнт розраховується за формулою 

[99]: 
 

,                                     (1.10) 

 

де w – коефіцієнт видовження земельної ділянки; 

О – периметр земельної ділянки; 

Р – площа земельної ділянки. 

Коефіцієнт видовження земельної ділянки дає уявлення про її 

конфігурацію (форму): чим ближче його значення до одиниці, тим більше 

контур ділянки подібний до квадрата. 

Окремі автори [6, 97, 100, 101] до показника форми земельної ділянки 

відносять кількість кутів повороту ділянки, тим самим визначаючи 

неправильність її форми та ламаність (складність) межі. 

Просторове розміщення земельних ділянок можна охарактеризувати 

коефіцієнтами просторової віддаленості (далекоземелля) та черезсмужжя. 

Коефіцієнт просторової віддаленості (далекоземелля) характеризує 

землеволодіння (землекористування) за найбільшою довжиною відстаней 

перевезень сільськогосподарської продукції. Він визначається як відношення 

максимальної відстані перевезень у межах даного землекористування до 

прийнятого за еталон землекористування квадратної форми тієї ж площі. 

Максимальна відстань визначається по існуючих дорогах між двома найбільш 

віддаленими пунктами з урахуванням природних перешкод, а еталон 

розраховується як діагональ відповідного квадрата певної площі: 
 

,                                            (1.11) 

 

де K3 – коефіцієнт просторової віддаленості; 
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 R3 – максимальна відстань по дорогах між най-віддаленішими 

точками землеволодіння (землекористування), км; 

 Р – загальна площа господарства, га. 

Коефіцієнт просторової віддаленості, як правило, приймає значення 

більше одиниці, яке досить сильно зростає, якщо землекористування 

розділяються значними перешкодами. 

Науковці М. Лоцмер [93] і А. Бутане [95] рекомендують 

використовувати коефіцієнт черезсмужжя, який розраховується за формулою: 
 

,                                          (1.12) 

 
де K4 – коефіцієнт черезсмужжя; 

 К  – коефіцієнт компактності землекористування в цілому; 

К0 – коефіцієнт компактності основного масиву землекористування. 

При від’ємному значенні коефіцієнта черезсмужжя землеволодіння 

(землекористування) вважається некомпактним. 

Таким чином, ці коефіцієнти, на відміну від індексів фрагментації 

земель, характеризують кожен з параметрів фрагментації окремо, а не в 

комплексі. Саме кількісний аналіз фрагментації земель впливає на вибір того 

чи іншого методу оцінки та використання відповідних коефіцієнтів чи 

індексів. Теоретично система показників фрагментації земель, включаючи 

розмір агроформування, відстань від кожної земельної ділянки до садиби, 

кількість несуміжних ділянок, їх площу та форму, може забезпечити повну 

картину фрагментації земель на рівні агроформування. Але обмеження даних 

або взагалі їх відсутність, як правило, обмежують вибір цих показників. Як 

показує аналіз економічної літератури, найбільш використовуваними 

індексами, якими оцінюють рівень фрагментації, є індекси Сіммонса, 

Сімпсона та Янужевські. 

Отже, на сьогодні є необхідність у запровадженні нової методології 

визначення рівня фрагментації земель, яка зможе усунути наведені нами 

недоліки та бути більш надійною й точною. 

0
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Так, Дж. Газіровські [97] запропонував, на прикладі польських комун, 

визначати рівень фрагментації земель як взаємозв’язок між наступними 

параметрами: розмір земельної ділянки, показник форми земельної ділянки, 

кількість поворотних точок (кутів повороту) земельної ділянки, відстань від 

центроїда земельної ділянки до центру садиби (який визначається як комплекс 

житлових та господарських будівель, а відстань вимірюється за принципом 

найкоротшої лінії), питома вага (у відсотках) сільськогосподарських угідь до 

загальної площі земельної ділянки, питома вага (у відсотках) земельних 

ділянок до загальної площі агроформування. 

Учений К. Гавронські [102] включає чотири змінні, що обґрунтовують 

необхідність проведення консолідації земель та їх перерозподілу, а саме: 

фрагментацію структури площ окремих господарств, середнє число 

зареєстрованих ділянок, що входять до структури одного господарства, 

середню площу окремого господарства та частку земель, що належать до 

Агентства Сільськогосподарської Власності (Agricultural Property Agency) в 

розмірі сільськогосподарських земель, які розташовані в межах 

досліджуваних територіальних одиниць. 

Дослідник Д. Деметріоу (Demetriou D.) [103] розробив так званий метод 

LandFragmentS (Land Fragmentation System – з англ. Система фрагментації 

земель), що дає змогу врахувати всі шість параметрів та існуючі індекси з 

фрагментації земель. Запропонований метод є досить гнучким до визначення 

конкретної проблеми, оскільки дозволяє вільно вибирати необхідні показники 

для кожного окремого об’єкта дослідження та визначати різний вплив кожного 

показника залежно від його важливості для вирішення певної задачі. 

LandFragmentS метод порівнює поточний стан фрагментації земель з його 

станом в ідеальних умовах, які в більшості випадків є суто теоретичними. Крім 

того, метод ураховує співвідношення поточного стану фрагментації земель до 

його найгіршого стану. Спочатку планувальник вибирає заходи та параметри, 

які впливають на фрагментацію земель і які будуть занесені до моделі, а потім 
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визначає для кожного з них їх відповідну питому вагу. На наступному етапі 

він розраховує кількість цих параметрів. 

Відповідно до методу LandFragmentS складають матрицю фрагментації 

земель, приклад якої наведено у табл. 1.5.  

Таблиця 1.5 

Матриця з визначення загального коефіцієнта фрагментації земель 

Ідентифікаційний 
(кадастровий) номер 

землеволодіння/ 
землекористування 

Параметри фрагментації земель  
(вагові значення) 

Коефіцієнт 
F1 

(w1) 
F2 

(w2) 
F3 

(w3) 
… 

Fj 

(wj) 
… 

Fm 

(wm) 
1 f11 f12 f13 … f1j … f1m LFI1 

2 f21 f22 f23 … f2j … f2m LFI2 

… … … … …  …   
n fn1 fn2 fn3 … fnj … fnm LFIn 

        GLFI 

Джерело: [103]. 

 
У табл. 1.5 кожен рядок являє собою конкретне агроформування, 

землеволодіння, землекористування або земельну ділянку, а кожний стовпець 

відображає окремий параметр фрагментації земель. Потім, щоб створити 

стандартизовану матрицю (таблицю) фрагментації землі, за необхідності, за 

допомогою відповідних методів результати приводять до єдиного стандарту. 

Коефіцієнт фрагментації земель (LFI і) розраховується як сума добутку 

стандартизованого значення кожного параметра (fij) на відповідне значення 

вагового коефіцієнту (wi) кожного землеволодіння/землекористування (рядка) 

за формулою: 

j

m

i
iji wfLFI ∑

=

=
1

,                                         (1.13) 

де LFI і – коефіцієнт фрагментації земель; 

 fij – значення кожного параметра для конкретного землеволодіння 

(землекористування); 

 wi – значення вагового коефіцієнту кожного параметра [103]. 
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Значення коефіцієнта фрагментації земель за методом LandFragmentS 

коливається від 0 (високий рівень фрагментації або неефективна система 

організації) до 1 (відсутня фрагментація або ефективна система організації). 

Загальний коефіцієнт фрагментації земель (GLFI) об’єкта дослідження 

(території, землекористування) розраховується як середнє значення 

коефіцієнтів фрагментації земель: 

 

,                                           (1.14) 

 
де GLFI – загальний коефіцієнт фрагментації земель; 

 n – загальна кількість об’єктів дослідження (землеволодінь, 

землекористувань) [103]. 

Загальний коефіцієнт фрагментації земель також приймає значення від 

0 до 1. Отже, представлений метод є гнучким і в усіх умовах надає можливість 

охарактеризувати параметри з урахуванням місцевих особливостей об’єкта 

дослідження. 

З аналізу фахової літератури можна зробити висновок, що параметри, які 

беруться до уваги при оцінюванні рівня фрагментації земель, часто пов'язані з 

просторовими особливостями досліджуваного об’єкта, доступністю до 

отримання певних даних і наявною технологією при аналізі. Зазвичай 

дослідники враховують результат трьох параметрів, що впливають на рівень 

фрагментації земель в агроформуваннях: кількість земельних ділянок, розмір 

кожної земельної ділянки та загальну площу агроформування. 

В епоху сучасних технологій, що використовуються для оцінки рівня 

фрагментації земель, дослідники починають ураховувати все більше 

параметрів, наприклад, Дж. Газіровські [97] і Д. Деметріоу [103] до наведених 

вище факторів додатково включають форму земельних ділянок і доступ 

земельної ділянки до існуючої дороги. 

У своєму методі LandFragmentS Д. Деметріоу запровадив ще одну 

особливість: елемент вільного вибору параметрів, які є важливими при 

n

LFI
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обґрунтуванні необхідності проведення консолідації земель і визначення 

важливості та ваговий коефіцієнт кожного з параметрів. 

Таким чином, для України на сьогодні гостро стоїть питання створення 

своєї методики щодо визначення рівня фрагментації земель та її критеріїв 

(показників), які б обґрунтовували необхідність запровадження процесу 

консолідації земель сільськогосподарського призначення. 

Результати дослідження з цього розділу опубліковані в наукових працях 

[104–109]. 

 

Висновки до 1 розділу  

1. Теоретично обґрунтовано, що під фрагментацією земель слід 

розуміти ситуацію, коли окреме сільськогосподарське господарство 

(землеволодіння, землекористування) складається з декількох просторово 

відокремлених малих за розміром і неправильної конфігурації земельних 

ділянок. Але поняття фрагментації сільськогосподарських земель набуває 

більш широкого значення. Так, з точки зору землекористування, фрагментація 

земель означає наявність декількох землеволодінь чи відокремлених 

земельних ділянок. З економічної точки зору, фрагментація земель означає 

ступінь впливу фрагментованого землекористування на ефективність ведення 

сільськогосподарського виробництва. З позиції права власності, 

землекористування може бути фрагментованим, але залишатися цілим – 

єдиним земельним масивом. За таким принципом виділяють чотири типи 

фрагментації сільськогосподарських земель: 1) фрагментацію власності на 

землю; 2) фрагментацію використання земель; 3) внутрішню фрагментацію; 4) 

відокремлення володіння від користування землею. 

2. Емпірично встановлено, що не всі типи фрагментації земель є 

проблемою ефективного ведення сільського господарства, а лише внутрішня, 

оскільки з нею пов'язують неефективне ведення сільського господарства 

через: відстані між земельними ділянками та головною садибою 

(землеволодінням, господарським центром тощо); велику протяжність та 
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кількість меж земельних ділянок; невеликий розмір і неправильну 

конфігурацію земельних ділянок; відсутність або обмеженість доступу до 

ділянок. У країнах Центральної та Східної Європи проблемі внутрішньої 

фрагментації земель у галузі сільського господарства стали приділяти значну 

увагу лише останнім часом.  

3. На основі узагальнення великої кількості закордонних наукових 

праць з’ясовано, що фрагментація земель має як негативні наслідки, так і 

позитивні моменти. Негативним є те, що неможливо отримувати кредити, 

застосовувати сучасну сільгосптехніку, розвивати інфраструктуру та вести 

великотоварне сільськогосподарське виробництво. До позитивних результатів 

належать: диверсифікація сільськогосподарського виробництва, менший 

ризик ерозії ґрунтів, захист від несприятливих погодних умов, зменшення 

ризику від неврожаю.  

4. Установлено прямий зв'язок між фрагментованими і покинутими 

землями. Існує дуже багато політичних, економічних і соціальних причин, які 

поглиблюються регіональними особливостями, через що власники земельних 

ділянок змушені відмовлятися від їх використання, а саме: фрагментація 

земель; малі за розміром земельні ділянки; далекоземелля; відсутність 

(належної) дорожньої мережі; земельні ділянки неправильної конфігурації; 

міграція сільського населення до міст; неякісні землі; незадовільна (відсутня) 

інфраструктура сільськогосподарського виробництва; неприбуткове ведення 

сільського господарства; неефективний механізм субсидіювання та 

недостатній розмір інвестицій з боку держави; незацікавленість молодого 

покоління у продовженні сімейних фермерських традицій; неподільність 

власності (земельної ділянки); неефективний розподіл земель. 

5. Головною особливістю фрагментації сільськогосподарських земель 

є невідповідність між існуючою законодавчою базою щодо регулювання 

земельних відносин та сучасною тенденцією до використання земель, що дає 

підстави розглядати фрагментацію як негативне явище, що перешкоджає 

досягненню сталого розвитку сільських територій та сталого рівня життя 
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сільського населення. Особливо це стосується країн з перехідною економікою. 

Тому невипадково, що Продовольча та Сільськогосподарська Асоціація 

Об’єднаних Націй віднесла процес консолідації земель до числа найвищих 

пріоритетів країн усього світу. Але перед прийняттям будь-якого політичного 

рішення щодо усунення проблеми фрагментації земель необхідно оцінити її 

наслідки окремо для кожної адміністративно-територіальної одиниці, 

сільськогосподарського землеволодіння (землекористування) з урахуванням 

місцевих економічних, соціальних та екологічних умов.  

6. Аналіз різних показників оцінки рівня фрагментації земель показав, 

що жоден з них не характеризує всі особливості фрагментації, оскільки кожен 

з них має свої переваги та недоліки. Але спільне використання усіх показників 

дає можливість більш точно оцінити характер фрагментації 

сільськогосподарських земель та особливості використання землекористу-

вання, тому що всі показники фрагментації пов’язані між собою. Складність 

проведення оцінки рівня фрагментації земель полягає ще і в тому, що земельна 

ділянка може виступати окремим полем, господарством, землеволодінням і 

мати у структурі різні види угідь тощо. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА НАУКОВІ ЗАСАДИ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

2.1. Методологічні й методичні основи дослідження консолідації 

земель 

 

Консолідація земель розвивається на стику правових, економічних, 

соціологічних, екологічних наук, землеустрою, геодезії і багатьох інших, хоча 

сама не є "наукою наук". Вона лише використовує суму знань цих наук при 

прийнятті конкретного управлінського рішення. У процесі наукового пізнання 

використовують методологію дослідження. Безумовно, що якраз від 

методологічних принципів, які використовуються у процесі здійснення 

конкретного дослідження, залежить якість самого дослідження. 

У сучасній європейській літературі поняття "консолідація земель" 

розглядається у трьох основних значеннях: 

а) як навчальна дисципліна з підготовки фахівців з питань землеустрою, 

земельного кадастру, природокористування, планування сільських територій і 

населених пунктів; 

б) як практична діяльність з регулювання структури прав власності 

шляхом координації дій між землевласниками та землекористувачами; 

в) як галузь наукових знань, що має власний категоріальний апарат, 

ґрунтується на системі підходів, принципів, закономірностей, забезпечується 

сукупністю методів дослідження. 

Але на підставі того, що консолідація земель на теренах України є 

відносно новим напрямом, то, як правило, науковці і фахівці приділяють 

основну увагу другому значенню цього поняття, залишаючи без належної 

уваги науковий і навчальний вектори. Про визначення статусу консолідації 

земель як науки на сьогодні взагалі мова не йде.  
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Безсумнівно, що як система наукових знань консолідація земель має дві 

взаємопов’язані та взаємообумовлені складові: теоретико-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 сільськогоспо-

дарського землекористування, поліпшення системи управління земельними 

ресурсами, ефективне управління природними ресурсами.  

Саме ці ознаки дають нам підстави розглядати консолідацію земель як 

галузь наукових знань, оскільки вона пов’язана з практикою, виходить з неї, 

відображає її і перевіряється нею – трансформується з абстрактної в конкретну 

діючу. 

Наукове дослідження у сфері консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення – це організований процес пізнання, у якому 

відбувається напрацювання теоретичних систематизованих знань про сутність 

консолідації земель сільськогосподарського призначення, її зміст, внутрішні і 

зовнішні взаємозв’язки та взаємозалежності, методи та засоби її проведення. 

Останнім часом все гостріше відчувається потреба в активізації 

структурного усвідомлення та розробці процесу консолідації земель як 

галузевої науки. У цьому сенсі доцільно, на нашу думку, розробити відносно 

самостійні розділи наукового забезпечення консолідації земель: 

а) методологію дослідження проблем процесу консолідації земель; 

б) теоретичні основи проведення прикладних досліджень з консолідації 

земель; 

в) міждисциплінарні дослідження, спрямовані на наукове забезпечення 

консолідації земель. 

Оцінка існуючих теорій та гіпотез процесу консолідації земель, як 

наукового напрямку, передбачає введення певних критеріїв емпіричної 

перевірки правильності теоретичних теорій, а також розробку відповідно до 

цих критеріїв методів дослідження.  
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Перед тим, як визначити методологічні основи дослідження консолідації 

земель, необхідно висвітлити сутність понять «методологія» та «методи» 

взагалі.  

Методологія (лат. logos – наука, знання, метод–шлях, напрямок 

пізнання) – за одним з варіантів структурного розуміння цього поняття у 

сучасній науці розглядається як вчення про організацію, принципи, методи та 

процедури окремого виду діяльності. Методологія в науковому дослідженні в 

обов’язковому порядку повинна включати: програму теоретичного та 

емпіричного дослідження, постановку проблеми; мету і завдання дослідження; 

об'єкт і предмет дослідження; розробку окремої гіпотези та формування теорії; 

розвиток інтерпретації результатів. Погоджуємося із А. Є. Конверським, який 

вважає, що методологія може бути визначена як філософське вчення про 

систему апробованих принципів, норм і методів науково-пізнавальної 

діяльності, про форми, структуру та функції наукового знання. Її призначення 

– виявити й осмислити рушійні сили, передумови, підстави та закономірності 

росту і функціонування наукового знання та пізнавальної діяльності, 

організувати проектно-конструктивну діяльність, її аналіз і критику [110].  

Метод (від грецької metodos) у широкому розумінні слова – "шлях до 

чогось", шлях дослідження, шлях пізнання, теорія, учення, свідомий спосіб 

досягнення певного результату, вирішення певних задач, здійснення певної 

діяльності. У Словнику української мови наведені такі визначення цих понять:              

1) спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя; 2) прийом або система 

прийомів, що застосовується в якій-небудь галузі діяльності (науці, 

виробництві тощо) [111, с. 692]. 

Необхідно також розуміти поняття "методика наукового пізнання", яке 

виражає певну черговість вирішення конкретного наукового і практичного 

завдання, сукупність і порядок застосування відповідних методів дослідження. 

Таким чином, методологія наукового дослідження – це форма організації 

наукового знання та наукової діяльності, що містить основні принципи, 
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відповідність структури та змісту завданням дослідження, включаючи методи, 

перевірку істинності результатів, їх інтерпретацію. 

Очевидно, що будь-яка методика базується на основі методології як 

системи методів або на основі окремо взятих методів. Методика є 

другорядним відносно методології. Тому, передусім, необхідно розробити 

методологію дослідження консолідації земель. Оскільки методологія 

дослідження лежить в основі наукової роботи взагалі, то системний виклад 

методології є необхідним етапом дисертаційної роботи. 

Методологія будь-якого економічного дослідження починається з 

вибору, постановки і формулювання його мети. Мета економічного 

дослідження полягає у розробці та пошуку принципів, конкретних 

рекомендацій, способів і методів пізнання для визначення найбільш 

раціональних (оптимальних) та ефективних результатів, упровадження їх у 

практику, отримання певного ефекту. Це кінцевий результат, на який 

спрямоване все дослідження. Наприклад, дослідження консолідації земель 

сільськогосподарського призначення полягає у встановленні внутрішнього 

змісту цього явища, що дасть змогу аргументовано приймати управлінські та 

проектні рішення, спрямовані на сталий розвиток сільських територій чи її 

окремих елементів (землеволодінь, землекористувань) з урахуванням того, що 

відносини з консолідації земель є невід'ємною складовою частиною земельних 

відносин і землеустрою. 

За об’єкт дослідження обирається процес або явище, що породжують 

проблемну ситуацію й обрані для дослідження [110]. Об'єктом нашого 

дослідження є процеси інституціонального забезпечення розвитку 

консолідації земель сільськогоспо-дарського призначення. Але в 

методологічному відношенні дуже важливим є розуміння і врахування класу 

цієї системи. За класифікацією вона належить до соціально-економічних 

систем. Система консолідації земель, як і будь-яка економічна система, 

незалежно від її соціально-економічної форми як такої, має відповідати на три 

запитання: Що? Як? Для кого? (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Найважливіші ознаки консолідації земель  

як економічної системи 

Джерело: власна розробка автора. 

 

Отже, консолідація земель має забезпечувати не лише теоретичну 

відповідь на ці запитання, а й реальні економічні дії, бо кожна з існуючих 

систем не здатна запобігти альтернативному вибору в умовах обмежених 

природних ресурсів і виробничих можливостей. 

Ключовим елементом консолідації земель, як соціально-економічної 

системи, виступає людина, діяльність якої визначає особливості всіх процесів 

її функціонування та розвитку. Зв'язки, завдяки яким існує ця система, 

характеризують складні і суперечливі відносини між людьми (реальна сфера 

економіки) та державними органами (сфера економіки щодо управління та 

контролю), засновані на їх інтересах, цінностях, мотивах, настановах, 

світогляді. Тому формулювання проблеми залежить від позиції дослідника. 

Проблема як предмет дослідження – це реальне або теоретичне 

протиріччя, що вимагає свого вирішення. Актуальність проблеми пов’язана з 

необхідністю та своєчасністю вивчення та вирішення розбіжностей з метою 

вдосконалення теорії. Функціонування системи консолідації земель 

характеризується безліччю різноманітних проблем, які виступають як 

протиріччя державних і приватних інтересів, підвищення конкуренто-

спроможності сільського господарства та екологічних умов, кваліфікації 

фахівців і потреб в інноваціях, існуючого дисбалансу між площами певних 

КОНСОЛІДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Що проводити 
(об’єднання, поділ, 

перерозподіл земель 
тощо) і на якій 

території 

Як проводити 
(хто та за допомогою 

яких ресурсів і 
підходів)  

Для кого проводити  
(хто буде 

землевласником і 
землекористувачем)  
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категорій земельних ресурсів, відсутність правового забезпечення і стратегії 

щодо її організації, управління та проведення та ін. Це обумовлює 

необхідність проведення дослідження для вирішення цих проблем, частина з 

яких є "вічними", інші – минущими або "дозріваючими". 

Економічне, як і будь-яке інше наукове дослідження, – це творчий 

процес, у якому не існує заздалегідь визначених методів пізнання, і було б 

неправильно вважати, що зміст методів формується довільно, тобто на розсуд 

дослідника. Сучасна система наукових методів різноманітна, а всі методи, 

залежно від того, у вузькій чи більш широкій науковій сфері їх можна 

застосувати, поділяються на три основні групи: загальнофілософські 

(фундаментальні), загальнонаукові (спеціальні) та конкретнонаукові 

(спеціальні) методи [112, с. 105].  

Загальнофілософським методом пізнання є діалектика – учення про 

універсальні зв'язки буття та розвиток. Визначальним у пізнанні об'єкта і 

предмета дослідження є діалектичний метод, який є загальнофілософським 

принципом. Діалектичний метод передбачає визнання руху, зміни і розвитку 

як універсального методологічного принципу; характеризує те, що рухається, 

розвивається і змінюється; розкриває і пояснює суть руху, зміни і розвитку. 

Діалектичний матеріалізм вивчає найбільш загальні закономірності розвитку і 

функціонування природи і суспільства, взаємодії людини з навколишньою 

реальністю, а також принципи її пізнання і перетворення. Діалектичний метод 

дає загальний напрямок дослідження, принципи підходу до об'єкта вивчення, 

служить засобом орієнтування у величезному обсязі інформації. Наукова 

теорія і практика – це не окремі ізольовані один від одного, а тісно 

взаємопов'язані сторони єдиного діалектичного процесу. Тому принцип 

єдності теорії і практики є основоположним у діалектико-матеріалістичній 

методології організації процесу консолідації земель сільськогосподарського 

призначення. Прагнучи пізнати об'єкт дослідження, людина реалізує свої цілі 

за допомогою певної системи методологічних засобів, способів, прийомів, які, 

у свою чергу, відбираються і перевіряються на практиці.  
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Діалектичний метод пізнання консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення означає вивчення в розвитку всієї сукупності умов, в 

яких відбувалася різноманітна діяльність учасників консолідації, її 

спрямованості, ефективності і результативності. Економічна наука, у тому 

числі консолідація земель, яка відноситься до землеустрою, має свою 

структуру, принципи, методи, методики, методологічну основу яких 

становить діалектичний матеріалізм і вчення про землю як головного засобу 

виробництва в сільському господарстві. 

Діалектичний метод пізнання спирається на принципи та закони. 

Принципи – це загальні та універсальні ідеї, критерії, настанови, що 

визначають сенс, роль, участь усіх інших понять і суджень у процесі пізнання. 

У той час, як закони являють собою відповідні умовно-стверджувальні 

формулювання, в яких виражається сама сутність принципів діалектики. Вони 

фіксують єдність таких суперечливих сторін буття, як регулярність, 

повторюваність, стійкість, упорядкованість, нескінченність, загальність [113, 

с. 46–47]. 

Основними законами в діалектичному принципі пізнання є: закон 

єдності і боротьби протилежностей, закон переходу кількісних змін у якісні, 

закон заперечення заперечення. На підставі цього консолідація земель 

розглядає їх не ізольовано, а в тісному зв’язку із загальним рівнем розвитку 

земельних відносин в країні, з точки зору їх безперервного руху, кількісних та 

якісних змін, виявленні нових, найбільш ефективних форм і методів 

організації земельних ділянок (землекористування, землеволодіння). 

Дія закону єдності і боротьби протилежностей виявляється в 

необхідності вирішення сільськогосподарськими підприємствами завдання 

щодо об’єднання фрагментованих земельних ділянок з метою збільшення їх 

конкурентоспроможності та відтворення земельних ресурсів при зростаючій 

інтенсивності їх використання шляхом оптимізації антропогенного впливу. 

Отже, земля, праця і виробництво знаходяться в суперечливій діалектичній 

єдності.  
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Боротьба протилежностей формується як динамічний процес, в якому 

одна з них прагне знищити іншу або підпорядкувати її собі. Особливо чітко це 

простежується під час розгляду реальних відносин протилежностей державної 

та приватної форм власності на землю.  

Важко погодитися з Ю. В. Шишковим, який критикує дослідників, які 

вважають, що ідея боротьби протилежностей, зведена Г. Гегелем у головний 

закон діалектики, у рушійну силу всякого розвитку, невірна первісно [114]. Ми 

долучаємося до авторів, які вбачають значення діалектики насамперед не в 

боротьбі, а в єдності протилежностей. Боротьба ж їх завершується, як правило, 

знищенням однієї з протилежностей, а виходить, і знищенням самої єдності. 

Прагнення встановити одну з існуючих форм власності на землю 

(державну або приватну) до складання об'єктивних передумов переходу всієї 

суспільної системи в якісно інший стан веде до деградації суспільства, що 

особливо яскраво помітно в історії Радянського Союзу. Не дасть позитивного 

ефекту і спроба домогтися повного балансу сил – рівності протилежностей. 

Одна зі сторін суперечності (на різних етапах розвитку вони можуть мінятися 

ролями) завжди виступає як провідна, що визначає специфіку конкретної фази 

розвитку. 

Практика показує, що до успіху веде на певному проміжному, досить 

тривалому, відрізку історії утворення не однієї (державної або приватної), а 

цілої системи всіх вироблених історією форм власності на землю. Співіснуючи 

і взаємодіючи, ці форми пригнічують одна в одній негативні риси і тенденції і 

розвивають позитивні. 

Перевага багатоманітності форм власності на землю полягає в створенні 

умов для їх економічного змагання, їхньої конкуренції в умовах 

рівноправності, чим самим форми власності створюють можливості для 

приведення в дію всіх чинників розвитку продуктивних сил і доводять свою 

ефективність. 

Закон взаємного переходу кількісних змін в якісні розкриває механізм 

розвитку: послідовне накопичення кількісних змін у визначений момент 
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неминуче викликає докорінні якісні перетворення, виникнення нової якості, 

що, у свою чергу, впливає на характер і темп кількісних змін [113, с. 49]. 

Згідно з діалектичним методом пізнання, консолідація земель вивчає 

перехід кількісних змін у якісні, оскільки у процесі перерозподілу земель 

разом з кількісними змінами у досліджуваному предметі відбуваються 

ґрунтовні якісні зміни, при цьому необхідно помітити нове, прогресивне, що 

зароджується в існуючому, визначити напрям його розвитку. 

Закон переходу кількісних змін в якісні чітко відображається під час 

оцінювання земельних ділянок за природними та/або фізичними 

властивостями, тобто внаслідок збільшення поживних речовин та гумусу в 

ґрунті та/або доступу до дороги ділянка може перейти з нижчого класу у 

вищий і навпаки. Також унаслідок розумного збільшення капіталовкладень у 

земельні ділянки їх вартість зростає. Проявом переходу кількісних змін в 

якісні під час проведення консолідації земель може служити перехід 

сільськогосподарського підприємства до етапу життєвого циклу з більш 

ефективним використанням земельних та інших наявних ресурсів, об’єднання 

фрагментованих земельних ділянок (оптимізація структури 

землекористування), розробкою і виробництвом нових видів 

сільськогосподарської продукції, переспеціалізацією галузей тваринництва і 

рослинництва, технології тощо. Звичайно, такі процеси відбуваються 

поступово, але інколи і стрибкоподібно – у випадках трансформації земельних 

угідь або зміни структури землекористування/землеволодіння. 

Наведені факти свідчать про великий ступінь впливу аналізованого 

закону на прийняття рішень щодо організації використання земель, території 

та виробництва агроформувань під час проведення консолідації земель. 

Закон заперечення виражає поступальний, циклічний, спадкоємний 

характер розвитку, що здійснюється по спіралі, зберігає позитивне, 

переносить його в нову стадію, нібито повторює пройдене, але на більш 

високому рівні [113, с. 51]. Його сутність полягає в тому, що нове завжди 

заперечує старе, але поступово само стає старим і заперечується новітнім. 
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Закон виявляє спадкоємність, зв'язок нового зі старим, повторюваність на 

вищій стадії розвитку деяких властивостей нижчої стадії, обґрунтовує 

прогресивний характер розвитку. 

Земельні ресурси видозмінюються людиною у процесі їх використання, 

організації території сільськогосподарського землекористування та ведення 

виробництва. А ці зміни можуть носити негативний екологічний характер. 

Завдана природі шкода у майбутньому впливає на систему взаємозв'язків 

зворотного впливу, призводить до втрат в економіці сільськогосподарських 

господарств і погіршення умов життєдіяльності. Дія закону заперечення 

заперечення, зокрема, передбачає встановлення такої структури угідь, яка не 

порушувала б буферних меж антропогенного навантаження [115] з 

урахуванням екологічних вимог. 

Важливе місце займають принципи діалектичного методу, що 

ґрунтуються на універсальних законах розвитку природи, суспільства і 

мислення: загального розвитку і руху; становлення; загального зв'язку явищ; 

підйому від абстрактного до конкретного; єдності історичного і логічного; 

одиничного, особливого і загального; виділення в об'єкті головної, визначної 

сторони; діалектичного "зняття" [116]. Основними принципами діалектичного 

методу є: 1) принцип розвитку, 2) принцип об’єктивності; 3) принцип 

детермінації; 4) принцип відображення; 5) принцип взаємозв’язку. Крім цього, 

діалектичний метод містить у собі й інші принципи – конкретності, 

суперечності (принцип "роздвоєння єдиного"). Стосовно нашого дослідження 

це означає вивчення в розвитку всієї сукупності умов, у яких відбувався 

розвиток консолідації земель сільськогосподарського призначення, її 

спрямованості, інтенсивності і результативності. 

З огляду на універсальність діалектичного підходу до пізнання об’єктів 

дійсності, застосування діалектичного методу в рамках цього дослідження 

дасть змогу системно вивчити: еволюцію інституціонального середовища та 

інституту консолідації земель сільськогосподарського призначення; місце і 

значення інституту консолідації земель сільськогосподарського призначення 
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в системі земельних відносин, а також в системі землеустрою; поняття та 

структуру правового статусу консолідації земель сільськогосподарського 

призначення, організаційно-правові форми проведення їх консолідації, 

проблеми правового регулювання та реалізації цього процесу. 

Крім діалектичного методу, до загальнофілософських принципів 

належать: об'єктивності, історизму, кореляції. 

Принцип об'єктивності вимагає розглядати конкретні події і явища у 

всій їхній багатогранності, складності і суперечливості, спиратися на 

сукупність негативних і позитивних фактів у їхньому істинному змісті, 

незалежно від того, чи подобаються вони комусь, чи ні. Цей принцип 

передбачає проведення консолідації земель, а відповідно і використання 

земельних ресурсів на науковій основі, не враховуючи бажання суб’єкта 

консолідації. Це вимагає від суб’єкта консолідації земель теоретичного 

осмислення дійсності, постійного вивчення об’єкта консолідації земель. Для 

того, щоб цей принцип давав максимальний ефект, він повинен мати 

налагоджені ієрархічні зв’язки між учасниками консолідації земель. До того ж 

принцип об’єктивності передбачає обов’язкове використання спільної 

(колегіальної, колективної, групової) думки у прийнятті управлінських рішень 

щодо проведення консолідації земель, що дозволяє уникнути помилок як 

суб’єктивного, так і об’єктивного характеру. 

Водночас необхідно зробити акцент на недопущення "злиття" 

об’єктивності та колективної думки щодо проведення консолідації земель – 

підміну справді наукових висновків кон'юнктурними ідеологічними оцінками 

такими, що виражають інтереси передової більшості учасників консолідації. 

Але, з іншого боку, без сильної політичної волі і підтримки людей неможливо 

досягнути успіху із запровадження консолідації земель. Ми глибоко 

переконані, що при оцінюванні історичних подій і явищ потрібно 

відособлювати ідейно-політичну сферу від науки, не виявляти 

своєкорисливості, що ставить перешкоди об’єктивності пізнання. 
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Принцип історизму передбачає врахування того, що об'єктом наукового 

дослідження є минулий розвиток людського суспільства, що 

підпорядковувався об'єктивним законам і цілеспрямованій діяльності людей; 

виявлення і критична оцінка максимально повного набору фактів відповідно 

до конкретної історичної ситуації, у їхньому взаємному зв'язку і причинній 

обумовленості; вивчення кожної історичної події і явища в динаміці: як вона 

виникла в об'єктивному часі і просторі, які головні етапи пройшла у своєму 

розвитку в ході взаємодії різноманітних [116] економічних, соціальних і 

політичних сил, чим стала на той або інший момент часу. Цей принцип дає 

змогу "вжитися" у соціально-економічні процеси земельних відносин, 

досліджувати участь у них учасників консолідації земель у зв'язку з умовами, 

що змінювалися, простежити в цьому процесі спадкоємність і новаторство.  

Застосувавши принцип історизму, наприклад, до процесу консолідації 

земель, можна показати, по-перше, коли і чому виникла необхідність її 

проведення; по-друге, що вона являла собою за змістом і характером 

проведення на початку і наприкінці аналізованого періоду; по-третє, чому і як 

змінювалися її стратегічні і тактичні установки, зв'язки з державним і 

приватним сектором економіки і земельних відносин; по-четверте, чим була 

викликана необхідність розширення сутності змісту консолідації земель до 

інструменту вирішення проблем, пов’язаних із суспільними потребами щодо 

використання земель та збереження навколишнього середовища й сталого 

розвитку сільських територій. Таким чином, використання принципу 

історизму в дослідженні процесу формування консолідації земель 

сільськогосподарського призначення передбачає врахування сформованого 

протягом останніх двох десятиліть надбання європейських країн щодо теорії 

консолідації земель і проектування її окремих елементів на реалії сучасних 

ринкових земельних відносин. 

Принцип кореляції означає встановлення істинної картини 

співвідношення, взаємозалежності предметів і явищ, дає змогу краще 

осмислити зв'язки землевласників із органами державної влади, виявити 
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причини нестійкості їхньої правової, економічної, соціальної і політичної 

поведінки, визначити взаємну пристосованість різноманітних соціальних груп 

до спільної діяльності щодо проведення заходів із консолідації земель. 

Загальнонаукова методологія використовується більшістю наук, але не 

на всіх етапах дослідження, а лише на конкретно визначених для розкриття 

окремих сторін чи властивостей предмета. Загальнонаукова методологія 

ґрунтується на теоретичних концепціях і має у своєму розпорядженні власні 

методи і принципи пізнання. Методологія дослідження консолідації земель 

передбачає використання загальнонаукових методів і принципів: аналізу і 

синтезу, індукції і дедукції, аналогії і моделювання. Охарактеризуємо кожен з 

них відповідно до теми дисертаційного дослідження. 

Метод аналізу дозволяє поділити предмет дослідження на складові 

частини і кожну із цих частин дослідити окремо, а саме в інституті 

консолідації земель сільськогосподарського призначення (його елементи, 

ознаки, проблеми) виділити окремі частини з метою їх самостійного вивчення. 

При цьому використання методу аналізу допоможе вивчити й висвітлити роль, 

значення та місце консолідації земель сільськогоспо-дарського призначення в 

системі земельних відносин, а також у системі землеустрою; правовий статус 

консолідації земель сільськогосподарського призначення, її складові 

елементи, принципи, види та форми реалізації в Україні тощо. 

Метод синтезу – це поєднання елементів (частин) об’єкта, який був 

розчленований у процесі аналізу для встановлення зв’язків між частинами і 

можливості пізнання об’єкта дослідження як єдиного цілого. Методи аналізу 

та синтезу нерозривно взаємопов’язані між собою. У наукових дослідженнях 

їх застосовують одночасно, тому що після проведення аналітичної роботи 

виникає потреба у синтезі, інтеграції результатів аналізу, створенні загальної 

системи [112, с. 107]. Саме тому, використовуючи метод синтезу, у нас 

з’являється можливість відтворити предмет дослідження як систему зв’язків, 

взаємодій з акцентуванням уваги на найбільш визначальні складові частини. 

Це дозволить нам порівнювати і поєднувати різні вчення про об’єкт 
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дослідження – процес формування інституту консолідації земель 

сільськогосподарського призначення (його елементи, ознаки, проблеми) та 

робити відповідні висновки. 

Індукція – це метод пізнання, за яким із приватних фактів та явищ 

виводять загальні принципи та закономірності, тобто при використанні цього 

методу логіка мислення розвивається від конкретного до загального [117, с. 

25]. Цей метод насамперед ефективно застосовується у тих дослідженнях, в 

основу яких покладено спостереження, дослід і експеримент, що надають 

можливість збору емпіричних фактів. Вивчаючи ці факти, дослідник 

встановлює явища, які мають повторювальний характер, і на цій основі 

виводить індуктивний умовивід. 

Дедукція – це метод пізнання, за допомогою якого конкретні положення 

виводяться із загальних, тобто це метод переходу від загальних уявлень до 

окремих. Сутність дедукції полягає у використанні загальних наукових 

положень для дослідження конкретних явищ. Це означає, що дедукція 

відрізняється від індукції прямо протилежним рухом думки. У процесі 

пізнання індукція та дедукція нерозривно пов’язані між собою, хоч на певному 

рівні наукового дослідження одна з них переважає [110, с. 33].  

Використання методів індукції та дедукції дає нам можливість 

виокремити проблеми та прогалини нормативного врегулювання у проведенні 

консолідації земель сільськогоспо-дарського призначення, проблеми 

інституту консолідації цих земель та її інституціонального середовища, 

передбачити напрямки реалізації існуючих видів консолідації земель 

сільськогосподарського призначення в Україні. 

Аналогія – це метод наукового пізнання, за допомогою якого 

досягаються знання про одні предмети чи явища на підставі їх схожості з 

іншими. Аналогія є засобом конкретизації думки та полягає в тому, щоб 

знаходити невідомі ознаки, опираючись на раніше придбані знання про інший, 

подібний з ним предмет або явище, переносити інформацію від одного 
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предмета на інший на основі деякого співвідношення між ними [117, с. 26]. 

Таким чином, аналогія з простим дає змогу зрозуміти більш складне. 

Метод аналогії дозволяє нам порівняти організаційно-правові засади 

щодо проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення 

України із засадами консолідації земель у розвинених країнах світу, а також 

порівняти національний та зарубіжний досвід регулювання інституту 

консолідації земель сільськогосподарського призначення. 

Моделювання – це метод наукового пізнання, який полягає у заміні 

об’єкта, що вивчається, його моделлю, за якою визначають або уточнюють 

характеристики оригінала. Обов’язковою умовою є те, що модель має містити 

визначальні риси реального об’єкта [112, с. 108]. Моделювання активно 

використовується як у теоретичному (логічні, розумові, уявні, математичні 

моделі), так і в емпіричному (речові, фізичні, діючі моделі) дослідженні. 

Моделювання вважається дуже ефективним засобом прогнозування 

впливу зовнішніх факторів на явище, що вивчається, та прийняття конкретних 

управлінських рішень. Модель має розроблятися дослідником так, щоб 

операції відображали основні характеристики об’єкта дослідження (основні 

елементи структури, їх взаємозв’язок, функціональні параметри та ін.), 

важливі для вирішення мети дослідження. Модель обов’язково конструюється 

на основі попереднього вивчення об’єкта і виділення його головних 

характеристик, теоретичного аналізу основних параметрів та зіставлення 

отриманих результатів з характеристиками реального об’єкта. 

Моделювання в консолідації земель сільськогосподарського 

призначення – це дослідження (процесів, станів, властивостей) за допомогою 

створення моделей, які адекватно відображають предмет дослідження 

(наприклад, моделюється модель оптимальної структури сільськогоспо-

дарського землекористування при перерозподілі земельних ділянок). Сутність 

цього методу полягає в описі економічних і соціально-психологічних явищ за 

допомогою кількісних та якісних характеристик, а також використання 
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геоінформаційних систем, статистичних, математичних моделей з метою 

визначення оптимальних умов управління досліджуваними процесами. 

Відносна простота моделі та часткова її подібність з ідеалом, робить 

таку заміну досить наочною і більш зрозумілою. Саме тому створення 

спрощених моделей явища є дієвим засобом перевірки істинності теоретичних 

уявлень дослідження [112, с. 108]. 

Наступним в методології наукового дослідження процесу формування 

консолідації земель сільськогосподарського призначення виступає системний 

підхід. Його сутність полягає у комплексному дослідженні складних об’єктів 

як систем і в акцентуванні уваги на характер взаємодії між елементами. До 

загальнонаукових методологічних вимог системного підходу відносяться: 

знаходження залежності кожного елементу від його місця і функцій у системі 

з урахуванням того, що властивості цілого не можна звести до суми 

властивостей цих елементів; дослідження механізму взаємодії системи і 

середовища, адаптації системи до змін зовнішнього середовища; аналіз 

поведінки системи, що зумовлений як особливостями її окремих елементів, так 

і властивостями її структури; вивчення характеру ієрархічності, притаманного 

цій системі; забезпечення всебічного багатофакторного (всебічного) опису 

системи; розгляд системи як динамічної цілісності, що розвивається [110, с. 

33; 118, с. 728]. 

Використання системного підходу дозволяє нам розглядати процес 

формування консолідації земель сільськогосподарського призначення як 

складну систему, спрямовану на підготовку, обґрунтування і реалізацію 

рішення складних проблем: політичного, соціального, економічного, 

технічного (організаційного) та іншого характеру. На підставі суб’єктно-

об’єктної структури консолідація земель може бути представлена як система. 

Така структура є системою взаємовідносин між суб’єктами консолідації 

земель, які мають спрямовані інтереси і цілі та відображають характер і форми 

їх взаємодії щодо об’єкту(ів) консолідації земель сільськогосподарського 

призначення. Суб’єктами консолідації земель виступають власники та 
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користувачі земельних ділянок різної форми власності. Об’єкти консолідації 

земель – це землі сільськогосподарського призначення, а точніше, земельні 

ділянки. 

Консолідація земель сільськогосподарського призначення може бути 

представлена у вигляді системи принципово інших елементів, наприклад: 

умов проведення консолідації земель (інституціональне середовище 

консолідації земель), механізму консолідації земель і результатів консолідації 

земель для окремих сільськогосподарських підприємств, галузей, економіки 

чи екології загалом. Кожен з цих елементів має тісні взаємозв’язки між собою, 

які характеризуються постійністю і конкретним спрямуванням. Схематично 

система функціонування процесу консолідації земель сільськогосподарського 

призначення наведена на рис. 2.2.  
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Рис. 2.2. Система функціонування процесу консолідації земель 

сільськогосподарського призначення 

Джерело: власна розробка автора. 

 

Умови проведення консолідації земель сільськогосподарського 

призначення характеризує її інституціональне середовище, в якому 

доводиться діяти суб’єктам відповідних відносин. Більш детальна 

характеристика та сутність цього поняття наведена нами в окремому розділі. 
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Системний підхід при консолідації земель полягає у всебічному аналізі 

та оцінці системи показників використання земельних ресурсів і частини 

середовища, що характеризує умови їх існування. При проведенні консолідації 

земель сільськогоспо-дарського призначення системний підхід потребує 

перерозподілу, об’єднання, поділу та створення нових земельних ділянок 

сільськогосподарського землекористування на основі землевпорядного 

механізму з урахуванням об’єктивно існуючих агроландшафтних систем. 

Використання такого підходу дозволяє врахувати не тільки цілий комплекс 

природних, економічних, екологічних і соціальних умов, але й закономірності 

будови агроландшафтів, процесів, які в них проходять, дає змогу зробити 

прогнозний аналіз змін в агроландшафтах на певний період часу, що 

виникають під впливом людської діяльності. 

На нашу думку, лише консолідація земель може системно вирішити всі 

питання, пов'язані з організацією та використанням земельних ресурсів, 

створюючи територіальну основу для здійснення всього комплексу заходів, 

спрямованих на вдосконалення сільськогосподарського виробництва, 

ефективне управління природними ресурсами, поліпшення систем управління 

земельними ресурсами, розвиток сільських територій. Наукова організація 

праці неможлива без узгодженого функціонування всіх технологічних 

процесів, яке, у свою чергу, спирається на раціональну організацію території 

сільськогоспо-дарського землекористування, створювану в процесі 

землевпорядного проектування. 

Відсутність системного підходу до здійснення землеустрою у період 

паювання і приватизації землі та реформування організаційної структури 

аграрного сектора привела до негативних наслідків, а саме: фрагментації 

земельних масивів і створення великої кількості невеликих за площею земель 

малоефективних господарств; формування масивів сільськогосподарських 

підприємств на основі оренди землі у дрібних власників; різкого зниження 

продуктивності угідь; погіршення їх якісного стану; поширення деградації 

ґрунтів; відсутності стратегії щодо сільськогосподарського землекорис-
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тування і його планування на перспективу, державних програм, схеми і 

проектів використання та охорони земель, організації території. 

Результатом функціонування соціально-економічної системи є її 

розвиток – незворотна, спрямована якісна зміна (упорядкована сукупність 

змін) [119, с. 115]. Це означає, що основні властивості та функції системи 

містяться в ній самій, як і джерело її розвитку. Отже, успіх від проведення 

консолідації земель сільськогосподарського призначення залежить 

насамперед від самих землевласників і землекористувачів. Суттєвий вплив на 

відповідний процес мають такі зовнішні чинники, як земельна політика 

держави та існуюча законодавча база. Але самі по собі, без конкретних зусиль 

суб’єктів консолідації земель, зовнішні чинники не можуть забезпечити успіх 

у проведенні консолідації земель сільськогосподарського призначення. 

Ураховуючи різноманітність функцій землі для суспільства, 

формування структури сільськогосподарського землеволодіння (землекорис-

тування) повинно проводитися на основі чіткої ієрархічної системи, яка 

враховує баланс між політичними, правовими, економічними, екологічними та 

суспільними відносинами. Цивілізоване функціонування сільськогоспо-

дарського землекористування неможливе без ефективного механізму 

регулювання консолідації земель сільськогосподарського призначення. Цей 

механізм повинен охоплювати правила поведінки із землею, на землі і з 

приводу землі. На практиці механізм регулювання консолідації земель 

сільськогоспо-дарського призначення повинен реалізуватися за допомогою 

відповідних об'єктивно обумовлених методів та інструментів, сукупність яких 

структурно представлена на рис. 2.3. 

Механізм регулювання процесу консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення являє собою складну багатогранну систему 

діалектично взаємопов'язаних теоретичних положень, що включають 

сукупність правових, економічних, екологічних, ринкових важелів, стимулів, 

інструментарію, критеріїв, факторів і математичний апарат обґрунтування 

прийнятих землевпорядних рішень щодо організації прав на землю і території 
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землекористування (землеволодіння) та використання земель сільськогоспо-

дарського призначення. 

 
Рис. 2.3. Механізм регулювання процесу консолідації земель 

сільськогосподарського призначення 

Джерело: власна розробка автора. 

  

  

  

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ 
- Конституція України; 
- Земельний кодекс; 
- закони України; 
- підзаконні акти; 
- інші нормативно-правові акти  

МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

- Володіння та користування; 
- купівля-продаж; 
- оренда та іпотека; 
- дарування та обмін; 
- успадкування та ін. 

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 
- Земельний податок; 
- орендна плата; 
- податкові пільги; 
- субсидії та кредити; 
- зменшення розміру податків  
  та ін.  

РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ 
- Попит; 
- пропозиція; 
- ціна; 
- конкуренція  

ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ 
КАДАСТР 

- Державна реєстрація земельних 
  ділянок; 
- грошова оцінка земельних  
  ділянок; 
- облік земель; 
- інформаційне забезпечення  
  відомостей про землі  

ЗЕМЛЕУСТРІЙ 
- Проекти землеустрою на  
  місцевому рівні; 
- технічна документація щодо  
  поділу та об’єднання земельних  
  ділянок; 
- інформаційне забезпечення 
  ведення державного земельного 
  кадастру  

МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 
- Виявлення змін стану земель  
  та їх оцінка; 
- відвернення та ліквідація  
  негативних процесів; 
- інформаційне забезпечення 
  ведення державного земельного 
  кадастру 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 
ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 

- Право власності; 
- право оренди; 
- сервітут; 
- суперфіцій та емфітевзис; 
- інші обмеження (обтяження)   

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 
- Освіта; 
- створення екологічних фондів; 
- екологічне оподаткування; 
- екологічний контроль; 
- та ін.   
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Цей механізм складається з п’яти взаємопов'язаних частин: правового 

використання земельних ділянок, економічного, ринкового, екологічного 

механізмів, які взаємодіють через землеустрій, Державний земельний кадастр, 

моніторинг земель та Державну реєстраційну службу України в питаннях 

реєстрації прав на земельні ділянки, які є невід'ємною частиною всього 

механізму регулювання процесу консолідації земель сільськогосподарського 

призначення. Більш детально ці процеси взаємодії охарактеризовані у 

наступних розділах. 

Не менш важливим елементом наукового дослідження є використання 

методу абстрагування. Цей метод полягає в ігноруванні несуттєвих, 

поверхневих, другорядних  ознак явища з метою більш глибокого і детального 

вивчення предмета дослідження, ізолювавши його від впливу інших ознак, 

властивостей, предметів. За допомогою абстрагування відкидаються всі 

побічні впливи, численні зв’язки та відносини, що заважають виявити 

найбільш важливі характеристики процесу консолідації земель 

сільськогосподарського призначення. Таким чином, ми створюємо ідеальні 

об’єкти (системи, умови), які реально не існують, наприклад: ідеальне 

інституціональне середовище консолідації земель, ідеальні умови для 

проведення консолідації земель тощо. І хоча створені ідеальні об’єкти 

(системи, умови) не існують у реальному житті, однак саме вони стають 

моделями, які дають можливість виявити нові зв’язки та закономірності і 

вдосконалити процеси з консолідації земель сільськогосподарського 

призначення, що відбуваються в реальних умовах. 

Вивчення консолідації земель сільськогосподарського призначення 

передбачає використання конкретнонаукових (спеціальних) методів – 

прийомів і операцій, за допомогою яких вирішуються специфічні завдання 

конкретної науки. Конкретно–наукова методологія виконує синтетичну 

функцію всередині конкретних наук за умов їх взаємодії. Особливо важливого 

значення вказана взаємодія набуває тоді, коли мова йде про 

міждисциплінарний рівень дослідження, зокрема у такій сфері, як 
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консолідація земель сільськогосподарського призначення, яка утворилася на 

базі правових, економічних, соціологічних, екологічних наук, землеустрою, 

геодезії і багатьох інших, а отже, і використовує методи і засоби зазначених 

галузей. 

Консолідація земель за своїм призначенням має багато спільного із 

землеустроєм. Землеустрій – це сукупність соціально-економічних та 

екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин і 

раціональну організацію території адміністративно-територіальних одиниць, 

суб'єктів господарю-вання, що здійснюються під впливом суспільно-

виробничих відносин і розвитку продуктивних сил [120, ст. 1]. На нашу думку, 

сутність консолідації земель сільськогосподарського призначення виходить за 

рамки землеустрою, але в той же самий час безпосередньо спирається на 

землевпорядний механізм і використовує його принципи та методи. 

Принципова різниця, з нашого погляду, між землеустроєм та консолідацією 

земель полягає в тому, що при консолідації на перший план виходять правові 

відносини щодо перерозподілу земель, а в землеустрої – організаційні, які 

стосуються раціонального розміщення земельних ділянок у структурі 

сільськогосподарського землекористування. 

Як і землеустрій, консолідація земель спирається на наукові досягнення 

різних напрямків: природного, технічного, правового, економічного та інших. 

Серед природничих наук широко використовуються досягнення 

ґрунтознавства, землеробства і рослинництва; у технічному напрямку 

консолідація земель базується на передових методах геодезії, фотограмметрії, 

меліорації, інформатики; правова сторона консолідації регулюється 

цивільним, земельним, адміністративним та іншими напрямками юридичної 

науки. В економічному плані землеустрій спирається як на загальну 

економічну теорію, так і на галузеву економіку. 

На основі практичного досвіду і теоретичного узагальнення 

консолідація земель вивчає функціонування землі і засобів виробництва, 

нерозривно пов'язаних із землею, а також методи організації території.  
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Під методом дослідження в галузі консолідації земель розуміють 

встановлені правила підходу до вирішення конкретної землевпорядної, 

екологічної, економічної задачі або до відкриття і вивчення закономірностей і 

сутності розглянутих процесів і явищ. У разі застосування сукупності методів, 

пов'язаних спільністю рішень проблеми, формується методика досліджень 

консолідації земель. Її особливістю є те, що дослідження закономірностей 

організації території сільськогосподарського землекористування та пов'язаних 

з нею виробничих процесів спрямоване на вивчення властивостей землі, 

визначення шляхів її раціонального використання та охорони із застосуванням 

сучасних геоінформаційних систем і комп'ютерних технологій. 

Залежно від завдань і етапу дослідження, характеру досліджуваного 

явища або процесу можуть застосовуватися такі основні методи наукових 

досліджень: розрахунково-конструктивний і варіантний; економіко-

статистичний; математико-статистичний; балансовий; картографічний; 

економіко-математичного моделювання; спостереження. 

Розрахунково-конструктивний метод дозволяє моделювати проектне 

рішення відповідно до заданих параметрів з урахуванням наявних і 

запланованих видів й наявних ресурсів у поєднанні з нормативною базою. 

Наприклад, за допомогою розрахунково-конструктивного методу можна 

вирішити питання організації земельних ділянок, угідь і сівозмін; 

обґрунтування розмірів землекористування і структури виробництва 

сільських товаровиробників. 

Розрахунково-конструктивний метод ґрунтується на концепції 

оптимального кількісного співвідношення виробничо-економічних елементів, 

які обумовлюють господарську діяльність сільськогосподарських підприємств 

та використання науково обґрунтованих техніко-економічних нормативів з 

планування галузей рослинництва, тваринництва та ін. 

У випадках отримання неоднозначних результатів і недостатнього 

логічного обґрунтування, коли перевага того чи іншого рішення не є 

очевидною, розрахунково-конструктивний метод доповнюється варіантним. 
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Сутність цього методу полягає в тому, що для оцінки, порівняння і вибору 

кращого рішення розробляються, аналізуються й оцінюються за показниками 

декілька можливих рішень, при дотриманні принципу порівнянності варіантів. 

Варіанти рішень можуть розроблятися як в цілому за проектом, так і окремими 

питаннями однієї загальної задачі. 

Серед методів економічних досліджень економіко-статистичні методи 

вже давно отримали найбільш широке застосування. У цю групу входять 

методи: економічного порівняння, середніх величин, рядів динаміки, 

індексний, угруповань і ланцюгових підстановок. 

Використання методу економічного порівняння під час дослідження 

процесу консолідації земель сільськогосподарського призначення дає 

можливість оцінити: параметри і функціонування виробничої, інвестиційної 

та фінансової діяльності сільськогосподарських господарств; ефективність і 

результативність окремих проектних розробок або проекту в цілому; 

визначити фактичні відхилення від проекту, виявити шляхи поліпшення 

використання (перерозподілу) земель, існуючі резерви тощо. 

Метод середніх величин базується на основі даних спостережень і 

вимірювань і застосовується для узагальнення однорідних процесів, явищ. 

Залежно від мети дослідження, наявних даних, ознаки, за якими вираховують 

середні величини в дослідженнях, застосовуються: середня арифметична; 

середня гармонійна, середня хронологічна і середня геометрична величини; 

мода, медіана, розмах варіації, дисперсія і коефіцієнт варіації. 

Індексний метод застосовується для вивчення складних соціально-

економічних процесів, елементи яких невимірні і не піддаються 

безпосередньому підсумовуванню. За формою індекси поділяються на 

індивідуальні, агрегатні і середні. За ознакою: індекси врожайності, 

продуктивності, цін, інфляції. Індексний метод дозволяє кількісно оцінити 

вплив окремих факторів на динаміку зміни результативних показників. 

Метод ланцюгових підстановок дозволяє кількісно виміряти вплив на 

результативний показник одного зі змінних чинників, за умови незмінності 
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інших факторів. Ця операція проводиться шляхом заміни базисних значень 

факторів фактичними або плановими. 

Математико-статистичні методи включають в себе застосування 

виробничих функцій, кореляційний і регресійний аналіз. Залежність 

результатів перерозподілу земельних ділянок, господарської діяльності 

сільськогосподарських господарств від одного або безлічі виробничих, 

економічних, технологічних, соціальних, екологічних факторів та природних 

умов можна викласти у вигляді таблиць, номограм, графіків, математичних 

рівнянь, тобто виробничих функцій. У дослідженнях щодо проведення 

консолідації земель сільськогосподарського призначення доцільно 

застосовувати неповну (кореляційну) форму зв'язку між досліджуваними 

явищами, оскільки вона змінюється під впливом сторонніх чинників. 

Балансовий метод досліджень з консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення застосовується під час вирішення задач перерозподілу, 

обміну, поділу та створення нових земельних ділянок при формуванні 

структури сільськогоспо-дарського землекористування, що дає змогу ув’язати 

наявні земельні (природні) ресурси та їх використання, установити 

співвідношення між ними в процесі сільськогосподарського виробництва, 

виявити надлишок або дефіцит того чи іншого ресурсу в певний період часу. 

Діяльність щодо консолідації земель сільськогосподарського 

призначення здійснюється в рамках певних територій і саме тому її 

проведення неможливе без використання картографічної форми відображення 

інформації. За допомогою цього методу досліджують закономірності 

просторового розміщення явищ, їх взаємозв’язку, залежностей та розвитку. 

Наприклад, на проекті (схемі) консолідації земель сільськогосподарського 

призначення відображаються межі всіх земельних ділянок, що 

консолідуються, їх зміни, за рахунок яких площі земельних ділянок були 

збільшені або зменшені тощо. Застосування картографічного методу дає 

можливість візуально побачити результати до і після проведення консолідації 

земель.    
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Інформація про земельні ресурси (земельні ділянки) повинна 

задовольняти основні вимоги, а саме: охоплювати всі характеристики, які 

необхідні для прийняття управлінських рішень в галузі консолідації земель, і 

давати їх точний кількісний та якісний опис; мати високий ступінь 

достовірності; ураховувати географічні особливості вимірюваних об’єктів. 

Раціональна точність дослідження явищ за планово-картографічними 

матеріалами визначається з урахуванням мети дослідження, яка обумовлює 

вибір карт (планів, схем), методику й технічні засоби обробки картографічного 

зображення. 

Застосування економіко-математичних методів і моделей полягає у 

знаходженні за допомогою програмного забезпечення на основі побудованих 

економічних моделей оптимальних, найбільш доцільних управлінських 

рішень щодо розподілу, використання й охорони земельних ресурсів у 

конкретному сільськогоспо-дарському землекористуванні, господарстві і 

галузі в цілому.  

Метод спостереження дає можливість фіксувати та записувати 

властивості зв’язків процесу консолідації земель сільськогосподарського 

призначення та робити попередню класифікацію отриманих фактів. 

Спостереження як метод пізнання дає змогу отримати первинну інформацію 

про консолідацію земель у вигляді сукупності емпіричних тверджень. За 

сприятливих умов цей метод забезпечує достатньо різнобічну інформацію для 

накопичення та фіксації наукових фактів, які можуть стати основою наступних 

теоретичних і практичних дій [2, с. 121]. 

Спостереження як метод емпіричного дослідження постійно пов’язаний 

з описом, що закріпляє та передає результати спостереження. За допомогою 

опису інформація, яка отримана завдяки спостереженню, перетворюється у 

поняття, схеми, цифри, графіки, малюнки, набуваючи зручної форми для 

подальшої її систематизації, класифікації, узагальнення. 

Останнім часом у розвинених країнах світу процес консолідації земель 

сільськогосподарського призначення все більше використовує соціологічні 

методи, серед яких передусім треба виділити анкетування, інтерв’ювання, 
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експеримент та інші, що застосовуються для вивчення міжособистісних 

відносин, інтересів, різноманітних явищ, які впливають на ефективність 

проведення консолідації земель. 

З огляду на викладене можна зробити висновок, що, ефективність 

наукової роботи залежить від індивідуально розробленої методологічної 

основи дослідження процесу консолідації земель сільськогосподарського 

призначення. Тобто не може бути застосована методологія будь-якого іншого 

наукового дослідження. В основі методології нашого дослідження лежить 

система методів та методологічних принципів, що повинні застосовуватися 

лише разом. Умовою ефективного дослідження та отримання якісних, 

обґрунтованих, достовірних висновків є всебічність вивчення – уникнення 

моністичного і категоричного підходу. 

 

2.2. Сутність консолідації земель як інструмента сталого розвитку 

сільських територій 

 

Процес консолідації земель, як метод усунення наслідків фрагментації, 

не новий. Усі країни Західної Європи у той чи інший спосіб проходили через 

консолідацію земель, як один із методів проведення земельної реформи. Перші 

спроби з консолідації земель, відповідно до досліджень ФАО (Продовольча та 

сільськогосподарська організація ООН) [1], відбувалися у скандинавських 

країнах. Особливо це стосується Данії, де в 1750-х роках у результаті глибокої 

соціальної реформи були скасовані зобов'язання населення перед 

землевласниками (феодалами) і засновані приватні сімейні ферми. 

В Європі існують різні підходи щодо консолідації земель, а сам термін 

"консолідація земель" часто використовується для опису різних традицій і 

процедур тієї чи іншої країни. Отже, загальноприйнятого визначення 

консолідації земель не існує – кожна країна має своє власне визначення. Проте 

ФАО у своєму дослідженні «Розробка концепції експериментальних проектів 

з консолідації земель у Центральній та Східній Європі» роз’яснює 

консолідацію земель таким чином: консолідація земель (англійською мовою: 
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land consolidation, нідерландською: ruilverkaveling; французькою: 

remembrement; німецькою: flurbereinigung) – це загальноприйнятий термін, 

який використовується в широкому сенсі для опису заходів з регулювання 

структури прав власності шляхом координації дій між землевласниками та 

землекористувачами [121, 122]. 

В усіх західних країнах континентальної Європи вже створена 

законодавча база щодо консолідації земель і нараховує двохсотлітню історію. 

Поштовхом до розробки цих правових норм в усіх цих країнах слугувало 

підвищення ефективності виробництва та умов праці в сільському 

господарстві. Велика активність з проведення "класичної" консолідації земель 

припала на 60–70-ті роки 20-го століття. Під "класичною" консолідацією 

земель розуміють захід з перерозподілу земельних ділянок (земельної 

власності) з метою усунення наслідків фрагментації (роздробленості) земель. 

Під консолідацією земель сільськогосподарського призначення слід 

розглядати діяльність (або інструмент), яка здійснюється з метою об’єднання 

фрагментованих (роздрібнених) сільськогосподарських агроформувань або, 

іншими словами, для об'єднання відокремлених земельних ділянок окремих 

господарств (ферм) [123]. Тобто це процес усунення недоліків землеволодіння 

і/та землекористування, а саме незручностей у конфігурації, площі, структурі, 

розміщенні й межах земельних масивів або ділянок, закріплених за 

сільськогосподарськими підприємствами і громадянами, що негативно 

впливають на використання землі, економіку й організацію виробництва. До 

недоліків землеволодіння і землекористування належать: фрагментація 

(роздрібненість, парцеляція), дрібноконтурність, нераціональний розмір 

землеволодіння і землекористування, черезсмужжя, вкраплення, ламаність 

меж і вклинювання, далекоземелля, топографічне черезсмужжя. Консолідація 

земель здійснюється за допомогою проектів у чітко встановлених межах 

сільської територій (місцевості)1.  

                                                 
1 Під сільською місцевістю та сільською територією розуміється місцевість за межами 

населених пунктів або територія, яка не є урбанізованою і характеризується домінуючою 
сільськогосподарською діяльністю. 
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Традиційно консолідацію земель завжди розглядали як основний 

механізм управління земельними ресурсами сільських територій. Це 

обумовлено тим, що при наданні пріоритетності розвитку сільського 

господарства концепції розвитку сільських територій і сільськогоспо-

дарського виробництва практично схожі між собою. Отже, те, що було 

потрібним для сільгоспвиробників, було корисним і для сільської місцевості. 

Основною метою консолідації земель на той час було створення умов для 

конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва шляхом 

організації агроформувань з меншою кількістю земельних ділянок, кращою їх 

конфігурацією та збільшенням загальної площі землекористування. Тобто 

консолідація виступала методом вирішення або обмеження проблем 

фрагментації земель. 

Але близько 20 років тому у більшості країнах Західної Європи сутність 

консолідації земель було змінено з механізму реструктуризації та підвищення 

продуктивності сільського господарства на механізм, який може охопити 

проблеми суспільних потреб щодо використання земель і вирішувати 

конфлікти, пов’язані із землеволодінням і/або землекористуванням [124], від 

деструктивного використання агроландшафтів (нераціонального викорис-

тання сільськогосподарського землекористування) до механізму, який 

направлений на збереження навколишнього середовища та стале управління 

земельними ресурсами [125].  

Значний влив на розвиток консолідації земель на сьогодні здійснює 

Європейська політика згуртування2, в якій консолідація земель була визначена 

як незамінний інструмент покращання комплексного розвитку сільських 

територій. Консолідація земель може сприяти підвищенню ефективності і 

рентабельності державних та приватних інвестицій у транспорт і 

комунікаційні мережі, комунальні послуги та іригаційні системи. Сприяючи 

                                                 
2 Європейська політика згуртування зорієнтована на досягнення цілей Європейського 

Союзу, висловлених у ст.3 Лісабонського Договору про Європейський Союз: Союз 
підтримує економічне, соціальне й територіальне згуртування та солідарність держав-
членів [126, с. 36]. Тобто, політика, що спрямована на забезпечення єдності 
Співтовариства шляхом надання фінансових коштів для досягнення цілей згуртування. 
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оновленню громад, консолідація земель може стимулювати соціальну 

стабільність. У багатьох громадах (територіальних) Західної Європи, де 

проводилася консолідація земель, відзначається підвищення числа 

створюваних робочих місць, що, у свою чергу, забезпечує збільшення 

податкових надходжень до бюджету. Інтегроване планування 

землекористування на місцях та ефективна координація всіх інтересів 

дозволяють уникати виникнення потенційних конфліктів між стимулюванням 

економічного зростання в сільськогосподарському секторі та охороною 

навколишнього середовища. Проекти з консолідації земель можуть сприяти 

створенню основи для реалізації такого інтегрованого планування 

землекористування на місцях. 

Відповідно до досліджень ФАО [1], консолідація земель також 

забезпечить: 

- Удосконалення сільськогосподарського виробництва. Маючи 

можливість купувати сільськогосподарські землекористування з меншим 

числом ділянок, але більших за площею і кращої форми, і збільшувати площу 

своїх володінь, агроформування можуть ставати більш 

конкурентоспроможними. Поліпшення структури землеволодіння/ 

землекористування може сприяти застосуванню нової сучасної агротехніки, 

що підвищує успіх і ефективність сільськогосподарського сектора. 

- Більш ефективне управління природними ресурсами. Раціоналізація 

структури землеволодіння може полегшувати охорону навколишнього 

середовища та сприяти більш раціональному плануванню та організації 

землекористування. Консолідація земель може сприяти усуненню 

потенційних конфліктів, що виникають у зв'язку з перерозподілом земель між 

різними видами користування. 

- Поліпшення систем управління земельними ресурсами, оскільки 

проекти з консолідації земель надають можливість уточнювати й оновлювати 

інформацію у реєстрах власності. А більш якісна інформація про права на 

землю полегшує розвиток земельних ринків (обіг земель) і врегулювання 

земельних конфліктів.  
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Отже, поряд зі змінами законодавства традиційна консолідація земель, 

особливо в Західній Європі, сформована як багатофункціональний інструмент 

розвитку сільських територій, який додатково може бути використаний для 

поліпшення інфраструктури, збереження та покращання природних 

ландшафтів, розробки заходів з охорони природи, реалізації різних проектів 

щодо створення зон відпочинку тощо. Наприклад, голландський Закон про 

розвиток сільської місцевості/території (Wet Inrichting Landelijk Gebied), 

німецький Закон про консолідацію земель (Flurbereinigungsgesetz) або Закон 

про формування нерухомого майна (kiinteistönmuodostamislaki) у Фінляндії не 

тільки не обмежують проведення консолідації земель з метою поліпшення 

умов ведення сільського господарства, але й навпаки, дозволяють широко 

використовувати процес консолідації для перерозподілу структури земель 

сільськогоспо-дарського призначення для інших галузей виробництва і потреб 

розвитку землеволодіння та/і землекористування [127, 128]. 

У Західній Європі, наприклад, у Німеччині і Нідерландах, консолідація 

земель часто є частиною більш широкої програми регіонального розвитку 

сільської місцевості/території як інструмент підвищення систематичного 

використання земель сільської місцевості і перерозподілу територій 

відповідно до мети програми. 

У Південній і Східній Європі та в країнах Північної Європи (Данія, 

Фінляндія, Норвегія і Швеція) консолідація земель завжди розглядається поза 

програмами розвитку сільської місцевості/території або лише як додатковий 

захід, направлений на підтримку реалізації регіональних програм. Для цих 

країн не є характерним чітке встановлення цілей для проведення консолідації 

земель. Основною метою її проведення є покращання використання 

фрагментованих/роздрібнених об’єктів власності (земельних ділянок) та 

підвищення ефективності їх використання. 

Таким чином, консолідація земель складається з двох основних 

компонентів: перерозподілу земель (землевпо-рядкування) та планування 

розвитку сільських територій. Перерозподіл земель потребує перебудови 

структури землеволодіння на основі земельних ділянок (їх розміру, 
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конфігурації і розташування) і землевласників (їх прав), а це є ключовим 

питанням кожного підходу з консолідації земель. Планування розвитку 

сільських територій передбачає створення необхідної соціальної і виробничої 

інфраструктури, охорони земель та відтворення природних ресурсів, 

оновлення сільських населених пунктів, збереження ґрунтів тощо з метою 

освоєння і розвитку земель певного використання. 

Консолідація земель може стати надзвичайно ефективним засобом 

розвитку сільських територій, відкриваючи перед землевласниками нові 

можливості поліпшити своє становище за умов дотримання принципів щодо її 

проведення, а саме: 

- мета повинна бути більше спрямована на поліпшення умов 

проживання населення на сільських територіях, ніж на поліпшення лише 

сільськогосподарського виробництва; 

- кінцевим результатом має стати відродження громади, що 

досягається шляхом сталого економічного й політичного розвитку всієї 

громади в цілому та охорони і сталого управління природними ресурсами; 

- процес на практиці обов’язково повинен включати громадську 

участь, бути демократичним та ініційованим громадою; 

- утручання ззовні повинно мати на меті надання громаді сприяння у 

визначенні нових видів використання її ресурсів і просторової реорганізації; 

- підхід повинен бути комплексним і міжсекторальним, що включає 

елементи сільського та ширшого регіонального розвитку з урахуванням 

зв'язку між селом та містом [1, с.13]. 

Усі ці принципи підкреслюють багатовимірну роль консолідації земель, 

яка спрямована на сталий розвиток сільських територій через систему 

регіонального планування на демократичних засадах за участю громади. 

Таким чином, для того, щоб досягти сталого розвитку сільських територій під 

час реалізації проектів консолідації земель, необхідно враховувати соціальні, 

економічні та екологічні аспекти (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Консолідація земель як інструмент сталого розвитку  

сільських територій 

Джерело: розроблено автором за даними [129]. 
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СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ 
-будівництво об’єктів інфраструктури; 
-покращання умов проживання; 
-покращання комунальних послуг; 
-покращання та будівництво об’єктів 

соціальної сфери; 
-створення зон та об’єктів відпочинку; 
-боротьба з повенями; 
-тощо 

ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ 
-збільшення робочих місць; 
-покращання структури 

сільськогосподарського 
землекористування; 

-підвищення сільськогосподарського 
виробництва; 

-створення сільської інфраструктури; 
-зменшення земельних спорів; 
-розвиток іпотеки та ін. 

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ 
-збереження біорізноманіття;  
-охорона навколишнього середовища; 
-управління природними ресурсами; 
-збереження природних ландшафтів; 
-сприяння залісненню територій; 
-розвиток альтернативних джерел 

енергії; 
-інше 
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Іноді консолідацію земель, як інструмент розвитку сільських територій, 

у країнах Центральної і Східної Європи використовують тільки для вирішення 

вузького кола проблем, в основному зосереджених на економічних питаннях, 

а саме розширення площі агроформування без урахування заходів щодо 

попередження змін клімату, захисту навколишнього середовища та умов 

створення альтернативної зайнятості тощо. Реалізація проектів, що спрямовані 

лише на створення великих сільськогосподарських підприємств, не тільки 

недоцільна, а іноді навіть і небезпечно. 

Цілі, як і розвиток процедури проведення консолідації земель, у різних 

країнах різні і залежать від історичних подій, культури, традицій та 

законодавства кожної окремої країни. Незважаючи на це, є багато спільних 

характерних рис у процесі проведення консолідації у різних країнах. 

У табл. 2.1 наведений основний перелік цілей з проведення консолідації 

земель, що впливають на її зміст. Проекти консолідації земель можуть значно 

відрізнятися за змістом залежно від їх цілей, призначення та рівнів проведення 

(національний, регіональний, місцевий).  

Таблиця 2.1 

Основні цілі і заходи з проведення консолідації земель 
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Об’єднання фрагментованих/ 
роздрібнених земельних 
ділянок 

+     

Об’єднання фрагментованої/ 
роздрібненої власності 

+ +    

Об’єднання фрагменованого/ 
роздрібненого 
агроформування 

+ + +   

Проектування земельних 
ділянок оптимальних за 
площею та конфігурацією 

+ +    
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Продовження табл. 2.1 

Ціль 
(з відсутнім або присутнім 
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Будівництво господарських 
шляхів 

+ + + +  

Упорядкування території    + + 
Збереження ґрунтів + +    
Створення меліоративних 
систем 

+ +    

Охорона природи 
(навколишнього середовища) 

 +   + 

Відновлення сільських 
населених пунктів 

+  + + + 

Створення інфраструктури 
на селі 

+  + +  

Забезпечення 
водопостачанням 

   +  

Забезпечення каналізацією     +  
Управління водними 
ресурсами 

+ +   + 

Захист від повеней + +  + + 
Створення умов для 
відпочинку та дозвілля 

  + + + 

Джерело: за матеріалами Томаса Йоахіма [123]. 

 
Аналіз літератури показує, що залежно від поставлених завдань усі цілі 

консолідації земель можна згрупувати за спільними ознаками у сім категорій, 

які пов’язані із: сільським та/або лісовим господарством, регіональним 

транспортом, рекреаційними зонами [124]; управлінням водними ресурсами 

на регіональному рівні [127]; розвитком комунального господарства [130]; 

охороною навколишнього середовища/утилізацією відходів, охороною 

природи та ландшафту [131, 132]. Науковець А. Вітікайнен взагалі виділяє 

лише чотири категорії основних цілей консолідації, що стосуються: сільського 

та лісового господарства, розвитку інших галузей промисловості, житлового 

будівництва та екологічних умов проживання, а також інших видів 

землекористування [126]. 
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На основі вищенаведеного нами визначений взаємозв'язок цілей сталого 

розвитку сільських територій із цілями та заходами (інструментами) 

консолідації земель (рис. 2.5). 

 

 

Рис. 2.5. Взаємозв’язок цілей сталого розвитку сільських територій з цілями 

та заходами консолідації земель 

Джерело: розроблено автором. 
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Цілі консолідації земель можна розглядати також з позиції 

землевласників та інших зацікавлених сторін (орендарів, 

власників/користувачів земельних сервітутів, позичальників і т.д.), 

суспільства, деяких зацікавлених груп (жителів сільських населених пунктів, 

природи та організацій із захисту навколишнього середовища, підрядників 

тощо). Необхідно враховувати і те, що кожна зацікавлена сторона у проведенні 

консолідації переслідує лише свої цілі і вигоди від її проведення. Наприклад, 

для фермерів основною метою консолідації земель може виступати 

розширення обсягів виробництва і скорочення витрат на виробництво 

сільськогосподарської продукції. Для сільських жителів – це відведення 

земельної ділянки, достатньої для будівництва нових будинків чи виробничих 

приміщень з метою поліпшення умов проживання та роботи людей або для 

інших потреб територіальної громади. Ураховуючи національну (державну) 

економіку, метою проведення консолідації може виступати збільшення або 

зменшення обсягу сільськогоспо-дарського виробництва залежно від потреб 

ринку. 

 

2.3. Типи та методичні підходи консолідації земель у країнах Європи 

 

На основі вивчення наукової літератури закордонних авторів і залежно 

від цілей проекту консолідація земель може бути розділена на п'ять типів чи 

категорій: сільськогосподарського (сільського), лісогосподарського, міського, 

регіонального та екологічного призначень. Окремі типи консолідації можуть 

бути об'єднані в один загальний проект. До того ж консолідація земель 

сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських земель) 

відноситься як до традиційної, так і до сучасної форми консолідації земель. 

Наше дослідження буде зосереджено на обох цих формах.  

Відповідно до вищенаведених класифікацій цілей консолідації земель 

нами вони були згруповані, як це зображено на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. Характеристика цілей консолідації земель 

Джерело: розроблено автором. 

 

Консолідація земель лісогосподарського призначення спрямована на 

вдосконалення виробництва та умов праці на лісових територіях і включає: 

перерозподіл лісових земель (лісових ділянок), будівництво доріг, заходи 

щодо лісовпорядкування. Цей тип консолідації має свою специфіку та 

спеціальні окремі положення, які стосуються ведення лісового господарства 

[133]. Нерідко консолідація земель лісогосподарського призначення 

проводиться у поєднанні з сільськогосподарською консолідацією.  

ТИПИ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ: 
- сільськогосподарського призначення; 
- лісогосподарського призначення; 
- міського призначення (забудованих територій); 
- регіонального призначення; 
- екологічного призначення 

Цілі, що визначаються 
землевласниками: 

- спільні цілі; 
- особисті цілі 

Цілі, що визначаються 
суспільством: 

- державні цілі; 
- регіональні цілі; 
- цілі територіальних громад 

Цілі, що визначаються 
іншими зацікавленими 

сторонами: 
- орендарями; 
- користувачами/власниками 
земельних сервітутів 
(узуфруктів); 
- заставоутримувачів;  
- та ін. 

Цілі, що визначаються 
іншими зацікавленими 

групами: 
- мешканцями населених 

пунктів; 
- організаціями з охорони 

довкілля; 
- забудовниками;  
- консалтинговими компаніями; 
- та ін. 
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Консолідація земель населених пунктів виступає інструментом розвитку 

забудованих територій населених пунктів у таких країнах світу, як Австралія, 

Німеччина, Нідерланди, Індонезія, Швеція, Японія і Тайвань. Зокрема, 

Німеччина і Японія мають давню традицію у застосуванні цього методичного 

підходу. Так, 30 % території населених пунктів (міст) Японії було сформовано 

за допомогою проведення такої консолідації [134]. Основною метою 

консолідації земель населених пунктів є взаємоузгодження та знаходження 

балансу між суспільними та приватними інтересами. Проект консолідації 

включає реалізацію нового або існуючого генерального плану населеного 

пункту з одночасним перерозподілом земель. Як правило, проведення 

консолідації земель фінансується за рахунок отримання додаткової вартості 

землі, яка утворюється після реалізації нового проекту. Саме ця додаткова 

вартість землі покриває фінансові витрати на будівництво, а її залишок 

передається землевласникам як винагорода (прибуток). Детальніше 

консолідація земель населених пунктів висвітлена у працях А. Соренсена            

(А. Sorensen) [135], В. Дойбеля (W. Doebele) [136], Л. Мінербі (L. Minerbi) 

[137], Ю. Хонга (Y. Hong) та Б. Нідхема (B. Needham) [138], Й. Томаса                      

(J. Thomas) [139]. 

Регіональна консолідація земель, зазвичай, застосовується у випадках, 

коли земля потрібна для реалізації таких великих державних проектів, як 

будівництво автодоріг, залізничних шляхів, аеропортів або дамб. За умови 

добре спланованої і реалізованої схеми консолідації можна значно підвищити 

прибутковість сільського господарства. Основними завданнями такої 

консолідації є пом’якшення негативних наслідків щодо діяльності фермерів та 

мешканців громади і зменшення кількості конфліктів між землевласниками та 

державою, що виникають під час вилучення необхідних для будівництва 

земель [139]. За таких умов процедура відчуження (експропріації) земель не 

застосовується і вплив на землі є мінімальним, а її розподіл між 

землевласниками проводиться пропорційно. Цей тип консолідації земель 

також може вирішувати проблеми експропріації земель під час будівництва 
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державних (муніципальних) об’єктів інфраструктури і застосовується в 

Бельгії, Франції, Німеччині та Нідерландах [140]. 

Консолідація земель екологічного призначення проводиться з метою 

поліпшення стану та захисту навколишнього середовища, ландшафту і 

природи загалом. Проект консолідації земель може бути використаний для 

захисту та/або відновлення озера чи річки шляхом реорганізації структури 

системи землеволодіння або для створення національного парку. Наприклад, 

у Данії, Німеччині та Нідерландах саме за допомогою процедури консолідації 

реалізується багато проектів з охорони природи та навколишнього 

середовища. 

Існуючі різні підходи/призначення щодо проведення консолідації 

земель є результатом історичних, традиційних, екологічних, соціальних та 

економічних умов, які залежать не тільки від відповідної політики держави 

[127], але й від чинного законодавства. А тому можна припустити, що цілі та 

практична реалізація консолідації земель слабо пов’язані між собою. 

Залежно від правових норм щодо проведення консолідації земель у 

кожній країні розрізняють різноманітні способи або методичні підходи. Так, у 

Швеції та Нідерландах існує чотири способи/підходи консолідації земель [141, 

142], у Норвегії – два [143], у Німеччині – п’ять [123], у Франції – сім, але лише 

три з них набули широко використання [144]. Відповідно до проведених 

досліджень ФАО [1], були визначені найбільш розповсюджені у Європі 

методичні підходи консолідації земель, а саме: комплексна/багатоцільова 

(complex/comprehensive), проста (simple), добровільна групова (voluntary 

group), індивідуальна (рис. 2.7). 

Найбільш ефективним способом консолідації земель в рамках розвитку 

сільських територій є комплексна консолідація земель. Вона передбачає 

перерозподіл земельних ділянок при одночасному здійсненні широкого 

спектра інших заходів, що стимулюють розвиток сільської місцевості. До 

таких заходів належать: відновлення сільських населених пунктів; надання 

підтримки ведення сільськогосподарського виробництва; будівництво 



119 

сільських доріг; створення та реконструкція іригаційних і дренажних систем; 

протиерозійні заходи; охорона та поліпшення стану навколишнього 

середовища зі встановленням меж об'єктів природно-заповідного фонду; 

створення об’єктів соціальної інфраструктури, включаючи спортивні 

майданчики та інші місця громадського користування. 

 

 

Рис. 2.7. Розподіл консолідації земель за методичними підходами  

щодо її проведення 

Джерело: розроблено автором. 

 

Проекти з комплексної консолідації земель, як правило, 

супроводжуються проведенням великої кількості робіт із благоустрою 

території, а для цього потрібна участь багатьох органів центральної 

виконавчої влади, а саме Міністерства аграрної політики, Міністерства 

юстиції, кадастрових управлінь, відділів з реєстрації земель та прав на неї, 

Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства, 

Міністерства охорони навколишнього середовища, Міністерства транспорту, 

Міністерства регіонального розвитку та ін. 

У зв'язку з існуючою тенденцією до децентралізації центральних органів 

виконавчої влади під час реалізації проектів з комплексної консолідації земель 

поширюється участь місцевих і регіональних органів влади, муніципалітетів 

(сільських, селищних, міських рад), територіальних громад та ін. Як правило, 

ці органи готові відігравати активну роль у реалізації цих проектів і покривати 

частину витрат.  
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Важливою є участь територіальних громад, груп фермерів (керівництва 

агроформувань), землевласників та землекористувачів. У багатьох країнах 

землевласників можуть залучати до проекту без їхнього бажання. Може навіть 

знадобитися залучення людей, які виступають проти проекту, якщо вони не 

зазнають втрат і збитків у результаті його реалізації. 

Комплексна консолідація земель являє собою довгострокове 

(управлінське) рішення щодо агроформувань [123]. Вона спрямована на 

збереження і дотримання стабільності агроформувань у тандемі із заходами 

щодо охорони навколишнього середовища та природного ландшафту на 

основі дотримання гармонії із сільськогосподарським виробництвом. 

Комплексна консолідація спрямована на зміцнення позицій і розвиток 

малопродуктивних функцій сільського господарства для покращання об’єктів 

інфраструктури та умов їх використання в сільській місцевості в цілому, а 

також на сприяння створення зайнятості населення, які не працюють у 

сільському господарстві [145]. На сьогодні комплексна консолідація земель є 

найбільш поширеною процедурою у світі порівняно з іншими її методичними 

підходами. 

У деяких країнах застосовуються проста/спрощена консолідація земель, 

яка направлена на оптимізацію ведення сільськогосподарського виробництва 

через механізм перерозподілу або обміну земельних ділянок і надання 

додаткових земель за допомогою земельних банків або земель запасу. 

Спрощені проекти часто поєднуються з державними заходами для відновлення 

головних та допоміжних об’єктів інфраструктури, але не передбачають 

проведення великих робіт із задоволення громадських потреб. Порядок 

проведення спрощеної консолідації земель зазвичай відрізняється від 

процедури комплексної консолідації лише менш жорсткими вимогами щодо її 

здійснення. 

Найпростішою і швидкою консолідацією земель є процедура 

добровільного обміну земельними ділянками (voluntary land exchange/voluntary 

group). У разі добровільного обміну фрагментовані (роздрібнені) і/або 



121 

неоптимальні за розміром і конфігурацією земельні ділянки двох або більше 

власників об'єднуються за рахунок їх обміну. При такому обміні в 

обов’язковому порядку усі зацікавлені землевласники погоджуються з усіма 

заходами і рішеннями щодо процедури здійснення обміну, у тому числі з 

приводу результатів порівняльної оцінки відповідних земельних ділянок або 

їх частин (паїв); конфігурації, площі та розташування об’єднаних ділянок; 

передачі та розширення прав власності (користування) на землю й 

встановлених нових меж земельних ділянок. Органи центральної виконавчої 

влади, місцевого самоврядування або консалтингова агенція виконують роль 

лише посередника. З метою успішної реалізації добровільного обміну 

земельних ділянок наявність законодавчої бази щодо консолідації земель не є 

обов’язковою. У більшості випадків такий захід регулюється національними 

цивільними або земельними кодексами. 

Як показує аналіз літератури [1, 120, 123, 146], різновидами простої 

консолідації виступають прискорена та добровільно–групова консолідація 

земель. Також усі типи консолідації земель можна поділити на такі, що 

виконуються добровільно на правовій основі лише за допомогою спеціального 

закону та примусово, лише як адміністративна процедура1 або юридично-

примусова консолідація земель [147, с. 247]. 

Якщо є необхідність у консолідації великої кількості розкиданих 

(роздрібнених) і/або неоптимальних за розміром і конфігурацією земельних 

ділянок у межах сільської території або її частини, без створення нової 

дорожньої мережі та розробки проектів щодо використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів, процедура консолідації земель може бути 

зосереджена на об'єднанні та перерозподілі прилеглих ділянок через механізм 

прискореної консолідації земель (accelerated land consolidation). У такому 

випадку консолідація земель ініціюється рішенням органу виконавчої влади, 

                                                 
1 Адміністративна процедура – це юридично значима та законодавчо закріплена частина 

адміністративного процесу, яка являє собою окрему процесуальну дію, що здійснюється 
за певним порядком та у визначеній послідовності та спрямована на досягнення певного 
правового результату [148]. 
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яка виступає організатором та виконавцем цього заходу. На підставі великої 

кількості включених до проекту земельних ділянок, існуючих 

взаємозалежностей між формою, розміром, розташуванням, оцінкою ділянок 

тощо та різних інтересів усіх учасників марно очікувати, що всі учасники 

проекту дійдуть повної згоди з планом консолідації земель і подальшим 

перерозподілом земельних ділянок. Тому спрощена консолідація земель 

повинна бути реалізована на основі постанов і розпоряджень відповідального 

органу з консолідації земель та на підставі закону про консолідацію земель. 

Практика використання такого типу консолідації земель притаманна 

Німеччині [123, 140]. 

Окремі країни використовують практику добровільної групової 

консолідації земель на основі взаємної згоди без будь-яких елементів примусу. 

Оскільки консолідація земель носить повністю добровільний характер, усі її 

учасники повинні схвалити абсолютно всі умови запропонованого проекту. 

Саме тому добровільні проекти, як правило, є невеликими та найкраще 

підходять для вирішення незначних і локальних проблем. У деяких країнах у 

добровільних проектах беруть участь менше ніж десять учасників. Зокрема, у 

Данії майже всі проекти з консолідації земель здійснюються повністю на 

добровільних засадах та на основі проведення переговорів між 

землевласниками (до 50 осіб, а в окремих випадках до 100). Цей методичний 

підхід консолідації земель є найпростішим, швидким і найдешевшим.  

Індивідуальна консолідація земель (землеволодінь) може здійснюватися 

на неформальній і спорадичній основі. Держава не бере безпосередньої участі 

у такій консолідації, а тому ініціативи з її проведення не передбачають 

створення комунальних споруд (об’єктів соціальної інфраструктури). Проте 

держава може відігравати важливу роль у стимулюванні консолідації земель 

шляхом популяризації таких інструментів, як угоди про спільне використання 

земель (землекористування), програми оренди і пенсійні схеми, що сприятиме 

поліпшенню умов ведення сільського господарства.  
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При перерозподілі земель під час проведення консолідації земель також 

ураховуються чинні або із закінченими термінами договори оренди та існуюче 

співробітництво між агроформуваннями. Консолідація земель сприяє 

розвитку орендних відносин і, навпаки, договори оренди земельних ділянок 

впливають на процедуру консолідації. Через механізм перерозподілу 

земельних ділянок агроформування (яке є власником земельної ділянки) може 

приєднати до себе орендовану землю у тому ж земельному масиві за умови, 

якщо орендар і орендодавець згодні.  

Як показує дослідження, не існує єдиного уніфікованого порядку з 

проведення консолідації земель і тому вона може бути реалізована за різними 

підходами: за принципом «від загального до часткового» або «від часткового 

до загального»; на добровільній або примусовій основі (з можливістю 

експропріації земель для державних потреб); із включенням одного 

населеного пункту або декілька кадастрових територій; зосереджена тільки на 

перерозподілі земельних ділянок (землеустрої) або створенні інфраструктури 

сільських територій з розробкою природо-охоронних заходів і т.д. 

Залежно від обраного методичного підходу консолідації земель та 

джерел фінансування (і власних, і інвестованих) отримують різні результати. 

Так, від добровільного обміну земельними ділянками можна очікувати лише 

незначні локальні економічні покращання для агроформувань. Фермери 

зазвичай віддають перевагу добровільному обміну земельних ділянок за 

умови, якщо цей процес займає кілька тижнів або місяців.  

Очікуваними результатами від проведення прискореної консолідації 

земель є об’єднання, збільшення площ і розмірів, проектування компактних за 

формою земельних ділянок. Тобто зменшується кількість земельних ділянок 

на одного власника. У тих випадках, коли відстань між розташуванням ферми 

і ділянки (ділянок) скорочується, відбувається економія робочого часу, енергії 

та експлуатаційних витрат. Практичні дослідження в Західній Європі 

показують, що за рахунок консолідації земель експлуатаційні витрати можна 

знизити на 20 %. 
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Результатами проведення комплексної консолідації земель є включення 

всіх заходів, що проводяться під час простої консолідації – роздрібнені 

(фрагментовані) та неекономно (нераціонально) розташовані земельні ділянки 

(землеволодіння, землекористування) консолідуються в результаті їх 

об’єднання та перерозподілу. Нові одиниці власності/землекористування 

отримують більш сприятливе місцерозташування, конфігурацію та розмір. 

Розроблення проекту з проведення комплексної консолідації земель, як 

правило, планується та здійснюється уповноваженим державним органом або 

установою, але з обов’язковою активною участю зацікавлених 

землевласників, які обирають Раду для участі в обговоренні та вирішенні 

загальних проблем усіх представників проекту. 

Витрати і тривалість процедури консолідації земель залежать, в 

основному, від розміру консолідованого масиву (площі) та проведення 

окремих заходів. Тривалість консолідації коливається від кількох тижнів при 

добровільному обміні земельних ділянок до двох років – у разі прискореної 

консолідації земель, до п'яти і більше років – при комплексній консолідації. 

Кожній із країн Центральної та Східної Європи належить знайти власне 

вирішення своїх проблем, пов'язаних з фрагментацією; соціальним, 

культурним, економічним, правовим, адміністративним та політичним 

середовищем; фінансовими та іншими ресурсами, які країна здатна витратити 

на запровадження консолідації земель. 

Як комплексна, так і проста консолідація земель можуть бути проведені 

у простий або складний спосіб залежно від технічних стандартів реалізації та 

очікуваного результату. На рис. 2.8 показано один з методів визначення 

необхідного методичного підходу до консолідації земель. 

Залежно від рівня проведення консолідації земель можуть бути різні цілі 

та, відповідно, неоднаковий вплив на розвиток громади. Так, ФАО виділяє три 

рівні, на яких консолідація земель приносить користь: мікрорівень 

(фермери/агроформування), мезорівень (регіональна економіка та 

інфраструктура), макрорівень (національні економіка, інституції, навколишнє 

середовище та суспільство в цілому) [140, с. 3]. 
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Рис. 2.8. Механізм прийняття рішення щодо вибору необхідного  

методичного підходу консолідації земель 

Джерело: за матеріалами Томаса Йоахіма [147]. 
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На мікрорівні (місцевий рівень) консолідація земель вносить зміни 

безпосередньо до структури господарства та їх безпосереднього оточення, тим 

самим дає змогу агроформуванням стати більш конкурентоспроможними. 

Усунення проблем, пов’язаних з фрагментацією земель, дає можливість 

агроформуванням більш ефективно використовувати свої землі. Консолідація 

земель може допомогти фермерам у збільшенні розмірів своїх землеволодінь, 

дозволяючи їм купувати ділянки з державних земель запасу або у власників, 

які вирішили вийти з господарства. 

Крім того, на мікрорівні проекти з консолідації земель можуть служити 

для виправлення помилок і неточностей у земельно-кадастрових документах 

(поземельних книгах, кадастрових картах тощо). 

На мезорівні (регіональний рівень) консолідація земель впливає на 

розвиток сільських громад шляхом вдосконалення природного середовища, 

інфраструктури та просторового розподілу економічної діяльності. Проект 

консолідації земель гарантує, що земля надається лише для визначених у 

проекті цілей, і люди, чиї землі вилучаються, можуть отримати альтернативну 

земельну ділянку в іншому місці, якщо вони бажають продовжити ведення 

сільського господарства. В окремих випадках з метою вдосконалення системи 

управління природними ресурсами необхідно проводити зміни у структурі 

власності та цільовому призначенні земель. 

На цьому рівні консолідація земель може виступати як частина великої 

інвестиційної стратегії щодо поліпшення лінійних об’єктів інфраструктури у 

конкретній сільській місцевості, оновлення сіл з метою покращання умов 

життя і праці. Проекти консолідації земель потрібні для виділення земель під 

нове житлове будівництво, промислові зони та зони відпочинку; для зміни 

конфігурації земельних ділянок відповідно до їх фактичного використання; 

для створення нових шляхів сполучення з фермами/агроформуваннями з 

метою зменшення заторів у сільських населених пунктах; для уточнення та 

зміни сервітутів згідно з новою структурою землекористування. 
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На макрорівні (національний рівень) заходи з проведення консолідації 

земель впливають на розвиток держави в цілому за рахунок покращання 

загальної конкурентоспроможності сільського господарства та сільських 

територій, навколишнього природного середовища, а також економічних і 

соціальних відносин між суб'єктами на всіх рівнях. Крім того, консолідація 

земель може сприяти поліпшенню умов проживання в сільській місцевості 

шляхом забезпечення більш ефективного та різноманітного використання 

земель сільської громади, балансу інтересів між сільським господарством, 

транспортом, довкіллям, відпочинком, культурною спадщиною, туризмом та 

іншими видами діяльності.  

Одним із напрямків проектів консолідації земель на національному 

(макро) рівні є підтримка розвитку ринку землі за рахунок надання інформації 

про існуючий попит і пропозицію та ціни на землі сільськогосподарського 

призначення. Консолідація земель також безпосередньо сприяє проведенню 

ринку землі через укладання угод, які здійснюються під час реалізації проекту. 

Крім того, створення більших за площею та кращих за конфігурацією 

земельних ділянок сприяє розвитку ринку земель, оскільки такі ділянки є 

більш привабливими для покупців. Наявність земельних банків чи фондів 

може укріпити земельний ринок і покращити обіг земель завдяки проектам з 

консолідації земель, які підвищують і спрощують процес передачі прав на 

землю між землевласниками.  

Незважаючи на те, що переваги від реалізації консолідації земель 

визнаються багатьма національними урядами, міжнародними організаціями та 

такими комісіями, як ФАО і ЄЕК ООН (Європейська Економічна Комісія 

Організації Об'єднаних Націй), не всі експерти або землевласники 

погоджуються з необхідністю її проведення [149]. Деякі автори не згодні з 

ідеєю консолідації земель, підкреслюючи потенційні переваги фрагментації 

земель [150, 151]. Інші автори [6, 15, 16] розцінюють процес консолідації 

земель зі скептицизмом. Отже, незважаючи на загальновизнані переваги та 

потенційні можливості від проведення консолідації земель, існують і окремі 
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недоліки. Зокрема, консолідація земель має негативні наслідки, коли 

проводиться в районах, де фрагментація земель не є проблемою. Таким чином, 

консолідація земель не може розглядатися як панацея вирішення проблем для 

всіх сільських територій. 

Багато авторів стверджують [15, 135, 139, 152, 153], що консолідація 

земель здійснює певний вплив на навколишнє середовище. Інші автори 

вказують на приховані негативні наслідки консолідації земель на навколишнє 

природне середовище та стан агроландшафту загалом, а саме: збільшення 

розмірів полів і площ обробітку сприяє руйнуванню біорізноманіття; 

знищення зелених "живих" огорож між земельними ділянками, що є місцями 

проживання диких тварин (актуально лише для окремих країн); збільшення дії 

прояву вітрової і водної ерозії за рахунок усунення природних перешкод між 

ділянками; повернення покинутих земель назад в обробіток; створення 

додаткових об’єктів інфраструктури, які нищать ґрунтовий покрив і 

забруднюють територію; забезпечення доступу до місць, до яких раніше 

можливо було дістатися тільки пішки. 

Не слід забувати і про негативний соціальний ефект від проведення 

консолідації земель – це збільшення кількості людей, що не мають земель у 

власності. Так, Р. Буллард [149] зазначає, що це обумовлено тим, що коли 

землевласники мають незначну за площею земельну ділянку для створення 

економічно ефективної одиниці, то їх заміщають, тобто передають їхню 

ділянку іншим землевласникам, і вони стають безземельними. Як показують 

дослідження, така ситуація є неминучою при проведенні консолідації земель. 

Звичайно, у кожній країні на законодавчому рівні намагаються обмежити 

виникнення такого становища. Але, з іншого боку, ефективність консолідації 

земель значно знижується, коли землевласники малих (в кожній країні 

мінімальні площі різні) земельних ділянок отримують їх назад після 

проведення консолідації у таких же розмірах. 
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2.4. Поняття консолідації земель сільськогосподарського 

призначення в Україні 

 

В останній час все частіше трапляється в землевпорядній, економічній, 

екологічній та правовій літературі поняття консолідації земель 

сільськогосподарського призначення. Але на сьогодні в Україні не існує 

єдиної думки щодо розуміння консолідації земель сільськогосподарського 

призначення, необхідності та корисності її проведення, впливу на ведення 

сільського господарства та соціально-економічну ситуацію в аграрному 

секторі. Чіткі визначення поняття категорій дозволяють уникати колізій, 

суперечливостей, прогалин у сфері регулювання земельних відносин. У 

зв’язку з цим вважаємо за доцільне більш детально зупинитися на сутності 

консолідації земель сільськогосподарського призначення та визначити 

найбільш оптимальний підхід до розуміння цього поняття.  

Ми вважаємо некоректними суперечки щодо "правильності" або 

"неправильності" визначення того чи іншого терміна, бо неможливо довести, 

що якийсь термін може визначатися лише конкретним чином. Сутність 

терміна обумовлюється виключно тим змістом, який укладають у нього 

науковці. Розглядаючи застосування термінології, а саме "консолідація 

земель", можна встановити більш чи менш усталене вживання цього терміна в 

певному контексті у певний проміжок часу. Оскільки не виключено, що через 

певний проміжок часу розуміння цього самого терміна буде іншим. Таким 

чином, нашим завданням є визначення узгодженого розуміння багатозначного 

терміна "консолідація земель сільськогосподарського призначення" і 

виділення закономірностей та особливостей у його застосуванні.  

Виникає потреба у з’ясуванні понять "земля", "зéмлі", "земельна 

ділянка", "сільськогосподарське призначення", "консолідація". У сучасному 

земельному законодавстві ці категорії або не визначаються взагалі, або 

визначаються неповно. У теорії земельних відносин та земельного права 

питання щодо співвідношення цих понять все ще залишаються дискусійними 
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і немає єдності у їх визначенні. Така ситуація призводить до того, що у сфері 

земельних відносин виникають проблеми, пов’язані з використанням цих 

категорій. 

У Конституції України і Земельному кодексі України визначення 

поняття "земля" не надається, що, на нашу думку, негативно впливає на 

регулювання земельних відносин в цілому і розвитку консолідації земель 

сільськогосподарського призначення зокрема. Саме тому поняття "земля" 

визначається по-різному. 

Правове визначення поняття міститься у Законі України "Про охорону 

земель", де "земля" визначається як поверхня суші з ґрунтами, корисними 

копалинами та іншими природними елементами, що органічно поєднані та 

функціонують разом з нею [154, ст. 1]. Тобто на законодавчому рівні поняття 

землі розглядається суто з природних властивостей, як природний ресурс. 

По-іншому розглядає землю Державний стандарт 26640-85 "Земля. 

Терміни і визначення", який формулює категорію "земля" як "найважливішу 

частину навколишнього природного середовища, яка характеризується 

простором, рельєфом, ґрунтовим покривом, рослинністю, надрами, водами і є 

головним засобом виробництва у сільському господарстві, а також 

просторовою базою для розміщення галузей народного господарства" [155, с. 

2]. 

Поняття "земля" залежно від контексту використовується в багатьох 

значеннях: у загальному спектрі природничих наук (як планета, суходіл, 

ґрунт), економічних наук (як засіб праці, основний засіб виробництва та 

просторовий операційний базис в сільському господарстві), юридичних і 

соціальних наук (цільове призначення, форми власності, правовий режим 

використання земель та ін.), екологічних наук (як складова навколишнього 

природного середовища та умова життєдіяльності людини). У межах одного 

розуміння можуть існувати різноманітні підходи до наповнення поняття 

"земля" конкретним змістом [156, с. 16]. 
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Так, на думку В. В. Носіка, в юридичному значенні земля (як об'єкт 

права власності українського народу) – це "розташований над надрами, 

територіально обмежений кордонами України, цілісний, нерухомий 

поверхневий шар земної кори, який є основою ландшафту і просторовим 

базисом…" [157, с. 34]. Він також окремо виділяє поняття землі як основного 

національного багатства, як: "розташовану над надрами в межах державних 

кордонів частину земної поверхні з родючим шаром ґрунту..." [158, с. 188]. 

У свою чергу, М. В. Шульга розглядає землю "як складову частину 

біосфери, яка включає ґрунти та інші природні елементи ландшафту, що 

органічно пов’язані між собою і забезпечують належні існування флори і 

фауни та життєдіяльність людини" [159, с. 3] або як "найважливішу складову 

частину навколишнього природного середовища, що є частиною поверхні 

земної кори, яка є просторовою основою ландшафту..." [160, с. 96]. 

З погляду В. І. Андрейцева, "земля" – це головна територіальна-

просторова частина довкілля в межах території України як матеріальна основа 

її суверенітету і національної безпеки, що характеризується особливістю її 

природної структури – ґрунтовим покривом, розміщенням і поширенням 

рослинності, водними об’єктами, корисними копалинами та іншими 

ресурсами [161]. 

Науковець Ю. О. Вовк зазначає, що земля – це частина земної поверхні, 

що є засобом виробництва, продуктивним чинником у сільському та лісовому 

господарстві, а також місце розташування різноманітних об’єктів 

виробничого, культурно-побутового та іншого характеру [162, с. 36]. 

На нашу думку, не можна погодитися з позицією Н. І. Титової, яка 

вживає поняття "земля" як об’єкт майновий, цивільно-правовий, частину 

матеріального світу, що являє собою відокремлену від природного середовища 

працею людини частину (масу) речовини, поміщену в якусь місткість (вагони, 

контейнери, мішки, пакети тощо) [163, с. 69]. Вона взагалі вважає за необхідне 

вживати лише поняття "зéмлі" як об'єкт земельного та екологічного права, а 

саме як "органічний компонент екосистеми, не вилучений з довкілля, який 



132 

тісно взаємодіє з іншими природними об'єктами (водами, лісами, 

атмосферним повітрям тощо)" [163, с. 69]. 

Загалом усі визначені поняття категорії "земля" є прийнятними в 

землевпорядній, економічній, екологічній та правовій літературі. Водночас 

необхідно зауважити, що в законодавстві також не існує чіткого розмежування 

понять "земля" – "зéмлі". Наприклад, Конституція України використовує 

термін "земля" [164, ст. 13, 14], а в ст. 2 Земельного кодексу для визначення 

об’єкта земельних відносин застосовується термін "зéмлі" і визначається 

правовий режим "земель" [165]. Глава 27 Цивільного кодексу України 

застосовує категорії "земля" і "земельна ділянка" як синоніми [166]. Проте у 

Земельному кодексі України та у Законі про "Про Державний земельний 

кадастр" [167] ці поняття не розглядаються як тотожні, у Законі України "Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" [168] ці 

поняття розглядають як нерухоме майно. 

Поняття "зéмлі", з позиції об’єкта земельного та екологічного права, 

означає "органічний компонент екосистеми, не вилучений з довкілля, який 

тісно взаємодіє з іншими природними об’єктами (водами, лісами, 

атмосферним повітрям тощо)" [169, с. 236; 163, с. 69]. Погоджуємося з                     

А. М. Мірошниченком та Р. І. Марусенком, що поняття "зéмлі" може бути 

істотно конкретизоване і уточнене на підставі законодавчого визначення 

земельної ділянки [170]. 

У теорії земельного права та законодавстві відстоюється думка [156, 

160, 171, 172], що "земля" і "земельна ділянка" співвідносяться як ціле та 

частина. Іншими словами, земля виступає загальним об’єктом земельних 

правовідносин, а земельна ділянка – безпосереднім, як індивідуально 

визначена частина території землі. Це означає, що земельна ділянка належить 

до більш загальної категорії "земля", яка здатна ділитися на частини (ділянки) 

і виконувати відповідну функцію. 

Як показує європейський досвід щодо проведення консолідації земель, 

процес консолідації передбачає перерозподіл земель, поділ та об’єднання 
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земель, зміну землевласників і землекористувачів, укладання договорів обміну 

та продажу (викупу) земель, видачу нових документів на право власності та 

користування, а відповідно, і нову ідентифікацію предмета цих договорів і 

документів та ін. Отже, щоб виступати об’єктом будь-яких правовідносин, 

певний об’єкт матеріального світу повинен задовольняти потреби людей. 

Земля як природний ресурс надає цю можливість через свої природні 

властивості і вимагає визнати її об’єктом господарювання, земельних, 

цивільних та інших правовідносин. 

Однак для того, щоб перебувати в цивільному обороті та виступати 

предметом договорів та документів, що посвідчують право володіння та 

користування, земля як природний ресурс повинна мати певні 

індивідуалізовані ознаки. Це дасть можливість ідентифікувати об’єкт шляхом 

виокремлення характеристик, що відрізняють його від інших об’єктів.  

Відповідно до такого підходу у ст. 79 Земельного кодексу України (далі 

– ЗКУ) дається визначення земельної ділянки як частини земної поверхні з 

установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо 

неї правами [165]. Індивідуалізовані ознаки або ознака дискретності 

встановлюються лише в результаті визначення і встановлення меж об’єкта. З 

урахуванням цього земля в цілому як природний об’єкт і природний ресурс 

об’єктивно не може мати ознаку дискретності (індивідуальності). Навіть 

просторова її обмеженість не надає їй індивідуалізованої ознаки, оскільки 

земля загалом є основою життєдіяльності всіх осіб, які проживають на 

території певної країни і має винятково публічно-правове значення. Таким 

чином, земля як природний ресурс автоматично виключається із числа 

об’єктів земельних і цивільних прав. На нашу думку, з цього приводу К. І. 

Скловський влучно зазначає, що встановлення меж (поряд із 

місцезнаходженням) є не тільки засобом індивідуалізації земельної ділянки, 

але й способом створення самого об’єкта права [173, с. 276]. 

Визначальними ознаками, що індивідуалізують земельну ділянку і 

визначають міру частини землі, яка відноситься до поверхні земельної 
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ділянки, є її місце (адреса) розташування, площа (розміри) і межі (форма, 

план). У різних земельних ділянок можуть бути однакові площі або/та 

однаковий контур меж, проте не може бути двох однакових земельних 

ділянок, у яких усі три вказані ознаки збігаються [174, с. 56]. 

Таким чином, межа виступає невід'ємним атрибутом земельної ділянки, 

яка відокремлює її від інших частин земної поверхні. Межа земельної ділянки 

– це сукупність ліній, що утворюють замкнений контур і розмежовують 

земельні ділянки [175, п. 1.3]. Слід акцентувати, що далеко не завжди межі 

земельної ділянки точно встановлені на місцевості. Англійський дослідник           

П. Дейл у 1976 р. запропонував класифікацію меж, яка зводиться до двох 

основних класів: концепція фіксованих (закріплених) меж і концепція 

загальних меж [174, с. 69]. Фіксована межа позначається математично точною 

лінією і межовими знаками – дерев’яними або бетонними стовбцями, 

металевими трубами або виготовленими з особливо витривалого полімеру. 

Загальна межа – це лінія, яку проведено на карті олівцем або рейсфедером, а 

на місцевості, як правило, збігаються з природними або штучними межами 

(об’єктами) (річками, струмками, лісосмугами, вулицями, шляхами, лінійними 

спорудами тощо). Проте обидві концепції мають різні варіації. 

До фіксованих (закріплених) меж відносяться: точно визначені 

(математичні) межі, які визначаються на підставі результатів вимірів або 

аналітичних розрахунків; фіксовані межі на землі (в натурі на місцевості) – це 

коли лише встановлені на місцевості межові знаки (у вигляді кілочків, стовпів, 

труб тощо) є основним юридичним свідченням про дійсне місцеположення 

межі земельної ділянки, а не їх математичний опис; межі, які закріплюються 

за угодою або договором.  

Концепція загальних меж включає визнання: невизначених меж – коли 

точна лінія меж між земельними ділянками, що примикають одна до одної, 

залишається невстановленою (зазвичай збігаються з природними або 

штучними межами (об’єктами)); невизначуваних меж – межі ділянок, які 

точно встановлювати немає сенсу (наприклад, якщо межею є берег річки, то 
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достатньо лише посилання на берегову лінію); приблизних меж – положення 

яких усіма розглядається як само собою зрозуміле, а тому при їх установленні 

(реєстрації) відсутні будь-які межові спори. 

Вибір системи меж є важливим, оскільки він має великий вплив на 

кадастрову діяльність і визначальний вплив на технології щодо встановлення 

меж (впливає на темпи робіт, трудові і матеріальні витрати на цей процес), а 

також на способи вирішення суперечок по межах [174, с. 70]. 

Існує також поняття "гарантованих" меж земельної ділянки. За титульної 

системи реєстрації прав на нерухомість держава бере на себе гарантії цих прав. 

Ця система використовує як фіксовані межі, так і загальні. Ті й інші межі 

використовуються для зазначення (посилання, опису) меж як щойно виділеної 

ділянки, тобто меж, які вже отримали офіційний статус у кадастровій системі 

і гарантуються державою, так і для зазначення меж, що історично склалися, 

які ніколи не були описані, але їхні місця розташування всім добре відомі [174, 

с. 70]. 

Для того, щоб у реальній практиці можна було використовувати 

фіксовані або загальні типи меж земельної ділянки, у тому чи іншому 

конкретному випадку, вони і сфера їх застосування мають бути описаними і 

визначеними у відповідних нормативно-правових документах. Тим паче, що в 

Україні існують як фіксовані, так і загальні межі, але і в теоретичному, і в 

правовому відношенні їх регулювання відсутнє.  

Отже, та чи інша техніка встановлення межі і межових знаків земельної 

ділянки, той або інший спосіб їх опису не є самоціллю, а є мінімальними 

засобами для забезпечення достатніх визначеності і взаєморозуміння між 

сусідами земельних ділянок. 

У теорії земельного права не існує єдиного підходу до розуміння 

"земельна ділянка". На нашу думку, це обумовлено тим, що, відповідно до ст. 

79 Земельного кодексу України, поняття земельної ділянки не містить її 

складових частин, а саме природних ресурсів (лісів, вод, надр) і будівель та 

споруд, що можуть бути розташовані на земельній ділянці. Але більшість 
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науковців у сфері земельного права погоджуються із законодавчо закріпленим 

поняттям земельної ділянки.  

Дослідник В. В. Носік пропонує визначати земельна ділянку як 

розташовану над надрами частину земної поверхні, що є основою ландшафту, 

нерухома за місцем знаходження, індивідуально визначена в конкретній 

місцевості за розмірами, межами, цільовим (функціональним) призначенням, 

встановленими законом, адміністративним актом чи договором, правами й 

обов’язками щодо неї громадян і юридичних осіб та інших суб’єктів 

земельного права [158, с. 37]. 

Науковець В. М. Шульга розглядає поняття земельної ділянки як 

"частину поверхні земного ґрунту, яка є основою ландшафту, має фіксовану 

площу, межі та місцезнаходження, а також характеризується певним якісним 

станом і притаманним їй правовим статусом" [176, с. 29]. 

На думку В. К. Гуревського, земельну ділянку слід розглядати як 

"обміряну частину земної поверхні, яка має бути зафіксована в державному 

кадастрі і яка характеризується притаманним їй правовим режимом 

використання, є визначальним виміром при застосуванні права приватної 

власності" [177, с. 110]. 

З погляду Н. В. Ільницької, земельна ділянка як безпосередній об’єкт 

земельних правовідносин має фіксовану площу, межі, місце розташування, 

характеризується якісним станом, що відповідає її цільовому призначенню та 

притаманним їй правовим режимом [178, c. 8]. 

За визначенням К. П. Пейчева, земельна ділянка – "це частина земної 

поверхні зі встановленими межами, площею, певним місцем розташування, з 

визначеними щодо неї правовим режимом, яка належить конкретному 

суб’єктові на праві власності" [179]. 

На думку В. І. Андрейцева, "в юридичному значенні земельна ділянка 

може розглядатися як територіально-просторова, індивідуально-визначена та 

юридично відособлена поверхнева частина (включаючи ґрунтовий покрив) 

відповідної категорії земель, межі якої встановлені на місцевості і зафіксовані 
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у земельно-правових документах, що посвідчують її приналежність на підставі 

відповідного юридичного титулу власникам чи користувачам для цільового 

використання як операційної бази, засобу, умови та джерела життєдіяльності 

й задоволення матеріальних, соціальних, екологічних, духовних та інших 

потреб та інтересів осіб" [180]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 79 Земельного кодексу України право власності на 

земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а 

також на водні об'єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться, 

якщо інше не встановлено законом та не порушує прав інших осіб. Право 

власності розповсюджується на простір, що знаходиться над та під поверхнею 

ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих 

та інших будівель і споруд та, погоджуючись з А. М. Мірошниченко й                       

Р. І. Марусенко [170], на простір, необхідний для використання земельної 

ділянки за цільовим призначенням.  

Цільове призначення земельної ділянки – це використання земельної 

ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою 

у встановленому законодавством порядку [120, ст. 1]. Погоджуючись з 

думкою Є. Карпова [181], зазначимо, що землі України поділяються на 

категорії на підставі цільового призначення окремих земельних ділянок, а в 

межах цільового призначення окремої земельної ділянки здійснюється певний 

вид її використання. Цільове призначення земельної ділянки по суті не 

враховує "природну властивість" земель, оскільки його встановлення є 

вольовим актом держави з метою контролю за раціональним використанням 

та охороною земель відповідно до суспільних інтересів.  

Усі землі в межах території України за основним цільовим 

призначенням поділяються на дев’ять категорій земель, які мають особливий 

правовий режим. До однієї з них належать землі сільськогосподарського 

призначення. 

Перш за все необхідно визначитись, що собою являють землі 

сільськогосподарського призначення як об’єкт консолідації земель. 
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Відповідно до земельного законодавства України, землями 

сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для 

виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогоспо-

дарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної 

виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей [165, ст. 22]. 

Ми погоджуємося з висновком П. Ф. Кулинича [182, с. 208] про те, що 

закріплене в Земельному кодексі України визначення поняття земель 

сільськогосподарського призначення є надто вузьким, суто виробничо-

сільськогосподарським і не відображає всіх функцій даної категорії земель, які 

вони виконують у сучасних умовах розвитку суспільства. Але ми все ж таки 

будемо притримуватися поняття, установленого законодавством, оскільки ця 

проблематика не є метою нашої роботи. 

Під час проведеного нами аналізу сутності земель сільськогосподарського 

призначення було встановлено, що структура цих земель має дві основні ознаки – 

фізичну й правову. Фізична ознака категорії земель сільськогосподарського 

призначення включає два види: сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні 

насадження, сіножаті, пасовища, перелоги) та несільськогосподарські угіддя 

(господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні 

насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського 

призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під 

інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі 

тимчасової консервації тощо) [165, ст. 22]. Фізична ознака земель 

сільськогосподарського призначення відображає реальний стан цих земельних 

угідь з точки зору їх використання як засобу виробництва, операційного базису та 

в процесі ведення сільськогосподарського виробництва. 

Правова ознака земель сільськогосподарського призначення включає всі ці 

землі за їх цільовим призначенням і всі земельні ділянки, які відповідно до ч. 3 ст. 

22 Земельного кодексу України надані у власність чи користування: а) громадянам 

– для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, 



139 

сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, фермерського господарства; б) сільськогосподарським 

підприємствам – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; в) 

сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, 

сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам – для 

дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення 

сільського господарства; г) несільськогосподарським підприємствам, установам 

та організаціям, релігійним організаціям і об'єднанням громадян – для ведення 

підсобного сільського господарства; д) оптовим ринкам сільськогосподарської 

продукції – для розміщення власної інфраструктури. Потрібно зауважити, що 

землі сільськогосподарського призначення включають і земельні ділянки цієї 

категорії, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, 

і відповідно до ч. 2 ст. 19 Земельного кодексу України перебувають у запасі. 

Погоджуємося з А. В. Луняченком, який зазначає дві основні правові ознаки 

земель сільськогосподарського призначення: надання для потреб сільського 

господарства та для використання у сфері сільськогосподарського 

виробництва [183, с. 56]. 

Таким чином, фізична ознака відображає використання землі 

сільськогосподарського призначення як операційний засіб в аграрному 

виробництві, а правова ознака – хто і з якою метою (для чого) використовує 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення. 

У правовій доктрині визнано, що правовий режим земель 

сільськогосподарського призначення є неоднорідним, а тому встановлюється 

загальний, особливий та спеціальний режим різноманітних земельних угідь 

залежно від їх кількісних характеристик [184, с. 327].  

Виконання землями сільськогосподарського призначення триєдиної 

функції, а саме економічної, соціальної та екологічної, об’єктивно обумовлює 

визнання та закріплення на законодавчому рівні пріоритетності у 

використанні земель сільськогоспо-дарського призначення перед іншими 

категоріями земель. Це знаходить своє відображення у наступних положеннях 
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Земельного кодексу: 1) землі, придатні для потреб сільського господарства, 

повинні надаватися насамперед для сільськогосподарського використання;          

2) визначення земель, придатних для потреб сільського господарства, 

провадиться на підставі даних державного земельного кадастру; 3) для 

будівництва промислових підприємств, об'єктів житлово-комунального 

господарства, залізниць і автомобільних шляхів, ліній електропередачі та 

зв'язку, магістральних трубопроводів, а також для інших потреб, не пов'язаних 

з веденням сільськогосподарського виробництва, надаються переважно 

несільськогосподарські угіддя або сільськогосподарські угіддя гіршої якості; 

4) лінії електропередачі і зв'язку та інші комунікації проводяться головним 

чином уздовж шляхів, трас тощо. 

Сільське господарство України є традиційно однією з провідних галузей 

економіки України, яке, крім стабільного забезпечення населення країни 

якісним, безпечним, доступним продовольством, спроможне на вагомий 

внесок у розв'язання світової проблеми голоду, а його потенціал виробництва 

значно перевищує потреби внутрішнього ринку [185]. У зв’язку з цим 

вивчення консолідації земель сільськогосподарського призначення набуває ще 

більшої актуальності. 

Початкове латинське слово "консолідація" ("consolidatio") складається з 

двох: "con" – що означає "спільно, разом" і "solid" – перекладається як "цілий". 

Суть підсумкового поняття полягає в об'єднанні, згуртовуванні чого-небудь 

[186]. Загальний сенс слова "консолідація" завжди містить у собі значення, що 

передбачає якесь поєднання, з'єднання, зміцнення розрізнених частин. Слід 

ураховувати, що консолідація – це абстрактне поняття, оскільки воно визначає 

одну з ознак конкретного поняття, а тому не може використовуватися без 

нього. Іншими словами, консолідацію можна представити як певний процес, 

сутність якого полягає в об'єднанні окремих частин або елементів у єдине ціле. 

Тому залежно від того, що собою являють ці складові, і буде визначатися 

сфера застосування слова. Наприклад, значення цього терміна суттєво 
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відрізняється у словосполученнях "консолідація земель", "консолідація 

суспільства", "консолідація ринку", "консолідація законодавства" і т.д. 

Значення термінів, об'єднаних у словосполучення, не завжди є 

механічною сумою значень кожного з них – тим більше не можна говорити 

про таку суму, якщо терміни, значення яких узагальнюється, є багатозначними 

самі по собі [187, с. 142]. Саме це стосується консолідації земель. Тому 

проведення аналізу взятих окремо понять "консолідація" і "землі" є 

недоцільним. Отже, слід перейти до аналізу власне терміна "консолідація 

земель", причому стосовно специфічної сфери застосування – консолідації 

земель сільськогосподарського призначення. 

Аналізуючи вищезгадані положення законодавства та існуючі підходи у 

науці земельного права, поняття "земля" ми трактуємо як земну поверхню та 

необхідний простір над та під нею на висоту і глибину, потрібну для 

використання відповідної земельної ділянки за цільовим призначенням (у 

тому числі її забудови), уключаючи ґрунтовий покрив у межах цього простору. 

Поняття "земельна ділянка", з нашого погляду, – це частина землі із 

визначеними межами, місцем розташування, відповідним простором та 

визначеними щодо неї правами. Цілком логічно розглядати земельні ділянки і 

розташовані на них житлові будинки, будівлі або споруди як одну нерухому 

річ. 

У переважній більшості, у тому числі й у законодавстві, поняття "земля" 

вживається замість терміна "земельна ділянка". Наприклад, нерідко 

трапляються терміни "оренда землі" замість "оренда земельної ділянки", 

"купівля-продаж землі" замість "купівля-продаж земельної ділянки" тощо. 

Відзначаючи формальну некоректність таких висловів, слід визнати, що на 

сьогодні вони є усталеними і викоренити вживання термінів "земля" та 

"земельна ділянка" як синонімів навряд чи вдасться. Повністю підтримуємо 

твердження А. М. Мірошниченка [156, с. 15], що слід чітко усвідомлювати, у 

яких випадках поняття "земля" вживається у своєму основному розумінні, а в 

яких визначається як "земельна ділянка". Це стосується і нашого випадку. Під 
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поняттям "консолідація земель " ми маємо на увазі "консолідацію земельних 

ділянок" і, відповідно, під поняттям "консолідація земель сільськогоспо-

дарського призначення" розуміємо "консолідацію земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення". 

Консолідацію земель Л. В. Ткачук розглядає як інтегровану систему 

заходів з організації території землекористувань (землеволодінь) через 

об’єднання роздрібнених земельних ділянок у компактні масиви, створення 

правових та інституційних механізмів для уникнення фрагментації земель, а 

також природоохоронних заходів, здійснення необхідних поліпшень для 

агроформувань, зокрема заходів ведення боротьби з ерозією і поліпшення 

природних ландшафтів, що базуються на засадах раціональності та 

економічної ефективності [188, c. 12]. 

Науковець В. Є. Данкевич [189, c. 49] надає схоже визначення і 

розглядає консолідацію земель як систему заходів з організації території 

землекористувань через об'єднання роздрібнених земельних ділянок у 

компактні масиви, створення правових та інституційних механізмів для 

уникнення фрагментації земель, а також проведення природоохоронних 

заходів. 

На думку П. Ф. Кулинича, під консолідацією земель як правовою 

категорією слід розуміти врегульовану нормами земельного та деяких інших 

галузей права діяльність суб’єктів земельних відносин, спрямовану на 

формування оптимальних за розмірами, іншими виробничими характерис-

тиками та природно-екологічними критеріями земельних ділянок та 

землеволодінь, які створюють для суб’єктів прав на них сприятливі 

передумови для ведення прибуткового виробництва сільськогосподарської 

продукції, збереження і підвищення родючості сільськогоспо-дарських угідь, 

екологічної стійкості сільських територій і агроландшафтів, а також 

підвищення якості сільських територій як місця проживання людини [190, с. 

190]. 
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Вищенаведені науковці пояснюють поняття консолідації земель у 

широкому розумінні, що охоплює усі категорії земель, але в той же самий час 

звужують основну проблематику ефективності ведення сільськогоспо-

дарського виробництва. Ми погоджуємося з тим, що консолідація може 

охоплювати землі усіх категорій. Проте, на нашу думку, у цьому випадку не 

слід виокремлювати за мету лише розвиток сільських територій та 

ефективність сільськогосподарської діяльності, оскільки консолідація земель 

може проводитися і на території населених пунктів [191, с. 190]. Такі 

розвинені країни, як Японія, Німеччина, Швеція, Фінляндія, Австралія, 

Південна Корея та Туреччина, широко використовують механізм консолідації 

земель при плануванні та розвитку населених пунктів [192, с. 398]. Звісно, що 

така консолідація проводиться на інших засадах і має інші завдання порівняно 

з консолідацією земель сільськогосподарського призначення. 

Зважаючи на те, що консолідація земель по суті являє собою один із 

видів землевпорядних робіт, що здійснюються на місцевих рівнях 

(встановлення або зміна меж земельних ділянок, поділ земельних ділянок, їх 

об’єднання, обмін земельними ділянками, створення нових та впорядкування 

існуючих землеволодінь і землекористувань, еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь тощо), А. М. Третяк під 

консолідацією земель сільськогосподарського призначення розуміє 

формування за допомогою землеустрою оптимальних за розмірами, 

конфігурацією та іншими складовими елементами раціонального 

землекористування, узгодженого з раціональним використанням водних, 

рекреаційних, природозаповідних, трудових та інших сільських ресурсів [193]. 

На думку багатьох авторів, консолідація земель – це сукупність 

юридичних, соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на 

оптимізацію розмірів і просторового розміщення земельних ділянок, 

створення сприятливих умов для суб’єктів господарювання, яка здійснюється 

з метою організації раціонального та найбільш ефективного використання 

землі в інтересах власника або землекористувача та суспільства в цілому [194]. 
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Науковець Л. П. Коломієць, по суті повторюючи визначення А. М. Шворака 

[194], більше уваги акцентує на сільськогоспо-дарські землі [195]. 

Землевпорядники-економісти А. Мартин і О. Краснолуцький 

розглядають консолідацію земель як девелопмент сільськогосподарської 

нерухомості (від англ. development – розвиток) – діяльність, спрямовану на 

покращання та вдосконалення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення і пов’язану з ними іншу нерухомість з метою підвищення їхньої 

вартості. Вони зазначають, що цей процес може бути самостійним видом 

бізнесу (посередницька та інжинірингова діяльність на ринку нерухомості), 

що передбачатиме надання групі власників територіально розосередженої 

сільськогоспо-дарської нерухомості певної сукупності консалтингових та 

проектно-вишукувальних послуг, що спрямовані на формування 

агротехнологічно-цілісних земельних масивів, ефективність використання 

яких у сільськогосподарському виробництві буде вищою [196]. 

Дослідник С. В. Сидорова під консолідацією земель 

сільськогосподарського призначення розуміє сукупність організаційно-

правових, соціально-економічних, екологічних заходів, спрямованих на 

оптимізацію розмірів і конфігурацій земельних ділянок з метою підвищення 

родючості ґрунтів та збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції [197, c. 233]. 

На думку О. П. Куцевича, термін "консолідація земель" 

використовується для позначення зосередження земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення в одного суб’єкта на різних правах 

власності, не обов’язково суміжних, проте з можливістю їх ефективного 

використання для ведення одного господарства [198, c. 7]. 

В інформаційній брошурі "Земельна реформа в Україні: 100 запитань та 

відповідей" підготовленої Державним агентством земельних ресурсів України 

спільно з громадськими об’єднаннями фермерів та сільгоспвиробників, 

експертами аграрного ринку та юристами консолідація земель 

сільськогосподарського призначення розглядається як комплекс заходів, що 
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полягає в економічно обґрунтованому об’єднанні земельних ділянок всіх форм 

власності, що призначені для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та особистого селянського господарства, сформовані в процесі 

виділення в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), та/або зміні їх меж, 

угідь з метою створення земельних ділянок, місце розташування яких, 

розміри, конфігурація та склад угідь забезпечують стале землекористування 

[199, с. 29]. 

Проектом Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського 

призначення" встановлено, що консолідація земель сільськогосподарського 

призначення – це комплекс організаційних, правових, землевпорядних та 

інших заходів, що полягає в економічно обґрунтованому об’єднанні 

землевласниками та землекористувачами земельних ділянок і земель 

сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення у єдині 

земельні масиви, місце розташування, розміри, конфігурація та склад угідь 

яких забезпечують стале землекористування" [200, ст. 1]. 

Аналізуючи усі вищенаведені поняття та окремі, на нашу думку, 

недоліки у розумінні консолідації земель, ми спробуємо сформулювати своє 

власне визначення. Під консолідацією земель сільськогосподарського 

призначення слід розуміти (в першу чергу) заходи із землеустрою щодо 

регулювання структури прав власності шляхом координації дій між 

власниками та користувачами земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою формування сталого сільськогосподарського 

землекористування. 

Відповідно до Закону України "Про землеустрій", під заходами 

землеустрою ми розуміємо передбачені документацією із землеустрою роботи 

щодо раціонального використання та охорони земель, формування та 

організації території об'єкта землеустрою з урахуванням їх цільового 

призначення, обмежень у використанні та обмежень (обтяжень) правами 

інших осіб (земельних сервітутів), збереження і підвищення родючості ґрунтів 

[120, ст. 1]. Стале сільськогосподарське землекористування – це використання 
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земель, що визначається тривалим користуванням земельною ділянкою 

(ділянками) без зміни її (їх) цільового призначення, погіршення її якісних 

характеристик та забезпечує оптимальні параметри екологічних і соціально-

економічних функцій територій [120, ст. 1]. 

Можна із впевненістю стверджувати, що відносини з консолідації земель 

сільськогосподарського призначення є принципово новими у сфері земельних 

відносин України і потребують створення ефективного механізму щодо їх 

регулювання і запровадження. 

 

2.5. Методика оцінювання ефективності проведення консолідації 

земель в Європі та Україні 

 

Оцінювання є діяльністю нормативного характеру і для того, щоб 

оцінити якість проведених заходів, необхідні чіткі критерії переваг і 

стандартів результативності. Такий підхід є правильним, оскільки показники 

(критерії) оцінки можна регулювати відповідно до вимог часу, стратегічних 

програм і планів, що в результаті підвищує ефективність управління та рівень 

розвитку сільських територій. Ефективність не можна оцінювати без поняття 

"результативність", а досягнення результату – без критеріїв оцінки. 

Оцінювання – це здійснення систематичних оцінок операцій і/або результатів 

програми (плану), порівняння з явно або неявно вираженими стандартами, що 

має сприяти поліпшенню програми (плану) [201]. Тобто оцінювання завжди 

здійснюють із застосуванням різних критеріїв оцінки елемента порівняння. 

Оцінювання результатів спирається на раціональні методи, що 

запозичені в суспільних наук та є компонентом процесу планування і може 

виконуватися на різних стадіях: при відборі серед запропонованих варіантів 

консолідації земель (попередня оцінка), середньостроковому формальному 

оцінюванні (моніторинг) та остаточній оцінці досягнутих цілей (підсумкова 

оцінка) після закінчення проекту. Під час оцінювання визначають 

розходження між очікуваними та реальними результатами проведення 
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консолідації земель, що допомагає проектувальникам на етапі оцінювання 

програми (плану) консолідації у прийнятті та виробленні більш оптимальних 

рішень і заходів. Відповідальність за оцінювання покладається на органи 

виконавчої влади відповідно до рівнів і стадій проведення консолідації земель. 

Як правило, органи (установи, організації), які готують програми 

консолідації земель, використовують формальну та підсумкову оцінку, 

спираючись на попередню оцінку очікуваних результатів органів (установ, 

організацій), що управляють і реалізують програму консолідації. Підсумкове 

оцінювання має важливе значення для консолідації земель, особливо під час 

розробки нових планів та проектів.  

Оцінювання окремих проектів з консолідації земель із застосуванням 

попередньої оцінки було предметом вивчення декількох науковців [202, 203], 

які розглядали економічні, соціальні та економічні показники з метою вибору 

альтернативного варіанта з декількох існуючих, але, як правило, не 

враховували умови регіонального та національного рівнів.  

Також були спроби [204] адаптувати багатокритеріальний аналіз 

шляхом об’єднання трьох стандартних методів оцінки: економічних 

показників за допомогою методу аналізу витрат і вигод (Cost-benefit Analysis); 

екологічних показників – методом оцінки впливу на навколишнє середовище 

(Environmental Impact Assessment) та соціальних показників – методом 

дослідження соціального впливу (Social Impact Study). Але і ця спроба 

виявилася невдалою та не мала великого успіху. 

Як показують дослідження, оцінювання ефективності результатів від 

проведення консолідації земель одними з перших почали проводити у 

Німеччині, де за основний критерій приймали кількість об’єднаних земельних 

ділянок. Зараз оцінювання включає цілу низку показників, що характеризують 

захист і покращання сільськогосподарської галузі та екологічного середовища. 

У Нідерландах ефективність консолідації земель розглядали у поєднанні 

економічних, соціальних та екологічних показників, отриманих після її 

проведення. Але на той час не існувало єдиних підходів і методик щодо оцінки 
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консолідації земель і лише у 1930 р. у Сполучених Штатах Америки розробили 

перші спроби щодо стандартизації показників ефективності консолідації [204, 

с. 73].  

Незалежно від країни проведення заходів щодо консолідації земель 

методика оцінювання ефективності результатів її реалізації має кілька етапів 

розвитку: 

1. Розвиток різного змісту проектів консолідації земель. Оцінка 

ефективності переходить від лише економічних показників до комплексної 

оцінки економічних, соціальних, екологічних та інших показників. 

2. Розвиток стандартизованих підходів до оцінки ефективності 

проектів з консолідації земель. Оцінка ефективності еволюціонує від 

невпорядкованого і нестандартизованого оцінювання до систематичних і 

уніфікованих інститутів оцінки, що спираються на закони та порядок. 

3. Оцінка всіх заходів, пов'язаних з інвестиціями. Оцінка ефективності 

проводиться на кожному етапі та складовій частині процесу реалізації проекту 

консолідації земель, а кожен показник контролюється та аналізується. 

Провести оцінку ефективності результатів від проведеної консолідації 

земель досить важко. Це обумовлено тим, що складно провести комплексний 

порівняльний аналіз консолідованої території з попередньою структурою 

землеволодінь (земельних ділянок) [205]. "Але в той же самий час можливо 

визначити переваги консолідації земель" [206, с.184]. Таким чином, 

ефективність проведення консолідації земель можливо розглядати в 

широкому сенсі крізь призму отриманих переваг від неї та затрачених коштів 

на її впровадження. 

Очікуваними результатами від реалізації консолідації земель є 

об’єднання, збільшення та покращання конфігурації земельних ділянок; 

отримання землевласниками/землекористувачами кращої дорожньої мережі та 

доступу до неї; створення та покращання меліоративних систем та іншої 

інфраструктури. Дослідження результатів від консолідації земель у Західній 

Європі показали, що за її допомогою зменшується інтенсивність руху 
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сільськогоспо-дарської техніки, знижуються експлуатаційні витрати на 20 %, 

при об’єднанні 3,5 земельної ділянки в одну ділянку робочий час фермера 

зменшується на 40 %, продуктивність праці при повній зайнятості фермера 

збільшується на 44 %, а при частковій – на 49 % [147]. Крім того, консолідовані 

земельні ділянки мають вищу ринкову вартість, що сприятиме стимулюванню 

розвитку ринку земель [77]. До того ж, консолідація земель може сприяти 

співробітництву та заохочуватиме землевласників (землекорис-тувачів) до 

співпраці. Таким чином, учасники консолідації, незважаючи на свій 

попередній негативний досвід, зможуть визнати, що співпраця має переваги 

для всіх без винятку сторін. 

Переваги від проведення консолідації земель хоча і можуть забезпечити 

підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, але і 

потребують дуже великих фінансових витрат на реалізацію програми з 

консолідації [207, с. 6; 208]. Технічні та адміністративні витрати на проведення 

консолідації включають в себе проведення геодезичних (кадастрових) зйомок, 

складання детального плану, що відображає місце розташування, висоту 

(рельєф місцевості), площу, агровиробничі групи ґрунтів, вартість кожної 

земельної ділянки тощо.  

Землевласники/землекористувачі нерідко несуть непрямі витрати на 

консолідацію земель, навіть коли така програма фінансується за рахунок 

державних коштів [6]. Також при оцінці ефективності консолідації земель 

необхідно враховувати можливість призупинення отримання врожаю 

сільськогоспо-дарської продукції протягом кількох років та екологічних 

переваг фрагментації земель. Не слід забувати, що заходи з консолідації, які 

спрямовані на підвищення сільськогосподарського виробництва та 

поліпшення умов праці, чинять негативний вплив на навколишнє середовище. 

Так, Й. Томас [147, с.252] стверджує, що такі заходи протягом 1960–1970 рр. 

у Західній Європі призвели до знищення структури природних ресурсів, 

біотопів, водних шляхів, харчових ланцюгів та інших особливостей 

ландшафту, де їхня екологічна стійкість порушується і зменшується 
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біорізноманіття. Таким чином, сучасні заходи з консолідації земель повинні 

забезпечувати принципи сталого розвитку і не повторювати помилки 

минулого. 

Ефективність від проведення консолідації земель характеризується 

системою показників, які виражають співвідношення вигід (переваг) і витрат 

проекту з точки зору його учасників. До основних витрат проекту щодо 

консолідації земель належать: 

- дослідження складу угідь, розміру, конфігурації земельних ділянок 

кожного власника та їх правових відносин, що становлять структуру 

агроформування; 

- організація та проведення індивідуальних переговорів з 

власниками/користувачами земельних ділянок; 

- розробка проекту нових консолідованих земельних ділянок 

(землеволодінь); 

- проведення оцінки всіх земельних ділянок (землеволодінь); 

- посередницька діяльність і переговори з усіма учасниками та 

зацікавленими сторонами консолідації земель; 

- проведення кадастрових зйомок та встановлення меж нових 

земельних ділянок (землеволодінь). 

Відповідно, розмір витрат на розробку консолідації земель залежить від: 

- рівня фрагментації земель; 

- кількості земельних ділянок (землеволодінь); 

- кількості власників земельних ділянок та їхнього ставлення до 

консолідації; 

- площі земель, що підлягає консолідації; 

- довжини меж усіх земельних ділянок (землеволодінь). 

Крім вимірюваних витрат на проведення консолідації земель, існують 

фактори, які не можуть бути виміряні, наприклад: 

- неефективне управління земельними ресурсами чи сільським 

господарством;  
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- наявність неточних даних державних земельного реєстру та реєстру 

прав власності на землю та індексних кадастрових карт (планів); 

- невизначеність меж земельних ділянок (землеволодінь); 

- незнання серед власників своїх прав щодо володіння земельними 

ділянками і місця розташування їх меж зумовлює виникнення 

суперечок і конфліктів; 

- умови щодо існування або відсутності механізму застави земель 

(іпотеки); 

- вирішення проблем, пов’язаних зі спільно сумісною та частковою 

власністю на земельну ділянку (землеволодіння). 

Як показують дослідження та досвід з проведення консолідації земель, 

вигоди як для суспільства, так і для землевласників/землекористувачів значно 

перевищують витрати, а тому консолідація земель є дуже вигідною 

інвестицією [208]. 

На сьогодні немає єдиної конкретної методології для оцінювання 

ефективності проведення консолідації земель та реалізації проектів щодо її 

впровадження. Нами встановлено, що багато закордонних учених [209–214] 

для оцінки ефективності проведення консолідації земель використовують 

показники, які характеризують кількісні особливості просторового 

розташування земельних ділянок (землеволодінь), а тому показники 

фрагментації і консолідації земель розглядаються як схожі за ознаками. Отже, 

будемо вважати, що за умови порівняння окремих показників рівня 

фрагментації земель їх можна використовувати для оцінки результатів 

консолідації до і після її проведення.  

За таким принципом ці показники можна розділити на дві групи: які 

характеризують площу та розкиданість земельних ділянок і їх конфігурацію. 

До просторових показників площі та розкиданості земельних ділянок 

відносять: кількість земельних ділянок; середню кількість земельних ділянок 

на одного власника; середню площу земельних ділянок; середню площу 

земельних ділянок, що припадає на одного власника; коефіцієнт просторової 
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віддаленості; коефіцієнт черезсмужжя; індекс відносної земельної 

парцелізації; індекс фрагментації земель Сімпсона, Янужевські, Сіммонса; 

індекс зменшення та коефіцієнт консолідації.  

Індекс зменшення розраховують за формулою: 
 

,                                                (2.1) 

 

де RI – індекс зменшення; 

 Р – кількість земельних ділянок до проведення консолідації земель; 

Рс – кількість земельних ділянок після проведення консолідації 

земель. 

Коефіцієнт консолідації визначається за наступним рівнянням: 
 

,                                        (2.2) 

 

де СС – коефіцієнт консолідації; 

Р – кількість земельних ділянок до проведення консолідації земель; 

Рс – кількість земельних ділянок після проведення консолідації 

земель; 

  О   –  кількість землевласників [215, с. 140]. 

До показників, що характеризують конфігурацію земельних ділянок і 

сільськогосподарського землекористування належать: коефіцієнт 

компактності господарства, коефіцієнт зовнішньої компактності 

господарства, показник конфігурації земельної ділянки, коефіцієнт 

протяжності меж, коефіцієнт видовження земельної ділянки 

(землекористування).  

Отже, оцінювання ефективності консолідації земель таким чином 

зводиться до порівняння просторових умов використання земель до і після її 

проведення. Недолік такої порівняльної оцінки полягає у тому, що необхідний 

тривалий проміжок часу для її здійснення, а в окремих країнах ще й 

ускладнюється отриманням необхідної земельно-кадастрової інформації. 
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Ураховуючи багатоцільове призначення консолідації у сталому 

розвитку сільських територій, окремі дослідники використовують метод 

багатокритеріальної (комплексної) оцінки, яка стосується прямих і непрямих 

економічних, соціальних і екологічних наслідків від реалізації проектів 

консолідації земель. Цей метод дає змогу визначити, оцінити, порівняти і 

перелічити позитивні та негативні наслідки від реалізації проекту 

консолідації. Дослідник Ван Ден Ноорт [216] зазначає, що необхідно 

індивідуально підходити до визначення вагових коефіцієнтів кожного 

фактора, оскільки насамкінець вибір оптимальних рішень залежить від 

політичної думки.  

Як зазначає Т. ван Дійк [217], підсумкова оцінка ефективності 

проведення консолідації земель використовується не часто, а Р. Янссен і                 

П. Рітвельда [218] розглядають її як інструмент для знаходження розбіжностей 

між минулими і теперішніми пріоритетами консолідації і можливостей для 

поліпшення умов реалізації плану (проекту) консолідації на основі отриманих 

критеріїв.  

Застосовується також галузева оцінка ефективності проведення 

консолідації земель, що має три складові та відповідні критерії економічного, 

соціального та екологічного оцінювання. Сьогодні для проведення 

порівняльного, комплексного та галузевого оцінювання ефективності 

результатів консолідації земель все частіше використовують геоінформаційні 

системи, які дозволяють поєднати модельне зображення (просторові дані) 

консолідованої території (електронні/цифрові кадастрові карти, схеми та ін.) з 

асоційованими атрибутами (семантичними даними щодо земельних угідь, їх 

якості, вартості земельних ділянок тощо). 

Одним із точних показників економічного ефекту від упровадження 

консолідації земель є розмір державних інвестицій у розробку та реалізацію 

проектів з консолідації земель, але, на жаль, у багатьох випадках неможливо 

його визначити через відсутність безпосереднього джерела отримання точних 

даних [215, с. 142]. Наступним економічним показником, який може бути 
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визначеним, є скорочення транспортних витрат за рахунок зменшення 

відстаней між земельними ділянками (землеволодіннями). Порівняння цього 

показника до і після консолідації земель свідчить про успіх консолідації 

земель відносно потенційної економії часу для транспортних засобів з 

використанням місцевої дорожньої мережі. Заходи з консолідації земель за 

рахунок збільшення площ і пристосування конфігурації земельних ділянок 

(землекористування) до сучасної сільськогосподарської техніки та 

підвищення рівня механізації сприяють зниженню витрат на виробництво 

продукції (в основному, за рахунок зниження витрат праці). 

Як зазначає А. Г. Мартин [219, с. 207], економічна логіка проведення 

консолідації земель є досить простою і полягає в тому, що чим більше 

землекористування, тим більше ресурсних можливостей, що дають змогу 

досягнути меншої собівартості сільськогосподарської продукції, підвищити 

конкурентоспро-можність ведення бізнесу. 

Він пропонує розраховувати економічну ефективність консолідації 

земель (Ек) як співвідношення величини сукупного зростання вартості 

земельних ділянок, що консолідуються, до затрат на проведення консолідації 

за формулою: 

 

 

,                                  (2.3) 

 
де i – кількість неконсолідованих земельних ділянок; 

j – кількість земельних ділянок, що утворені внаслідок консолідації; 

Вндi – ринкова вартість i-ї неконсолідованої земельної ділянки, що 

визначається за експертною грошовою оцінкою, грн; 

Вкдj – ринкова вартість j-ї консолідованої земельної ділянки, що 

визначається за експертною грошовою оцінкою, грн; 

Зкн – затрати на ініціювання консолідації та консультаційну 

підтримку, грн; 

Зоц – затрати на оплату послуг з оцінки земельних ділянок, грн; 
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Зпр – затрати на оплату послуг з розроблення документації із 

землеустрою, що супроводжує консолідацію, грн; 

Зкм – затрати на виплату компенсацій, грн; 

Зрт – затрати на реєстрацію консолідованих земельних ділянок, а 

також речових прав на них, грн [220]. 

На показники соціальної ефективності консолідації земель, у порівнянні 

з економічними показниками, почали звертати увагу нещодавно. Це пов’язано, 

по-перше зі складністю отримання даних [221], а по-друге, з тим, що основні 

критерії, які використовується при перерозподілі земель, складаються із 

сукупності земельних ділянок і значень середніх відстаней між головними 

садибами та земельними ділянками [222]. У дійсності критерії перерозподілу 

земель відображають економічні цілі. Але окремі автори [2, 203] звернули 

увагу на те, що результати перерозподілу земель також вимірюються 

пріоритетами землевласників (землекористувачів) і їх мотивацією 

(встановлюється за допомогою анкетування), а М. Гудейл (M. Goodale) та              

П. Скай (P. Sky) [221] запропонували включення соціальних чинників до 

процесу розробки проектів консолідації земель.  

Науковці Р. Кінг і С. Бартон [2] виявили, що не тільки економічні вигоди 

впливають на поведінку фермерів. Вони стверджують, що отримання 

задовільного доходу є найбільш важливим пріоритетом, але наступними 

виступають гордість за власність, добробут, спадщина та сімейні традиції. 

Отже, будь-яка політика щодо структурних змін на сільських територіях 

залежать від системи існуючих цінностей на селі. Треба враховувати, що 

постійно існують конфлікти між особистісними та суспільними інтересами й 

інноваціями та цінностями, тим самим змінюючи "відносини між людиною і 

соціальним простором" [221, с. 266]. 

Екологічна оцінка ефективності консолідації земель може проводитися 

з використанням двох різних підходів залежно від об’єктів оцінки: оцінювання 

конкретних проектів та планів, програм і політики. Останній підхід у Європі 

практично не застосовується на відміну від Канади, США, Австралії та Нової 
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Зеландії, де він набув широкого використання і проводиться у вигляді 

Стратегічної Екологічної Оцінки (Strategic Environmental Assessment) планів, 

програм і політики щодо консолідації земель [223]. Хоча останнім часом 

Європейська Економічна Комісія ООН все більше уваги приділяє 

запровадженню програм щодо захисту навколишнього середовища, однією з 

яких є "Екологічні показники для сталого розвитку сільського господарства в 

Європейському Союзі" [224]. У цій програмі на основі досліджень та 

пропозицій 22 європейських країн наведено методику визначення цілої низки 

окремих агроекологічних показників, які можуть бути використані при 

оцінюванні екологічної ефективності консолідації земель. Такими 

показниками є: стан родючості ґрунту, наявність процесів ерозії ґрунтів та їх 

деградації, збезлісення, спустелювання, утрата біорізноманіття.  

Не слід забувати, що землі сільськогосподарського призначення та 

взагалі сільські території під час планування та проведення консолідації 

земель повинні розглядатися не лише як місця для роботи та проживання, але 

і як можливі місця для відпочинку та проведення дозвілля все більшої 

кількості міського населення. На сьогодні таке питання є дуже актуальним у 

Європі, для чого проводять багато різноманітних заходів із збереження 

популярних краєвидів, наприклад, програма Natura 2000 [225]. 

Один із способів упровадження та поліпшення екологічного аспекту 

консолідації земель лежить через процес освіти. Існує думка, що з метою 

запобігання екологічних катастроф і проблем необхідно інформувати 

суспільство про наслідки ігнорування екологічних питань. Особливо це 

стосується тих, які беруть участь у проектуванні, управлінні та реалізації 

проектів консолідації земель [226]. Не менш важливим таке навчання є для 

одноосібників, фермерів і керівників різних агроформувань у більшості країн 

світу, щоб спрямувати їхню діяльність на збереження земельних ресурсів у 

сільській місцевості. 

Оцінка ефективності консолідації земель повинна проводитися лише 

після реалізації проекту в життя, коли його результати вступили в силу. 
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Система землекористування також може використовуватися як екологічний 

показник, який відображає результати людської діяльності та її вплив на 

використання природних ресурсів. Він використовується різними науковцями, 

організаціями та установами Канади, Нідерландів, Швеції, Європейського 

Союзу, Європейською економічною комісією Організації Об'єднаних Націй 

для визначення показників екологічного стану природних ресурсів, 

антропогенного навантаження, ступеня реакції керівних органів на виявлені 

проблеми, рівня допомоги в процесі прийняття рішень [215, с. 145].  

Нами вже було встановлено, що на ефективність ведення 

сільськогосподарського виробництва впливає цілий ряд факторів: клімат, 

погодні умови, технології, інфраструктура, попит на продукцію, демографічна 

ситуація та ін. Але зміни у розмірі та конфігурації земельних ділянок, а 

відповідно і землеволодінь (землекористувань), шляховій мережі та її якості, 

функціонуванні меліоративних мереж також мають суттєвий вплив на 

ефективність сільськогосподарського виробництва. Оскільки, оцінка 

ефективності консолідації земель виражається різницею між результатами до 

і після її проведення, нами пропонується використовувати інтегральний індекс 

ефективності сільськогосподарського землеволодіння (землекористування) 

(Есг), який оцінює комплексний вплив реалізації проекту з консолідації земель 

на ефективність сільськогосподарського виробництва: 

j

n

1i
i wfЕсг ∑

=

= ,                                                  (2.4) 

де Есг – інтегральний індекс ефективності сільськогосподарського 

землеволодіння (землекористування); 

fi – значення i-го коефіцієнту; 

wi – значення вагового i-го коефіцієнта або фактора; 

n – загальна кількість коефіцієнтів. 

Коефіцієнти, що впливають на значення інтегрального індексу 

ефективності організації землеволодіння (землекористування), відбираються 

так, щоб вони: віддзеркалювали зміни у поліпшенні умов використання 
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земель, що виникають в результаті реалізації проекту з консолідації земель; 

були незалежними один від одного; були вимірюваними, достеменними та 

простими. Дотримуючись цих правил і спираючись на попередні дослідження, 

нами у табл. 2.2 наводиться перелік таких відібраних коефіцієнтів. 

Таблиця 2.2 

Перелік коефіцієнтів для оцінки ефективності сільськогосподарського 

землеволодіння (землекористування) 

Фактор Коефіцієнт 
Землеволодіння (землекористування) Коефіцієнт фрагментації земель 

Коефіцієнт конфігурації  
Коефіцієнти компактності та видовження  
Коефіцієнт протяжності меж 

Інфраструктура сільськогосподарського 
землеволодіння (землекористування) 

Коефіцієнт просторової віддаленості 
Коефіцієнт черезсмужжя 
Коефіцієнт щільності доріг 
(співвідношення довжини (польових) 
шляхів до загальної площі території, що 
підлягає консолідації) 
Коефіцієнт компактності структури 
землеволодіння (землекористування) 
Коефіцієнт забезпечення меліоративною 
системою (співвідношення довжини 
зрошуваних та осушуваних систем до 
загальної площі території, що підлягає 
консолідації) 

Водні ресурси Коефіцієнт забезпечення водними 
ресурсами (співвідношення між 
доступним та необхідним 
водозабезпеченням) 

 

Включення коефіцієнту компактності структури землеволодіння 

(землекористування) до визначення інтегрального індексу ефективності 

сільського господарства обумовлено тим, що будь-яка порівняльна оцінка 

ситуації до і після консолідації земель повинна враховувати вартість 

земельних ділянок (землеволодінь), особливо тому, що вона (вартість), як 

правило, зростає після проведення консолідації. Визначення вартості 

сільськогосподарських угідь є не простим завданням. Загальновідомо, що 

ринкова вартість земельних ділянок найбільш часто використовується у якості 

критерію оцінки, але її застосування часто обмежується відсутністю 
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необхідних даних для її визначення, а ринкова ціна не повністю відображає 

естетичну, соціальну або психологічну цінність, яку ця земля може мати для її 

власника. 

Саме тому, коефіцієнт компактності структури землеволодіння 

(землекористування) включає в себе не лише елементи розміру, конфігурації 

та розпорошеності земельних ділянок, але й якісну (вартісну) відмінність між 

ними та визначається за формулою:   

( )









 ⋅⋅








 ⋅⋅

=
∑

∑

В

КПЦ

В

КПЦ

Сзк ,                                             (2.5) 

де Сзк– коефіцієнт компактності структури землеволодіння 

(землекористування); 

 Ц – ринкова вартість (нормативна грошова оцінка) землеволодіння 

(землекористування), грн; 

 П – площа землеволодіння (землекористування), га; 

 К – коефіцієнт конфігурації (компактності) землеволодіння 

(землекористування); 

 В – середньозважена відстань від землеволодіння (землекорис-

тування) до центральної садиби (головного землеволодіння), км. 

У якості коефіцієнтів конфігурації можуть бути використані ті 

коефіцієнти, значення яких коливається від 0 до 1, наприклад коефіцієнт                

Дж. Газіровскі. 

Коефіцієнт компактності структури землеволодіння 

(землекористування) не залежить від розміру сільськогосподарського 

господарства, а тому має порівняльну цінність для аналізу структури 

землекористування до і після проведення консолідації земель. Таким чином, 

цей коефіцієнт дозволяє визначити відносний ступінь консолідації 

сільськогосподарського землекористування. Чим ближче значення до 1, тим 

краще землекористування консолідоване та має більш компактну структуру. 
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Якщо значення коефіцієнта наближається но нуля, то структура 

землекористування більш фрагментоване. 

Особливість застосування інтегрального індексу ефективності 

сільськогосподарського землеволодіння (землекористування) при оцінюванні 

результатів проведення консолідації земель сільськогосподарського 

призначення полягає у вільному виборі параметрів, які більш повно 

віддзеркалюють підсумки впровадження заходів з консолідації земель і 

визначенні вагових коефіцієнтів для кожного з них у відповідності до 

встановлених пріоритетів. 

Результати досліджень з цього розділу опубліковані у наукових працях 

[227–234].  

 

Висновки до 2 розділу  

1. Консолідація земель розвивається на стику правових, економічних, 

соціологічних, екологічних наук, землеустрою, геодезії і багатьох інших, хоча 

сама не є "наукою наук". Вона лише використовує суму знань цих наук при 

прийнятті конкретного управлінського рішення. У сучасній літературі поняття 

"консолідація земель" розглядається у таких основних значеннях, як навчальна 

дисципліна, практична діяльність і галузь наукових знань. Але на підставі 

того, що консолідація земель на теренах України є відносно новим напрямом, 

то, як правило, науковці і фахівці приділяють основну увагу практичній 

діяльності, залишаючи без належної уваги науковий і навчальний вектори. Як 

система наукових знань, консолідація земель має дві взаємопов’язані та 

взаємообумовлені складові: теоретико-методологічну та прикладну. 

Теоретико-методологічна частина – становить підґрунтя 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 землекористування, поліпшення системи управління 
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земельними ресурсами, ефективне управління природними ресурсами та 

сталий розвиток сільських територій. 

2. У світі не існує єдиного тлумачення поняття "консолідація земель" і 

кожна країна має власне його визначання, яке характеризує власні традиції та 

історію розвитку земельних відносин Але в широкому сенсі цей термін 

використовується з метою опису заходів з регулювання структури прав 

власності шляхом координації дій між землевласниками та 

землекористувачами. 

3. Досвід земельних реформ у країнах Західної Європи свідчить, що 

сутність консолідації земель вже змінено з механізму реструктуризації та 

підвищення продуктивності сільського господарства на механізм, який може 

охопити проблеми суспільних потреб щодо використання земель і вирішувати 

конфлікти, пов’язані із землеволодінням і/або землекористуванням; від 

деструктивного використання агроландшафтів (нераціонального викорис-

тання сільськогосподарського землекористування) до механізму, який 

направлений на збереження навколишнього середовища та стале управління 

земельними ресурсами. Отже, консолідація земель може сприяти 

вдосконаленню системи ведення сільськогосподарського виробництва, 

стимулювати більш ефективне управління природними ресурсами та 

поліпшувати систему управління земельними ресурсами. 

4. Установлено, що консолідація земель як ефективний інструмент 

забезпечення сталого розвитку сільських територій повинна дотримуватися 

таких принципів щодо її проведення: мета повинна більше спрямовуватися на 

поліпшення умов проживання населення на сільських територіях, ніж на 

поліпшення лише сільськогосподарського виробництва; кінцевим результатом 

має стати відродження громади, що досягається шляхом сталого економічного 

й політичного розвитку всієї громади в цілому та охорони і сталого управління 

природними ресурсами (на практиці цей процес обов’язково повинен 

включати громадську участь, бути демократичним та ініційованим громадою, 

а втручання ззовні повинно сприяти громаді у визначенні нових видів 
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використання її ресурсів і просторової реорганізації); підхід повинен бути 

комплексним і міжсекторальним, що включає елементи сільського та 

ширшого регіонального розвитку із урахуванням зв'язку між селом і містом. 

Усі ці принципи підкреслюють багатовимірну роль консолідації земель, яка 

спрямована на сталий розвиток сільських територій через систему  

регіонального планування на демократичних засадах за участю громади. 

5. Досліджено, що в умовах посилення євроінтеграційних процесів, 

вирішення проблеми глобальної продовольчої безпеки та зміни клімату 

консолідацію земель слід розглядати як багатофункціональний інструмент 

сталого розвитку не лише сільського господарства, але й сільських територій, 

що передбачає поліпшення та створення необхідної соціальної і виробничої 

інфраструктури, підвищення рівня якості життя сільського населення, 

збереження та покращання природних ландшафтів, охорони земель тощо. 

6. Обґрунтовано, що залежно від цілей проекту консолідація земель 

може бути розділена на п'ять типів чи категорій: сільськогосподарського 

(сільського), лісогосподарського, міського, регіонального та екологічного 

призначень. Існуючі різні підходи/призначення щодо проведення консолідації 

земель є результатом історичних, традиційних, екологічних, соціальних та 

економічних умов, які залежать не тільки від відповідної політики держави, 

але й від чинного законодавства. А тому можна припустити, що цілі та 

практична реалізація консолідації земель слабо пов’язані між собою. 

Відповідно до проведених досліджень ФАО, були визначені найбільш 

розповсюджені у Європі методичні підходи консолідації земель, а саме: 

комплексна/багатоцільова (complex/comprehensive), проста (simple), 

добровільна групова (voluntary group), індивідуальна. Залежно від рівня 

проведення консолідації земель можуть бути різні цілі, що по-різному 

впливають на розвиток громади. Відповідно до цього ФАО виділяє три рівні, 

на яких консолідація земель приносить користь: мікрорівень 

(фермери/агроформування), мезорівень (регіональна економіка та 
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інфраструктура), макрорівень (національні економіка, інституції, навколишнє 

середовище та суспільство в цілому). 

7. Поняття "консолідація земель сільськогосподарського призначення", 

за відсутності правового поля та через велику кількість поглядів щодо його 

розуміння, на сьогодні можна вважати лише більш-менш усталеним і 

застосувати в певному контексті, оскільки не виключено, що згодом розуміння 

цього поняття буде іншим. Нами обґрунтоване визначення поняття 

"консолідація земель сільськогосподарського призначення", під яким слід 

розуміти сукупність заходів із землеустрою щодо регулювання структури прав 

власності шляхом координації дій між власниками та користувачами 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою формування 

сталого землекористування.  

8. Аналіз європейського досвіду з проведення консолідації земель 

свідчить, що на сьогодні не існує єдиної чітко визначеної методики щодо 

оцінювання ефективності проектів з консолідації земель. У першу чергу це 

пов’язано з багатоцільовим призначенням консолідації земель та вирішенням 

цілої низки економічних, соціальних і екологічних питань, пов’язаних із 

сталим розвитком сільських територій. У переважній більшості країн Європи 

оцінювання ефективності консолідації земель характеризується системою 

показників, які відображають співвідношення переваг і витрат проекту з точки 

зори 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. Показники соціальної та екологічної 

ефективності консолідації земель досі залишаються найбільш дискусійними, 

перелік яких чітко не визначений і не стандартизований. 
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Аналіз використання земель сільськогосподарського 

призначення 

 

Сільське господарство в Україні – одна з провідних галузей економіки, 

у якій вирішальна роль належить землі. Із 60,4 млн га території України 41,5 

млн га (68,7 %) є сільськогосподарськими угіддями, із яких 32,5 млн га 

займають орні землі. За площею сільськогосподарських угідь наша країна 

посідає перше місце у Європі та восьме – серед країн світу, а площа ріллі 

України становить одну третину всіх орних земель Європейського Союзу 

[239]. Сільське господарство має важливе значення в економіці України, 

складаючи 8 % у структурі внутрішнього валового продукту (ВВП) і 17 % 

загальної зайнятості населення. Також сільськогосподарське виробництво 

України формує 16–22 % національного доходу країни. Крім того, Україна є 

третім експортером кукурудзи і шостим за величиною експортером пшениці у 

світі [240].  

З урахуванням викладеного та завдяки великим площам родючих 

ґрунтів Україна відома на весь світ як "житниця Європи". Однак, незважаючи 

на це, сільськогосподарський сектор країни досі залишається 

слаборозвиненим. Але, як зазначив регіональний директор європейського 

представництва компанії "DuPont Pioneer" Джеф Роу (Jeff Rowe), "Україна є 

одним з найбільш швидкозростаючих ринків сільськогосподарської продукції 

у світі і важливим гравцем у вирішенні проблеми глобальної продовольчої 

безпеки" [241]. 

Саме з метою розвитку ринкових відносин, ефективного оновлення 

сільськогосподарського виробництва, рівноправного розвитку різних форм 

господарювання на землі, формування багатоукладної економіки, 
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пожвавлення інвестиційних процесів, підвищення добробуту населення, 

раціонального використання й охорони земель у 1990 р. розпочато проведення 

економічної реформи в державі, складовою частиною якої була земельна 

реформа. 

Метою проведення земельної реформи було проведення комплексних 

інституційних, правових, економічних, соціальних, екологічних та інших 

щодо розвитку нового сутнісного розуміння суспільних відносин до 

використання земельних ресурсів. Проведення таких заходів спричинило 

перехід від планової до ринкової економіки, що зумовило докорінні зміни в 

структурі сільськогосподарських підприємств радянської моделі. Як правило, 

такі підприємства були орієнтовані на велике товарне сільськогосподарське 

виробництво та мали у своєму користуванні в основному великі 

землекористування колективних і державних господарств (колгоспів і 

радгоспів). На початок 1991 р. колгоспи, радгоспи та міжгосподарські 

підприємства орендували в держави 38,7 млн га сільськогосподарських угідь, 

у тому числі 23,7 млн га – колгоспи, які використовували землю на основі 

державного акта на вічне користування, і 15 млн га – радгоспи [242]. У 

середньому одне господарство мало в користуванні 3100 га сільгоспугідь. 

Дослідні господарства науково-дослідних установ та навчальних закладів 

сільськогосподарського напряму мали менші за розмірами 

землекористування, які в основному збереглися до цього часу. 

Таким чином, здійснення земельної реформи привело до 

роздержавлення 12421 колективних сільськогосподарських підприємств і 

радгоспів, а внаслідок формування земель запасу та резервного фонду земель 

основну частину сільськогосподарських угідь (27 млн га земель – 66 % від 

загальної кількості сільськогосподарських угідь країни) розпайовано і 

передано в приватну власність 6,9 млн громадян України, які були 

працівниками цих господарств або працювали в організаціях, що 

обслуговували сільське населення (учителі, медичні працівники, зв'язківці, 

працівники правоохоронних органів тощо). 
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Якщо станом на 01.01.1990 р. усі землі України перебували в державній 

формі власності, то станом на 01.01.2016 р. у власності держави залишилися 

25,1 % сільськогосподарських угідь, тоді як у приватній – 74,8 % (рис. 3.1). 

Крім того, незначна частина сільгоспугідь – 17,4 тис. га (0,04 %) – усе ще 

перебуває в колективній власності. Динаміку передачі земель у приватну 

власність наведено в дод. А. 

 

Рис. 3.1. Розподіл сільськогосподарських угідь України 

за формами власності на 01.01.2016 р. 

Джерело: складено за матеріалами [243], без урахування АР Крим, м. Севастополя 
та частини зони проведення антитерористичної операції. 

 

Як показав аналіз, колективна власність представлена землями колишніх 

сільгосппідприємств, які не підлягали розпаюванню, і нерозподіленими 

(невитребуваними) земельними ділянками (паями), що не мають фактичного 

розпорядника.  

Спираючися на норми чинного законодавства, вважаємо практично не 

можливим перехід земельних ділянок, що не підлягали розподілу, до 

державної чи комунальної форми власності без дотримання процедури 

добровільної відмови власників та за умови відсутності серед підстав 

припинення права власності, визначених у ст. 140 Земельного кодексу 

України. 

Державна  
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Приватна     
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Що стосується нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок, то 

відповідно до ст. 13 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власниками земельних часток (паїв)" такі 

ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної 

державної адміністрації можна передавати в оренду для використання за 

цільовим призначенням на строк до моменту отримання їхніми власниками 

державних актів на право власності на земельну ділянку, про що зазначають у 

договорі оренди земельної ділянки, а власників земельних часток (паїв) чи їх 

спадкоємців, які не взяли участь у розподілі земельних ділянок, повідомляють 

про результати проведеного розподілу земельних ділянок у письмовій формі, 

якщо відоме їх місцезнаходження [244]. Але, на нашу думку, не коректно 

наділяти повноваженням розпорядження невитребуваними земельними паями 

суб’єкта, який не є їхнім власником чи користувачем і реально не отримував 

відповідних повноважень від імені власника.  

Отже, для переведення земель із колективної власності до інших форм 

власності необхідно закріпити на законодавчому рівні порядок такої 

процедури. Неврегульованість цього питання є неприпустимим для великої 

аграрної держави.  

Структура земельного фонду України з часів проведення земельної 

реформи, на відміну від форм власності на землю, не зазнала значних змін. 

Так, починаючи з 1994 р., площа сільськогосподарських угідь зменшилася на 

379,7 тис. га, відбулося збільшення на 299,3 тис. га площі лісів та лісовкритих 

територій. Крім того, забудованих земель стало на 164,2 тис. га більше; 

відкритих заболочених – на 61,8 тис. га; площа територій, укритих 

поверхневими водами, збільшилася на 6,8 тис. га. Зміни в структурі 

земельного фонду відбувалися за рахунок переведення одних земельних угідь 

в інші.  

Загальну структуру земельного фонду України станом на 01.01.2016 р. 

наведено на рис. 3.2. У 2016 р. площа сільськогосподарських земель порівняно 

з 2015 р. зменшилася на 5,1 тис. га; площа лісів збільшилася на 2,8 тис. га; 
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забудованих земель – на 2,5 тис. га; відкритих заболочених, як і сухих 

відкритих земель з особливим рослинним покривом зменшилося на 0,3 тис. га 

та 4,7 тис. га відповідно. Відкритих земель без рослинного покриву або з 

незначним рослинним покривом (кам’янисті місця, піски, яри та ін.) стало 

менше на 5,2 тис. га. У 2016 р. площа територій укритих поверхневими водами, 

залишилася незмінною. 

 

 

Рис. 3.2. Структура земельного фонду України станом  

на 01.01.2016 р. 

Джерело: розроблено за даними [245], без урахування АР Крим, м. Севастополя та 
частини зони проведення антитерористичної операції. 

 

Якщо більш детально розглянути структурні зміни 

сільськогосподарських земель, то загалом протягом 1991–2016 рр. площа 

сільськогосподарських угідь скоротилася на 522,4 тис. га, причому площа 

пасовищ і сіножатей збільшилася на 4383,3 тис. га і 220,8 тис. га відповідно, 

але площа ріллі та багаторічних насаджень зменшилася на 1040,9 тис. га і                       

4319,3 тис. га (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Динаміка змін у структурі сільськогосподарських земель  

за 1991–2016 рр. 

Земельні угіддя 01.01.1991 01.01.2016* 
Сільськогосподарські землі, у т.ч.: - 42726,4 

сільськогосподарські угіддя, 42030,3 41507,9 
з яких: рілля 33582,2 32541,3 

пасовища 1050,8 5434,1 
сіножаті 2185,6 2406,4 
багаторічні насадження 5211,7 892,4 
перелоги - 233,7 

інші сільськогосподарські землі - 1218,5 
* Без урахування АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції. 
Джерело: розроблено за даними [245]. 
 

Також суттєвих змін зазнала структура земельного фонду за основними 

користувачами і власниками землі (рис. 3.3). Зокрема за 20 років площа земель, 

які перебувають у власності чи користуванні сільськогосподарських 

підприємств, зменшилася на 23903,9 тис. га (39,6 %); проте площа земель, які 

фактично використовуються громадянами, навпаки, збільшилася на            

14881,6 тис. га (24,7 %).  

Відповідно до рис. 3.3 площа земель, якими володіють або користуються 

заклади, установи, організації, промислові та інші підприємства, підприємства 

й організації транспорту, зв’язку, частини, підприємства, організації, 

установи, навчальні заклади оборони, майже не змінилася і станом на 

01.01.2015 р. становить 2309,8 тис. га, що на 28,0 тис. га менше, ніж станом на                  

01.01.1995 р.; площа земель лісогосподарських підприємств збільшилася на 

1666,0 тис. га (2,8 %); площа земель запасу збільшилася на 7421,8 тис. га          

(12,3 %) і становить 10775,7 тис. га; решта земель – 863,7 тис. га – перебуває у 

власності або користуванні інших землекористувачів, ця площа є майже 

незмінною порівняно з 1994 р. 
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Рис. 3.3. Динаміка зміни структури земельного фонду України за основними 

землевласниками та землекористувачами з 1994 р. до 2014 р. 

Джерело: складено за даними [246]. 

 

Результатом проведення земельної реформи в Україні є формування на 

основі приватної форми власності різних організаційно-правових форм 

господарювання, серед яких можна виділити три основних: 

сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства та особисті 

селянські господарства (господарства населення). Динаміку зміни розподілу 

сільськогосподарських угідь України за категоріями господарств із 1990 р. до 

2016 р. наведено на рис. 3.4.  
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Рис. 3.4. Динаміка зміни розподілу сільськогосподарських угідь України за 

категоріями господарств із 1990 р. до 2016 р.*, млн га 

* Без урахування АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції. 

Джерело: розроблено за даними [247, 253]. 
 

Дані рис. 3.4 свідчать, що площа сільськогосподарських угідь у 

сільськогосподарських підприємствах скоротилась у 2,4 раза, тоді як площа 

земель господарств населення зросла більше ніж у 6 разів. Такі зміни 

зумовлено в першу чергу паюванням земель недержавних сільськогоспо-

дарських підприємств і приватизацією земельних ділянок (паїв). Так,                     

27,5 млн га було розпайовано серед членів сільськогосподарських 

підприємств. Із 6,9 млн громадян, які набули право на земельну частку (пай), 

близько 400 тис. громадян вилучили свої земельні паї в натурі (на місцевості), 

а 1,2 млн громадян приєднали земельні ділянки і земельні паї площею                       

4,7 млн га до особистих селянських господарств (господарств населення) [248–

249]. 
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Земельна ділянка, виділена в натурі (на місцевості) як земельна частка 

(пай), у середньому по Україні має площу 4,0 га з коливанням по регіонах: 

найбільші середні розміри земельних паїв – на сході країни (8,69 га у 

Луганській області), найменші – на заході (1,1 га в Івано-Франківській області) 

(дод. Б). Це попри те, що оптимальна для Полісся площа 

сільськогосподарського землеволодіння (землекористування) становить 

близько 1,5 тис. га, для Лісостепу – 1,750 тис. га, для степових зон (Степ, Степ 

посушливий, Степ сухий) – 2,1 тис. га, для Карпатської гірської області –            

900 га, для Кримської гірської області – 1100 га [250]. Погоджуємося з думкою           

А. Г. Мартина [251] про те, що проведена в державі земельна реформа 

головним наслідком мала лише соціалізацію землі – її справедливий 

перерозподіл між населенням. 

Розпайовані сільськогосподарські угіддя України за способами їх 

використання (рис. 3.5) мають таку структуру: 3 млн га (10,9 %) земель не 

використовуються або використовуються без земельного оформлення, 

19,7 млн га (71,6 %) – передано в оренду за договором, а близько 4,8 млн га 

(17,5 %) – приєднано до індивідуального, у т.ч. особистого селянського 

господарства без створення юридичної особи. Слід наголосити, що з усіх цих 

земель невитребувані паї охоплюють площу в 0,02 млн га, а відумерла 

спадщина – 1,5 млн га [243, 252]. Загальна кількість земельних ділянок 

відумерлої спадщини у розрізі областей наведена у дод. В. 

Дослідження показують (дод. Г), що найбільша частка розпайованих 

земель, які не залучені до господарського обробітку або використовуються без 

належного документального оформлення, припадає на Житомирську область 

– 52 %, або 577,4 тис. га, а найменша частка – на Миколаївську область – 4 %, 

або 55,0 тис. га. На території Дніпропетровської області таких випадків не 

зафіксовано.   
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Така ситуація зумовлена тим, що більшість землевласників, які 

отримали в приватну власність земельні ділянки (паї) в ті часи, не мали 

необхідних обігових коштів, обладнання або просто не могли самостійно їх 

обробляти. У таких землевласників було лише два варіанти щодо 

використання приватних земель: залишити землі без обробітку чи здавати їх в 

оренду (здебільшого колишнім керівникам колгоспів). Як показує аналіз, 

передача землі в оренду стала переважною формою реалізації прав 

землевласників паїв. 

 

Рис. 3.5. Структура розпайованих сільськогосподарських угідь України за 

способами їх використання на 01.01.2016 р. 

Джерело: розроблено автором на основі даних [243], без урахування АР Крим,                  
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

 

Аналіз земельних часток (паїв), приєднаних до особистих селянських 

господарств без створення юридичної особи (рис. 3.6), свідчить, що частка цих 

паїв коливається по областях: Закарпатська область має найбільшу кількість 

таких земельних ділянок – 75 % від загальної кількості розпайованих земель, 

загальною площею близько 120 тис. га; Чернігівська область – найменшу 

кількість ділянок – 2,2 %, площею 31,2 тис. га.  
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Рис. 3.6. Частка розпайованих земель, приєднаних до особистих селянських 

господарств без створення юридичної особи, у 2014 р., % 

Джерело: розроблено автором на основі даних [247]. 

 

У приватній власності перебуває 31 млн га сільськогосподарських угідь, 

на базі яких створено майже 48 тис. підприємств, що використовують близько 

19 млн га сільськогосподарських угідь; 33 тис. фермерських господарств, у 

власності та користуванні яких 4,4 млн га сільгоспугідь; 16,8 млн господарств 

населення середньою площею 0,9 га і загальною площею бизько 7,6 млн га. 
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Таблиця 3.2 

Динаміка зміни кількості сільськогосподарських підприємств  

у сільському господарстві, одиниць 

Сільськогосподарське 
підприємство 

Роки: 
2006 2008 2010 2012 2014 2016* 

Господарські товариства 7545 7879 7769 8235 7750 8700 
Приватні підприємства 4112 4326 4243 4220 3772 3752 
Кооперативи 1373 1101 952 848 674 738 
Фермерські господарства 42932 43894 41726 40676 39428 33682 
Державні підприємства 371 354 322 296 228 222 
Підприємства інших форм 
господарювання 

1525 1505 1481 1781 691 603 

Усього 57858 59059 56493 56056 52543 47697 
* Без урахування АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції. 
Джерело: складено автором на основі даних [253–255]. 
 

Більше половини цих угідь (11,9 млн га) зосереджено в господарських 

товариствах; 15,5 % – у приватних підприємствах; 2,6 % – у кооперативах;    

21,5 % – у фермерських господарствах; 2,6 % – у державних підприємствах; 

2,6 % – у підприємствах інших організаційних форм. Ситуація дещо зміниться, 

якщо, розглядаючи структуру використання сільськогосподарських угідь, 

урахувати приватний сектор без створення юридичної особи (рис. 3.7). За 

такого підходу 43 % уже зосереджено в господарських товариствах, 20 % –            

у приватному секторі без створення юридичної особи, 14 % – у приватно-

орендних підприємствах, 3 % – у кооперативах, 13 % – у фермерських 

господарствах, 7 % – у підприємствах інших організаційних форм. 

Аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств (табл. 3.2) показує 

чітку тенденцію до зменшення кількості організаційно-правових форм 

господарювання. Для того, щоб зрозуміти, за рахунок чого відбувається таке 

зменшення, проаналізуємо площу сільськогосподарських підприємств. 
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Рис. 3.7. Структура використання сільськогосподарських угідь у 2014 р., % 

Джерело: розраховано автором за даними Держгеокадастру України. 

 

Дані табл. 3.3 свідчать, що зменшення кількості сільськогосподарських 

підприємств відбувається за рахунок збільшення площ землекористування і 

відповідного зменшення числа дрібних та середніх агроформувань. Так, із 

2008 р. середня площа сільськогосподарських підприємств збільшилася з 419,4 

га до 473,9 га. Також зменшилася на 2540 одиниць кількість підприємств, що 

не мали у своєму користуванні сільськогосподарських угідь. Порівняно з            

2008 р. середній розмір підприємства без урахування фермерських 

господарств збільшився на 201,7 га і становить 1570,7 га. Із загальної кількості 

підприємств (41826 одиниць), що мають сільськогосподарські угіддя, з них 

65,4 % підприємств мають площу до 100 га, 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. 
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Таблиця 3.3 

Розподіл сільськогосподарських підприємств за розміром 
сільськогосподарських угідь із 2008 до 2016 рр. 

Площа, га 

2008 2012 2016* 
Кількість 
підпри-
ємств, 

одиниць 

Площа 
сільсько-

господарських 
угідь, тис. га 

Кількість 
підпри-
ємств, 

одиниць 

Площа 
сільсько-

господарських 
угідь, тис. га 

Кількість 
підпри-
ємств, 

одиниць 

Площа 
сільсько-

господарських 
угідь, тис. га 

до 5,0 5965 19,0 5332 16,8 3619 11,5 
5,1–10,0 4213 33,5 3809 30,0 2937 23,1 
10,1–20,0 5170 79,9 4795 74,2 4088 63,5 
20,1–50,0 14118 536,1 13334 23,9 11838 447,8 
50,1–100,0 4892 348,6 5016 360,9 4888 354,2 
100,1–500,0 7572 1832,1 7261 1777,4 7053 1723,1 
500,1–1000,0 2846 2049,7 2624 1883,9 2548 1816,1 
1000,1–2000,0 2863 4090,4 2565 3683,6 2433 3491,6 
2000,1–3000,0 1362 3338,0 1270 3102,5 1103 2686,2 
3000,1–4000,0 721 2481,0 632 2178,9 480 1658,0 
4000,1–5000,0 372 1659,7 334 1481,8 277 1236,6 
5000,1–7000,0 313 1822,7 337 1959,1 260 1526,2 
7000,1–10000,0 148 1216,4 179 1504,3 152 1268,2 
більше 10000,0 93 1721,7 164 3356,5 150 3515,1 

Підприємства, 
що мали 
сільськогоспо-
дарські угіддя 

50648 21228,8 47652 21914,2 41826 19821,2 

Підприємства, 
що не мали 
сільськогоспо-
дарських угідь 

8411 × 8214 × 5871 × 

* Без урахування АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції. 

Джерело: складено автором на основі даних [253–255]. 
 
Як показують дані табл. 3.4, у 2016 р. відбулося подальше укрупнення 

фермерських господарств. Загальна кількість фермерських господарств, що 

мають у своїй структурі сільськогосподарські угіддя, за аналізований нами 

проміжок часу зменшилася на 6270 одиниць. При цьому зросла кількість більш 

великих за своїми розмірами господарств. Так, середній розмір фермерського 

господарства порівняно з 2008 р. збільшився на 25,6 га і становить 138,5 га. 

Орендовані землі фермерських господарств становили 78 % загальної площі 

землі в їх користуванні. Із загальної кількості господарств (38302 одиниць), 

що мають сільськогосподарські угіддя, 30,8 % підприємств мають площу до 

20,0 га, 35,0 % – від 20,1 до 50,0 га, 13,1 % – від 50,1 до 100,0 га, 14,8 % – від 

100,1 до 500,0 га, 6,3 % – понад 500 га.   
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Таблиця 3.4 

Розподіл фермерських господарств за розміром сільськогосподарських 

угідь із 2008 до 2016 рр. 

Площа, га 

2008 2012 2016* 
Кількість 
підпри-
ємств, 

одиниць 

Площа 
сільсько-

господарських 
угідь, тис. га 

Кількість 
підпри-
ємств, 

одиниць 

Площа 
сільсько-

господарських 
угідь, тис. га 

Кількість 
підпри-
ємств, 

одиниць 

Площа 
сільсько-

господарських 
угідь, тис. га 

до 1,0  324 0,3 327 0,2 178 0,2 
1,1–3,0  2451 5,6 2137 4,9 1473 3,4 
3,1–5,0  2830 11,9 2485 10,5 1697 7,2 
5,1–10,0  3873 30,6 3539 27,8 2748 21,6 
10,1–20,0  4802 74,2 4429 68,5 3788 59,0 
20,1–50,0  13328 508,1 12568 477,6 11207 425,5 
50,1–100,0   4072 287,8 4205 299,9 4196 301,5 
100,1–500,0 4778 1087,7 4776 1102,5 4727 1090,1 
500,1–1000,0   1046 729,3 1029 719,1 1131 790,4 
1000,1–2000,0   562 774,9 588 816,3 628 864,5 
2000,1–3000,0  128 310,8 144 351,7 160 390,0 
3000,1–4000,0   51 174,9 48 166,0 42 144,1 
більше 4000,0  57 331,7 57 344,4 57 340,4 

Господарства, 
що мали 
сільськогоспо-
дарські угіддя 

38302 4327,8 36332 4389,4 32032 4437,9 

Господарства, 
що не мали 
сільськогоспо-
дарських угідь 

4144 × 4344 × 1650 × 

* Без урахування АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції. 

Джерело: складено автором на основі даних [253–255]. 
 

Аналіз орендних відносин в Україні показує, що у 2016 р. укладено 

4,7  млн договорів оренди земельних часток (паїв) загальною площею понад 

16,6 млн га, або 60,4 % від загальної площі розпайованих 

сільськогосподарських земель (динаміку передачі земель в оренду наведено в 

дод. Д). Сьогодні, сільськогосподарські підприємства ведуть господарську 

діяльність здебільшого на орендованих землях, частка яких у їх загальному 

землекористуванні становить понад 93 %. 

У попередні роки договори оренди в основному укладали з тими 

господарствами, які отримали земельні паї, однак ця тенденція поступово 

змінюється. Так, переважну більшість договорів оренди (51,7 %) укладено з 

іншими суб’єктами господарювання, які утворились у результаті ринкових 
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трансформацій (рис. 3.8). Можна припустити, що орендодавці втратили довіру 

до сільськогосподарських підприємств, де отримали земельні частки (паї). 

 

 

 

Рис. 3.8. Структура укладених договорів оренди за орендарями 

станом на 01.01.2015 р. 

Джерело: складено на основі даних [247], без урахування АР Крим, м. Севастополя 
та частини зони проведення антитерористичної операції. 
 

Отже, оренда в приватних осіб є загальною і найпоширенішою 

практикою. Приблизно таку саму ситуацію спостерігають і в країнах 

Європейського Союзу, незважаючи на відмінності щодо кількості укладених 

угод на ринку оренди. Проведені нами дослідження (табл. 3.5) свідчать, що 

сільськогосподарські підприємства Чехії та Словаччини здійснюють ведення 

сільського господарства переважно на орендованих землях, частка яких у 

загальному розмірі землекористування становить понад 91 % і 96 % 

відповідно. Фермерські господарства Естонії, Німеччини, Бельгії та Франції 

мають понад 60 % орендованих земель; Іспанії, Італії, Швеції та Нідерландів – 

у межах 30–40 %. У Данії, Польщі й Австрії відмічено найменшу частку 

орендованих земель – до 30 %. У більшості країн ЄС частка орендованих 

сільськогосподарських угідь у загальній площі сільськогосподарського 

землекори-стування має тенденцію до збільшення. 
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Таблиця 3.5 

Питома вага власних і орендованих земель сільськогосподарських 

підприємств і фермерів України та Європейського Союзу  

(у відсотках до загальної площі сільськогосподарських земель) 

Країна Власні землі, % Орендовані землі, % 
Данія  76 24 
Польща 72 28 
Австрія  71 29 
Іспанія  67 33 
Італія  63 37 
Нідерланди  62 38 
Швеція  56 44 
Естонія 38 62 
Німеччина  32 68 
Бельгія  25 75 
Франція  16 84 
Чехія 9 91 
Словаччина 4 96 
Україна 7 93 

Джерело: розроблено автором на основі даних [247, 256] і власних розрахунків. 

 
Нині в сільському господарстві України орендні відносини є 

домінуючою формою реалізації селянами права на землю. Одна з вагомих 

причин, що спонукає селян здавати землю в оренду, – це неспроможність 

самостійно її обробляти, оскільки, як показують дослідження, орендодавцями 

головним чином є селяни-пенсіонери, які у 2017 р. уклали майже 2441,7 тис 

договорів оренди землі, що становить 52,9 % від усіх укладених договорів. 

Більшість договорів (2,2 млн) укладено терміном на 8–10 років. 

Орендні відносини, як важлива складова формування оптимального 

землекористування та форма ринкових операцій із землею, повинна сприяти 

руху земельних ділянок до ефективного господаря. Останнім часом в Україні 

таку закономірність поступово починаємо спостерігати. У структурі договорів 

оренди питома вага довгострокової оренди – понад шість років –зросла до 

61,4 % (табл. 3.6). Короткострокова оренда терміном дії до трьох років 

практично зникла і становить лише 3 %.   
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Таблиця 3.6 

Динаміка укладання договорів оренди за строком їх дії, % 

Строк дії 
договору оренди 

2001 р. 2005 р. 2010 р. 2015 р.* Відхилення 
2015 р., 

«+,-» 

На 1–3 роки 45,7 26,2 10,0 3,1 -42,6 

На 4–5 років 41,2 61,4 49,0 35,5 -5,7 

На 6–10 років 11,3 10,2 30,6 46,4 +35,1 

Понад 10 років 1,8 2,2 10,4 15,0 +13,2 
* Без урахування АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції. 
Джерело: розраховано автором за даними Держгеокадастру України. 
 

Важливою причиною таких позитивних змін є набуття чинності з                     

7 квітня 2015 р. Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)" № 191-

VIII від 12.02.2015 р., яким установлено мінімальний термін оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого 

селянського господарства – сім років.  

Збільшення частки довгострокової оренди є передумовою для більш 

дбайливого ставлення до земельних ділянок сільськогосподарського 

землекористування, недопущення їх виснаження в короткотерміновому 

періоді. Але можна припустити, що землевласники сьогодні не готові здавати 

в оренду свої земельні ділянки на довгостроковий період за низькою орендною 

платою. 

Законодавством визначено, що ставка орендної плати за користування 

землею не може бути нижчою за 3 % від нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок. Але, як показують дослідження (рис. 3.9), не в усіх 

областях країни орендарі дотримуються цієї норми. Найнижчий розмір 

орендної плати (1,4 % від нормативної грошової оцінки) сплачують у 

Закарпатській області, а найбільший (3,9 %) – у Полтавській області. Жодної 
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угоди оренди земельних часток (паїв) із орендною ставкою меншою за 3 % не 

укладено в Черкаській, Харківській, Рівненській, Житомирській та 

Полтавській областях. 

 

 
Рис. 3.9. Частка орендної плати за земельні паї від їх нормативної грошової 

оцінки, 2016 р., % 

Джерело: розроблено автором за даними Держгеокадастру України і власних 
розрахунків, без урахування АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції. 

 

Оптимальною, з урахуванням ринкової кон’юнктури й аграрної 

практики, що склалася в Україні, фахівці вважають вартість оренди землі на 

рівні 8 % від її нормативної грошової оцінки, строк дії договору – сім років 

[257]. Порівняно з 2001 р. у 2016 р. розмір орендної плати збільшився у 

гривневому еквіваленті майже в п’ятнадцять разів і становить у середньому 

1093,4 грн/га. Домінування натуральної форми виплати орендної плати 

(сільськогосподарською продукцією), питома вага якої 55,7 %, зумовлено, на 

нашу думку, наявністю в потенційних орендодавців підсобних господарств. 

Але останніми роками відбувається зменшення частки натуральної форми 

орендної плати (у 2001 р. її частка становила 77,4 %) (табл. 3.7). 

 

58 %

21 %

21 %

2–3 % від нормативної грошової оцінки земельних ділянок
до 2 % від нормативної грошової оцінки земельних ділянок
3 % і більше від нормативної грошової оцінки земельних ділянок
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Таблиця 3.7 

Динаміка плати за оренду земельних ділянок  

і земельних часток (паїв) в Україні 

Показник 
2001 р. 2008 р. 2014 р. 

млн грн % млн грн % млн грн % 
Загальна сума виплат 
згідно з укладеними 
договорами оренди, у т.ч.: 

1589 100 2438 100 11373 100 

у грошовій формі 222 13,9 460 18,9 4734 41,6 
у натуральній формі 
(продукцією) 

1230 77,4 1866 76,5 6336 55,7 

відробіткова (послуги) 138 8,7 112 4,6 301 2,6 
Плата за 1 га на рік, грн 140 - 140 - 664 - 
За земельний пай 560  560  2656  

Джерело: розроблено автором за даними Держгеокадастру України і власних 
розрахунків. 

 
Розвиток орендних земельних відносин є дуже важливим для соціально-

економічної сфери України. Це пояснюється, насамперед, визнанням у країні 

пріоритетного значення земель сільськогосподарського призначення серед 

інших категорій земель, наявністю мораторію на відчуження земельних часток 

(паїв), а тому цей сектор економіки потребує особливої уваги. Окремі науковці 

зауважують, що для селян орендна плата за землю є додатковим, подекуди й 

основним, джерелом доходів, від якого в сучасних умовах відмовитися просто 

нереально. 

На нашу думку, такі судження дещо перебільшені. Так, орендна плати 

займає дуже незначну частку в структурі доходів сільського населення – лише 

2 %. Дані рис. 3.10 свідчать, що порівняно із середньомісячною номінальною 

заробітною платою в сільському господарстві розмір орендної плати за 

земельний пай дуже малий і з кожним роком зменшується. Якщо у 2000 р. 

співвідношення між орендною платою та середньомісячною номінальною 

заробітною платою становило 1/3, то у 2014 р. – уже 1/11. 

Для аналізу купівельної спроможності селян застосовано "Індекс біг-

мака" – неофіційний показник, який публікує журнал "The Economist". Цей 
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показник вимірює паритет купівельної спроможності між двома валютами й 

відображає ринковий курс обміну валюти на основі різниці певного продукту 

(за еталон приймають середню ціну бутерброда "біг–мака" у США). "Індекс 

біг-мака" щільно пов’язаний з індексом паритету купівельної спроможності, а 

той передусім залежить від економічного розвитку країни (стану її платіжного 

балансу, конкуренто-спроможності національних товарів на світовому ринку). 

Було визначено [258], що індекс якщо і не є точним, але все одно дає найбільш 

точні цифри. 

 

Рис. 3.10. Динаміка плати за оренду земельних ділянок та середньомісячної 

номінальної заробітної плати, грн/міс 

* Без урахування АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції. 

Джерело: розроблено автором за даними Держгеокадастру України, 
Держкомстату України та журналу "The Economist" [259]. 

 
За даними рис. 3.10 із 2008 р. недооціненість гривні має тенденцію до 

збільшення і у 2017 р. становить 68 %. Це свідчить про зниження купівельної 
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спроможності селян, навіть незважаючи на позитивну тенденцію до зростання 

середньомісячної зарплати в сільському господарстві та орендної плати. 

Станом на початок 2018 р., за даними журналу "The Economist" [259], 

українська гривня стала першою найбільш недооціненою валютою у світі за 

"Індексом біг-мака", який становить -69,0 %. 

В Україні орендна плата є набагато нижчою порівняно з розвиненими 

країнами. Ми вважаємо, що розмір орендної плати повинен зростати з 

підвищенням ефективності аграрного виробництва та поліпшенням 

економічного становища орендарів, оскільки головним критерієм земельної 

власності є дохід, який можна від неї отримати. 

Підсумовуючи результати проведення земельної реформи й аналізу 

використання земель сільськогосподарського призначення, можна відмітити 

позитивні зміни: землю передано у власність селян і збережено за ними, а 

власник може вільно розпоряджатися нею на свій розсуд: створити власне 

господарство, передати в оренду й одержувати орендну плату, передати 

спадкоємцям; земля належить селянам і збережена від привласнення 

окремими групами підприємців. Слід зазначити зростання середньомісячної 

заробітної плати в сільському господарстві. У 1999 р. співвідношення 

заробітної плати в сільському господарстві до її розміру в промисловості 

становило 46,4 %, у 2016 р. – уже 66,4 %. 

Організовані внаслідок трансформування аграрного сектора 

господарські структури забезпечили позитивні зрушення у виробництві 

сільськогосподарської продукції. Основні показники економічної 

ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в 

сільськогосподарських підприємствах України наведено в табл. 3.8.  

Вирощуючи понад 65 млн т зернових та більше 13 млн т насіння 

соняшнику на рік, Україна на сьогодні є одним із найбільших світових 

виробників і експортерів сільськогосподарської продукції. Зокрема у 2016 р. 

валовий збір зернових досяг 66,1 млн т, із них пшениці – 26,0 млн т, кукурудзи 

– 28,1 млн т, ячменю – 9,4 млн т. При цьому в загальному обсязі виробництва 
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зернових переважає фуражне зерно: у 2016 р. продовольчого зерна отримано 

40 %, фуражних зернових – 60 % [260]. Крім того, Україна посідає перше місце 

у світі за обсягом виробництва соняшнику, а також виробництва й експорту 

соняшникової олії. 

Таблиця 3.8 

Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції 

в сільськогосподарських підприємствах України 

Показники 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2014 р. 2016 р.* 
Продукція сільського господарства, млрд 
грн  

60,0 72,6 94,1 139,1 145,1 

у т.ч. продукція: 
рослинництва, 45,8 55,7 66,8 105,5 113,4 
тваринництва 14,2 16,9 27,3 33,6 31,7 

Продуктивність праці на й зайнятого, у 
потсійних цінах 2010 р., тис грн 

27,1 72,6 132,7 227,7 275,3 

у т.ч.    рослинництво, – 86,2 133,6 228,9 270,9 
тваринництво – 48,0 130,4 224,1 292,5 

Чистий прибуток (збиток), млрд грн – – 17,3 21,1 89,3 
Рівень рентабельності, % -1,0 6,8 24,5 21,4 32,7 
у т.ч.    культури зернові та зернобобові, 64,8 43,3 14,2 25,7 37,8 

соняшник 52,2 24,3 62,8 36,7 61,9 
молоко -6,0 12,2 17,8 11,1 18,6 
велика рогата худоба на м'ясо -42,3 -25,0 -35,4 -16,9 -23,2 

Кількість найманих працівників, тис осіб – – 645,2 528,9 507,7 
* Без урахування АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції. 
Джерело: розроблено автором за даними Держкомстату. 
 
Протягом останнього десятиліття Україна суттєво збільшила доходи від 

аграрного експорту – вони зросли майже в чотири рази внаслідок зростання 

світових цін на сільськогосподарську продукцію та нарощування фізичних 

обсягів експорту агропромислового комплексу з України. Фізичні обсяги 

експорту зернових за останні 10 років також більше ніж потроїлися і 

становили 39,487 млн тонн зерна у 2015–2016 маркетинговому році, що на 

13,5 % вище попереднього сезону [260]. У 2016 р. частка сільськогоспо-

дарських товарів та продукції харчової промисловості в загальному експорті 

України становила 45 %, тоді як у 2010 р. – 19,3 %, у 2005 р. – 12,6 %. Також 

у 2016 р. агропромисловий комплекс закріпив лідерство за обсягами експорту 

в Україні, обігнавши навіть металургію (роль металургійного експорту 
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зменшилася через воєнний конфлікт на сході країни та погіршення зовнішньої 

кон’юнктури). 

Але, крім позитивних результатів реформування земельних відносин, є і 

невирішені проблеми, пов’язані з використанням земель сільськогоспо-

дарського призначення: незавершене формування земельного законодавства; 

відсутність наповнення об’єктивними даними реєстрів і баз даних, необхідних 

для забезпечення прав власності на землю та ефективного контролю над 

дотриманням норм і правил належного землекористування; неефективне 

використання великої кількості розпайованих земельних ділянок; 

неефективність орендних відносин; мораторій на продаж земель 

сільськогосподарського призначення; подрібнення сільськогосподарського 

землекористування. 

Саме проблемі фрагментації земель сільськогосподарського 

призначення буде приділено увагу в наступному підрозділі, у якому ми 

спробуємо дослідити рівень фрагментації земель і з’ясувати чи є вона 

проблемою для розвитку сільського господарства України.  

 

3.2. Рівень фрагментації земель сільськогосподарського     

землекористування  

 

Проблемі фрагментації, або, як її ще називають в українській науковій 

літературі, парцеляції, приділяли увагу небагато вчених-економістів і 

землевпорядників [188, 261–263], які відмічали її масштаби та причини 

виникнення. Однак жодну з праць не було присвячено проблемі оцінки рівня 

фрагментації та її впливу на використання земель сільськогосподарського 

призначення, формування сільськогосподарського землекористування 

господарств і ведення сільського господарства. Саме на ці запитання 

спробуємо знайти відповіді.  

Раніше ми вже розглядали теоретичні основи фрагментації земель і 

з’ясували, що під нею потрібно розуміти ситуацію, коли агроформування чи 
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землекористування складається з кількох несуміжних між собою земельних 

ділянок, які перебувають у власності або/та на умовах оренди. У першу чергу, 

фрагментацію земель слід розуміти як просторову проблему, але водночас і як 

багатозначний феномен. Залежно від того, який критерій обирають за 

"цілісність" землеволодіння/землекористування, фрагментація земель буває 

чотирьох типів: фрагментація власності на землю, фрагментація використання 

земель, внутрішня фрагментація, а також відокремлення володіння від 

користування землею. Детальну характеристику цих типів наведено в 

першому розділі, тому розглянемо їх стосовно українських реалій 

використання земель сільськогосподарського призначення. 

Безумовно, в Україні наявна фрагментація власності на землю, оскільки 

під час демонополізації державної форми власності на землю відбулося 

подрібнення сільськогосподарських земель за принципом справедливого 

розподілу і країна отримала 6,9 млн власників земельних ділянок середнім 

розміром 4 га. Незважаючи на мораторій на відчуження сільськогоспо-

дарських земель, процес подрібнення земельних ділянок (хоча поки що і 

віртуального) у власності громадян продовжується через реалізацію права 

спадкування. За даними земельного обліку, кількість нотаріально посвідчених 

переходів права на земельну частку (пай) шляхом успадкування вже становить 

близько 14 % від загальної кількості виділених паїв. При цьому здебільшого 

земельні ділянки успадковують кілька спадкоємців. Це означає, що кількість 

власників земельних часток (паїв) сьогодні є значно більшою, ніж на початку 

паювання земель державного земельного фонду. 

Фрагментація власності на землю може ускладнюватися, якщо земельні 

ділянки малі за розміром, дуже віддалені одна від одної, частки кожного 

співвласника земельної ділянки при виділенні в натурі занадто малі для 

ведення сільського господарства. Але право власності на землю, відповідно до 

земельного реєстру, не дає повної картини про масштаби фрагментації, тому 

що вона не завжди показує реальні умови виділення та використання 

земельних ділянок на місцевості. На практиці відокремлені земельні ділянки 
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можуть використовуватися об’єднано шляхом їх оренди. Так, на сьогодні в 

Держгеокадастрі зареєстровано лише 73 % земельних ділянок, які можна 

побачити на Публічній кадастровій карті України. А інформація щодо 

землекористувачів (орендарів) земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення взагалі відсутня. Слід зазначити, що сама по собі фрагментація 

власності на землю не є проблемою і не впливає на виникнення фрагментації 

використання земель, принаймні безпосередньо. 

Фрагментація використання земель характеризується кількістю 

землекористувачів (орендарів). Зокрема, в Україні 31 млн га 

сільськогосподарських угідь перебуває в користуванні майже 53 тис. 

землекористувачів. Але за такими даними не можна з упевненістю зазначити, 

чи впливають відособлені земельні ділянки на розвиток малих за розміром 

сільськогосподарських землекористувань або на створення фрагментованих 

агроформувань, тому що один землекористувач може обробляти єдиним 

масивом велике за площею землекористування, яке представлено сукупністю 

земельних ділянок, або декілька несуміжних землекористувань (земельних 

ділянок), що перебувають у власності кількох землевласників як єдине ціле 

землекористування. 

З метою наочного відображення існуючих типів фрагментації земель в 

Україні скористаємося запропонованим Ф. Ремболдом (F. Rembold) [22] 

методом, який полягає в побудові двох кіл, радіус яких представлено кількістю 

землевласників і землекористувачів (рис. 3.11).  

Під час побудови радіусів кіл використано тільки дані щодо 

землевласників та землекористувачів земельних часток (паїв). До 

землекористувачів віднесено як власників земель, які використовують свої та 

чужі земельні ділянки на умовах оренди, так і підприємства, що не мають у 

власності сільськогосподарських угідь. 

Наведений рисунок лише підтверджує розвиненість і розповсюдженість 

орендних відносин в Україні, які відіграють визначальну роль у використанні 

земель сільськогосподарського призначення. Наочне зображення відносин 
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між власниками та користувачами земельних часток (паїв) дають змогу 

зробити такі висновки: 1) чим менша зона перекриття землевласників і 

землекористувачів, тим більша роль оренди; 2) зменшення кількості 

землевласників і землекористувачів та/або збільшення зони їх перекриття 

означає зменшення рівня фрагментації земель; 3) в Україні відбувається 

фрагментація земель, яка характеризується відокремленням землевласників 

від викорис-тання їхніх власних земель. 

 

Рис. 3.11. Схематичне представлення типів фрагментації земель  

в умовах України 

Джерело: власна розробка автора. 
 
На нашу думку, за таким методом доцільно відобразити ситуацію щодо 

площ використання сільськогосподарських угідь цими самими 

землевласниками і землекористувачами (рис. 3.12). 

Як бачимо, 17 млн га сільськогосподарських угідь перебувають у 

користуванні 53 тис. орендарів, а це становить 61,8 % від загальної площі 

угідь, представлених земельними частками (паями), що перебувають у 

приватній власності громадян. Однак такий метод не дає повної 

характеристики сучасного рівня фрагментації земель, оскільки він базується 

на середніх площах землекористування сільськогосподарських підприємств, а 

не на кількості та розкиданості земельних ділянок, які входять до їх структури. 

Такі особливості показує внутрішня фрагментація земель.  

5,7 млн власників, які особисто 
не обробляють власні земельні 
частки (паї)  

53 тис. землекористувачів    
(орендарів) 
1,2 млн власників, які особисто 
обробляють свої земельні 
частки (паї)  
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Рис. 3.12. Стан використання сільськогосподарських угідь землевласниками 

та землекористувачами в Україні 

Джерело: власна розробка автора. 

 
Внутрішня фрагментація земель традиційно є основним предметом 

вивчення експертів із консолідації земель для обґрунтування важливості 

запровадження та проведення консолідації земель. Це зумовлено тим, що саме 

цей тип фрагментації впливає на ефективність ведення сільського 

господарства. Тому вважаємо за необхідне проаналізувати, чи притаманна 

внутрішня фрагментація земель сучасній системі організації 

сільськогосподарського виробництва в Україні. 

У першому розділі ми вже розглянули методику визначення 

фрагментації земель у розвинених країнах світу. Тому для подальшого аналізу 

внутрішньої фрагментації земель в Україні було обрано три типи показників: 

- показники, що характеризують розмір та кількість земельних 

ділянок; 

- показники, що характеризують протяжність меж і конфігурацію 

земельних ділянок; 

- показники рівня фрагментації земель.  

До показників, які характеризують розмір та кількість земельних 

ділянок землекористування сільськогосподарського підприємства, належать: 

22,8 млн га с.-г. угідь, що 
перебувають у власності,  
але не обробляються 
особисто власниками землі 

4,7 млн га с.-г. угідь, що 
особисто обробляються 
власниками землі  

17 млн га с.-г. угідь, що 
обробляються орендарями  
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кількість земельних ділянок; середня кількість земельних ділянок, що 

припадає на одного землевласника; середня площа земельної ділянки; середня 

площа земельних ділянок, що припадає на одного землевласника.  

Протяжність меж і конфігурація земельних ділянок 

(землекористування) є важливими показниками, які впливають на 

ефективність використання земель у процесі ведення сільського господарства. 

Для аналізу протяжності меж сучасних землекористувань 

сільськогосподарських підприємств обрано показник щільності протяжності 

меж, що являє собою співвідношення протяжності меж до одиниці площі:  

 

,                                         (3.1) 

 
де ED – щільність протяжності меж; 

р – периметр і-ї земельної ділянки; 

А – загальна площа землекористування. 

Для характеристики конфігурації земельних ділянок і 

землекористування в цілому обрано два показники: середньозважений 

показник конфігурації земельної ділянки та показник фрактальної розмірності.  

Середньозважений показник конфігурації землеволодіння (землекорис-

тування) розраховується за формулою: 
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де Кк – середньозважений коефіцієнт конфігурації землеволодіння 

(землекористування); 

р – периметр і-ї землеволодіння (землекористування); 

а – загальна площа і-ї землеволодіння (землекористування). 

Коефіцієнт дорівнює 1, якщо землеволодіння (землекористування) 

має форму круга або квадрата і збільшуються із більш неправильною 

конфігурацією. 
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Фрактальна розмірність показує ступінь складності конфігурації та 

коливається від 1, коли конфігурація є відносно простою (наприклад, квадрат), 

до 2, коли конфігурація є більш складною та зигзагоподібною. Фрактальну 

розмірність розраховують так: 
 

,           (3.3) 

 

 

 
де DLFD – подвійний логарифм фрактальної розмірності; 

р – периметр і-ї земельної ділянки; 

а – площа і-ї земельної ділянки [212, c. 1393]. 

Подвійний логарифм фрактальної розмірності наближається до 1, за 

умови дуже простого периметра, і до 2, за наявності складного та 

зигзагоподібного периметра. 

Для оцінки рівня фрагментації земель використано коефіцієнти 

Сімпсона, Сіммонса та Янужевські, методику визначення яких наведено в 

розділі 2. 

З метою визначення рівня фрагментації земель та сучасного стану їх 

використання в Україні ми прийняли рішення провести такий аналіз на рівні 

кількох сільських рад Харківської та Полтавської областей.  

Основною базою отримання даних були Технічна документація із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на 

земельну ділянку, Проекти землеустрою щодо організації території земельних 

часток (паїв), дані територіальних органів Держгеокадастру України і 

Департаменту державної реєстрації. Точність визначення площ залежала від 

точності площ, поданих у цій землевпорядній документації. Слід зазначити, 

що в процесі аналізу рівня фрагментації земель брали до уваги сучасний стан 

використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення (паїв) 

та земель, наданих для ведення фермерського господарства, а земельні ділянки 
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особистих селянських господарств не враховували. Зважаючи на повноту 

наявної інформації, було обрано Зарожненську сільську раду Чугуївського 

району та Качалівську сільську раду Краснокутського району Харківської 

області, а також Придніпрянську сільську раду Кобеляцького району та 

Климівську сільську раду Карлівського району Полтавської області. 

Характеристику показників фрагментації земель на рівні обраних 

сільських рад Полтавської та Харківської областей наведено в табл. 3.9. Аналіз 

даних чотирьох сільських рад показує високий рівень фрагментації земель та 

фрагментації власності на землю: середній коефіцієнт Сімпсона – 0,997, 

коефіцієнт Сіммонса – 0,003. На одного землевласника припадає в середньому 

трохи більше, ніж одна земельна ділянка. У першу чергу це зумовлено 

методикою розпаювання земель і порядком виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), коли одному 

землевласнику надавали дві земельні ділянки, сума нормативної грошової 

оцінки земель яких не перевищувала середню вартість земельної частки (паю) 

по підприємству. По-друге, це пояснюється можливістю передавати земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення в спадщину.  

Також під час виділення земельних ділянок на місцевості за бажанням 

осіб, які мали право на дві та більше земельних часток (паїв), земельні ділянки 

виділяли єдиним масивом. Але, як свідчать результати дослідження, подані в 

табл. 3.9, таких випадків було дуже мало. 

Модальне значення площі земельних ділянок використано для 

відображення найпоширенішого розміру земельної ділянки, оскільки без 

планово-картографічного матеріалу середня площа не відображає реального 

стану розподілу земель. Середні та модальні значення площ земельних ділянок 

між радами є різними, адже їх розмір залежав від загальної кількість осіб, які 

мали право на земельну частку під час розпаювання земель, і якості 

агровиробничих груп ґрунтів. 
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Таблиця 3.9 

Оцінка фрагментації власності на землю за межами  

окремих сільських рад 

№ 
з/п Показник 

Придніпрян-
ська сільська 

рада 
Кобеляцького 

району 

Климівська 
сільська рада 
Карлівського 

району  

Зарожненська 
сільська рада 
Чугуївського 

району 

Качалівська 
сільська рада 
Краснокут-

ського району 

1 Кількість 
землевласників, 
одиниць 

741 625 256 718 

2 Кількість 
земельних 
ділянок, одиниць 

753 674 292 745 

3 Середня кількість 
земельних 
ділянок, що 
припадає на 
одного 
землевласника, 
одиниць 

1,02 1,08 1,14 1,04 

4 Загальна площа 
земельних 
ділянок, га 

2115,40 2685,63 2010,2896 2456,7771 

5 Мінімальна 
площа земельної 
ділянки, га 

0,48 0,15 0,5547 0,1847 

6 Максимальна 
площа земельної 
ділянки, га 

5,60 71,00 50,0000 5,8030 

7 Середня площа 
земельних 
ділянок, га 

2,81 3,98 6,8846 3,2977 

8 Модальне 
значення площі 
земельних 
ділянок, га 

2,74 3,23 6,4725 3,1730 

9 Коефіцієнт 
Сімпсона  0,998 0,997 0,995 0,998 

10 Коефіцієнт 
Сіммонса 0,002 0,003 0,005 0,002 

11 Коефіцієнт 
Янужевські 0,037 0,040 0,060 0,037 

Джерело: розроблено автором. 
 

Тепер проаналізуємо рівень фрагментації використання земель на 

території тих самих сільських рад (табл. 3.10). Результати дослідження 

підтверджують отримані нами результати і висновки щодо фрагментації у 

використанні земель у цілому по Україні. Так, у середньому лише 3 % 

власників особисто використовують власні земельні ділянки, решта досі 
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самостійно не користуються ними і надають землю в користування іншим 

господарюючим суб’єктам. Це приводить до того, що землекористування 

сільськогосподарських підприємств складається з великої кількості земельних 

ділянок, а тому коефіцієнт протяжності меж має досить великі значення. 

Таблиця 3.10 

Рівень фрагментації використання земель  

за межами окремих сільських рад 

№ 
з/п 

Показник 

Придніпрян-
ська сільська 

рада 
Кобеляцького 

району 

Климівська 
сільська рада 
Карлівського 

району  

Зарожненська 
сільська рада 
Чугуївського 

району 

Качалівська 
сільська рада 
Краснокут-

ського району 

1 Кількість 
агроформувань, шт. 

2 7 5 2 

2 Середня площа 
агроформувань, га 

977,25 383,66 402,0579 1208,3736 

3 Середня кількість 
земельних ділянок в 
агроформуванні, шт. 

348,5 96,7 58,4 248,3 

4 Частка орендованих 
земельних ділянок, % 

92 96 95 98 

5 Орендарі, одиниць 2 5 3 2 
6 Власники, що 

обробляють лише 
свою землю, осіб 

56 2 2 12 

7 Власники, що не 
обробляють свою 
землю особисто, осіб 

685 623 254 706 

8 Власники, що не 
обробляють свою 
землю особисто, % 

92 99 99 98 

9 Коефіцієнт 
конфігурації 
Газіровські 

0,54 0,61 0,4891 0,5488 

10 Середній показник 
конфігурації 
земельних ділянок 

1,368 1,329 1,544 1,379 

11 Середньозважений 
показник 
конфігурації 
земельних ділянок 

1,361 1,311 1,519 1,373 

12 Коефіцієнт 
протяжності меж 
земельних ділянок 

287,323 255,236 202,031 266,696 

Джерело: розроблено автором. 
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За даними табл. 3.10, на території досліджених сільських рад діючі 

агроформування мають у своїй структурі земельні ділянки з простою 

прямокутною конфігурацією, про що свідчать коефіцієнти конфігурації 

Газіровські та середньозважені показники конфігурації земельних ділянок. 

Тому, загальна конфігурація землекористувань сільськогосподарських 

підприємств є досить простою. 

На території Климівської сільської ради Карлівського району 

Полтавської області та Зарожненської сільської ради Чугуївського району 

Харківської області кількість агроформувань відрізняється від кількості 

орендарів. Це пояснюється наявністю фермерських господарств, до складу 

яких входять лише власні землі фермера площею до 50 га ріллі. 

Для більш глибокого аналізу рівня фрагментації земель необхідно 

провести дослідження щодо оцінки рівня внутрішньої фрагментації земель 

сільськогосподарських підприємств на території досліджуваних рад. Для 

цього потрібно обрати критерії, за якими будемо оцінювати сучасний рівень 

фрагментації земель. На першому етапі під час вибору таких критеріїв ми 

повинні дотримуватися певних властивостей, що роблять їх використання 

виправданим, а саме: 

- повнота – критерії мають охоплювати всі найголовніші аспекти 

поставленої мети; 

- операційна дієвість – критерії повинні бути однозначно зрозумілими 

проектувальникам та особам, які приймають рішення, і сприяти прийняттю 

ефективних рішень, тобто характеризувати основні аспекти аналізованої 

ситуації та бути доступними для отримання оцінок щодо них; 

- ненадмірність – бути позбавленим елементів дублювання під час 

оцінки варіантів рішень; 

- вимірюваність – можливість об'єктивної оцінки критерію. 

- стислість, що позбавляє процедуру багатокритеріального оцінювання 

громіздкості й ускладненості; 

- розкладність – можливість розбити (розкласти) критерії на дрібні 

групи для зручності одночасної роботи з ними;  
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- мінімальна розмірність – у набір критеріїв для оцінювання 

аналізованої ситуації доцільно включати лише ті критерії, без яких воно 

неможливе [267–268].  

На другому етапі остаточні критерії вибирають з початкового набору, 

основаного на дотриманні вимог щодо відсутності надмірності або 

незалежності обраних критеріїв. Іншими словами, критерії слід визначити 

таким чином, щоб уникнути дублювання наслідків рішення, тому що це може 

вплинути на користь окремих альтернатив і призвести до неправдивих 

результатів. Це може бути знайдено шляхом простого розрахунку коефіцієнта 

кореляції між двома змінними. Розмір землеволодіння чи землекористування 

безпосередньо пов'язаний з розміром земельних ділянок, оскільки перше є 

сумою останнього, а кількість земельних ділянок, що припадає на одне 

землеволодіння (землекористування), корелює із середнім розміром ділянок, 

адже саме середній розмір земельних ділянок використовують як знаменник 

для розрахунку розміру землеволодіння (землекористування). Аналогічним 

чином кількість земельних ділянок корелює з їх розкиданістю.  

Таким чином, для визначення рівня фрагментації земель було обрано 

десять показників, які розраховували окремо для кожного сільськогоспо-

дарського підприємства: загальна площа агроформування, кількість земельних 

ділянок, модальне значення розміру земельних ділянок, середньозважений 

показник конфігурації земельних ділянок, фрактальна розмірність, коефіцієнт 

конфігурації Газіровські, коефіцієнт фрагментації Янужевські, коефіцієнт 

фрагментації Сіммонса, протяжність меж земельних ділянок, протяжність меж 

агроформування. Методику їх розрахунку частково наведено вище та                         

в розділі 2.  

Оцінку внутрішньої фрагментації земель сільськогосподарських 

підприємств на основі використання зазначених показників подано в                  

табл. 3.11. Отримані результати показують, що на території кожної 

досліджуваної сільської ради є сільськогосподарські монополісти щодо 

користування земельними ділянками на умовах оренди, до структури 

землекористування яких входять багато земельних ділянок. 
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Таблиця 3.11 
Оцінка внутрішньої фрагментації сільськогосподарських землеволодінь (землекористувань) 

Назва 
агроформування 

Площа, 
га 

Кількість 
земельних 
ділянок, 
одиниць 

Модальне 
значення 
розміру 

земельної 
ділянки, га 

Середньозважений 
показник 

конфігурації 
земельних ділянок 

Фрактальна 
розмірність 

Коефіцієнт 
конфігурації 
Газіровскі 

Коефіцієнт 
фрагментації 

Янужевскі 

Коефіцієнт 
фрагментації 

Сіммонса 

Протяжність 
меж 

земельних 
ділянок 

Протяжність 
меж 

агрофор-
мування 

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: розроблено автором
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Коефіцієнти внутрішньої фрагментації земель Сіммонса та Янужевскі 

свідчать про високий рівень фрагментації в усіх землекористуваннях 

сільськогосподарських підприємств, крім фермерських господарств і 

земельних ділянок одноосібників. Такі результати є закономірними, адже 

землекористування фермерських господарств і одноосібників складаються з 

однієї або двох земельних ділянок.  

Середньозважений показник конфігурації земельних ділянок, а 

відповідно і землекористувань агроформувань, свідчить про їх нескладну 

конфігурацію. Але ось показники фрактальної розмірності для ФГ "Дарій" і 

ТОВ "Добробут" перевищують допустимі значення і мають 2,3642 і 2,9028 

відповідно, а ПП "Ярмола" взагалі – 7,9175. Це підтверджує те, що у структурі 

землекористування ці агроформування мають декілька земельних масивів 

віддалених один від одного. Чим більшою є віддаленість, тим більшим є 

значення коефіцієнта.  

Під час аналізу показників фрагментації земель ми встановили зв'язок 

між їх значеннями та позитивним або негативним впливом на рівень 

фрагментації земель. Зокрема, позитивно впливають на розвиток фрагментації 

земель високі значення таких показників, як кількість земельних ділянок 

(землевласників), середньозважений показник конфігурації земельних 

ділянок, фрактальна розмірність, протяжність меж земельних ділянок. 

Негативний вплив на фрагментацію земель мають значення таких показників: 

коефіцієнти конфігурації Газіровскі, фрагментації Янужевскі та Сіммонса, 

площі земельної ділянки й агроформування, протяжність меж 

агроформування. Одні з наведених показників сприяють збільшенню рівня 

фрагментації земель, інші, а навпаки, обмежують його, причому вони тісно 

пов’язані один з одним і часто діють у протилежних напрямах. 

Дійсно, наведений вище перелік показників фрагментації земель не є 

вичерпним. Так, до факторів, що впливають на рівень фрагментації земель, 

можна додати природні умови (рельєф території, наявність земель 

сільськогосподарського призначення, якість ґрунтів та ін.). Наприклад, у 
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сільськогосподарських підприємствах Полісся України різні ґрунтові 

різновиди, розосередженість орних земель (особливо гострим це питання є для 

передгірських і гірських районах Карпат), заболоченість земельних ділянок, 

наявність лісів, чагарників сприяють обмеженню розмірів і розкиданості 

земельних ділянок, а відповідно і господарств. Подібні умови характерні для 

територій Лісостепу, де земельні масиви пересічені ярами, балками, 

перелісками. А масиви орних земель Степу України не мають суттєвих 

природних перешкод, що сприяло виділенню під час розпаювання великих за 

площею земельних ділянок і збільшенню розмірів сільськогосподарських 

підприємств. Визначаючи рівень фрагментації земель, природний фактор не 

брали до уваги, оскільки вся досліджувана територія знаходиться в зоні 

Лісостепу. 

Також на рівень фрагментації земель впливають відстань між 

земельними ділянками, наявний транспортний доступ до земельних ділянок, 

спільна (часткова, сумісна) власність на земельну ділянку, поділ спадщини, 

ринок земель. Більш повний перелік показників, що впливають на рівень 

фрагментації земель, наведено в табл. 3.12. 

На нашу думку, такі показники і фактори, як рельєф території, ринок 

земель, транспортний доступ до земельних ділянок, не мають однозначного 

позитивного або негативного впливу на розвиток фрагментації, тому, їх не 

включено до табл. 3.12. Це зумовлено тим, що вплив зазначених показників 

залежатиме від багатьох факторів: місця розташування земель і природних 

умов; державної політики та законодавства щодо визначення мінімальних 

розмірів земельних ділянок сільськогосподарського призначення та їх 

максимальної кількості й розміру, що можуть перебувати у власності однієї 

особи; наявності або відсутності ринку земель сільськогосподарського 

призначення тощо. Що стосується транспортного доступу до земельних 

ділянок, то цей показник ми не брали до уваги, оскільки для умов України 

сьогодні це не є проблемою. 
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Таблиця 3.12 

Взаємозв’язок між дослідженими показниками  

фрагментації земель  

Показники, що позитивно впливають 
на розвиток фрагментації земель 

Показники, що негативно впливають 
на розвиток фрагментації земель 

- Кількість земельних ділянок 
(землевласників) 

- Середньозважений показник 
конфігурації земельних ділянок 

- Коефіцієнт фрагментації Сімпсона 
- Середньозважена відстань між 

земельними ділянками 
- Фрактальна розмірність 
- Протяжність меж земельних ділянок 
- Поділ спадщини 
- Спільна власність на земельну 

ділянку 

- Середньозважена площа 
агроформування  

- Середньозважений розмір 
земельної ділянки 

- Коефіцієнт фрагментації Янужевскі  
- Коефіцієнт фрагментації Сіммонса 
- Коефіцієнт конфігурації Газіровскі 
- Протяжність меж агроформування 

Джерело: розроблено автором. 

 

Слід звернути увагу на коефіцієнти протяжності меж (табл. 3.11). Як 

бачимо, коефіцієнти протяжності меж земельних ділянок землекористувань 

сільськогосподарських підприємств досить високі і в середньому становлять 

237,08, але за рахунок оренди цих земельних ділянок коефіцієнт протяжності 

меж агроформувань зменшився майже в 6 разів і в середньому становить 55,38. 

Якщо в сільгосппідприємствах цей показник змінився не суттєво, це означає, 

що землекористування такого підприємства складається з декількох не 

сусідніх між собою земельних масивів. Так, наприклад коефіцієнт 

протяжності меж агроформування ПП "Ярмола" порівняно з коефіцієнтом 

протяжності меж земельних ділянок, що входять до його структури, за рахунок 

орендних відносин зменшився лише в 1,17 раза. Це підтверджує велике 

значення показника фрактальної розмірності. 

Таке зменшення коефіцієнта протяжності меж зумовлено, по-перше, 

тим, що на місцевості межі земельних ділянок здебільшого не винесено в 

натуру та не закріплено межовими знаками, наявна межа між сусідніми 

земельними ділянками відсутня. Таким чином, громадяни отримали 
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правовстанов-лювальні документи на землю, однак на місцевості меж своїх 

ділянок досі не знають. Це при тому, що є відповідна технічна документація із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), а межі земельних ділянок вказано в державних актах на 

право приватної власності на землю. Отже, розпаювання земель в натурі 

відбулося лише на карті (плані) – у проектній землевпорядній документації. 

По-друге, проекти землеустрою щодо організації території земельних 

часток (паїв) передбачали створення мережі польових (внутрішньо-

господарських) шляхів для можливості під’ їзду до кожної земельної ділянки, 

виділеної в натурі, та системи полезахисних лісосмуг, які залишились у 

колективній власності і так і не були винесені в натуру (на місцевість). 

Виникла ситуація, коли запроектовані земельні ділянки під проектними 

польовими шляхи та полезахисними лісосмугами не стали об’єктом власності 

власників земельних часток (паїв) і перебувають у землях резерву або запасу 

відповідної сільської ради. На сьогодні переважна більшість таких 

"запроектованих польових шляхів і лісосмуг" орендарі земельних часток (паїв) 

продовжують використовувати як земельні ділянки, що систематично 

обробляються під посіви сільськогосподарських культур або чисті пари, 

включаючи посіви багаторічних трав у полях сівозмін зі строком 

користування, передбаченим договорами оренди та відповідно сівозмінами. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна перерахувати цілу низку невирішених 

проблем щодо використання проектних польових шляхів та полезахисних 

лісосмуг, а саме: 

- досі не визначено правовий статус проектних польових доріг і 

лісосмуг; 

- не врегульовано питання використання колективної форми власності 

до якої належать проектні польові дороги та лісосмуги; 

- відсутня нормативно-правова база щодо процедури оренди 

відповідних земельних ділянок, які знаходяться під проектними польовими 

дорогами та лісосмугами; 
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- орендарі земельного масиву змушені незаконно обробляти земельні 

ділянки під проектними польовими дорогами та лісосмугами; 

- практично всі проектні польові дороги та лісосмуги розорано; 

- органи державного нагляду та контролю притягують до 

відповідальності орендарів, які розорюють проектні польові дороги та 

лісосмуги без належної правової підстави; 

- в орендарів виникають проблеми з податковою службою у зв'язку з 

використанням земель під проектними польовими шляхами і лісосмугами на 

які відсутні документи, оформлені законним чином. 

Отже, сучасне законодавство не регулює повною мірою правовідносини 

щодо використання "віртуальної" мережі польових шляхів і полезахисних 

лісосмуг та плати за їх використання. Це означає, що орендарі використовують 

такі земельні ділянки безкоштовно, оскільки фактично не сплачують ні за них 

земельний податок до бюджетів різних рівнів, ні орендну плату. 

Таким чином, саме відсутність межових знаків і умовне винесення в 

натуру (на місцевість) меж земельних ділянок, проектних польових шляхів та 

полезахисних лісосмуг дозволило за рахунок оренди зменшити коефіцієнт 

протяжності меж і об’єднати велику кількість земельних ділянок у єдині 

земельні масиви, ліквідуючи проблему фрагментації земель сільськогоспо-

дарського призначення. 

Ми не погоджуємося з думкою деяких вчених [190, 269, 270], які 

розглядають оренду земельних часток (паїв) і земельних ділянок 

сільськогосподарськими товаровиробниками єдиним масивом як інструмент 

проведення тимчасової консолідації земель. Також, на наш погляд, хибним є 

розуміння об’єднання земельних ділянок через механізм постійного 

емфітевзису – право користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб або для забудови – як постійної консолідації 

земель. Розвиток орендних відносин і емфітевтичного права немає нічого 

спільного з метою та призначенням проведення консолідації земель 

сільськогосподарського призначення.  
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Практика показує, що сільськогосподарські підприємства отримали 

доступ до земель сільськогосподарського призначення в основному за рахунок 

спрощеної процедури реєстрації договорів оренди землі. Разом із 

запровадженням емфітевзису та "великою" метою подолання фрагментації 

(парцеляції) земель призвело до захоплення сільськогосподарських земель 

великим капіталом і надмірної концентрації холдингами економічної влади в 

сільському господарстві. 

Отже, серйозною проблемою використання земель сільськогоспо-

дарського призначення та сільськогосподарського землекористування стало 

те, що сучасний власник земельної ділянки (паю) за економічним статусом на 

практиці перетворився в рантьє (фр. rentier від rente – рента) – одержувача 

доходу від здавання своєї земельної власності у користування, який при цьому 

особисто не займається управлінням своїми активами або веденням 

сільськогосподарської діяльності. У науковій економічній літературі роль 

рантьє оцінюють по-різному. Наприклад, Т. Веблен уважав, що рантьє 

паразитують на реальному виробництві, а Н. І. Бухарін у відомій книзі 

"Політична економія рантьє", навпаки, підкреслював роль цієї групи в процесі 

становлення кредитної економіки [271]. 

Для сучасних умов розвитку земельних відносин та системи ведення 

сільськогосподарського виробництва в Україні описане явище швидше є 

негативним, адже воно характеризує загальну неефективність структури 

власності на землі сільськогосподарського призначення, що була сформована 

під час проведення земельної реформи. "Рантьєфікація" українського 

селянства практично призводить до відчуження землі від селянина, оскільки 

земля перестає бути робочим місцем сільського жителя та членів його родини, 

що сприсиняє подальше поступове відмирання сільських територій [272].  

Такі висновки підтверджуються ще тим, що, за нашими оцінками, на час 

проведення дослідження в Україні функціонували понад 100 великих 

агрохолдингів, більшість із яких не виділені в окремий бізнес. До складу 

одного агрохолдингу можуть входити десятки або навіть сотні юридичних 
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осіб, кожна з яких орендує в землевласників від кількох сотень до кількох 

десятків тисяч гектарів. Під їх контролем – близько 5,9 млн га, або майже 27,9 

%, усіх сільськогосподарських угідь, які перебувають у використанні 

сільськогосподарських підприємств. Зазначимо, що частка землі в 

користуванні зросла з 27,4 % до 27,9 % через виключення з розрахунків 

сільськогосподарських земель анексованої Автономної Республіки Крим.  

Для аналізу ефективності використання агрохолдінгами орендованих 

сільськогосподарських земель нами обрано найпоширеніший показник 

ефективності в аграрному бізнесі – EBITDA на га. EBITDA (скорочення від 

англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – це 

аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат 

за відсотками, сплати податків і амортизаційних відрахувань. У дослідженні 

брали участь агрокомпанії із загальною орендованою площею від 40 000 га. 

Оцінили тільки ефективність рослинництва, а з фінансових даних 

багатопрофільних холдингів, які, крім землеробства, займаються 

переробленням, тваринництвом і трейдингом, вичленили показники 

рослинницького підрозділу. Складено рейтинг 20 найуспішніших 

агрохолдингів України за ефективністю використання орендованих 

сільськогосподарських земель, наведений у табл. 3.13. 

У середньому на один агрохолдинг припадає 153,6 тис га орендованих 

сільськогосподарських земель з EBITDA на 1 га 275,7 дол. США. Слід 

відмітити, що сферою діяльності агрохолдингів є не всі області України. 

Зокрема в п’яти областях (Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, 

Хмельницькій і Черкаській) агрохолдинги вже контролюють від 25 % і більше 

земель сільськогосподарського призначення. Майже в усіх областях України 

(крім АР Крим) розміри земель у користуванні агрохолдингів  
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Таблиця 3.13 

Рейтинг 20-ти найуспішніших агрохолдингів України  

за ефективністю використання орендованих сільськогосподарських 

земель 

№ 
з/п 

Назва компанії 

Площа 
земель в 
оренді, 
тис га 

Площа 
земель в 

обробітку, 
тис. га 

EBITDA на 
1 га, дол. 

США 

Кількість 
областей, у 

яких 
орендовано 

землі, одиниць 
1 «Сварог Вест Груп» 80 80 700 3 
2 «Баришівська 

зернова компанія» 
(Grain Alliance) 

50 45 560 4 

3 «Агроспецсервіс» 41 40,4 520 1 
4 «Чиста криниця» 50 50 500 1 
5 «Індустріальна 

молочна компанія» 
136,7 136,7 420 3 

6 «Вінницька аграрно-
промислова група» 

43 42,8 347 2 

7 Trigon Agri 49 49 336 3 
8 UkrLandFarming 653 653 311 22 
9 «Агрейн» 130 130 300 6 
10 «Росток-Холдинг» 60 47 297 2 
11 AgroGeneration & 

Harmelia 
120 103 244 5 

12 «Укрпромінвест-
Агро» 

122 122 237 6 

13 «Агропросперіс» 430 410 231,5 22 
14 «Миронівський 

хлібопродукт» 
380 360 231 10 

15 «Нібулон» 82,3 81,5 225 12 
16 KSG Agro 94 30 200 4 
17 «АПК-Інвест» 41 38 190 1 
18 «Українські аграрні 

інвестиції» 
234 175 179 5 

19 «Агро Інвест 
Україна» 

30 26,7 156 4 

20 «Астарта» 245 235 124 6 

Джерело: розраховано автором за даними [273–274]. 
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перевищили межу 35 % сільгоспугідь сільськогосподарських підприємств (із 

фермерськими господарствами), що є ознакою вияву монополізму на ринку 

оренди земель сільськогосподарського призначення [275, с. 9]. Такі умови 

звужують простір діяльності не тільки сільськогосподарських підприємств, 

але і фермерських, особистих селянських та інших господарств населення. 

Таким чином, попередньо проведені дослідження дозволяють зробити 

висновок, що внутрішня фрагментація земель (сільськогосподарського 

землекористування) в Україні відсутня у зв’язку із суцільною орендою 

сільськогосподарських земель різними організаційно-правовими формами 

господарювання, а наявна фрагментація власності на землю та 

землекористування не є великою проблемою для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

 

3.3. Фрагментація земель у розвитку земельних відносин 

 

Спробуємо з’ясувати, чи дійсно фрагментація власності на землю та 

фрагментація землекористування не є проблемою розвитку земельних 

відносин в Україні. 

У сучасній науковій літературі, спираючися на науково обґрунтовані 

рекомендації оптимальних площ сільськогосподарських підприємств в 

Україні від 800–1200 га на Поліссі до 2500–3000 га у степових регіонах, 

фрагментацію (парцеляцію) земель сільськогосподарського призначення 

часто пов’язують з основною перешкодою щодо формування сталих 

сільськогосподарських землекористувань господарств. Основним аргументом 

є те, що сільськогосподарські землеволодіння (земельні ділянки) в десятки 

разів менші за економічно доцільні, що створює значні перешкоди для 

проведення нового землеустрою на еколого-ландшафтних засадах та виді-

лення сівозмінних масивів. Із цим твердженням ми погоджуємося частково, 

лише в питанні проведення заходів із землеустрою, оскільки в першу чергу це 

передбачає врегулювання прав власності на землю та користування (про що 
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мова піде далі). Але стосовно економічної доцільності та розміщення полів 

сівозмін погодитися важко.  

Так, попередні дослідження показали, що сільськогосподарські 

підприємства й агрохолдинги успішно застосовують практику об’єднання 

земельних ділянок за рахунок їх оренди у єдині земельні масиви, що дозволяє 

їм за бажанням забезпечувати еколого-економічне обґрунтування сівозмін та 

впорядкування угідь на термін оренди. За бажанням, тому що Законом України 

від 12.02.2015 р. № 191-VIІI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення ведення бізнесу (дерегуляція)" [276] скасовано 

обов’язкову розробку та затвердження проектів землеустрою, що 

забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування 

угідь і передбачають заходи з охорони земель для власників та користувачів 

земельних ділянок товарного сільськогосподарського виробництва. Натомість 

упроваджено вимогу щодо мінімального строку оренди земельних ділянок 

сільськогоспо-дарського призначення для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва, фермерського господарства й особистого селянського 

господарства на строк не менший, ніж 7 років. Отже, за умови виконання 

дотримання цієї вимоги сільськогосподарськими підприємствами можна 

запроектувати семипільну сівозміну і дотримуватися ротацій сівозмін.  

Питання економічно доцільного розміру сільськогосподарських 

землеволодінь (земельних ділянок) в Україні, на нашу думку, усе ще 

залишається дискусійним, і не можна зі стовідсотковою впевненістю 

стверджувати, що сучасні розміри земельних ділянок не придатні для ведення 

сільського господарства. По-перше, у світовій і українській землевпорядній та 

економічній науці є багато праць та емпіричних досліджень, які доводять 

пряму [60, 277–285] або, навпаки, зворотну [286–297] залежність 

прибутковості (рентабельності, ефективності) ведення сільського 

господарства від розміру сільськогосподарського земле-володіння 

(землекористування). Навіть проведення простого кореляційного дослідження 

даних, наведених у табл. 3.13, показує зворотну залежність між розміром 
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агрохолдингів та EBITDA і становить R=-0,29. По-друге, на цей час, за даними 

офіційної статистики [298], частка господарств населення (дрібні 

господарства) у виробництві валової продукції сільського господарства в 

Україні становить 44,7 %, у тому числі продукції рослинництва – 40,6 %, 

тваринництва – 54,5 %.  

Вважаємо, що розмір сільськогосподарського землеволодіння 

(землекористування) в ринковій економіці є економічною змінною. 

Вирішальне значення повинні мати правові та політичні засади, на основі яких 

окремі землевласники (землекористувачі) (фермери) зможуть регулювати 

розмір землекористування відповідно до сигналів ринку.  

На проблематику економічної доцільності дрібних сільськогоспо-

дарських землеволодінь можна подивитися під іншим кутом: як впливає 

фрагментація земель на продуктивність (рентабельність, ефективність) 

ведення сільськогосподарського виробництва. Оскільки питання фрагментації 

земель для України досить нове та недосліджене, для цього було проведено 

емпіричні дослідження наукових праць зарубіжних учених, результати яких 

згруповано в табл. 3.14. Як видно з таблиці, дослідження, у яких використано 

методи виробничої функції, свідчать про негативний вплив фрагментації 

земель на виробництво сільськогосподарської продукції, а результати 

досліджень, основані на використанні множинного регресійного аналізу, не 

показують ніяких негативних наслідків. 

Описані результати емпіричних досліджень впливу фрагментації земель 

на ефективність ведення сільськогосподарського виробництва (табл. 3.14) 

сьогодні для умов України не є характерними, оскільки, як ми вже довели 

раніше, на території України внутрішня фрагментація сільсько-господарських 

землеволодінь та землекористувань фактично відсутня або не має суттєвого 

впливу на ведення сільського господарства. 
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Таблиця 3.14 
Огляд основних досліджень щодо виявлення впливу фрагментації земель  

на окремі економічні показники 
Автор і рік 

праці 
Країна 

дослідження 
Мета дослідження Метод визначення 

фрагментації земель 
Основні результати 

1 2 3 4 5 
Бларел Б. 
(Blarel В.),  
1992 р. [64] 

Гана, 
Руанда 

Визначення зв'язків 
між фрагментацією 

земель, ефективністю 
використання земель та 

зниженням ризику за 
допомогою 

множинного 
регресійного аналізу 

1. Коефіцієнт Сімпсона 
2. Кількість земельних 

ділянок, що входять 
до структури 
землеволодіння 
(землекористування) 

1. Фрагментація земель не впливає на ефективність 
використання земель 

2. Відстань між центральною садибою та земельними 
ділянками впливає на збільшення транспортних 
витрат, але статистично вони не є значними 

3. Фрагментацію земель розглядають як ефективний 
механізм управління ризиками, сезонною робочою 
силою, забезпечення продовольчої безпеки 

4. За інших рівних умов консолідацію земель не слід 
розглядати як захід щодо підвищення ефективності 
використання земель 

Ван Г. Х. 
(Wan G. H.), 
Ченг (Cheng 
E.), 2001 р. 

[299] 

Чотири 
провінції  
в Китаї 

Вивчення впливу 
фрагментації земель на 

врожайність п'яти 
основних 

сільськогосподарських 
культур за допомогою 

моделі виробничої 
функції. 

1. Кількість земельних 
ділянок, що входять 
до структури 
землеволодіння 
(землекористування) 

1. Чим більший рівень фрагментації земель, тим менший 
урожай кукурудзи 

2. Фрагментація земель негативно впливає на 
вирощування всіх сільгоспкультур 

3. Усунення фрагментації земель означає посів кожної 
окремої сільгоспкультури в окремому блоці сімейної 
ферми 

4. Необхідність проведення консолідації земель. 
Сандквіст П. 
(Sundqvist P.), 
Андерссон Л. 

(Andersson 
L.), 2006 р. 

[207] 

Північний 
В'єтнам 

Визначення зв’язку 
між фрагментацією та 

ефективністю 
використання земель за 

допомогою 
множинного 

регресійного аналізу 

1. Коефіцієнт Сімпсона 
2. Кількість земельних 

ділянок, що входять 
до структури 
землеволодіння 
(землекористування) 

1. Фрагментація земель позитивно впливає на 
ефективність використання земель 

2. Зв’язок між продуктивністю праці та фрагментацією 
земель є дуже незначним 

3. Фрагментація земель не є перешкодою для 
застосування сільгосптехніки 

4. Консолідація земель не впливає на підвищення 
ефективності використання земель 
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Продовж. табл. 3.14 
1 2 3 4 5 

Джа Р.  
(Jha R.), 

Нагараджан 
Х.К. (Nagarajan 
H. K.), Прасанна 
С. (Prasanna S.), 

2005 р. [300] 

Два 
суміжних 

села в 
Південній 

Індії 

1.Оцінити вплив 
фрагментації земель 
на ефективність 
сільського 
господарства 

2.Визначити ступінь 
технічної 
ефективності і її 
відношення до рівня 
фрагментації земель 
шляхом 
використання 
стохастичних 
методів виробничої 
функції. 

1. Коефіцієнт 
Янужевські 

1. Існує позитивний зв'язок між розміром господарства, 
середнім розміром ділянки та врожаєм 

2. Існує зворотна залежність між кількістю 
оброблюваних ділянок і врожаєм двох домінуючих 
сівозмін, тобто фрагментація негативно впливає на 
врожайність сільськогосподарських культур 

3. Відбувається підвищення ефективності за рахунок 
збільшення кількості земельних ділянок, а відповідно і 
площі господарства 

4. Найману працю більш ефективна порівняно із 
сімейною 

5. Розмір господарства позитивно впливає на технічну 
ефективність 

6. Результати підтверджують доцільність запровадження 
консолідації земель, хоча фермери віддають перевагу 
збереженню певного рівня фрагментації 

Лерман З. 
(Lerman Z.), 
2005 р. [301] 

Чотири 
райони  
в Грузії 

Дослідити вплив 
фрагментації земель на 
ефективність ведення 

сільського 
господарства 

1. Коефіцієнт Сімпсона 
2. Кількість земельних 

ділянок, що входять 
до структури 
землеволодіння 
(землекористування) 

3. Середня відстань до 
земельних ділянок 
кожної ферми 

1. Зменшення рентабельності ферми зі збільшенням 
кількості земельних ділянок, але цей взаємозв’язок не є 
статистично важливим 

2. Фрагментація суттєво впливає на рентабельність 
сільського господарства 

3. Рентабельність залежить не тільки від фрагментації, 
але й від додаткових змінних, таких як розмір ферми. 
Дослідження не показують, чи залишається 
фрагментація земель за умови збереження розміру 
ферми 

4. Загальний рівень рентабельності зменшується зі 
збільшенням спеціалізації та рівня фрагментації 

5. Із збільшенням рівня фрагментації технічна 
ефективність зменшується 
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Продовж. табл. 3.14 
1 2 3 4 5 

Ханг Ф.В. 
(Hung Ph. V.), 
МакУлей Т.Г. 
(MacAulay T. 
G.), 2007 р. 

[63] 

Дві 
провінції 

Північного 
В'єтнаму 

Дослідити економіку 
фрагментації земель 

за допомогою 
теоретичного 
порівняльного 

статичного аналізу 

1. Коефіцієнт Сімпсона 
2. Кількість земельних 

ділянок, що входять 
до структури 
землеволодіння 
(землекористування) 

1. Дрібні за розміром господарства є відносно більш 
фрагментованими порівняно з великими 

2. Фрагментація негативно впливає на врожайність 
3. Фрагментація призводить до більш широкого 

застосовування сімейної праці та збільшення грошових 
витрат 

4. Консолідацію земель не розглядають як ефективний 
захід вирішення проблем фрагментації 

Христов Дж. 
(Hristov J.), 
2009 р. [78] 

Південно-
Східний 
регіон та 

Скоп'є 
Республіки 
Македонія 

Вивчення впливу 
високого рівня 

фрагментації земель 
на рентабельність і 

продуктивність 
овочівництва 

1. Виробнича функція 
Кобба-Дугласа 

2. Загальна лінійна 
модель 

1. Модель Кобба-Дугласа показала, що фрагментація 
земель не має істотного впливу на виробництво 

2. Загальна лінійна модель підтвердила негативний і 
статистично вагомий вплив на вирощування овочів 

3. Чим більший розмір землекористування, тим більший 
рівень фрагментації 

4. Необхідність проведення консолідації земель  
Латруффе Л. 
(Latruffe L.), 
Пієт Л. (Piet 
L.), 2013 р. 

[302] 

Регіон 
Бретань 

Аналіз впливу 
фрагментації земель 

на ефективність 
ведення фермерського 

господарства 

1. Кількість земельних 
ділянок структури, та 
їх середній розмір, що 
входять до 
землеволодіння 
(землекористування 

2. Конфігурація 
земельних ділянок 

3. Відстань між 
розкиданими 
земельними 
ділянками 

4. Відстань від 
центральної садиби 
до земельних ділянок 

1. Фрагментація земель впливає на збільшення 
виробничих витрат 

2. Фрагментація земель негативно впливає на 
врожайність сільськогосподарських культур 

3. Фрагментація земель призводить до зменшення 
доходу та рентабельності ферми 

4. Рівень фрагментації земель на рівні ферми повинен 
бути ретельно збалансованим з потенційними 
суспільними благами на рівні суспільства 

5. Консолідація земель не повинна бути "сліпою" 

Джерело: розроблено на основі [303] та власних узагальнень автора. 
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Часто негативний вплив фрагментації земель на ведення сільського 

господарства пов’язують із позбавленням землевласників економічної 

можливості застосовувати сучасні агротехнології і техніку, придбавати засоби 

хімізації й автоматизації сільського господарства, новітню сільгосптехніку, 

упроваджувати системи управління якістю доходів тощо [263, 304, 305]. Але 

якщо подивитися на результати досліджень табл. 3.14, то не завжди 

фрагментація перешкоджає запровадженню механізації сільськогоспо-

дарського виробництва та підвищенню врожайності сільгоспкультур. Це 

пов’язано, у першу чергу, з особливостями місця розташування роздрібнених 

земельних ділянок і з тим, для яких сільськогосподарських цілей їх 

використовують. А тому такий вплив фрагментації земель повинен бути 

детально досліджений для кожного окремого випадку. Крім того, як було 

зазначено раніше, фрагментація земель може бути спричинена природними 

умовами, коли об’єднати земельні ділянки не можливо. 

Фрагментація власності на землю та користування земель істотно 

перешкоджає залученню довгострокових інвестицій у сільське господарство 

та розвитку інфраструктури, оскільки земельні масиви розділені між 

десятками або навіть сотнями окремих землевласників, кожен із яких є 

незалежним у вирішенні питань використання належної йому земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення. Особливо гостро це стосується 

господарств із меліоративними (зрошувальними або осушувальними) 

системами, правовий статус яких досі не вирішено. 

В Україні сьогодні налічують близько 2,1 млн га зрошуваних і                           

3,3 млн га осушених земель, із них 26 % внутрішньогосподарських 

меліоративних систем перебувають на балансі сільгоспвиробників, 71 % – у 

комунальній власності і 3 % – у державній власності [306, с. 76]. Тобто виникла 

ситуація, коли землі під меліоративними системами належать одним 

власникам, а сама інженерна інфраструктура – іншим. Такі умови 

унеможливлюють належне утримання меліоративних систем і реалізацію 

комплексного територіально-виробничого підходу їх використання, не 
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дозволяючи у повному обсязі реалізувати природний продуктивний потенціал 

земель сільськогосподарського призначення. 

Крім того, фрагментація земель роз’єднала зв’язки між екологічними 

комплексами, відокремивши землю від водних і лісових ресурсів та 

інфраструктурних об'єктів. Це перешкоджає проведенню заходів з охорони та 

раціонального використання земельних, водних і лісових ресурсів, консервації 

деградованих та малопродуктивних земель, розвитку сільського господарства 

й аграрного бізнесу, а також спричиняє деградацію ґрунтів та інших 

екосистем. 

Фрагментація земель призвела до використання не за цільовим 

призначенням близько 2 млн га земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення внаслідок перебування їх у власності пенсіонерів та осіб 

передпенсійного віку – найменш економічно активної частини сільського 

населення, – яка не має належних професійних знань і навичок, фінансових та 

фізичних можливостей займатися землеробством. Ця ситуація ускладняється 

отриманням цих земельних ділянок у спадщину особами, які проживають не 

за місцем розташування земельної ділянки та не мають наміру займатися 

сільськогосподарським виробництвом особисто і брати участь в управлінні 

цим земельним активом, що зумовлює невикористання земель сільськогоспо-

дарського призначення. 

Слід згадати про проблему відумерлої спадщини, коли після смерті 

власника земельної ділянки спадщину на землю не переоформлюють і виникає 

"нічия" земля. Ураховуючи демографічну ситуацію в країні, можна 

припустити, що з часом площі таких земель будуть зростати. Відповідно 

починаються проблеми в орендарів таких земельних ділянок, які "острівками" 

з’являються на орендованих земельних масивах. Орендарі, навіть якщо є 

бажання, не мають законних підстав звернутися до жодного органу державної 

влади чи органу місцевого самоврядування для оформлення права оренди чи 

іншого права користування на земельні ділянки відумерлої спадщини. Отже, 

будуть поступово зростати і втрати через неоформлене право користування 
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такими "нічийними" земельними ділянками, що призводить до щорічних 

значних недонадходжень до місцевих бюджетів унаслідок того, що такі 

земельні ділянки використовують безоплатно. За чинним цивільним 

законодавством "нічийні" земельні ділянки повинні переходити у власність 

місцевих громад, але на практиці цей механізм дуже недосконалий і 

неефективний.  

Аналогічна проблема вкраплення в земельні масиви стосується 

невитребуваних паїв. Ця ситуація пов’язана з неотриманням сертифікатів на 

земельні паї під час проведення земельної реформи в Україні близько 100 тис. 

осіб, які мали на це право. Так утворилися приблизно 400 тис. га 

нерозподілених, або так званих невитребуваних паїв.  

Негативні наслідки фрагментації земель власності повною мірою 

відчувають на собі сільськогосподарські підприємства й агрохолдинги в 

питанні обов’язкової державної реєстрації права оренди на земельну ділянку. 

Це одна з найбільший поширеніших проблем у сільськогосподарському 

землекористуванні. Беручи до уваги, що в оренді перебувають сотні або навіть 

тисячі земельних ділянок, сільгосппідприємство має багато разів звернутися 

до Державної реєстраційної служби України до державного реєстратора прав 

на нерухоме майно, щоб подати на реєстрацію всі договори оренди. Як показує 

практика, на це потрібно витратити від півроку до одного року. Також це 

збільшує вартість транзакційних витрат на оформлення прав користування 

земельними ділянками. Можна припустити, що не всі сільськогосподарські 

підприємства доводять цю роботу до кінця, а тому до них можуть виникнути 

питання з боку податкових органів.  

Наслідком фрагментації земель сільськогосподарського призначення є 

те, що власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

навколо великих міст і в рекреаційно привабливих регіонах не розглядають 

сільськогосподарське використання як найбільш ефективне, а тому не 

використовують їх і намагаються змінити цільове призначення на більш 

ефективне (для житлової, комерційної, промислової забудови тощо). 
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Фрагментація власності на землю та користування земель може стати 

проблемою для отримання землевласниками кредитів через малий розмір 

землеволодіння (земельної ділянки), тобто через відсутність наявного активу 

як забезпечення кредиту. Тому банки можуть відмовити в наданні невеликого 

кредиту, оскільки не будуть упевнені в отриманні невеликого прибутку для 

компенсування своїх втрат і ризиків, пов’язаних із наданням кредиту. Також, 

надаючи кредит, банки враховують виробничі ризики, пов’язані з 

фрагментацією сільськогосподарського землеволодіння (землекористування), 

– розташування в кількох місцях (складається з декількох земельних ділянок). 

Звичайно, такий негативний вплив фрагментації земель в Україні можна буде 

спостерігати лише після зняття мораторію на продаж земель сільськогоспо-

дарського призначення та визнання земельних ділянок товаром. 

Існуюча фрагментація власності на землю та землекористування, разом 

із відчуженням землевласників від земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення у процесі їх тотальної оренди, є головною причиною поступового 

соціально-економічного занепаду сільських територій і зниження 

престижності "сільського способу життя" серед молоді. Саме тому необхідно 

виявити потенційні можливості для подальшої фрагментації земель 

сільськогосподарського призначення з метою визначення заходів щодо 

попередження її подальшого розвитку. 

 

3.4. Заходи щодо попередження розвитку фрагментації земель 

сільськогосподарського призначення 

 

Державна зацікавленість у регулюванні попередження фрагментації 

земель спирається на процес обігу земель, який необхідний для створення 

такої моделі землеволодіння та землекористування, яка б сприяла 

ефективному використанню земельних угідь. Саме тому в усіх розвинених 

країнах державну політику спрямовано на збільшення середніх розмірів       

господарств через консолідацію земель. Зазначене викликає необхідність 
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аналізу досвіду розвинених країн світу щодо регулювання відносин 

консолідації та обігу земель сільськогосподарського призначення. 

Як було зазначено раніше, метою проведення консолідації земель є 

створення найбільш ефективних комерційних сільськогосподарських 

організацій, тому у більшості зарубіжних держав існує заборона на поділ 

сільськогосподарських угідь на ділянки, менші від певного розміру [307]. Так, 

німецький закон про обіг земельних ділянок передбачає заборону на 

здійснення угоди із сільськогосподарськими угіддями, якщо в результаті 

формується нераціональна структура землеволодіння та/або землекорис-

тування. Цивільний кодекс Італії встановлює заборону на подрібнення 

земельних ділянок, які за розміром менші від мінімальної площі, що 

забезпечує життєздатність господарства. При цьому чинне законодавство 

визначає мінімальний розмір земельної ділянки як площу, яка є достатньою 

для ведення сільськогосподарського виробництва однією сім'єю. Мінімальний 

розмір земельної ділянки встановлено також і законодавством Франції, згідно 

з яким її величина повинна забезпечувати повну зайнятість двом працівникам 

за умови раціонального управління і становить 25 га. 

У Данії вимагають офіційний дозвіл на поділ землеволодіння 

сільськогосподарського господарства. Такий дозвіл можна отримати тільки за 

умови, що новоутворені господарства залишаться економічно спроможним. 

Крім того, держава встановлює пріоритетні права на купівлю землі фермером, 

якщо площа земельної ділянки перевищує 70 га.  

Що стосується України, то на сьогодні по суті лише єдине положення ст. 

183 Цивільного кодексу України визначає мінімальні розміри земельних 

ділянок, закріплюючи, що подільною є річ, яку можна поділити без втрати її 

цільового призначення, а неподільною – річ, яку не можна поділити без втрати 

її цільового призначення [166].  

Також є окрема правова норма ст. 23 Закону України "Про фермерське 

господарство" та Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 

мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу 
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земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується" щодо 

обмеження розмірів фермерського господарства, відповідно до якої земельні 

ділянки фермерських господарств у разі успадкування не можуть бути 

поділені на менші, ніж 2 га в західних регіонах країни, 4–5 га у центральних 

регіонах та 6–9 га – у східних регіонах України. Звичайно, цієї норми 

недостатньо для запобігання роздробленості земельних масивів, тим більше, 

що вона стосується виключно фермерських господарств і набирає чинності 

тільки в тому випадку, якщо основою перерозподілу земель є спадщина [308, 

309], яку ми розглянемо пізніше. 

У ст. 5 Закону України "Про особисте селянське господарство" 

закріплено максимальний розмір земельної ділянки особистих селянських 

господарств, який не може перевищувати 2 га. Але цей закон не містить 

жодного положення про обмеження мінімального розміру земельних ділянок 

таких господарств [310]. 

Відповідно до ст. 19 Проекту Закону України "Про обіг земель 

сільськогосподарського призначення" встановлено граничний розмір 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть 

перебувати у власності, а саме до 200 га, крім набуття таких земельних ділянок 

у спадщину за законом [200]. Така норма йде в розріз прийнятих рекомендацій 

наукових установ Національної академії аграрних наук України щодо 

оптимальних розмірів сільськогосподарського землеволодіння (землекорис-

тування), які становлять для Полісся – 1500 га; Лісостепу – 1750 га; Степу, 

Степу посушливого, Степу сухого – 2100 га; Карпатської гірської області –     

900 га; Кримської гірської області – 1100 га. 

Проте пункт 5 ст. 19 цього ж Проекту Закону не дає однозначної 

відповіді щодо загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, які можуть перебувати в оренді однієї особи, з урахуванням осіб, 

пов’язаних із нею відносинами контролю, адже постанова Кабінету Міністрів 

України стосовно такого обмеження, на яку посилається ця стаття, ще 

відсутня. 
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Слід звернути увагу, що ст. 20 Проекту Закону України "Про обіг земель 

сільськогосподарського призначення" закріплює встановлення мінімальних 

розмірів земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Так, 

заборонено здійснювати поділ земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення, якщо в його результаті утвориться хоча б одна земельна ділянка, 

менша від мінімального розміру, установленого Кабінетом Міністрів України 

для земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки 

фермерського господарства, що успадковується, крім випадків її приєднання 

до іншої суміжної земельної ділянки в процесі консолідації земель.  

Також визначено норму, що земельна ділянка сільськогосподарського 

призначення в разі спадкування двома чи більше спадкоємцями не підлягає 

поділу, якщо в його результаті утвориться хоча б одна земельна ділянка, 

менша від мінімального розміру, установленого Кабінетом Міністрів України 

для земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки 

фермерського господарства, що успадковується. 

Вважаємо, що було б простіше і доцільніше заборонити поділ земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення, наданих у приватну власність як 

земельних часток (паїв) та розробити порядок і методику компенсації для 

спадкоємців земельних ділянок, які бажають отримати свою частку земельної 

ділянки, але не мають намірів самостійно її оброблювати. 

Є важливим і те, що обмеження щодо граничних розмірів земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у 

власності, відповідно до п.4 ст. 19 Проекту Закону України "Про обіг земель 

сільськогосподарського призначення" не поширюються на державу, 

територіальні громади. Таке положення характерне для східноєвропейської 

системи приватного (цивільного) права, до якої належить Україна. Такий 

підхід, на нашу думку, не є логічним з погляду основних завдань проведення 

земельної реформи в Україні – роздержавлення, переходу до недержавних 

форм господарювання на землі, рівноправності всіх форм власності та 
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господарюючих суб’єктів. Ринкова економіка вимагає насамперед здорової 

конкуренції. 

Для того щоб не допустити фрагментації (роздрібненості) земельних 

ділянок, у багатьох зарубіжних країнах передбачено державне регулювання 

операцій з успадкування сільгоспугідь. Наприклад, у Німеччині, Австрії, 

Швейцарії, Данії, Греції та в усіх скандинавських країнах з метою запобігання 

невиправданій фрагментації земельних угідь господарство переходить тільки 

до одного спадкоємця, який довів свою здатність ефективно ним керувати, 

інші спадкоємці отримують компенсацію. У Норвегії переважні права з 

успадкування надають старшому зі спадкоємців, при цьому родичі мають 

переважні права на купівлю землеволодіння сільськогосподарського 

господарства, якщо спадкоємець вирішить його продати.  

З іншого боку, у Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах, Італії, Португалії та 

Франції всі спадкоємці мають рівні права. Однак, щоб не допустити 

подрібнення сільськогосподарських земель, держава вживає заходів щодо 

збереження економічно життєздатних господарств; в окремих випадках суд 

має право визначити лише одного спадкоємця. 

У Великобританії та Ірландії переважає принцип свободи заповіту. 

Однак у разі успадкування земель сільськогосподарського призначення 

необхідно провести оцінку аграрної дієздатності спадкоємця. При цьому 

спадкоємець має право не виплачувати компенсацію співспадкоємцям, що 

дозволяє запобігти невиправданому подрібненню сільськогосподарських 

земель і зберегти ефективне господарство.  

Повертаючися до питання правового режиму земельних ділянок 

особистих селянських господарств в Україні, зауважимо, що такі земельні 

ділянки можуть бути об’єктом спільної часткової власності членів особистих 

селянських господарств відповідно до закону. У разі виходу зі складу 

особистого селянського господарства кожен його член має право на         

виділення належної йому земельної ділянки в натурі (на місцевості) без будь-
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якого правового обмеження її мінімального розміру. А це є однією з передумов 

виникнення фрагментації сільськогосподарських земель. 

Аналізуючи зміст законодавчих актів щодо паювання земель і виділення 

земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості), можна зазначити, що вони 

практично узаконюють правовий механізм подальшого подрібнення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення та розвитку їх 

фрагментації. 

Можливість подальшої парцеляції земель закріплено і в ст. 87 

Земельного кодексу України, згідно з якою встановлено можливість 

придбання у власність земельної ділянки двома чи більше особами за 

цивільно-правовими угодами, а також прийняття спадщини на земельну 

ділянку двома або більше особами. А в ч. 3 ст. 88 Земельного кодексу України 

закріплено гарантію можливості поділу земельної ділянки з передбаченням 

права на виділення частки учасника спільної власності в натурі або у вигляді 

грошової компенсації. Також занепокоєння викликає невизначеність того, 

яких саме категорій земель стосується ця норма [165].  

Проводячи політику укрупнення площ землеволодіння 

(землекористування), більшість зарубіжних країн мають у своєму 

законодавстві істотні обмеження (у вигляді законів) щодо максимальних 

розмірів землеволодінь, тим самим не допускаючи надмірної концентрації 

землі та виникнення латифундій [307]. Так, на сьогодні в Україні 

законодавством встановлено максимально дозволену площу сільськогоспо-

дарських угідь, що можуть перебувати у власності однієї особи. Ця площа 

становить 100 га, із них 50 га – ріллі та 50 га – інших сільськогосподарських 

угідь (сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень). 

У Новій Зеландії вжито жорстких заходів щодо запобігання 

невиправданого укрупнення сільськогосподарських угідь, зокрема для 

здійснення угод купівлі або оренди землі площею більш ніж 2 га потрібний 

офіційний дозвіл. У Польщі у власності однієї особи можуть бути не більше 
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300 га сільськогосподарських угідь, а разом з успадкованими землями – до        

500 га. 

Існують обмеження стосовно купівлі сільськогосподарських угідь і у 

Франції. Законодавством цієї країни не передбачено верхню межу для 

збільшення господарства. Однак, якщо фермер має намір збільшити своє 

господарство як мінімум у два рази більше загальнонаціонального показника, 

знадобиться дозвіл від офіційного органу державної влади. При цьому 

перевагу буде віддано фермеру, головним джерелом доходу якого є         

виробництво сільськогосподарської продукції.  

У Швейцарії встановлено максимальний розмір земельних ділянок, які 

можна набувати у власність для ведення сільського господарства, на тому 

рівні, який дозволить забезпечити достатній дохід двом-трьом сільськогоспо-

дарським працівникам. Якщо в результаті купівлі землі загальна площа 

господарства перевищуватиме встановлену законодавством межу, угода може 

бути анульована. 

Верхня межа землекористування в Данії, що перебуває у власності 

та/або оренді, становить 150 га. Винятки можливі лише в тому разі, якщо 

фермер зможе довести, що придбання великої кількості землі зумовлено 

специфікою його виробництва і ніхто із селян не проти цього.  

У Німеччині жодна ділянка не повинна бути меншою за 1 га, а 

максимальна площа в користуванні обмежується залежно від умов 

федеральних земель – від 400 до 500 га. Але це не стосується східних земель 

колишньої Німецької Демократичної Республіки. На оренду землі 

поширюються ті самі обмеження, що й на купівлю. 

В Австрії передачу у власність іншим особам дозволено тільки за згоди 

відповідної земельної комісії, а такий дозвіл видають лише за умови 

збереження стійких селянських господарств і створення економічно 

"здорового" середнього та дрібного землеволодіння [311, с. 15].  
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У США, наприклад, для фермерів обмежено загальну суму підтримки, 

за рахунок чого розширення землекористування понад 800 га втрачає 

економічний сенс [312]. 

У цілому, установлюючи обмеження щодо розміру земельних ділянок, 

зарубіжні країни виходять із принципу, згідно з яким земля повинна 

перебувати у власності тих, хто її обробляє.  

Законодавство більшості розвинених країн визначає правові норми щодо 

продажу сільськогосподарських земель. Це пов'язано з тим, що ринок землі є 

потужним засобом стимулювання зростання сільськогосподарського 

виробництва, сприяє залученню інвестицій у сільськогосподарське 

виробництво. Однак, щоб земельний обіг сприяв зосередженню земельних 

ресурсів у руках найбільш ефективних користувачів, держава шляхом 

установлення законодавчих норм контролює земельні відносини, вводячи 

значні обмеження на придбання земель у власність [313].  

У більшості розвинених країн юридичні особи мають право набувати 

землю у власність, але їх права як землекористувачів істотно урізані.  

У Японії юридична особа може придбати земельну ділянку  за умови, 

якщо вона займається сільськогосподарським виробництвом. У США існує 

заборона на придбання землі акціонерними товариствами, товариствами з 

обмеженою відповідальністю, пенсійними та інвестиційними фондами. 

Винятком є тільки сімейні сільськогосподарські кооперативи, дослідні та 

експериментальні господарства і ферми, створені до 1973 р. 

У багатьох країнах висувають жорсткі вимоги до фізичних осіб –

претендентів на придбання земельних ділянок у власність. До них належать: 

обмеження за віком, наявність професійної освіти, практики, що забезпечують 

землеробський, комерційний та правовий досвід. Прикладом є положення 

датського Закону "Про сільськогосподарське землекорис-тування", відповідно 

до якого власником землі в цій країні може бути тільки фізична особа. При 

цьому землевласник повинен самостійно вести господарство, проживати на 
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його території або поблизу (не більше ніж у десяти кілометрах від ферми) і 

мати аграрну освіту.  

Для того щоб придбати чи орендувати сільськогосподарські землі у 

Японії, необхідно мати офіційний дозвіл, який можна отримати тільки за 

умови, що фізичні особи будуть обробляти всю землю, що перебуває у їх 

власності, і хоча б один із членів сім'ї повинен постійно займатися сільським 

господарством. Крім того, майбутні власники землі мають довести свою 

здатність ефективно вести сільськогосподарське виробництво, при цьому 

враховують не тільки їхню професійну підготовку, а й матеріальний стан. 

Наявність сільськогосподарської освіти або досвіду ведення сільського 

господарства також є обов'язковою умовою купівлі сільськогосподарських 

земель у Франції.  

Пріоритетність права на придбання земельних ділянок сільськогоспо-

дарського призначення для осіб, які пов’язані із сільськогосподарською 

діяльністю та мають необхідну кваліфікацію, існують також у Німеччині, 

Італії, Угорщині, Данії, Швеції [312]. 

Що стосується України, то у ст. 5 Проекту Закону України "Про обіг 

земель сільськогосподарського призначення" закріплено вимоги до громадян 

України, які мають намір  придбати землю, а саме: громадяни України, які 

здійснюють господарську діяльність в аграрному секторі економіки та 

зареєстровані відповідно до закону як підприємці; громадяни України, які 

зареєструвалися на офіційному веб-порталі державного підприємства, що 

здійснює продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення, та 

відповідають таким вимогам; мають досвід роботи в сільському господарстві 

чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва та 

зареєстровані як фізичні особи-підприємці або є членами фермерського 

господарства; мають освіту, здобуту в аграрному навчальному закладі [200]. 

З огляду на цю норму, можна припустити, що коло фізичних осіб, 

зацікавлених у придбанні земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, буде досить малим, і конкурувати з державними органами 
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виконавчої влади, територіальними громадами та Державним земельним 

банком вони навряд чи зможуть. 

Визначення суб’єктів переважного права на придбання земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності в разі їх 

продажу дозволить створити потужний регуляторний інструмент для 

подолання фрагментації земель як найбільш негативного наслідку проведеної 

в Україні земельної реформи. 

Відповідно до ст. 130 Земельного кодексу України переважне право 

купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають 

громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої 

ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи 

місцевого самоврядування. Але Проект Закону України "Про обіг земель 

сільськогосподарського призначення" містить протилежну за змістом правову 

норму: важливого значення набуває строк дії експозиції земельної ділянки 

(тобто строк дії пропозиції продавця стосовно продажу земельної ділянки або 

прав на неї на певних умовах).  

Відповідно ст. 12 цього Проекту Закону в разі продажу земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення, що перебуває в приватній 

власності, переважне право на її придбання в перший період експозиції 

(протягом двох місяців) має держава, яка реалізує це право через відповідні 

органи виконавчої влади. У другий період строку експозиції право на 

придбання земельної ділянки мають громадяни України, які публічно заявили 

про свій намір на офіційному веб-порталі спеціалізованого державного 

підприємства та відповідають вимогам. У разі продажу частки в праві спільної 

власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення 

переважне право на її придбання мають співвласники земельної ділянки, що 

перебуває в спільній власності, без додержання вимог продажу. 

На нашу думку, з погляду консолідації земель саме надання 

переважного права на придбання земельної ділянки власнику суміжної(их) 

земельної(их) ділянки(ок), орендарю або іншому користувачу повинно бути 



227 

першочерговим, а не процедура передання земель в державну чи комунальну 

форму власності.  

Ураховуючи правову норму ст. 12 Проекту Закону України "Про обіг 

земель сільськогосподарського призначення", важко говорити про 

рівноправність між органами влади та приватною особою-покупцем земельної 

ділянки. 

Більшість держав віддають перевагу введенню тих чи інших обмежень 

на купівлю земель, особливо сільськогосподарських, іноземними 

громадянами. Такі обмеження можуть варіюватися від повної заборони на 

купівлю землі до заборони навіть її використання з обов’язковим 

повідомленням у відповідні органи про факт придбання землі іноземцями. 

Обмеження можуть поширюватися як на всі землі країни, так і тільки на певні 

території чи окремі категорії земель, можуть стосуватися всіх іноземних 

громадян або представників окремих держав [307]. 

Заборону й обмеження на купівлю землі іноземними громадянами 

містить законодавство Китаю, Болгарії, Албанії, Естонії, Румунії, ряду 

американських штатів і провінцій Канади. З іншого боку, у цих країнах не 

перешкоджають використанню землі іноземцями, дозволяючи довгострокову 

оренду.  

В Італії, Іспанії, Греції та інших державах існують обмеження на 

придбання землі у власність іноземними громадянами тільки в прикордонних 

районах. Деякі провінції Канади і штати США встановлюють обмеження на 

розмір земельної ділянки, яку купують іноземні громадяни. Так, у провінції 

Саскачеван Канади запроваджено табу на володіння сільськогосподарськими 

землями для іноземних громадян і корпорацій; місцевим корпораціям та 

громадянам з інших провінцій заборонено мати у власності понад 320 акрів 

(приблизно 130 га) земель сільськогосподарського призначення, а канадським 

корпораціям – більше ніж 100 акрів (приблизно 40 га) [312]. Тільки в 

Ньюфаундленді та Нью-Брансвіці, де сільське господарство майже не 

розвинене, дозволено вільну купівлю сільгоспугідь іноземцями [311, с. 18]. 
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В Ірландії, Новій Зеландії, Австралії, Франції, Японії, Ліхтенштейні, 

Данії, Норвегії, деяких провінціях Канади і штатах США для здійснення 

операцій із землею іноземними громадянами необхідно отримати офіційний 

дозвіл або надати інформацію до відповідних органів. Найчастіше подібні 

повідомлення слід направляти до укладання угоди з придбання землі.  

У Норвегії право іноземних осіб на придбання земель не обмежено, 

проте дозвіл на купівлю видають лише особам, які мають необхідну 

професійну підготовку і згодні проживати у відповідній місцевості та вести 

господарство своїми силами [312]. У Німеччині право іноземних осіб на 

придбання земель не обмежено, але всі землі більше 1 га підлягають продажу 

лише з дозволу місцевих органів влади. Для цього розроблено спеціальну 

дозвільну процедуру, що передбачає обґрунтування потенційним покупцем 

купівлі землі, а також надання свідоцтва про його професійну підготовку 

[312]. 

У ряді держав дозвіл на придбання землі у власність можна отримати 

тільки після виконання певних умов. Наприклад, у Швейцарії земля може 

використовуватися іноземцями лише відповідно до цілей, зазначених у заяві. 

Якщо землю придбано для сільськогосподарських цілей, її не можна продати 

протягом 10 років. На Мальті, у Таїланді та Новій Зеландії придбання землі 

іноземними громадянами дозволено тільки за умови вкладення інвестицій в 

економіку цих країн. А в Угорщині, Туреччині, деяких штатах США і 

провінціях Канади існує заборона щодо продажу сільськогосподарських 

земель та землі в сільській місцевості.  

В Україні на законодавчому рівні встановлено обмеження щодо участі 

іноземного капіталу в придбанні земель сільськогосподарського призначення. 

Верховна Рада України продовжила до 1 січня 2019 р. мораторій на продаж 

земель сільськогосподарського призначення, який передбачає, що до набрання 

чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення 

заборонено купівлю-продаж земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної та комунальної власності. 
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Отже, як бачимо, є кілька сценаріїв попередження розвитку 

фрагментації земель сільськогосподарського призначення в  країні. Перший – 

це коли уряд приймає спонтанні поодинокі рішення чи заходи з уповільнення 

фрагментації земель сільськогосподарського призначення за рахунок змін у 

законодавстві стосовно спадкування та поділу (подрібнення) земельних 

ділянок. Але такі дії, як показує досвід країн Центральної Європи, 

малоефективні і призводять до небажаних побічних ефектів. Інший сценарій – 

це запровадження спеціальних інструментів (заходів) щодо вирішення 

конкретних проблем, пов’язаних із фрагментацією земель. 

Досвід країн Центральної та Східної Європи свідчить, що є в основному 

три види заходів щодо зменшення рівня фрагментації земель 

сільськогосподарського призначення: добровільний обмін земельними 

ділянками, створення земельного банку (земель запасу та/або резервного 

фонду) і консолідація земель. Але ці заходи мають свої переваги та недоліки, 

а їх застосування можливе тільки для якогось конкретного випадку. 

Добровільний обмін земельними ділянками – це здійснення за власним 

бажанням (без примусу) обміну земельних ділянок між трьома або більше 

власниками з метою поліпшення просторових умов їх використання. 

Звичайно, такий обмін не передбачає зміни конфігурацій та площ земельних 

ділянок і, порівняно з традиційною консолідацією земель, є менш 

"нав’язливою" процедурою та займає менше часу [15, с. 52]. Добровільний 

обмін земельними ділянками не потребує особливого законодавчого 

забезпечення і може проводитися за простою схемою купівлі-продажу, де за 

участю нотаріальної та кадастрової служб відбувається перехід прав власності 

на землю між декількома власниками. Досвід європейських країн показує, що 

здебільшого обмін земельними ділянками регулюється положеннями 

Земельного кодексу. Щоб заохотити такий обмін, в окремих країнах 

запроваджують субсидії або різного роду підтримки щодо зниження 

трансакційних витрат, пов’язаних із переходом прав власності на земельну 

ділянку.  
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Є два основних чинники, які обмежують широке застосування 

добровільного обміну земельними ділянками для зменшення негативного 

впливу фрагментації земель. Перший чинник пов'язаний з обмеженістю 

вирішення складних (комплексних) проблем за допомогою добровільного 

обміну, оскільки такий обмін доцільно використовувати лише для обмеженого 

числа землевласників, земельних ділянок з відносно невеликими 

відмінностями у якісних характеристиках ґрунтів і в межах невеликої за 

площею території. Другий чинник полягає в небезпеці використання 

земельних ділянок не за цільовим призначенням після проведення їх обміну. 

Таким чином, державні субсидії, призначені для проведення обміну 

земельними ділянками з метою усунення недоліків фрагментації, будуть 

використані не за призначенням – для проведення звичайної трансакції 

купівлі-продажу земель. За таких умов не може йтися про державну підтримку 

заходів з попередження розвитку фрагментації земель сільськогосподарського 

призначення в країні.  

Створення земельного банку та земель резервного фонду або/та запасу 

(далі – обмінний фонд земель) є наступним превентивним заходом щодо 

зменшення рівня фрагментації земель. Під земельним банком розуміють 

державну або публічну (громадську) установу з наділеними повноваженнями 

стосовно розпорядження сільськогосподарськими землями державної та 

комунальної форм власності, купівлі земель у приватних  власників земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення, створення обмінного фонду 

земель як інструменту консолідації земель. Отже, земельний банк – це 

інструмент для поліпшення процесу обігу земель сільськогосподарського 

призначення та забезпечення кращого результату проектів консолідації земель 

з метою ефективного розвитку сільських територій і гарантування 

продовольчої безпеки держави.  

Зрозуміло, що в умовах, коли всі землі сільськогосподарського 

призначення перебувають у чиїйсь власності (державній, комунальній, 

приватній), збільшення площі будь-якого землекористування (земле-
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володіння) сільськогосподарського підприємства неминуче означає 

зменшення площі іншого землекористування (землеволодіння). Такі умови 

обмежують інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва. 

Зважаючи на той факт, що земля є обмеженим ресурсом, це не виключає 

можливості щодо оптимального розподілу земель сільськогосподарського 

призначення серед найбільш ефективних землекористувачів. Тобто 

землекористувач, який має кращі можливості для використання земель, 

повинен мати можливість купувати земельні ділянки у менш ефективних 

власників та користувачів. Така можливість прийнятна лише за умови низьких 

трансакційних витрат на придбання земельних ділянок, щоб вони не 

переважали різницю в ефективності використання цих ділянок, і за відсутності 

традиційних упереджень щодо продажу земель сільськогосподарського 

призначення. Таким чином, трансакційні витрати та неекономічні (традиційні) 

упередження можуть пригальмувати або унеможливити розвиток ринку 

земель сільськогосподарського призначення в межах певної території, навіть 

якщо це необхідно для підвищення ефективності ведення сільського 

господарства. 

Саме з цією метою на ринку землі з’являється гравець нового типу – 

земельний банк – землевласник, який не  намагається збільшити площі земель, 

а, навпаки, зацікавлений у розподілі своїх земель серед сільськогосподарських 

підприємств. Отже, землю земельного банку використовують як буфер, який 

дозволяє поліпшити умови для сільськогосподарських підприємств без 

перетинання інтересів інших землевласників і землекористувачів. Цей буфер 

може бути використано для створення громадських об’єктів (наприклад, 

транспортної інфраструктури). Використання такого буфера називають 

діяльністю земельних банків, а сам буфер є обмінним земельним фондом. 

Цей буфер може бути інструментом для реалізації сільськогоспо-

дарської політики у сфері державного впливу на критерії щодо виділення 

ділянок з обмінного земельного фонду, структури сільськогосподарських 

підприємств, функціонування ринку земель, підтримки малого та середнього 
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товаровиробника, розвитку економіки і сільського господарства в цілому. За 

таких умов державна політика не маніпулює приватними землевласниками, а 

безпосередньо сприяє змінам у відносинах власності на землю в межах певної 

території, району, області. 

Умови діяльності земельних банків залежать від ступеня концентрації 

обмінного земельного фонду. Так, в одному місці є величезні, сконцентровані 

в єдині масиви землі, а в іншому – розкидані обмінні фонди земель, що 

складаються з великої кількості земельних ділянок, розкиданих по всій країні, 

області чи району. Перевага розкиданого типу полягає в тому, що існує більша 

імовірність розташування земельного буфера на відносно невеликій відстані 

від сільськогосподарських підприємств, які потребують розширення 

землекористування. Таким чином, сільськогосподарські підприємства можуть 

залишатися на місці, з одночасним збільшенням їх площі. Такі умови не 

передбачають залучення інвестицій з метою зробити земельну ділянку більш 

привабливою щодо використання для сільсько-господарських підприємств. 

Використання концентрованих обмінних фондів земель для поліпшення 

структури землекористування сільськогосподарських підприємств означає, 

що підприємство буде змушено переїхати на конкретну територію. Така зміна 

місцерозташування землекористування може включати великі відстані та 

виникнення окремих перешкод соціального характеру, а тому держава 

повинна виявити зацікавленість і стурбованість шляхом будівництва нових 

об’єктів інфраструктури та споруд. 

Іншим превентивним заходом розвитку фрагментації земель 

сільськогосподарського призначення є консолідація земель, яку ми 

розглядаємо як проектний захід із землеустрою щодо формування сталого 

сільськогосподарського землекористування та поліпшення просторових умов 

сільськогосподарського виробництва, наприклад, усунення фрагментації, 

управління водними і лісовими ресурсами, об’єктами транспортної 

інфраструктури та ін. Невід'ємна складова проектів консолідації земель – 

процес перерозподілу земельних ділянок та надання кожному учаснику 
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консолідації ділянок меншої кількості, рівних за площею або природними 

властивостями (цінністю або виробничим потенціалом), якомога ближче до 

центральної садиби чи господарських дворів сільськогосподарського 

підприємства. У країнах Західної Європи з усіх заходів щодо зменшення рівня 

фрагментації земель консолідація земель привертає до себе найбільшу увагу 

стосовно залучення великої кількості фінансових і трудових ресурсів, 

обговорення та популяризації. 

Через те що проекти консолідації земель, як правило, стосуються кількох 

сотень землевласників і землекористувачів та спрямовані на вирішення 

складних завдань, повністю на добровільних засадах консолідацію провести 

неможливо. Тому і виникла необхідність у запровадженні правила більшості, 

яке дозволяє змусити меншість співпрацювати на користь успішної реалізації 

проекту в цілому. Як наслідок з'явилися правові положення, що дозволяють 

регулювати мажоритарні правила (права більшості) і водночас "захищати 

права учасників, що найбільшою мірою сумісні зі спільними інтересами" 

[314]. 

Наявність "нічийних" земельних ділянок, земельних ділянок відумерлої 

спадщини, а також землевласників, які не мають бажання або не можуть 

самостійно використовувати свою землю, призводить до безперспективної 

ситуації щодо ініціювання та проведення консолідації земель. Однією з 

причин такого становища є те, що багато таких "байдужих" власників 

земельних ділянок не бачить ніякої користі від консолідації, оскільки вони не 

використовують землю власноруч, крім того, учаснику проекту консолідації 

необхідно платити частку витрат на його реалізацію. Іншою причиною може 

бути те, що землевласники не вважають за доцільне продавати свої земельні 

ділянки через їх низьку вартість (ціну), сподіваючися на подальше її зростання 

в найближчому майбутньому. А в умовах зростаючої інфляції земля має більш 

постійне значення вартості, ніж готівка.  

В умовах України практичні труднощі, пов’язані з відумерлою 

спадщиною та невитребуваними паями ("нічийними" земельними ділянками), 
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у поєднанні з жорсткими правилами проведення консолідації земель можуть 

спричинити надмірні затримки в часі в реалізації проекту або навіть 

неможливість його виконання. Адже неможливо здійснити перерозподіл прав 

власності на землю, оскільки не визначено права власності на окремі земельні 

ділянки в межах проектної території. 

Сучасне законодавство передбачає вирішення таких проблем. Так, якщо 

на території ради, де заплановано проведення консолідації земель, є земельні 

ділянки, власники яких померли, сільська, селищна, міська ради мають право 

звернутися до суду та визнати таке майно відумерлим. Для того, щоб орган 

місцевого самоврядування звернувся до суду, йому треба довести, що власник 

земельної ділянки помер і що немає спадкоємців. У разі відсутності 

спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, 

неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає 

спадщину відумерлою за заявою відповідного органу місцевого 

самоврядування за місцем відкриття спадщини [166, ст. 1277]. Заява до суду 

про визнання спадщини відумерлою подається місцевою радою через один рік 

із часу відкриття спадщини. Отже, реалізацію проекту консолідації земель 

буде затримано як мінімум на один рік. 

Крім того, певний час займає судовий розгляд справи, це щонайменше 

кілька місяців. Після того, як спадщину визнано судом відумерлою вона 

переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, 

а тому право комунальної власності на відумерле майно має бути зареєстро-

вано в Державному реєстрі прав у встановленому порядку. Для цього 

потрібний ще певний проміжок часу. Слід звернути увагу на те, що після 

прийняття рішення суду про визнання земельної ділянки відумерлою, раді 

необхідно ухвалити рішення щодо віднесення цієї земельної ділянки до земель 

запасу. Таким чином, процес визнання земельної ділянки відумерлою може 

затримати проект консолідації земель як мінімум на півтора року, за ідеальних 

обставин. 
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Якщо мова йде про земельні ділянки, які протягом тривалого часу 

використовують, органам місцевого самоврядування доцільно звернутися з 

відповідним запитом до територіального органу земельних ресурсів щодо 

надання інформації про зареєстровані земельні ділянки та їх власників. 

Подібний запит про власників цих ділянок необхідно направити також до 

Державної реєстраційної служби. Якщо у відповідях цих органів є посилання 

на відсутність інформації щодо власників цих земель, наступним кроком буде 

опублікування оголошення про необхідність термінового звернення власників 

до органу місцевого самоврядування з метою їх обліку та звіряння щодо 

сплати земельного податку. Якщо протягом місяця ніхто не звернеться, можна 

починати процес прийняття таких земельних ділянок на облік як безхазяйних 

("нічийних"). Відповідно до ст. 335 Цивільного кодексу України безхазяйне 

майно (земельні ділянки) через рік із дня прийняття його на облік державною 

реєстраційною службою за рішенням суду передають у власність 

територіальної громади. Як бачимо, визнання земельних ділянок "нічийними" 

також може затримати реалізацію проекту консолідації земель мінімум на 

півтора року, за ідеальних обставин. 

Таке явище, як "невитребувані паї", також стає на заваді реалізації 

проектів з консолідації земель сільськогосподарського призначення. На нашу 

думку, ці землі необхідно терміново визнавати безхазяйними та повертати в 

державну чи комунальну власність. Важливим аспектом є розуміння того, що 

процедури визнання земельних ділянок відумерлими та/або "нічийними" 

(безхазаяними) слід проводити одночасно для економії часу. Отже, важливим 

питанням під час проведення консолідації земель сільськогосподарського 

призначення є точний облік усіх землевласників, земельних ділянок 

відумерлої спадщини і "нічийних" земель з метою успішної та вчасної 

реалізації проекту. 

На відміну від консолідації земель, наявність великої кількості 

"байдужих" власників земельних ділянок ніяким чином не блокує діяльність 

земельних банків. Земельний банк може запропонувати їм викупити земельні 

ділянки або обміняти їх на інші. Діяльність земельних банків може сприяти 
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зміцненню зв’язку між використанням земельної ділянки та її володінням. 

Купуючи невеликі земельні ділянки, що здають в оренду, та поступово їх 

накопичуючи, інститут земельного банку може передавати права власності на 

ці земельні ділянки більш ефективним землекористувачам, які особисто 

працюють на землі. Таким чином, земельний банк виконує дві основні функції 

в подоланні фрагментації земель: збільшення площ землекористування 

сільськогосподарських підприємств і по’єднання володіння з користуванням 

земельною ділянкою. А це підкреслює важливість і придатність використання 

інституту земельного банку в умовах України.  

Порівняльну характеристику превентивних заходів з подальшого 

розвитку фрагментації земель та зменшення її рівня, що використовують у 

країнах Західної Європи, наведено в табл. 3.15.  

Отже, постає питання: чи можна використати традиційні заходи зі 

зменшення рівня фрагментації країн Західної Європи в умовах України? Для 

відповіді на це запитання спочатку потрібно дати відповідь на інше запитання: 

які причини зумовлюють ефективне та успішне використання цих заходів у 

Західній Європі? Тобто необхідно перевірити схожість проблем, пов’язаних із 

фрагментацією земель, в Україні та країнах Західної Європи і можливість 

використання західного досвіду з добровільного обміну земельними 

ділянками, інституту земельного банку та консолідації земель у сучасних 

українських умовах розвитку земельних відносин. 

Дослідження проблем фрагментації земель та заходів щодо її подолання 

[12, 15, 20, 124, 315] свідчать, що країнам Західної Європи притаманна 

проблема лише двох типів фрагментації земель із чотирьох існуючих, а саме: 

фрагментації використання земель (що пов’язана з малими розмірами ферм) 

та внутрішньої фрагментації земель. Таким чином, заходи зі зменшення 

фрагментації земель були направлені на вирішення цих двох типів 

фрагментації. Заходи з подолання інших двох типів фрагментації 

(фрагментації власності на землю та відчуження власника від використання 

його земельної ділянки) не розроблено в країнах Західної Європи, оскільки 

такої потреби не виникало. 
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Таблиця 3.15 
Порівняльна характеристика превентивних заходів з подальшого розвитку фрагментації земель  

та зменшення її рівня, що використовують в країнах Західної Європи 

Назва критерію  Добровільний обмін земельними 
ділянками 

Земельний банк Консолідація земель 

Основний принцип Обмін земельними ділянками 
(правами власності на землю) 

Обмін/зміна власності на землю та 
землевласника 

Перерозподіл земельних ділянок 

Сільськогосподарська 
мета 

Поліпшення умов використання 
земельних ділянок без зміни їх 
розмірів і конфігурації 

Зміна розміру 
сільськогосподарського 
підприємства 

Розподіл (організація) земельних 
ділянок (їх кількості, розміру, 
відстаней між ними) 

Не-
сільськогосподарська 
мета 

Відсутня Виділення землі під об’єкти 
інфраструктури та ін. 

Комплексне поліпшення умов 
використання окремої території 

Тривалість Короткострокова (зазвичай  
1–2 роки) 

Постійно Довготривалі проекти (більше  
10 років) 

Дія впливу Від 2 до 5 землевласників Розвиток сільськогосподарських 
підприємств у цілому 

Стосується конкретних 
землевласників (як правило, від 50 до 
300) 

Ініціювання та 
учасники 

Невелика група суміжних 
землевласників/ 
землекористувачів, які бажають 
зменшити рівень внутрішньої 
фрагментації земель 
 

Одна або декілька організацій, що 
купують і надають земельні ділянки 

Власники/користувачі, які бажають 
збільшити розмір господарства 

Власники/користувачі з внутрішньою 
фрагментацією земель 

Особи, які бажають і мають змогу 
інвестувати гроші 

Державне фінансування поліпшень, 
не пов’язаних із сільськогоспо-
дарським виробництвом 

Взаємозв’язок Сприяє переміщенню земельних 
ділянок земельного банку ближче до 
власників/користувачів, які цього 
потребують 

Залучення земельних ділянок 
земельного банку може підвищити 
ефективність добровільного обміну 

Перерозподіл земельних ділянок 
земельного банку може бути включено 
до проектів із консолідації земель 

Джерело: розроблено на основі [15] та власних узагальнень автора. 
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В Україні, як показують наші дослідження, великою проблемою є 

фрагментація, що характеризується відокремленням власників земельних 

ділянок від їх використання. Тільки близько 17 % власників земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення обробляють їх самостійно. Решта 

землевласників віддала земельні ділянки в користування на умовах оренди 

сільськогосподарським підприємствам, яких в Україні налічується близько 53 

тис. Таким чином, розпаювання сільськогосподарських земель державної 

форми власності та передача земельних ділянок у приватну власність сприяли 

ефективному розвитку великих сільськогосподарських підприємств і 

агрохолдингів, хоча в країнах Центральної та Східної Європи результати 

земельної реформи абсолютно протилежні. 

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 і 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 займатися сільськогосподарським виробництвом 

власноруч; 3) передача земельних ділянок у власність без згоди на це громадян 

(невитребувані паї); 4) наявність земельних ділянок відумерлої спадщини;            

5) відсутність меж земельних ділянок у натурі (на місцевості); 6) розвиток 

надмірної оренди земель. 

Виникнення суцільної оренди земельних ділянок сільськогоспо-

дарського призначення можна пов’язати з недосконалістю та "провалами" у 

функціонуванні економіки, відсутністю потрібних правових та інституційних 

умов для ведення ефективного сільськогосподарського бізнесу, неадекватною 

політикою держави, зокрема відсутністю повноцінного ринку земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення. Частково це пов’язане з тим, що 

оренду земель розглядають як тимчасову консолідацію земель, що сприяє 

об’єднанню земель у компактні великі за площею земельні масиви, а також з 
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активною державною підтримкою такого курсу розвитку аграрного сектора. 

Гарантування продовольчої безпеки в Україні, насамперед, пов’язують із 

сільськогосподарським виробництвом, що базується не на сімейних бізнес-

моделях, як у розвинутих країнах світу, а на багатоземельних агрохолдингах 

(корпоративних компаніях). 

Фрагментація земель в Україні – основна проблема для землевласників, 

адже вони часто перебувають в монопсонічній ситуації, коли є лише один або 

два орендарі домінуючого місцевого сільськогоспо-дарського підприємства, 

яке може бути структурним підрозділом агрохолдингу. Одна з причин такої 

ситуації – це відсутність офіційного ринку земель сільськогосподарського 

призначення, а також слаборозви-неність і незадовільне функціонування 

ринку оренди земель.  

Таким чином, фрагментація земель в Україні суттєво відрізняється від 

західноєвропейської ситуації, тому актуальним питанням є знаходження своїх 

заходів подолання проблеми фрагментації сільськогосподарських земель із 

використанням, а не копіюванням досвіду країн Західної Європи. Розробка 

заходів подолання наслідків фрагментації земель – дуже складний процес, 

оскільки такі заходи повинні враховувати чинне законодавство, культурні та 

політико-адміністративні особливості суспільства. Саме цій проблематиці 

буде приділено увагу в наступному розділі.  

Результати досліджень за цим розділом опубліковано в наукових працях 

[316–324]. 

 

Висновки до 3 розділу  

1. Аналіз проведення земельної реформи та використання земель 

сільськогосподарського призначення показує і позитивні зміни: земля 

передана у власність селян і збережена за ними, а власник може вільно 

розпоряджатися нею на свій розсуд: створити власне господарство, передати 

в оренду й одержувати орендну плату, передати спадкоємцям; земля належить 

селянам і збережена від привласнення групами підприємців; простежується 



240 

тенденція до зростання середньомісячної заробітної плати у сільському 

господарстві та розмірів орендної плати, але, на жаль, з одночасним 

знеціненням гривні; у структурі договорів оренди за строком їхньої дії зростає 

питома вага довгострокової оренди, а короткострокова оренда терміном дії до 

трьох років перестали діяти. 

2. Установлено, що до невирішених проблем, пов’язаних з 

використанням земель сільськогосподарського призначення, відносяться: 

незавершене формування земельного законодавства; створення реєстрів і баз 

даних, необхідних для забезпечення прав власності на землю та ефективного 

контролю над дотриманням норм і правил належного землекористування; 

неефективне використання значної кількості розпайованих земельних ділянок; 

скорочення і зниження ефективності великотоварного сільськогосподарського 

виробництва; неефективність орендних відносин; мораторій на продаж земель 

сільськогосподарського призначення; подрібнення сільськогосподарського 

землекористування. 

3. Аргументовано, що у сучасних умовах використання земель 

сільськогосподарського призначення в Україні основною проблемою є 

фрагментація власності на землю та відчуження землевласників від 

використання своїх земельних ділянок. Внутрішня фрагментація та 

фрагментація користування не являє собою на сьогодні суттєвої перешкоди 

для ефективного використання земель сільськогосподарського призначення 

господарствами через існування віртуальних меж земельних ділянок, 

проектних польових шляхів та полезахисних лісосмуг, що дало змогу 

об’єднати їх у єдині земельні масиви за рахунок суцільної оренди земель.  

4. Визначено, що в Україні феномен фрагментації земель є серйозною 

проблемою у таких сферах, як: захист прав власності та користування на 

землю, розвиток інфраструктури, реєстрація прав користування на земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення, залучення довгострокових 

інвестиції, охорона земель, використання земельних ділянок не за цільовим 

призначенням, отримання кредитів. 
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5. Обґрунтовано, що існуюча фрагментація власності на землю та 

землекористування разом із небажанням власників використовувати свої 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення у процесі тотальної їх 

оренди є головною причиною поступового соціально-економічної занепаду 

сільських територій та зниження престижності "сільського способу життя" 

серед молоді. Саме тому необхідно виявити потенційні можливості для 

розвитку подальшої фрагментації земель сільськогосподарського призначення 

з метою визначення заходів щодо зменшення її негативного впливу.  

6. Досліджено, що основними превентивними заходами з подальшого 

розвитку фрагментації земель та зменшення її негативного впливу є: 

добровільний обмін земельними ділянками, інститут земельного банку та 

консолідація земель. Але лише консолідація земель у довгостроковій 

перспективі направлена на комплексне покращання умов не лише ведення 

сільськогосподарського виробництва, але й окремої сільської території в 

цілому. Перерозподіл земельних ділянок земельного банку може бути 

включений до проектів з консолідації земель так само, як і добровільний обмін 

земельними ділянками.  

7. 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 займатися сільськогосподарським виробництвом 

власноруч; 3) передача земельних ділянок у власність без узгодження з 

громадянами (невитребувані паї); 4) наявність земельних ділянок відумерлої 

спадщини; 5) відсутність меж земельних ділянок в натурі (на місцевості); 6) 

розвиток надмірної оренди земель. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕТОДИКА ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

      4.1. Досвід проведення консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення в країнах Центральної і Східної 

Європи 

 

Реформування земельних відносин України на засадах демократії і 

правової держави вимагає теоретичного осмислення та врахування 

закономірностей зарубіжного досвіду проведення таких реформ, насамперед у 

державах, які протягом останніх десятиліть вирішували подібні земельні 

питання. Передусім це стосується країн Центральної та Східної Європи (далі 

– ЦСЄ). Структурні перетворення в аграрному секторі країн ЦСЄ після               

1989 р. означали, насамперед, ліквідацію колективної та державної власності 

на землі сільськогосподарського призначення через реституцію прав власності 

на землю та виділення земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості), що 

призвело до фрагментації земель сільськогосподарського призначення. Таким 

чином, Україна та країни ЦСЄ мають спільні риси як у проведенні земельної 

реформи, так і в її результатах. 

На основі досвіду країн Західної Європи країни ЦСЄ, в основному ті, які 

стали членами Європейського Союзу в 2004 р., запровадили довгострокові 

національні програми щодо проведення консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення з метою подолання фрагментації земель та 

забезпечення високоефективного й конкурентоспроможного сільськогоспо-

дарського виробництва. У країнах ЦСЄ, що вступили до ЄС після 2004 р., 

консолідація земель часто проводилася за міжнародної технічної допомоги в 

рамках різноманітних проектів, але за відсутності діючої державної програми 

з консолідації земель. Але і в першому, і в другому випадку результати не 

завжди були позитивними. 
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Досвід з використання консолідації земель сільськогосподарського 

призначення, як захід для подолання негативних наслідків проведення 

земельних реформ у країнах ЦСЄ, а саме фрагментації земель та докорінної 

зміни структури сільськогосподарських підприємств, ми вивчали на основі 

опрацювання джерел закордонної наукової літератури. 

Так, Р. Сабатес-Віллер (Sabates-Wheeler R.) у своїй роботі [325] 

передбачила, що стратегії і програми щодо запровадження консолідації 

земель, у тому числі і сільськогосподарських, в країнах ЦСЄ за підтримки 

міжнародних організацій розвитку та донорів, швидше за все, будуть 

провальними і недієздатними, оскільки в них розглядається вирішення 

проблем, пов’язаних лише з одним типом фрагментації – фізичної 

(фрагментації використання земель). Дослідник Р. Сабатес-Віллер 

посилається на "Мюнхенський Протокол про консолідацію земель як 

інтрумента розвитку сільських територій у українах Центральної та Східної 

Єропи та Співдружності Незалежних Держав" [326]. У цьому Мюнхенському 

Протоколі закріплені нові підходи щодо проведення консолідації земель, а 

саме: обов’язкова громадська участь, необхідність у проведенні консолідаціїї 

визначається лише потребами її учасників і з використанням ринкових 

механізмів. Причому становлення офіційної консолідації земель за допомогою 

механізму земельного ринку не є можливим в короткостроковій або навіть 

середньостроковій перспективі.  

Провівши комплексне дослідження фрагментації і консолідації земель в 

Центральній і Східній Європі з детальним аналізом ситуації в Болгарії та 

Угорщині, Т. ван Дійк (Т. van Dijk) дійшов висновку, що консолідація земель 

сільськогосподарського призначення у традиційному розумінні не підходить 

для вирішення проблем фрагментації у цих країнах. Він наголошує на 

необхідності запровадження додаткових політичних інструментів щодо 

вирішення проблем фрагментації земель [327]. Так, відповідний політичний 

інструмент повинен відповідати кожному конкретному характеру (типу) 

фрагментації земель для будь-якої окремої території. Таким чином, кожна 



244 

територія потребує створення свого власного унікального підходу через свої 

природні, регіональні чи інші особливості.  

На думку Т. ван Дійка, основною проблемою фрагментації земель у 

Центральній Європі є малий розмір ферм і саме тому запровадження інституту 

земельного банку є найбільш вдалим заходом зі збільшення площ 

землекористувань ферм у короткостроковій перспективі [328]. Такий висновок 

обумовлений тим, що під час проведення земельних реформ у країнах 

Центральної Європи передбачалося створення резервного фонду державних 

земель сільськогосподарського призначення. Отже, земельні ділянки 

земельного банку можуть бути продані або здані в оренду фермерам з метою 

збільшення площ землекористувань і розмірів господарств. Існує багато 

прикладів країн, де державні землі сільськогосподарського призначення 

використовуються як буфер для покращання структури сільськогоспо-

дарських землекористувань ферм за допомогою договорів оренди. Але тільки 

в деяких випадках, зокрема у Польщі, Угорщині і Східній Німеччині, державні 

земельні резервні фонди беруть активну участь у покращанні структури 

землекористувань і ферм шляхом продажу державних земель сільськогоспо-

дарського призначення привілейованим групам, наприклад сімейним фермам. 

Ми можемо припустити, що причиною зробленого Т. ван Дійком 

висновку щодо неможливості запровадження консолідації земель 

сільськогосподарського призначення у ЦСЄ є те, що він ґрунтувався на 

німецьких і нідерландських традиціях з проведення комплексної і примусової 

консолідації земель, які не передбачають збільшення розмірів 

землекористувань ферм. Таким чином, на нашу думку, він непрямо схилявся 

до переваг запровадження добровільної консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення у країнах ЦСЄ. Проте щодо досягнення мети 

створення економічно доцільних і конкурентоспроможних сільськогоспо-

дарських підприємств Т. ван Дійк зазначає, що існування малих за розміром 

землекористуваннь та ферм, обумовлених фрагментацією власності 



245 

(землеволодіння) та землекористування, є важливим стримуючим фактором 

для розвитку сільського господарства. 

Досліджуючи проблеми, пов’язані з фрагментацією земель та 

покинутими земельними ділянками сільськогосподарського призначення в 

Албанії, Т. Сікор (Т. Sikor) критикує державну політику та програми ФАО 

щодо проведення консолідації земель під державним керівництвом [329]. Він 

дійшов висновку, що розробка програм на основі правових і адміністративних 

важелів впливу не досягає поставлених державою цілей, оскільки до уваги 

беруть макропоказники соціально-економічного розвитку, що впливають на 

ведення сільського господарства і добробут сільських жителів. На думку                

Т. Сікора, земельна політика щодо консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення повинна бути спрямована в першу чергу на врахування 

інтересів і підтримку розвитку місцевих (територіальних) громад, наприклад 

на децентралізацію діяльності земельних банків, де держава відіграє важливу 

роль у підтримці, а не у тотальному контролі цього процесу. Такий критичний 

аналіз показує важливість інтеграції інструментів консолідації земель з 

місцевими потребами в області розвитку сільських територій і залучення 

місцевих зацікавлених сторін до участі у процесі. 

Науковець А. Картрайт (А. Cartwright) як безпосередній учасник 

багатьох робочих семінарів, організованих ФАО та LANDNET 

(співтовариством професіоналів з різних країн і організацій, що працюють 

разом в рамках ініціативи ФАО), також відмічає неспроможність консолідації 

земель, як головного інструмента проведення земельних реформ у країнах 

ЦСЄ, вирішити проблеми, пов’язані з фрагментацією земель [330]. Причинами 

провалу консолідації земель сільськогосподарського призначення                            

А. Картрайт вважає: великі проблеми з реєстрації земельних ділянок (навність 

великої кількості неформальних угод із землею), значну кількість "нічиїх" 

(безхазяйних) та покинутих земельних ділянок, слаборозвиненість ринку 

земель, труднощі в залученні капіталу для розвитку сільськогосподарського 
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бізнесу, страх серед зацікавлених сторін втратити свої права на землю під час 

реалізації проектів з консолідації земель.  

До того ж А. Картрайт відмічає досить низький рівень участі та 

активності землевласників та/або землекористувачів (51 %) у пілотних 

проектах з консолідації земель, що обумовлює складнощі у досягненні 

мінімального порога для ініціювання проекту. По-перше, це обумовлено тим, 

що всі пілотні проекти з консолідації земель були добровільними, а тому 

досягнення порога у 51 % не має ніякого значення, оскільки кожна зацікавлена 

сторона сама приймає рішення щодо участі у проекті залежно від результатів 

перерозподілу земель. По-друге, пілотні проекти у країнах ЦСЄ майже завжди 

виконувалися до прийняття правової основи з консолідації земель, а низька 

активність учасників викликана проблемами реєстрації земельних ділянок і 

прав на них. 

З погляду М. Хартвігсена (M. Hartvigsen), основною причиною, що 

заважає успішній реалізації проектів з консолідації земель у країнах ЦСЄ, є 

низький обіг сільськогосподарських земель, особливо при використанні 

добровільного підходу щодо консолідації [315, с. 428]. Дослідження процесів 

запровадження консолідації земель та земельних банків показали, що 

діяльність земельних банків значною мірою зазнала невдачі, принаймні у 

підтримці з проведення консолідації земель сільськогосподарського 

призначення шляхом надання доступу до державних сільськогосподарських 

земель для їх перерозподілу, щоб підвищити обіг земель. На думку                       

М. Хартвігсена, провал інституту земельних банків у першу чергу пов’язаний 

з помилками загальної земельної політики в країнах ЦСЄ, а також із 

відсутністю координації між відповідальними органами за проведення 

консолідації земель і органами управління державним землями сільськогоспо-

дарського призначення, які перебувають у землях запасу чи резервного фонду.  

Використання інституту державних земельних банків з метою 

структурного розвитку сільського господарства без паралельного 

застосування механізму консолідації земель сільськогосподарського 
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призначення значно обмежує ефективність діяльності земельних банків та їх 

результативність. І навпаки, дуже важко реалізувати програму з консолідації 

земель, особливо на добровільних засадах, без підтримки державного 

земельного банку. Отже, існує необхідність у втановленні політичних 

рекомендацій щодо діяльності земельного банку для підтримки проведення 

консолідації земель та отримання практичного (польового) досвіду з 

поєднання цих двох заходів. 

Іншим немаловажним питанням при проведенні консолідації земель 

сільськогосподарського призначення є вибір методичного підходу: 

комплексний і примусовий або простий і добровільний. Дослідження 

показали, що країни ЦСЄ до сих пір не знайшли в повній мірі свої підходи до 

консолідації земель сільськогоспо-дарського призначення. Це питання є 

актуальним і для України, тому розглянемо більш детально ці методичні 

підходи на прикладі країн ЦСЄ.  

Основною перевагою комплексної і примусової консолідації земель 

сільськогосподарського призначення є те, що межі всіх земельних ділянок, які 

беруть участь в проекті і розташовані у межах проектної території, 

"стираються" на кадастровій карті, а замість них формує новий за структурою 

земельний масив з набагато меншою кількістю ділянок. Як правило, кожному 

землевласнику, що бере участь у проекті, надається по одній земельній 

ділянці, але більшого розміру та правильної форми. Такий підхід дає позитивні 

результати з точки зору зменшення рівня фрагментації власності на землю. 

Застосування комплексної і примусової консолідації земель дає змогу 

інтегрувати проект консолідації земель з місцевими потребами сільського 

господарства і розвитку сільських територій, охорони земель та 

навколишнього середовища тощо через розробку та реалізацію проекту 

розвитку територіальної громади. В Україні така інтеграція можлива через 

схему землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та 

охорони земель адміністративно-територіальних одиниць. Наступним 

позитивним моментом використання цього методичного підходу є повне 

оновлення та перевірка кадастрових даних державного земельного реєстру 
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(кадастру) і реєстру прав власності на землю, включаючи польові кадастрово–

геодезичні роботи. 

Проте дослідження процесу проведення комплексної і примусової 

консолідації земель сільськогосподарського призначення у країнах ЦСЄ 

показує наявність і цілу низку недоліків застосування такого методичного 

підходу. Цей підхід забирає багато часу, а сам процес консолідації досить 

тривалий. Так, у Чеській Республіці реалізація комплексної консолідації 

займає 5–6 років, у Словаччині – 7–8 років, Словенії – 5 років, Польщі – 4 роки, 

але додатково 3 роки займають переговори між учасниками проекту для 

отримання більшості голосів [315, с. 404]. Довготривалі проекти потребують 

додаткових витрат і є більш дорогими, принаймні в порівнянні з простими і 

добровільними проектами. Тому другим недоліком є висока вартість робіт з 

реалізації проектів щодо консолідації земель. Країни ЦСЄ, як і Україна, мають 

багато нагальних проблем, пов’язаних з розвитком сільського господарства та 

сільських територій, які залишаються невирішеними через обмеженість 

державних бюджетів, що призводить до неможливості реалізації комплексних 

проектів з консолідації земель сільськогосподарського призначення в 

необхідних масштабах. 

Наступним недоліком комплексної і примусової консолідації земель є 

те, що участь у ній беруть лише земельні ділянки, які розташовані в межах 

проектної території. Для країн ЦСЄ така умова є дещо проблематичною, 

оскільки землевласники часто можуть мати земельні ділянки не тільки в межах 

проектної території проведення консолідації земель, але й за її межами, що не 

дозволяє для таких власників вирішити проблему фрагментації земель 

повністю. За таких умов логічним рішенням може стати збільшення площі 

території проекту, але потім фахівці з консолідації земель можуть 

зіштовхнутися з тисячами землевласників, що обумовить додаткові труднощі 

у перемовинах і відповідно, збільшення затрат часу. 

При використанні комплексної і примусової консолідації земель 

сільськогосподарського призначення, як свідчить досвід країн ЦСЄ [15, 315], 

не збільшуються площі сільськогосподарських землеволодінь та ферм, а це 
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передбачає проведення додаткових заходів для забезпечення економічної 

життєздатності таких господарств. Таким чином, усувається тільки частина 

проблеми фрагментації сільськогосподарських земель. 

Інший недолік примусової консолідації земель пов'язаний з низькою 

довірою до органів державної влади. Сільське населення в багатьох країнах 

ЦСЄ боїться втратити свою землю після закінчення консолідації земель, 

оскільки вони часто не знють про свої забов’язання та очікувані результати. 

Наприклад, у країнах колишньої Югославії і Польщі консолідація земель досі 

дискредитована попереднім негативним досвідом. Це обумовлено тим, що 

особи, які відповідальні за прийняття рішень, часто утримуються від участі в 

дискусіях стосовно болючого питання перерозподілу прав власності на землю, 

обґрунтування доцільності проведення консолідації, наслідків неприйняття 

учасниками консолідації проекту перерозподілу земель. 

Основною перевагою простої і добровільної консолідації земель є 

простота і відносна дешевизна процесу перерозподілу земель. Такий підхід дає 

змогу землевласникам продавати за бажанням усі або частину своїх земельних 

ділянок, у той час як інші учасники консолідації купують додаткові земельні 

ділянки з метою збільшення площ сільськогоспо-дарських землеволодінь та 

ферм. Наприклад, у Німеччині та Нідерландах такий методичний підхід до 

консолідації земель сільськогосподарського призначення звичайно 

застосовується для обмеженої кількості учасників-землевласників, як правило, 

у межах 10–20 [331].  

Іншою сильною стороною такої консолідації є сам по собі добровільний 

підхід. Участь у проекті ініціюється за пропозицією самих місцевих 

зацікавлених сторін і, звичайно, вони будуть брати участь в консолідації, 

тільки якщо переконаються в отриманні вигоди від проекту. Наприклад, 

використовувати менше земельних ділянок за кількістю, але більшими за 

площею. Отже, цей підхід не являє собою великої проблеми в ініціюванні – 

достатньо лише кілька зацікавлених землевласників і фермерів. Добровільний 

підхід до консолідації є більш гнучким для задоволення місцевих цілей і 
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потреб у сфері соціально-економічного розвитку та охорони навколишнього 

середовища.  

Проте простий і добровільний підхід щодо проведення консолідації 

земель сільськогосподарського призначення має окремі обмеження у 

застосуванні в країнах ЦСЄ [315, с. 407]. По-перше, з використанням цього 

підходу результати зменшення рівня фрагментації сільськогосподарських 

земель будуть відносно обмеженими через добровільну участь 

землевласників. Так, план (проект) перерозподілу земель будується і 

узгоджується як один ланцюг угод і умови виконання мають бути дотримані в 

кожній ланці цього ланцюга, інакше він не витримає. Тобто укладання однієї 

угоди веде до підписання наступної, що призводить до третьої угоди і т.д. 

Якщо багато землевласників вирішили не брати участь у проекті, то, 

відповідно, буде важко знайти оптимальні рішення для тих, хто хоче взяти 

участь. Звичайно, що найлегше домовитися з тими землевласниками, які 

заздалегідь заявили про свою зацікавленість в участі у проекті, у той час як 

інші землевласники, у тому числі ті, які не проживають на території громади, 

не беруть участі в обговоренні результатів. 

По-друге, інколи до створення плану (проекту) перерозподілу земель, 

під час простої і добровільної консолідації земель сільськогосподарського 

призначення висувають спрощені вимоги і залишають проектні рішення на 

розсуд його учасників, щоб дати їм можливість з'ясувати між собою відносини 

[315, с. 407]. Як правило, хто ініціює проект, той і отримує вигоду від його 

реалізації. Так, у Болгарії під час проведення добровільної консолідації земель 

сільськогосподарської призначення, що фінансувалася за приватні кошти, 

великі корпоративні ферми (компанії) та інвестори придбали земельні ділянки 

у малих приватних землевласників з метою їх консолідації [331]. Крім того, 

проста і добровільна консолідація земель обмежена проведенням лише 

перерозподілу земельних ділянок (не передбачає будівництво об’єктів 

інфраструктури – доріг, меліоративних систем тощо), а в країнах ЦСЄ не 

інтегрується до місцевих потреб сільського господарства та розвитку 

сільських територій [315, с. 408]. 
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Порівняльна характеристика сильних і слабких сторін методичних 

підходів до консолідації земель сільськогосподарського призначення в умовах 

країн ЦСЄ наведена у табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Порівняльна характеристика сильних і слабких сторін методичних 

підходів до консолідації земель сільськогосподарського призначення  

в країнах Центральної та Східної Європи 

Назва методичного 
підходу 

Характеристика сторін 
сильні  слабкі  

Комплексна і 
примусова 
консолідація земель  

1. Ефективний механізм 
боротьби із 
зменшенням рівня 
фрагментації власності 
на землю. 

2. Дозволяє інтегруватися 
з регіональними 
(локальними) 
програмами розвитку 
сільського 
господарства та 
сільських територій, 
охорони земель і 
навколишнього 
середовища тощо. 

3. Сприяє повному 
оновленню 
(корегуванню) даних у 
системі земельного 
кадастру та реєстру 
прав 

1. Довготривалий процес 
(4–8 років) та повільне 
отримання результатів. 

2. Велика вартість 
проекту. 

3. Може створити 
невизначеність щодо 
прав на землю через 
низький рівень довіри 
до органів державної 
влади. 

4. Реалізація проекту 
потребує високого 
рівня технічного та 
інституційного 
забезпечення з 
одночасною 
координацією між 
різними установами. 

5. Можливість збільшення 
площ землеволодінь та 
ферм всупереч 
існуючих програм 
розвитку 

6. Реалізується за 
принципом –все або 
нічого 
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Продовження табл. 4.1 

Назва методичного 
підходу 

Характеристика сторін 
сильні  слабкі  

Проста і 
добровільна 
консолідація земель 

1. Займає мало часу на 
реалізацію процесу. 

2. Швидке отримання 
результатів.  

3. Низька вартість 
реалізації. 

4. Добровільна участь у 
проекті. 

5. Реалізація проекту не 
потребує для реалізації 
високого рівня 
технічного та 
інституційного 
забезпечення. 

6. Дозволяє купівлю-
продаж земельних 
ділянок. 

7. Досить гнучка для 
реалізації місцевих 
завдань і потреб 

1. Лише часткове 
вирішення проблем, 
пов’язаних з 
фрагментацією земель і 
збільшенням площ 
землеволодінь. 

2. Схильність до низького 
рівня обігу земель. 

3. Надає більше переваг 
економічно сильним 
господарствам та 
інвесторам, ніж 
дрібним сімейним 
фермам. 

4. "Чутлива" до проблем, 
пов’язаних з 
реєстрацією земельних 
ділянок. 

5. Обмежений вплив на 
процес планування 
перерозподілу земель, 
пов’язаних з 
будівництвом об’єктів 
інфраструктури. 

6. Здійснюється лише 
перерозподіл земель 

Джерело: розроблено на основі [315] та власних узагальнень автора. 

 
Прості і добровільні проекти з консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення не сприяють активному обігу земель в межах 

проектної території. Так, якщо більшість зацікавлених у проведенні 

добровільної консолідації землевласників мають бажання обмінятися з 

земельними ділянками лише однакової вартості, а тільки декілька 

землевласників бажають продавати свої ділянки і кілька – купувати, то 

здійснити перерозподіл земель на добровільних засадах стає надзвичайно 

складно. Запровадження добровільного методичного підходу у більшості 

країн ЦСЄ також ускладнюється цілим рядом проблем, пов’язаних з 
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реєстрацією земельних ділянок. Особливо це стосується тих країн, де проекти 

з консолідації земель сільськогосподарського призначення реалізуються на 

основі звичайної процедури купівлі-продажу земельних ділянок за відсутності 

відповідної законодавчої бази щодо проведення простої (спрощеної) 

консолідації земель. 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що обидва класичні 

методичні підходи щодо проведення консолідації земель у країнах ЦСЄ мають 

більше недоліків чим переваг. Ураховуючи певну схожість результатів 

земельної реформи та проблем, пов’язаних з фрагментацією земель в країнах 

ЦСЄ та Україні, вважаємо, що використання простого і добровільного та 

комплексного і примусового методичних підходів щодо консолідації земель в 

класичному (традиційному) розумінні в сучасних умовах розвитку земельних 

відносин та існуючої фрагментації земель для України є неможливим. Таким 

чином, існує необхідність у розробці третьої моделі консолідації земель 

сільськогосподарського призначення, яка б була більш придатною для умов 

України, ніж попередньо розглянуті класичні підходи. Мета третьої моделі 

консолідації земель полягає в оптимізації планування перерозподілу земель, 

що забезпечить кращі результати за більш спрощеної та економічно 

ефективнішої процедури. 

 

      4.2. Способи проведення консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення в Україні 

 

У попередньому розділі нами було визначено, що основні класичні 

моделі з проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення 

не підходять до українських умов розвитку земельних відносин і ліквідації 

високого рівня фрагментації земель – відчуження власника земельної ділянки 

від її використання. Тому залишається відкритим питання щодо розробки і 

запровадження української моделі проведення консолідації земель 

сільськогосподарського призначення.  
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У вітчизняній літературі [332–336], в основному, обговорюються чотири 

способи (механізми) проведення консолідації земель сільськогосподарського 

призначення: обмін земельними ділянками, об’єднання земельних ділянок, 

оренда та купівля-продаж земельних ділянок. Це обумовлено тим, що перші 

три способи консолідації на сьогодні є предметом регулювання чинного 

земельного законодавства. 

Процедура обміну земельними ділянками сільськогосподарського 

призначення регулюється ст. 14 Закону України від 05.06.2003 р. № 899-IV 

"Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)" [244]. Так, якщо власник земельної ділянки, яка 

знаходиться всередині єдиного масиву, що використовується спільно 

власниками земельних ділянок чи іншими особами для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, виявляє бажання використовувати 

належну йому ділянку самостійно, він може обміняти її на іншу земельну 

ділянку на межі цього або іншого масиву. Установлено, що обмін земельними 

ділянками здійснюється за згодою їхніх власників на добровільних засадах 

відповідно до закону та посвідчується нотаріально.  

Згідно зі ст. 131 Земельного кодексу [165], громадяни та юридичні особи 

України, а також територіальні громади та держава мають право здійснити 

обмін земельними ділянками, тобто набути їх у власність, за договорами міни. 

За договором міни, відповідно до ст. 715 Цивільного кодексу України [166], 

кожна зі сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар 

в обмін на інший та може встановлюватися доплата за товар більшої вартості, 

що обмінюється на товар меншої вартості. До договору міни застосовуються 

загальні принципи про купівлю-продаж або інші договори, елементи яких 

містяться в договорі міни, якщо це не оспорює суті зобов’язання.  

Може виникнути ситуація, коли власник володіє декількома 

несуміжними земельними ділянками, які розташовані всередині єдиного 

масиву, що спільно використовується землевласниками, і має бажання 

використовувати свої земельні ділянки самостійно. У цьому випадку такі 
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несуміжні земельні ділянки необхідно обміняти на інші земельні ділянки на 

межі цього або іншого масиву так, щоб вони стали суміжними. Але такий 

обмін, на нашу думку, не є завершеним, оскільки наступною процедурою 

повинно стати об’єднання цих земельних ділянок у єдину (одну) ділянку, яка 

розглядатиметься як самостійний юридичний об’єкт майнових прав. 

Об’єднання суміжних земельних ділянок регулюється ст. 56 Закону 

України "Про землеустрій" [120] шляхом розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності 

на земельну ділянку у разі об’єднання земельних ділянок. Замовником такої 

технічної документації виступає власник суміжних земельних ділянок, який 

бажає сформувати цілісний земельний масив. Обмеженням щодо об’єднання 

суміжних земельних ділянок є відсутність законодавчого регулювання 

об’єднання земельних ділянок різного їх сільськогосподарського призначення, 

наприклад, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

фермерського господарства, особистого селянського та підсобного 

господарства.  

Іншим обмеженням в об’єднанні земельних ділянок є наявність земель 

колективної форми власності, що не підлягали паюванню, а саме: польові 

шляхи, полезахисні лісосмуги, господарські двори тощо. Без визначення 

правового режиму таких земель об’єднання ділянок неможливе, через те що 

земельні ділянки, між якими проходить польова дорога чи полезахисна 

лісосмуга, не вважаються суміжними. 

Як показує практика, процедури обміну земельними ділянками та 

об’єднання суміжними земельними ділянками не набули широкого 

застосування та великої зацікавленості у землевласників. На наш погляд, це 

можна пояснити двома основними причинами. По-перше, зазначені процедури 

проводяться лише за умови мінімізації часу та фінансових витрат на 

розроблення технічної документації, укладання договору міни, реєстрацію 

земельних ділянок у державному земельному кадастрі та реєстрацію речових 

прав на них. По-друге, це наявність тотальної оренди земельних ділянок 



256 

сільськогосподарського призначення, що призвело до високого рівня 

відчуження власників земельних ділянок від їх використання (четвертого типу 

фрагментації земель за класифікацією Т. ван Дійка). 

Незважаючи на це, окремі науковці [332, 334, 336] вважають, що в 

Україні єдиним можливим способом консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення є оренда земельних ділянок. Тим більше, що 

законодавство України повною мірою регулює питання орендних відносин. Як 

зазначалося раніше, частка орендованих земель у загальному 

землекористуванні сільсько-господарських підприємств становить понад 

93 %. Оренда приваблює сільськогосподарські підприємства тим, що не 

потребує вкладення великих фінансових засобів на збільшення 

землекористування господарства, даючи змогу тим самим інвестувати гроші в 

техніку та інші фактори виробництва, а також можливістю припинення 

виробництва в разі недоцільності його подальшого продовження з меншими 

фінансовими витратами. Але відсутність ринку земель сільськогоспо-

дарського призначення і недорозвиненість системи державного регулювання 

економіки призвели до монопсонічної ситуації – коли безальтернативність 

оренди обумовлює повну залежність орендодавців від орендарів, які часто 

безвідповідально використовують землю. 

Наступним способом консолідації земель, як зазначають окремі 

науковці [332, 335, 336], є купівля-продаж земельних ділянок – формування 

ринку земель сільськогосподарського призначення. Європейський досвід 

свідчить, що цивілізований ринок земель сприяє оптимізації структури 

землекористування сільськогосподарських підприємств. В українських 

умовах існуючої заборони на відчуження земельних ділянок, які перебувають 

у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та земельних ділянок, виділених в натурі 

(на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого 

селянського господарства, а також земельних часток (паїв), не може йти мова 

про створення конкурентоспроможних структур сільськогосподарського 
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виробництва. Слід зауважити, що саме розвиток консолідації земель стимулює 

запровадження справжнього ринку земель у країнах з перехідною економікою. 

Критично аналізуючи наведені способи проведення консолідації земель 

сільськогосподарського призначення, ми вважаємо, що в деякій мірі 

відбувається підміна понять укрупнення сільськогосподарського 

землекористування та консолідації земель сільськогосподарського 

призначення. Адже у попередніх розділах нами було вже доведено, що не 

завжди консолідація земель сприяє збільшенню площ сільськогосподарських 

землекористувань/землеволодінь. Тому, на нашу думку, обмін земельними 

ділянками, об’єднання суміжними земельними ділянками, оренду та купівлю-

продаж земельних ділянок важко назвати способами консолідації земель 

сільськогосподарського призначення з декількох причин. 

По-перше, усі зазначені вище способи є окремими заходами, які можуть 

незалежно існувати і проводитися незалежно один від одного, причому в їхній 

сутності не закладено функцій і завдань, які притаманні консолідації земель. 

Наприклад, якщо в межах одного цілісного масиву виявиться декілька 

землевласників, які забажають обміняти свої земельні ділянки, то може 

виникнути ситуація, коли всім власникам запропонують ділянки для обміну в 

різних місцях одного масиву. А це, у свою чергу, призведе до підвищення 

рівня фрагментації земель. Така ситуація може трапитися через те, що ці 

землевласники можуть не знати один одного, а процедурою обміну 

земельними ділянками займаються різні ліцензовані землевпорядні 

організації.   

По-друге, як уже зазначалося у попередніх розділах, обмін земельними 

ділянками (об’єднання суміжних земельних ділянок) і консолідацію земель 

слід розглядати як два окремих заходи, що спрямовані на подолання проблем, 

пов’язаних із фрагментацією земель сільськогосподарського призначення. 

Отже, ці заходи мають різні мету, завдання та призначення. Так, обмін 

земельними ділянками та об’єднання суміжних земельних ділянок лише 

частково вирішує проблему фрагментації земель, адже ці процедури не 
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передбачають зміну конфігурацій та площ земельних ділянок, а доцільність їх 

проведення обмежена невеликою кількістю землевласників і земельних 

ділянок. 

По-третє, оренда земельних ділянок не може бути способом консолідації 

земель, тому що не передбачає передачу права розпорядження земельною 

ділянкою на відміну від консолідації, яка регулює структуру прав власності 

шляхом координації дій між власниками та користувачами земельних ділянок. 

Тобто консолідація земель є актом розпорядження земельними ділянками. 

По-четверте, консолідація земель сільськогосподарського призначення 

як проектний захід із землеустрою може включити в себе механізм обміну 

земельними ділянками, об’єднання суміжних і купівлю-продаж земельних 

ділянок, а також в окремих випадках оренду для виконання поставлених перед 

нею задач. Звичайно, що всі ці заходи проводяться як консолідація земель в 

межах проектної території і розглядаються лише в комплексному їх 

використанні.  

На думку А. М. Шворака [336, с. 26], М. Г. Ступеня, Г. М. Дудич [334, с. 

35] та інших науковців [337], ефективною формою консолідації земель 

сільськогосподарського призначення є кооперація. Тобто землевласники 

об’єднують свої земельні ділянки і створюють виробничий кооператив на 

основі приватної форми власності на землю та інші засоби виробництва. З 

такою думкою ми погоджуємося лише частково і в тому випадку, якщо така 

кооперація є добровільним об’єднанням земельних ділянок за згодою їх 

власників. Але в такому разі це нічим не відрізняється від процедури обміну 

земельними ділянками, оскільки не всі землевласники забажають об’єднатися 

для спільного обробітку ґрунту, збирання врожаю, випасання худоби тощо в 

межах цілісного масиву. Тому прийдеться землевласникам, які бажають 

скооперуватися в єдиний масив, обмінювати свої земельні ділянки на інші 

ділянки, що знаходяться на межі цього ж або іншого масиву.  

На нашу думку, кооперація з метою консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення обмежується числом землевласників і земельних 
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ділянок. Тобто усі члени створеного кооперативу повинні безпосередньо 

обробляти об’єднані у цілісний масив свої земельні ділянки. Такі умови 

прийнятні лише для малих за площею сільськогосподарських кооперативів. 

Наприклад, середній розмір земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення в Харківській області становить 6,6 га. Як правило, один власник 

володіє однією земельною ділянкою. Відповідно до існуючих рекомендацій 

[250], оптимальна площа сільськогосподарського землеволодіння 

(землекористування) для Лісостепу дорівнює близько 1,7 тис. га. Так, для 

створення кооперативу площею 1700 га необхідна згода близько 265 власників 

земельних ділянок, які і повинні їх обробляти. А це економічно невигідно, 

адже на сьогодні в умовах використання сучасної сільськогосподарської 

техніки на 1700 га сільськогосподарських угідь достатньо близько                                

18 працюючих [338, с. 24−25]. Якщо ж сільськогосподарський кооператив 

збільшуватиме площу свого землекористування за рахунок оренди земельних 

ділянок, то це нічим не відрізнятиметься від сьогоднішньої практики тотальної 

оренди земель сільгосп-підприємствами та агрохолдінгами. Таким чином, 

сільськогоспо-дарська кооперація не вирішує проблему української 

фрагментації земель – відчуження землевласника від використання своєї 

земельної ділянки.  

Якщо всі власники земельних ділянок, що входять до одного цілісного 

замкненого масиву, погодилися щодо сільськогоспо-дарської кооперації і 

беруть у ній безпосередню участь, тоді це не можна вважати консолідацією 

земель. Адже відсутня основна складова консолідації – регулювання 

структури прав власності. Тобто немає ніяких змін щодо кількості власників і 

земельних ділянок, їх площ і конфігурації. Отже, на нашу думку, кооперація 

не може розглядатися як ефективний механізм з проведення консолідації 

земель сільськогосподарського призначення. 

Можливо, обмін земельними ділянками, об’єднання суміжними 

земельними ділянками, кооперацію, оренду та купівлю-продаж земельних 

ділянок можна розглядати як способи консолідації земель, але за умови, якщо 
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під консолідацію земель сільськогосподарського призначення розуміти лише 

процес об’єднання (згуртування) земельних ділянок з метою укрупнення 

землекористування сільськогосподарського підприємства. А як спосіб 

сільськогосподарську кооперацію, з нашого погляду, можна розглядати тільки 

за умов невеликої площі землекористування. 

На нашу думку, неправильним є розгляд обміну земельними ділянками, 

об’єднання суміжних земельних ділянок та купівлі-продажу земельних 

ділянок як окремих способів консолідації земель сільськогосподарського 

призначення. За таким підходом ці заходи існують незалежно і проводяться 

ізольовано один від одного, а отже, вирішують лише локальні проблеми 

фрагментації земель, що не дозволяє нам розглядати їх як способи проведення 

консолідації земель. Вважаємо, що консолідація земель сільськогоспо-

дарського призначення включає в себе, крім з обміну земельними ділянками, 

об’єднання суміжних земельних ділянок та купівлі-продажу земельних 

ділянок, цілу низку інших землевпорядних заходів, спрямованих на 

організацію території і перерозподіл власності на землю всередині проектного 

земельного масиву, що консолідується. 

Відповідно до сутності консолідації земель сільськогосподарського 

призначення оренду земель не можна розглядати як спосіб її проведення, тому 

що оренда земельних ділянок не передбачає передачі права розпорядження 

земельною ділянкою, бо відсутня тріада власності: володіння, користування і 

розпорядження, а є тільки володіння та користування. Таким чином, оренда 

неспроможна ефективно вирішити проблему оптимізації сільськогоспо-

дарського землекористування і забезпечити консолідацію земельних ділянок. 

Ураховуючи вищенаведене положення, кооперацію також не можна 

розглядати як спосіб консолідації земель сільськогосподарського 

призначення. 

Отже, основною умовою проведення консолідації земель 

сільськогосподарського призначення є наявність розвиненого ринку 

земельних ділянок, а саме можливість їх купити та/або продати. За умов 
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чинного мораторію на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення в Україні актуальним питанням залишається вибір методичного 

підходу щодо проведення консолідації земель – простого і добровільного чи 

комплексного і примусового.  

Актуальність цього питання полягає в тому, що в Україні на сьогодні не 

існує жодної наукової роботи з комплексного дослідження методичних 

підходів до проведення консолідації земель. Відомі праці вітчизняних 

науковців [188, 196, 336, 339] лише признають дотримання добровільної 

консолідації земель сільськогосподарського призначення без будь-якого на це 

обґрунтування. З огляду на право приватної власності на землю, що 

гарантується ст. 141 Конституції України [164], така позиція є зрозумілою. 

Адже приватне право створює певну зону свободи, ізольовану від влади 

держави, у якій здійснюють свою майнову та господарську діяльність приватні 

землевласники. Звичайно, держава може втручатися в цю діяльність, але 

тільки у передбачених законом випадках. Проте приватне право фактично не 

існує без публічного, оскільки в будь-якому демократичному суспільстві 

останнє покликане охороняти і захищати приватні відносини [340, с. 255−256]. 

У сучасній соціально орієнтованій ринковій економіці права приватної 

власності на землю обмежуються з двох причин: 

- держава має великий обсяг завдань щодо створення такого 

економічного і соціального ладу, який забезпечить людині гідне життя та 

процвітаючу економіку; 

- дотримується принцип соціальної держави [341, с. 169]. 

Принцип соціальної держави передбачає заборону на зловживання 

правом власності, якщо обмежуються права або завдаються збитки іншим 

особам чи суспільству. Тобто законодавство країни з розвинутою економікою, 

з урахуванням вимог соціальної функції власності на землю, не розглядає 

поняття земельної власності як необмеженого нічим/ніким права власника 

розпоряджатися землею на свій розсуд. Таким чином, держава розробляє 
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правила, відповідно до яких власність на землю (особливо приватна) є 

підконтрольною державі з метою захисту та задоволення суспільних інтересів. 

На нашу думку, саме у цій площині відбувається процес розвитку 

правових земельних відносин з консолідації земель сільськогосподарського 

призначення, функція якої полягає у вирішенні двох основних завдань. Перше 

завдання полягає у захисті особистих інтересів власників земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення (наприклад, збільшення площі та 

вартості земельної ділянки, покращання технологічних умов ведення 

сільського господарства й економічного становища суб’єктів сільськогоспо-

дарського виробництва та конкуренто-спроможності агробізнесу тощо). Друге 

– це комплексний розвиток сільських територій, що передбачає поліпшення 

соціальних, економічних і екологічних умов життя сільського населення 

сільськогосподарського виробництва, тобто задоволення суспільних потреб. 

Наприклад, створення меліораційних систем, будівництво транспортної 

інфраструктури, проведення заходів з охорони земель і довкілля та ін. Такі 

заходи можуть здійснюватися за умови обов’язкової участі органів державної 

влади та місцевого самоврядування, які уособлюють суспільство та 

представляють його публічні інтереси для забезпечення виконання вимог 

щодо раціонального сільськогосподарського землекористування, збереження 

природних ресурсів й охорони навколишнього середовища. Відносини із 

забезпечення консолідації земель мають формуватися за принципом 

поєднання приватних, суспільних і державних інтересів.  

Отже, потрібно розрізняти два основних сценарії проведення 

консолідації земель сільськогосподарського призначення:  

- ініціаторами виступають землевласники, які мають бажання 

консолідувати свої земельні ділянки з метою захисту та задоволення 

особистих (приватних) інтересів;  

- ініціаторами виступають органи державної влади та місцевого 

самоврядування, які відіграють головну роль у консолідації з метою 

представлення державних і суспільних інтересів і застосовування заходів 
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адміністративного примусу до землевласників, які не бажають брати у ній 

участь. 

Відповідно до цих сценаріїв та залежно від складності поставлених 

завдань і проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення 

в українських реаліях доцільно використати такі методичні підходи з 

консолідації: добровільний груповий, добровільний індивідуальний та 

комплексний.  

Добровільна групова консолідація земель сільськогоспо-дарського 

призначення здійснюється на основі взаємної згоди землевласників, які 

прагнуть поліпшити економіку ведення свого агробізнесу, без будь-яких 

елементів примусу. Оскільки консолідація земель носить повністю 

добровільний характер, усі її учасники повинні схвалити абсолютно всі умови 

запропонованого проекту щодо консолідації земель. Добровільні групові 

проекти з консолідації є невеликими та найкраще підходять для вирішення 

незначних і локальних проблем, пов’язаних з організацією сільськогоспо-

дарського землеволодіння/землекористування. У цих проектах беруть участь 

від трьох до десяти учасників, хоча можлива участь до 100 землевласників.  

Індивідуальна добровільна консолідація земель сільськогосподарського 

призначення відрізняється від добровільної групової масштабами її 

проведення – кількість учасників до трьох землевласників. Такий вид 

консолідації здійснюється на неформальній і спорадичній основі, а тому 

органи держави та місцевого самоврядування не беруть безпосередньої участі 

у цій консолідації і навіть можуть не знати про її проведення. Індивідуальна 

добровільна консолідація земель, як і добровільна групова, не передбачає 

будівництво комунальних споруд (об’єктів соціальної інфраструктури). 

Обидва методичних підходи приваблюють своєю простотою у 

проведенні, оперативністю та дешевизною. Адже під час консолідації 

здійснюються "прості" заходи із землеустрою, а саме обмін земельними 

ділянками, їх об’єднання/поділ і перерозподіл земель, що забезпечують лише 

задоволення інтересів власників земельних ділянок сільськогосподарського 
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призначення щодо покращання технологічних умов ведення сільського 

господарства. Незважаючи на те, що держава не бере участі у проведенні 

добровільної групової та/або добровільної індивідуальної консолідації і не 

впливає на процес її проведення, державні органи можуть відігравати важливу 

роль у стимулюванні з її проведення. Держава має всі заходи та інструменти 

щодо заохочення здійснення консолідації земель, наприклад, шляхом 

зменшення розміру мита при проведенні угод про перехід права власності на 

земельні ділянки (трансакційних угод), надання податкових пільг, покращання 

умов доступу до отримання субсидій і кредитів, звільнення на певний 

проміжок від сплати податків тощо. 

Найбільш ефективним способом консолідації земель в рамках розвитку 

сільських територій в Україні повинна стати комплексна консолідація земель 

сільськогосподарського призначення. Саме цей підхід спрямований на захист 

суспільних інтересів шляхом дотримання стабільності землекористувань 

(землеволодінь) сільськогосподарських підприємств і підвищення рівня  

ведення сільськогосподарського виробництва у тісному взаємозв’язку з 

проведенням заходів щодо охорони навколишнього середовища та природних 

ресурсів, будівництвом сільських доріг, створенням і реконструкцією 

меліораційних систем, встановленням меж об'єктів природно-заповідного 

фонду та створенням об’єктів соціальної інфраструктури тощо. Тобто 

комплексна консолідація земель повинна стати інструментом сталого 

розвитку сільських територій. 

Оскільки комплексна консолідація земель вирішує завдання, пов’язані із 

суспільними інтересами, то цей процес ініціюється органом виконавчої влади, 

яка виступає організатором і виконавцем цього заходу. У зв’язку з 

комплексністю вирішення питань, пов’язаних з проведенням консолідації, та 

великою кількостю включених до проекту земельних ділянок, землевласників, 

землекористувачів та інших зацікавлених сторін не можна очікувати, що всі 

учасники проекту дійдуть повної згоди щодо здійснюваних заходів та 

подальшого перерозподілу земельних ділянок. Тому комплексна консолідація 
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земель передбачає застосування заходів адміністративного примусу до 

землевласників, які не бажають брати у ній участь, що реалізується на основі 

постанов і розпоряджень відповідального органу за проведення консолідації 

земель та на підставі відповідного закону.  

Проекти з комплексної консолідації земель сільськогосподарського 

призначення, на відміну від добровільної групової та індивідуальної 

консолідації, передбачають проведення великої кількості кадастрових і 

землевпорядних обстежувальних, вишукувальних, топографо-геодезичних, 

картографічних, проектних, проектно-вишукувальних робіт з організації 

території, що консолідується. Звичайно, для реалізації такого проекту 

потрібно багато часу.  

У нас не виникає сумнівів стосовно того, що консолідація земель 

сільськогосподарського призначення повинна проводитися лише на основі 

заходів із землеустрою та включатися до документації із землеустрою. Тим 

більше, що всі заходи із землеустрою, які існують у нашій країні та закріплені 

Законом України "Про землеустрій", повною мірою відповідають меті та 

завданням консолідації земель сільськогосподарського призначення для будь-

якого методичного підходу.  

Але на сьогодні українське законодавство не дає чіткої відповіді на 

питання, коли заходи із землеустрою можуть бути виконані шляхом 

добровільного стимулювання землевласників і землекористувачів, а коли – 

примусово. Тим часом потреба у таких заходах існує, тому що з року в рік від 

ерозії втрачаються мільйони тонн ґрунту, а зростаючі масштаби ерозії, 

виснаження і деградації ґрунтів, катастрофічний стан меліоративних систем і 

водозабезпечення дійшли свого апогею. Зараз земельно-орендні відносини не 

сприяють упровадженню заходів з попередження розвитку вище зазначених 

процесів. За типовим договором оренди орендар несе відповідальність за 

якість ґрунту, яка не повинна погіршуватися, але на сьогодні не передбачено 

механізму відповідальності за заподіяну шкоду.  
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На нашу думку, ефективно боротися з негативними наслідками ведення 

сільського господарства та запроваджувати заходи з охорони земель можна 

лише здійсненням примусового землеустрою через запровадження механізму 

комплексної консолідації земель сільськогосподарського призначення. Схоже 

правове регулювання землевпорядних дій вже було розроблено сто років тому 

у так званому "столипінському" законодавстві про землеустрій, в якому була 

передбачена можливість примусового землеустрою, встановлена чітка 

процедура здійснення заходів із землеустрою та регламентовані технічні його 

аспекти [342−344]. 

Реалізація проектів з комплексної консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення, якими передбачається спорудження природо-

охоронних заходів чи інших об’єктів інженерної інфраструктури на користь 

суспільству (для забезпечення суспільних потреб і для досягнення суспільних 

цілей в інтересах суспільства), можуть перешкоджати діяльності 

сільськогосподарських підприємств, оскільки нові об’єкти будуть пролягати 

через їхні земельні ділянки (поля) або заходи можуть бути пов’язані з 

відчуженням значної частини їхніх земель. Таким чином, крім спеціального 

законодавства щодо проведення консолідації земель, повинна існувати 

правова база щодо примусового відчуження земель, яке повинно: визначати 

основу чесної і прозорої процедури відчуження; встановлювати механізм 

розрахунку адекватної суми компенсації за землю; гарантувати права осіб, в 

яких держава примусово відчужує землю, та право оскарження; визначати 

уповноважені установи/організації щодо відчуження земель.  

З метою проведення систематизації та характеристики добровільного 

групового, добровільного індивідуального і комплексного методичних 

підходів з проведення консолідації земель сільськогосподарського 

призначення для зручності нами вони були об’єднані у два основних: 

добровільний і примусовий. Порівняльна характеристика цих підходів 

наведена у табл. 4.2. 
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Таблиця 4.2 

Порівняльний аналіз основних характеристик добровільної та 

примусової консолідації земель сільськогосподарського призначення 

Добровільна консолідація Примусова консолідація 
Об’єднання (згуртування) земельних 
ділянок  

Розвиток сільських територій 

Обмін земельними ділянками Управління земельними ресурсами 
"Простий" землеустрій "Комплексний" землеустрій 
Малі за територією проекти  Великі за площею проекти 
Стрімке отримання результатів Результати стають помітними через 

тривалий проміжок часу  
Застосовується при помірній 
фрагментації земель  

Застосовується при високому рівні 
фрагментації земель 

Заснована на угодах/договорах між 
землевласниками 

Посередництво та переговори є 
важливим елементом процедури  

В основному поліпшення економіки 
ведення власного агробізнесу 

Значні переваги як для суспільства, 
так і ведення агробізнесу 

Кадастрові зйомки, як правило, не 
обов’язкові 

Радикальні поліпшення одиниць 
земельної власності та скорочення 
довжини (протяжності) меж 
земельних ділянок 

Не потребує спеціального 
законодавства 

Спеціальне законодавство 

Збереження родючості ґрунту на 
власній земельній ділянці 

Турбота про екологію та довкілля 

Короткотривалий процес Довготривалий процес 
Низька вартість проекту  Висока вартість проекту 
Відсутній механізм субсидіювання Механізм субсидіювання 

Зміцнення і покращання структури земельної власності та прав на неї 

Джерело: розроблено автором. 
 
З таблиці видно, що спільною рисою добровільної і примусової 

консолідації земель сільськогосподарського призначення є лише зміцнення і 

покращання структури земельної власності та прав на неї. 

Вважаємо, що під час процесу вибору методичних підходів з проведення 

консолідації земель сільськогосподарського призначення не можна їх ділити 

лише на чорне і біле, швидше за все, це область відтінків сірого, що залежить 

від гранично допустимих недоліків кожного підходу та поставлених завдань. 
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Таким чином, необхідно розробити методику вибору методичних підходів з 

проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення та її 

організаційної структури.  

 

      4.3. Наукове обґрунтування порядку проведення консолідації 

земель сільськогосподарського призначення 

 

З наведеного у попередніх розділах аналізу стає очевидним, що 

українські сільгоспвиробники потерпають від цілої низки взаємопов’язаних 

проблем, які перешкоджають всебічному розвитку їхнього потенціалу. 

Наявність в Україні фрагментації сільськогосподарських земель, спричиненої 

відчуженням землевласника від використання своєї земельної ділянки, 

призвела до того, що сільськогосподарські підприємства, агрохолдинги та 

фермери стикаються з надмірною фрагментацією власності на землю; 

витрачають багато часу та несуть певні фінансові витрати на обов’язкову 

державну реєстрацію права оренди на сотні або навіть тисячі земельних 

ділянок; змушені незаконно використовувати "нічиї" земельні ділянки та землі 

під проектними польовими дорогами та лісосмугами; не мають можливості 

залучити довгострокові інвестиції у сільське господарство та розвиток 

інфраструктури. Ці, на перший погляд, різні проблеми насправді нерозривно 

пов'язані між собою. Отже, виникає важливе питання: який порядок з 

проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення 

необхідно запровадити для позитивного вирішення численних проблем 

сільгоспвиробників?  

На нашу думку, передумови для розробки та, відповідно, запровадження 

порядку проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення 

обумовлені такими чинниками, як: 

- високий рівень фрагментації власності на землю в усіх областях 

країни; 
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- малий розмір земельних ділянок (земельної власності) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва та отримання кредитів; 

- відчуження власника земельної ділянки від її використання;  

- суцільна оренда земельних ділянок сільськогоспо-дарського 

призначення; 

- наявність великої частки "нічиїх" земельних ділянок; 

- відсутність законодавчого регулювання правовідносин щодо 

використання "віртуальних" проектних польових шляхів та полезахисних 

лісосмуг і плати за їх використання; 

- відсутність, в переважній більшості, базової сільськогосподарської 

інфраструктури (шляхів, зрошувальних та осушувальних систем та ін.); 

- наявність високого попиту на створення агропереробної 

промисловості на рівні сільських населених пунктів; 

- потреба сільських населених пунктів в оновленні; 

- критична необхідність у проведенні заходів з раціонального 

використання та охорони земельних, водних і лісових ресурсів; 

- потреба у запровадженні ефективних сучасних методів ведення 

сільського господарства; 

- створені системи державної реєстрації земельних ділянок і реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 

- існує правова база щодо формування земельних ділянок і проведення 

землеустрою; 

- необхідність забезпечення сталого розвитку сільських територій. 

Але в той самий час в Україні існують перешкоди, які ускладнюють 

запровадження консолідації земель сільськогоспо-дарського призначення, а 

саме: 

- запроваджений мораторій на продаж земель сільськогосподарського 

призначення; 

- у країні відсутня стратегія (концепція) розвитку консолідації земель 

сільськогосподарського призначення; 
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- крім фрагментації власності на землю, проблемою може стати 

спільна власність на земельні ділянки сільськогосподарського призначення; 

- наявність великої кількості землевласників, які не мають бажання, 

професійних навичок або не в змозі самостійно використовувати свою землю; 

- недостатньо можливостей для працевлаштування в сільській 

місцевості землевласників, які відмовилися або відмовляться від використання 

своїх земельних ділянок; 

- пенсійний та передпенсійний вік основної частини власників 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення; 

- незадовільний фінансовий стан сільського населення; 

- існуюча модель розвитку сільського господарства потребує 

вдосконалення (суперечливе ставлення до приватної власності на землю та 

запровадження ринку земель, невизначений пріоритет щодо розвитку форм 

господарювання: великотоварних, середніх чи малих господарських структур 

та ін.); 

- відсутність у землевласників та сільгоспвиробників довіри до 

державних органів влади; 

- закон про консолідацію земель сільськогосподарського призначення 

не буде прийнятий до зняття мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення. 

Аналіз усіх вищенаведених аргументів за і проти розробки та 

запровадження порядку проведення консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення свідчить про необхідність введення процедури 

консолідації земель в Україні, яка дозволить вирішити численні проблеми, з 

якими одночасно стикаються землевласники, сільськогосподарські структури 

та сільські територіальні громади. Оскільки земельна реформа повністю не 

завершена, то необхідно розробити гнучкі підходи до консолідації земель. 

Саме цій проблематиці приділена увага у нашому дослідженні. 

Спираючись на зроблені висновки у попередньому розділі, ми 

пропонуємо дві альтернативні моделі з процедури проведення консолідації 
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земель сільськогосподарського призначення залежно від складності 

вирішення поставлених перед нею завдань: 

- просту консолідацію земель, що спрямована на перерозподіл, 

об’єднання та обмін земельними ділянками на добровільній основі для 

задоволення приватних інтересів землевласників; 

- комплексну консолідацію земель, для вирішення більш складних 

завдань із забезпеченням приватних інтересів землевласників і захистом 

суспільних інтересів, що передбачають проведення великого обсягу 

землевпорядних робіт, пов’язаних з формуванням нових земельних ділянок 

(землеволодінь) сільськогосподарських підприємств, підвищенням рівня 

ведення сільськогосподарського виробництва, охорони навколишнього 

середовища та будівництвом (реконструкцією) супутніх об’єктів 

інфраструктури. 

Обидві моделі консолідації земель сільськогосподарського призначення 

забезпечать: 

- здійснення контролю державними органами на регіональному рівні; 

- проведення консолідації земель в межах чітко визначеної території; 

- участь усіх землевласників (юридичних або фізичних осіб), яких 

стосується консолідація земель. 

У сучасних умовах розвитку земельних відносин в Україні консолідація 

земель сільськогосподарського призначення повинна проводитися з метою 

забезпечення сталого сільськогосподарського землекористування та розвитку 

сільських територій, що досягається шляхом вирішенням таких завдань: 

- покращання структури, складу угідь, конфігурації землеволодінь 

(землекористування) сільськогосподарського призначення; 

- перерозподілу орендованих земель; 

- збільшення розміру сільськогосподарського землеволодіння та/або 

землекористування;  

- покращання дорожньої мережі в межах консолідованої території; 

- покращання меліоративної системи в межах консолідованої території; 
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- розміщення лінійних об’єктів інфраструктури для захисту суспільних 

інтересів;  

- реалізації екологічних та природоохоронних заходів (проектів) з 

мотивів захисту суспільних інтересів; 

- підтримки проектів регіонального розвитку. 

На основі проведеного дослідження робіт вітчизняних вчених [188, 335, 

336] та позитивного закордонного досвіду [1, 121, 127, 345−353], на нашу 

думку, процедура проекту землеустрою щодо консолідації земель 

сільськогосподарського призначення в Україні повинна включати такі основні 

стадії: підготовчу (ініціювання), інвентаризації, планування, упровадження, 

заключну. 

 

Стадія ініціювання. Метою підготовчого етапу з проведення 

консолідації земель сільськогосподарського призначення є визначення 

справжньої необхідності у запровадженні цього заходу та обґрунтування 

неможливості використання інших землевпорядних заходів для забезпечення 

сталого сільськогосподарського землекористування та розвитку сільських 

територій. На цьому етапі визначається дотримання основних передумов з 

проведення (реалізації) консолідації земель сільськогосподарського 

призначення, а саме: 

- витрати на здійснення консолідації земель не повинні перевищувати 

отриманої вигоди від її реалізації для кожного землеволодіння (земельної 

ділянки); 

- консолідація земель ініціюється за заявою від землевласників та/або 

органу виконавчої влади, місцевого самоврядування; 

- консолідація земель повинна вдосконалити структуру земельних 

ділянок (землеволодінь) та/або сприяти належному використанню кожного 

землеволодіння за його цільовим призначенням; 

- ініціювання консолідації земель вимагає згоди більшості 

землевласників (голосів); 
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- позитивне рішення (дозвіл) центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері консолідації земель щодо розробки та 

реалізації проекту консолідації. 

Ініціатором розробки проекту землеустрою щодо консолідації земель 

сільськогосподарського призначення (далі – проекту консолідації земель) 

можуть виступати: 

- землевласники, яким в сукупності належить право власності на 

земельні ділянки, що становлять не менш ніж 51 % від площі території, яка 

консолідується;  

- органи виконавчої влади, місцевого самоврядування або організація, 

що представляє їхні інтереси, які можуть не бути власниками земельних 

ділянок, що консолідуються, у випадку захисту суспільних інтересів. 

Ми вважаємо, що на першому етапі ініціювання згода землевласників, 

що становлять 51 % від площі території, на якій передбачається проведення 

консолідації земель, є достатньою. Оскільки лише після отримання 

позитивного рішення (дозволу) від центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері консолідації земель, на розробку і 

реалізацію проекту консолідації земель розпочинається процес консолідації 

земель. Таке рішення (дозвіл) відповідного центрального органу виконавчої 

влади приймається на основі складеного звіту під час підготовчого етапу та за 

умови, що жодна зі сторін, що братиме участь у консолідації, не понесе 

жодних економічних збитків. 

Землевласники, які виступають ініціаторами проекту консолідації 

земель, можуть представляти свої інтереси як індивідуально, так і колективно, 

створюючи асоціацію учасників консолідації земель. Асоціація учасників 

консолідації земель може провести вибори й обрати раду асоціації та її 

керівника, який буде представляти їх інтереси протягом усього часу 

проведення консолідації земель. У подальшому до цієї асоціації можуть 

вводитися інші другорядні представники різноманітних установ чи 

організацій (виконавчої влади, місцевого самоврядування, недержавних 
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організацій тощо), що зацікавлені у проведенні консолідації земель. Також на 

цьому етапі може здійснюватися вибір консультантів для розроблення проекту 

консолідації та організації, відповідальної за його розробку. 

Консолідація земель сільськогосподарського призначення проводиться 

в межах чітко встановленої території. На нашу думку, проектна територія, що 

консолідується (проектна консолідована територія), визначається і залежить 

від завдань, зазначених заявником у заяві на проведення консолідації земель. 

Межі проектної консолідованої території відображаються на попередньому 

плані консолідації земель разом із зазначенням завдань і заходів, які 

плануються здійснити в межах цієї території. 

Для отримання дозволу на розробку проекту консолідації земель 

ініціатор/ініціатори повинні до центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері консолідації земель, подати: 

- заяву (в якій обов’язково вказують тип консолідації земель, мету, 

завдання та заходи її проведення, а також перелік власників та користувачів 

земельних ділянок, що ініціюють розроблення проекту); 

- попередній план консолідації земель. 

Попередній план консолідації земель – це великомасштабний план, 

складений на основі топографічного або ортофотоплану, на якому чітко 

відображені проектна межа та площа території, що підлягає консолідації. 

Попередній план консолідації земель повинен містити: 

- опис меж усіх земельних ділянок (землеволодінь) та землекористувань 

в межах консолідованої території з їх відображенням на топографічній чи 

кадастровій карті; 

- перелік власників і користувачів земельних ділянок, їхніх прав на 

землю, у тому числі встановлених обмежень у використанні земельних 

ділянок, обтяження речових прав на них; 

- характеристику якісної оцінки та сучасного використання земель 

консолідованої території; 
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- завдання щодо проведення консолідації: об’єднання земельних ділянок 

агроформування(нь); покращання дорожньої мережі в межах консолідованої 

території; проведення меліоративних заходів; поліпшення або реконструкція 

об’єктів громадського (суспільного) призначення; реалізацію екологічних та 

природоохоронних проектів з відображенням на плані місця розташування і 

меж усіх запроектованих заходів; 

- інформацію про те, які землевласники, землекористувачі, державні 

органи, органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за 

проведення запроектованих заходів та управління, технічне обслуговування, 

утримання, поліпшення та будівництво запроектованих об'єктів; 

- загальний відсоток обезземелення – відсоток, який показує, скільки 

землевласників втратять або відмовляться від прав власності на землю в межах 

консолідованої території внаслідок проектних заходів; 

- інформацію про можливість надання обезземеленим учасникам 

консолідації рівноцінних утраченим землям із державного резервного фонду 

земель або земель запасу та/або грошової компенсації; 

- витрати на розроблення та реалізацію проекту землеустрою щодо 

консолідації земель сільськогосподарського призначення, розміри можливої 

державної підтримки та витрат землевласників та/або землекористувачів; 

- обґрунтування отримуваної вигоди від консолідації земель; 

- інформацію про розробника попереднього плану консолідації земель, 

процедуру та графік його реалізації. 

Важливим принципом консолідації земель на підготовчому етапі 

виступає гарантування гласності (відкритості) проекту. Це забезпечує 

залучення максимальної кількості землевласників для участі в проектах 

консолідації земель та захист їхніх інтересів, що створює позитивне ставлення 

суспільства до процедури консолідації земель. Таким чином, ініціатори 

проекту консолідації земель повинні не тільки оповістити через засоби масової 

інформації про початок планування консолідації земель на певній території, а 

й оприлюднити попередній план консолідації та призначити дату його 
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громадського обговорення, зазначити контактну інформацію для звернення 

зацікавлених землевласників, землекористувачів, державних органів, органів 

місцевого самоврядування, недержавних організацій та ін. Дотримання цього 

дасть можливість отримати з боку громадськості письмові зауваження щодо 

попереднього плану консолідації земель. 

За результатами громадських обговорень ініціатор(и) з проведення 

консолідації земель сільськогосподарського призначення та розробник 

поперереднього плану консолідації земель на свій розсуд корегують план 

консолідації. Попередній план консолідації земель є узагальнювальним і 

головним обґрунтуванням необхідності розроблення проекту, на основі якого 

центральний орган виконавчої влади (або його територіальні органи), що 

реалізує державну політику у сфері консолідації земель, розглядає заяву на 

основі поданих документів і приймає рішення про надання або ненадання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель 

сільськогоспо-дарського призначення.  

Про прийняте рішення у письмовій формі повідомляють усіх власників 

та користувачів земельних ділянок, які входять до консолідованої території, а 

на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади (або його 

територіальних органів), що реалізує державну політику у сфері консолідації 

земель, розміщують копію такого рішення. 

У разі отримання негативного рішення щодо розробки проекту 

землеустрою про консолідацію земель ініціатори повинні мати право на 

апеляційне оскарження, що є наступним ключовим принципом консолідації 

земель щодо захисту інтересів осіб, які беруть в ній участь. Подача апеляції 

обумовлюється неправильністю рішення центрального органу виконавчої 

влади (або його територіальних органів), який реалізує державну політику у 

сфері консолідації земель, що проявляється, на думку особи (осіб), яка подає 

апеляційну скаргу, або в неправильному встановленні фактичних обставин 

справи, або в неправильному застосуванні законів. Тільки після цього 

дозволяється звертатися до вищих державних органів і судів. 
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Стадія інвентаризації. Основним завданням етапу інвентаризації під 

час проведення консолідації земель є обстеження території, що підлягає 

консолідації, на предмет виявлення прав на землю землевласників і 

землекористувачів та встановлення фактичного використання земель. 

Результати інвентаризації території, що підлягає консолідації, повинні бути 

надані у формі технічної документації, яка містить: 

- існуючий кадастровий план (карту) (як у Німеччині та Нідерландах) 

або новостворений топографічний план (як у Швеції і Фінляндії), побудований 

за допомогою фотограмметрії або ортофотоплану; 

- відображення на плані меж усіх земельних ділянок, імен 

землевласників і землекористувачів, об’єктів інфраструктури; 

- опис прав на землю (у тому числі обмежень, обтяжень, сервітутів) з 

указанням земельної ділянки або її частини, до яких вона належить; 

- визначення території з важливим природоохоронним та/або 

екологічним значенням; 

- інформацію про вартість земельних ділянок (за необхідності). 

В умовах існування адекватної системи ведення Державного земельного 

кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх 

обмежень усю необхідну інформацію для проведення інвентаризації 

консолідованої території беруть з реєстрів цих систем. У разі відсутності 

інформації щодо окремих земельних ділянок можуть запроваджуватися 

додаткові заходи, наприклад: оголошення про необхідність термінового 

звернення власників земельних ділянок до органу місцевого самоврядування з 

метою їх обліку, занесення верифікованих (уточнених) даних до земельного 

реєстру та реєстру прав тощо.  

У випадку, коли земельний реєстр та реєстр прав і обмежень не може 

надати об’єктивну, достовірну й повну інформацію про всі земельні ділянки в 

межах проектної консолідованої території, обов’язково необхідно провести 

спеціальне статистичне спостереження – інвентаризацію земель. 

Інвентаризація земель не виключає проведення допоміжних заходів, 
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наприклад: процедури щодо визнання земельних ділянок відумерлою 

спадщиною; процес визнання земельних ділянок безхазяйними ("нічиїми"); 

оголошення про необхідність термінового звернення власників земельних 

ділянок до органу місцевого самоврядування з метою їх обліку; виготовлення 

документів, що посвідчують права на земельну ділянку(и), тощо. Звичайно, що 

за таких умов процес інвентаризації території, яка підлягає консолідації, займе 

великий проміжок часу.  

Отже, інвентаризація консолідованої території в будь-якому випадку 

повинна передбачити уточнення та/або оновлення даних як в Державному 

земельному кадастрі, так і в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно та їх обмежень. Результати проведення інвентаризації території, що 

підлягає консолідації, та прав на земельні ділянки повинні бути надані для 

громадськості для ознайомлення. Землевласникам та землекористувачам, не 

задоволеним результатами інвентаризації, необхідно надати офіційне право на 

оскарження результатів її проведення. Оскарження повинно проводитися 

відповідно до земельного та цивільного законодавства.  

Спори щодо меж земельних ділянок (землеволодінь), прав власності на 

земельні ділянки, їх вартості та інших прав, на нашу думку, повинні 

вирішуватися в судовому порядку на етапі проведення інвентаризації 

території, що підлягає консолідації. Однак з метою прискорення процедури 

проведення консолідації земель не слід відкидати можливість вирішення таких 

спорів територіальними органами Держгеокадастру та Державної 

реєстраційної служби, як це запроваджено у Данії, Фінляндії, Швеції, Франції 

та Іспанії [354, с. 48]. 

 

Стадія планування. Основними завданнями на стадії планування є 

проведення оцінки земель в межах території, що консолідується, та розробка 

плану консолідації земель сільськогосподарського призначення.  

Уповноважена організація за розробку проекту консолідації земель 

разом з Асоціацією (робочою групою) учасників консолідації земель 
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визначають доцільність у проведенні оцінки земель. Наприклад, якщо 

консолідація земель передбачає у переважній більшості обмін земельними 

ділянками на основі орендних відносин, то проведення оцінки земель може 

бути необов’язковим.  

Грошова оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

звичайно проводиться на основі природних властивостей ґрунту, але на 

вартість землі впливає не лише якість ґрунту. Так, на вартість земельної 

ділянки може впливати її місце розташування відносно інших земельних 

ділянок, дорожньої мережі, центральної садиби, господарчих споруд, ринків 

збуту тощо. Умови щодо врахування таких чинників повинні чітко 

визначатися нормативно-правовими актами з консолідації земель. Наприклад, 

у Німеччині, Франції, Швеції та Нідерландах при проведенні оцінки земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення під час консолідації земель 

ураховується лише природна родючість ґрунту.  

Можуть також використовуватися результати грошової оцінки 

попередніх років за умови їх наявності в системі земельного кадастру, як це 

практикується в Австрії, Данії, Німеччині, Угорщині та Франції [355, с. 

121−125]. Грошову оцінку можна не проводити, якщо якість земель в межах 

консолідованої території є досить однорідною. Однак можуть застосовуватися 

незначні коригування у разі значної відмінності у якості ґрунтів. Залежно від 

об’єктів оцінки під час консолідації земель можна проводити експертне 

грошове оцінювання земельних ділянок із встановленням ринкової, а не 

нормативної вартості. 

Грошова оцінка земель в межах території, що підлягає консолідації, 

повинна бути зрозумілою та прозорою для всіх учасників консолідації земель. 

Уповноважені особи з проведення оцінювання подають результати оцінки до 

Асоціації (робочої групи) з консолідації земель, землевласникам та всім іншим 

зацікавленим особам у вигляді звіту та карти (плану) грошової оцінки земель. 

За результатами обговорень вносять окремі корегування до звіту з оцінки 

земель, які виносять на громадське обговорення. Якщо землевласники не 
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згодні з результатми оцінки, вони мають право подати апеляцію до 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

проведення консолідації земель і земельних відносин. 

Після проведення грошової оцінки земельних ділянок в межах території, 

що консолідується, розробляється план консолідації земель 

сільськогосподарського призначення, який визначає: 

- місце розташування нових: земельної(их) ділянки(ок); доріг, 

меліоративних систем та інших інженерних споруд; 

- можливі знесення та/або місця переміщення будівель/споруд; 

- частку обезземелення – площу земель, яку землевласники втрачають 

або від якої відмовляються в межах консолідованої території; 

- розрахунки щодо зменшення прибутку або виробництва 

сільськогосподарського продукції внаслідок обезземелення; 

- розробку різних альтернативних рішень щодо оцінки рентабельності 

й екологічних наслідків; 

- земельні ділянки спільної власності та розміщення можливих 

громадських місць; 

- межі земельних сервітутів та інших обмежень (обтяжень) у 

використанні земель; 

- установлення меж природоохоронних, ландшафтних і рекреаційних 

територій (зон); 

- термін отримання прав власності на нові земельні ділянки; 

- інструкції щодо регулювання прав власності й користування під час 

перерозподілу земель. 

Розробка плану консолідації земель передбачає комплексність щодо 

вирішення різноманітних питань, багатостадійність і тісну співпрацю між 

землевласниками та експертами з різних галузей народного господарства. 

Також до участі у складанні плану, крім учасників з консолідації земель, 

можуть бути залучені інші важливі державні установи, якщо їхня присутність 

потрібна для виконання поставлених завдань. Саме тому на законодавчому 
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рівні необхідно закріпити положення, яке б гарантувало врахування існуючого 

стану (виробничих умов) використання кожної земельної ділянки кожного 

власника під час розробки плану консолідації. Наприклад, у країнах 

Центральної і Південної Європи, де орендні відносини набули значного 

поширення, план консолідації земель в обов’язковому порядку повинен 

ураховувати інтереси орендарів [355, с. 48−49; 356, с. 160]. 

Процедура складання плану консолідації земель починається з робочого 

семінару, на якому усі зацікавлені сторони обговорюють різноманітні варіанти 

проектних рішень. За результатами обговорень складається попередній план 

консолідації земель, який потім також обговорюється на черговій зустрічі. 

Кількість таких зустрічей є необмеженою і проводяться вони, поки учасники 

консолідації земель не дійдуть згоди.  

Складений план консолідації земель обов’язково виноситься на 

громадське обговорення, під час якого враховуються зауваження для розробки 

остаточного його варіанта. Процедура затвердження остаточного плану 

консолідації земель є неоднаковою в різних країнах Європи. Так, у Данії до 

голосування допускається половина землевласників, які володіють як мінімум 

2/3 площі території, що підлягає консолідації, з яких 2/3 повинні затвердити 

план консолідації земель [354, с. 49]. У Португалії для затвердження плану 

необхідна більшість голосів землевласників, які мають найбільшу частку 

оподаткованої вартості своїх земельних ділянок [357, с. 212]. Найбільш 

поширеною практикою у країнах Європи є затвердження плану консолідації 

земель за рішенням відповідального органу з її проведення без будь-якого 

голосування, але після попереднього вислуховування усіх зацікавлених 

сторін. Однак в усіх країнах землевласники, які незгодні з планом консолідації 

земель, після його затвердження мають право звернутися до суду. 

На нашу думку, в умовах України відповідальними за складання плану 

консолідації земель сільськогосподарського призначення повинні бути 

інженери-землевпорядники разом із землевласниками та, за необхідності, з 

експертами в різних галузях народного господарства. Така практика є нормою 



282 

для Німеччини, Швеції і Фінляндії. Хоча є й інші варіанти. Наприклад, в 

Австрії, Данії, Франції і Нідерландах плани консолідації земель складаються 

комітетом з консолідації земель, а у Баварії та Швейцарії – асоціацією 

землевласників. В Іспанії за розробку плану відповідає приватний консультант 

під наглядом органів виконавчої влади [354, с. 49; 358, с. 149].  

 

Стадія впровадження. Основними завданнями стадії впровадження є 

визначення меж земельних ділянок, набуття прав власності та користування 

на нові земельні ділянки, встановлення розмірів компенсацій і 

реконструкція/будівництво інженерних мереж. Усі зміни в межах 

консолідованої території заносяться до бази даних Державного земельного 

кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших 

державних реєстрів країни. 

На початку стадії впровадження відповідно до заходів, передбачених 

планом консолідації земель, складається точний план нового землеустрою 

(план перерозподілу земель). План (карта) перерозподілу земель – це графічне 

зображення великого масштабу, що містить і відображає імена 

землевласників, їх права, нові земельні ділянки (землеволодіння) і, за 

необхідності, фінансові механізми перерозподілу земель. Великомасштабний 

план (карта) перерозподілу земель може бути складений на основі 

великомасштабного топографічного плану (карти) або ортофотоплану. Як 

показує досвід європейських країн, складання плану перерозподілу земель є 

найбільш важливим видом діяльності в процесі консолідації земель 

сільськогосподарського призначення [123, с. 10]. 

Перед складанням такого плану інженер-землевпорядник проводить 

докладні обговорення з усіма землевласниками з метою встановлення їх 

побажань та вимог щодо подальшого сільськогосподарського використання 

нових земельних ділянок і їх розподілу. Після проведених зустрічей він 

розробляє попередній план перерозподілу земель і подає його для розгляду 

учасниками консолідації земель.  
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Саме під час складання плану перерозподілу земель визначають 

фінансові зобов’язання учасників консолідації, а саме: розподіл частини 

витрат, які повинні бути сплачені землевласниками; пропорційний розподіл 

прибутку між землевласниками від запровадження консолідації земель; 

урегулювання інших витрат, пов'язаних з процесом перерозподілу земель; 

відшкодування збитків потерпілим від процесу консолідації земель. 

Відомо, що консолідація земель проводиться з обов’язковим 

дотриманням принципу еквівалентності або сурогатності (англ. surrogate 

principle) [127, с. 34; 349, с. 9]. Відповідно до цього принципу оцінку 

перерозподілених (змінених) земельних ділянок (земельної власності) 

проводять відносно одна одної. Тобто вартість земельної(их) ділянки(ок) 

власника після проведення консолідації земель не повинна бути нижчою. 

Отже, вартість трансформованих земельних ділянок має дорівнювати вартості 

земельної ділянки(ок) до їх трансформації і жоден із землевласників не 

повинен понести економічних (фінансових) втрат. У випадку, якщо вартість 

земельних ділянок виявиться нижче початкової, то різниця може бути 

відшкодована за допомогою надання землевласнику компенсації як у 

грошовій, так і в натуральній формі. 

Основною вимогою перерозподілу земель є його здійснення лише після 

проведеної грошової оцінки земель. Це дає змогу встановити грошову оцінку 

перерозподілених (поділених) земельних ділянок, яка потім буде 

враховуватися для забезпечення принципу еквівалентності. На практиці 

дотримання принципу еквівалентності може ускладнюватися обставинами, 

коли топографічні умови, наявність багаторічних насаджень та меліоративних 

систем обмежують формування нових земельних ділянок. За таких складних 

умов допускаються відхилення в еквівалентності земельних ділянок під час 

проведення консолідації земель з метою запобігання прирізків і відрізків у 

вигляді невеликих ділянок. 

Так, в окремих країнах установлюються певні процентні обмеження 

щодо допустимого рівня такого відхилення. У Нідерландах і Бельгії 
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відхилення не може перевищити 15 % від оціночної вартості земельної 

ділянки, у Франції – 10 % від посівної площі землеволодіння або 1 % від 

розміру доходу. У Швеції і Німеччині не існує встановлених чітких меж щодо 

допустимого відхилення, але, як показує практика, у Швеції оціночна вартість 

земельних ділянок (землеволодінь), наданих після проведення перерозподілу 

земель, не перевищує 5 % вартості ділянки до перерозподілу, а у Німеччині не 

може бути нижчою 6–7 %. У Фінляндії для успішного перерозподілу земель 

землевласнику може бути надано максимум на 10 % менше або на 20 % більше 

від того, що він мав до консолідації земель [355, с. 125–129]. 

Величина відхилень у площі земельних ділянок також може залежати і 

від родючості ґрунтів. Якщо землевласнику дісталися землі гіршої якості, ніж 

його колишні землі, то для забезпечення еквівалентності площа наданих йому 

земель під час перерозподілу повинна бути відповідно більшою від площі його 

колишніх володінь і навпаки. Таким чином, допускається зменшення площі 

земельної ділянки при відносно кращій родючості і збільшення – при більш 

низькій. 

Труднощі, що пов’язані з вартісною оцінкою земель, можуть 

вирішуватися шляхом залучення до складу робочої групи з консолідації 

земель експертів із проведення грошової оцінки земель або експертів 

сільського господарства (як у Німеччині), або ліцензованих інженерів-

землевпорядників і двох довірених осіб, які користуються повагою членів 

громади (Фінляндія та Швеція). 

Усупереч принципу еквівалентності перерозподіл земель також дає 

змогу не тільки зберігати ту ж саму вартість земель окремим землевласникам 

після реалізації проекту консолідації, але й збільшувати площу свого 

землеволодіння. Це стосується випадків, коли з'являються вільні землі в 

результаті рішення окремих землевласників відійти від ведення сільськогоспо-

дарської діяльності. Тому існує можливість часткового або повного викупу 

таких земельних ділянок, що дозволяє більш раціонально впорядкувати 

земельні ділянки (землеволодіння) в межах консолідованої території. У деяких 
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країнах збільшення посівних площ землевласника, який бере участь у 

консолідації, може відбуватися також за рахунок спеціального земельного 

фонду, призначеного для реалізації проектів консолідації. 

Після врегулювання всіх цих питань план (карту) перерозподілу земель 

затверджують органи, відповідальні за проведення консолідації земель 

сільськогосподарського призначення, а всі не згодні з рішенням мають право 

на подання апеляції. Одночасно з процесом перерозподілу земель відбувається 

процес реконструкції (будівництва) об’єктів інфраструктури та інженерних 

мереж. 

Перед початком заключної стадії проведення консолідації земель 

сільськогосподарського призначення всі офіційні документи (технічний звіт з 

інвентаризації консолідованої території, технічна документація з грошової 

оцінки земель, план консолідації земель, план перерозподілу земель і перелік 

фінансових зобовязань) одночасно оприлюднюють для громадського 

контролю та встановлюють строк подачі заперечень. 

 

Заключна стадія. Для завершення проекту консолідації земель 

сільськогосподарського призначення проводять три основних види робіт: 

реєстрацію земельних ділянок, перенесення проекту в натуру та фінансові 

роботи. 

Роботи щодо реєстрації нових земельних ділянок передбачають:  

- проведення кадастрових зйомок усіх нових земельних ділянок; 

- укладання між землевласниками та землекористувачами необхідних 

цивільно-правових угод; 

- реєстрацію договорів і земельних ділянок у Державному земельному 

кадастрі та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та інших 

реєстрах; 

- виготовлення та отримання документів, що підтверджують права 

власності та користування земельними ділянками; 
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- оновлення індексних кадастрових та інших карт (планів); 

- гарантування та охорону прав власності на нові земельні ділянки та 

користування ними;  

- встановлення відповідальної організації за управління і 

обслуговування об'єктів громадського призначення. 

Роботи з перенесення проекту консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення в натуру включають: 

- кадастрові зйомки та встановлення меж в натурі (на місцевості) нових 

земельних ділянок;   

- будівництво інженерних мереж; 

- проведення природоохоронних заходів; 

- набуття прав власності (користування) на нові земельні ділянки 

власниками (користувачами) та безпосереднє їх використання відповідно до 

індивідуальних угод; 

Фінансові роботи з перенесення проекту консолідації земель в натуру 

передбачають: 

- управління проектом відповідно до визначених фінансових 

зобов’язань; 

- оплату грошових зобов’язань; 

- сплату інших фінансових витрат; 

- сплату судових витрат. 

Згідно із запропонованими стадіями проведення консолідації земель 

сільськогосподарського призначення ми розробили моделі комплексної та 

простої (рис. 4.1; 4.2) консолідації земель сільськогосподарського 

призначення, які враховують складності у виконанні завдань, пов’язаних з 

консолідацією.  
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Рис. 4.1. Модель комплексної консолідації земель сільськогосподарського 
призначення 

Джерело: розроблено автором. 
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Рис. 4.2. Модель простої консолідації земель сільськогосподарського 

призначення 

Джерело: розроблено автором. 
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Нідерландах та Іспанії [127, с. 38]. Остаточне рішення відповідального органу 

влади за проведення консолідації земель може бути оскаржене в місцевих 

судах першої інстанції (наприклад, у Нідерландах), а також місцевих 

господарських (наприклад, у Фінляндії, Німеччині та Швеції) та місцевих 

адміністративних судах (наприклад, у Франції та Іспанії). Як зазначає                        

Я. М. Жоу [359, с. 13], в основному спори щодо результатів консолідації 

земель розглядають на трьох різних адміністративних рівнях (територіальної 

громади, району та області) до судового розгляду, а лише після цього в судах 

різних інстанцій (як правило, перших двох інстанцій). Звичайно, такий 

багатоетапний процес оскарження є економічно неефективним і збільшує 

термін упровадження проекту консолідації земель. Але, як вважає П. К. Скай 

[354, с. 49], на практиці трирівневий порядок оскарження рішень щодо 

консолідації земель є достатнім для гарантування правового захисту 

землевласників. 

Обов’язково необхідно встановити обмеження строків апеляційного 

оскарження рішення щодо консолідації земель після його офіційного 

оприлюднення. Це пов’язано з тим, що проект з консолідації земель не може 

бути впровадженим, доки існують претензії до його змісту. Адміністративне 

опрацювання позовних заяв і скарг, а відповідно, і рішень щодо них, не 

повинно перевищувати більше ніж три місяці, оскільки судовий розгляд справ 

може зайняти значно більше часу та коштувати набагато дорожче. Існує два 

варіанти зменшення цих витрат: перший – створювати спеціальні суди з 

консолідації земель [206, с. 185−186]; другий – переконувати землевласників 

(землекористувачів) не звертатися до суду, якщо предмет спору незначний, що 

сприятиме поліпшенню роботи адміністративного опрацювання.  

Витрати на проведення консолідації земель можна поділити на дві 

групи: 

1) витрати, що пов'язані безпосередньо з процедурою планування 

проведення консолідації, включаючи адміністративні витрати відповідальних 

органів на її планування, наприклад, заробітна плата, оренда приміщень і т.д.; 
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2) витрати на перенесення проекту з консолідації земель в натуру, а саме: 

кошти на поліпшення дорожньої і дренажної мережі, витрати на проектування 

і будівництво інших заходів пов'язаних з проектом консолідації, витрати на 

встановлення меж земельних ділянок на місцевості (в натурі) тощо [127, с. 38]. 

Європейський досвід показує, що витрати на планування процедури 

консолідації земель повністю або частково фінансуються за рахунок 

державного бюджету – від 50 до 100 % залежно від країни. Землевласники 

(землекористувачі) оплачують витрати, які пов’язані з реалізацією проекту, 

але для цього держава їх стимулює у вигляді субсидій, кредиту для 

фінансування консолідації на пільгових умовах [355, с. 162−163], скасування 

державного мита за реєстрацію земельних ділянок та різних зборів з операцій 

передачі прав власності тощо. Під час проведення консолідації земель можуть 

виникати витрати, які слугують інтерсам конкретних землевласників 

(землекористувачів), наприклад: судові витрати, виплата збитків, заподіяних 

унаслідок тимчасової втрати врожаю, незавершене сільськогосподарське 

виробництво тощо. Такі витрати покриваються за рахунок землевласників.  

 

4.4. Перерозподіл земель під час консолідації земель як механізм 

оптимальної впорядкованості сільськогосподарських 

землеволодінь (землекористувань) 

 

Хоча на сьогодні питання запровадження в Україні консолідації земель 

сільськогосподарського призначення і набуває все більшої актуальності, що 

підтверджується створенням цілої низки законопроектів [360, 361] і стратегій 

розвитку [362, 363], інституційну систему щодо її введення важко назвати 

сформованою та збалансованою. Оскільки перерозподіл земель взагалі не 

розглядається як складова здійснення консолідації земель, то цей захід із 

землеустрою не враховується у сучасному законодавстві та у сфері 

землеустрою. Тому вважаємо за необхідне дослідити процес перерозподілу 

земель з метою формування принципів, процедури та пропозицій щодо його 
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ефективного запровадження в умовах України при проведенні консолідації 

земель сільськогосподарського призначення. 

З огляду на велику кількість критеріїв, які необхідно враховувати, 

перерозподіл земель є найважливішим і найскладнішим процесом консолідації 

земель [15, 20, 123, 364−372]. По суті перерозподіл земель є процесом 

просторового планування, який полягає у знаходженні оптимальної 

реорганізації існуючої структури землеволодіння (землекористу-вання) в 

межах невеликої сільської території на основі нормативно-правової бази з 

консолідації земель та існуючої практики із землеустрою. Як правило, 

перерозподіл земель проводять на землях лише із сформованими земельними 

ділянками із встановленими межами, зареєстрованими на них правами та 

структурою землекористування, що вже склалася.  

Процес перерозподілу земель [123, с. 3] передбачає об’єднання на 

конкретній території всіх земельних ділянок (землеволодінь), що належать 

різним землевласникам з метою організації нового поділу земель на земельні 

ділянки (землеволодіння) та розподілу їх між тими ж землевласниками 

відповідно до їхніх часток, визначених для всієї території. Здійснення 

перерозподілу земель із урахуванням внеску у вигляді площі або вартості 

земельної(их) ділянки(ок) (землеволодіння) кожного землевласника у цей 

процес є дуже важливою характеристикою процесу перерозподілу, який 

можна назвати пропорційним перерозподілом. 

Безперечно, що на об’єктивний пропорційний перерозподіл земель 

впливає ціла низка факторів, які за своїми ознаками були згруповані нами у 

вісім тематичних блоків (табл. 4.3). 

Вагомість того чи іншого фактора при здійсненні перерозподілу земель 

залежить і визначається в окремо взятих країнах проектом, розробником і 

методичним підходом з консолідації земель.  

Як показує міжнародна практика [20, 123, 373], процес перерозподілу 

земель можна поділити на два основні заходи із землеустрою: реорганізацію 

землеволодінь (землекористувань) та формування земельних ділянок.  
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Таблиця 4.3 
Фактори з перерозподілу земель 

Назва групи факторів Фактори 
Земельна ділянка  Кадастрові дані (площа, місце розташування, 

конфігурація, якісний стан та бонітування ґрунтів, 
цільове призначення (категорія земель і вид 
використання), склад угідь із зазначенням контурів 
існуючих будівель і споруд, відомості про обмеження у 
використанні, нормативна грошова оцінка); експертна 
грошова оцінка; відстань від інших земельних ділянок 
землевласника; віддаленість від таких важливих 
об’єктів, як дороги, населені пункти, місця проживання 
тощо; форма власності, обмеження та обтяження; 
наявність різних конструкцій (парканів, колодязів 
тощо) 

Землевласник Кількість власних земельних ділянок; загальна площа 
землеволодіння; вік; місце проживання (у сільській 
місцевості чи ні); професія (фермер чи ні); привілеї та 
пільги; соціально-економічні показники (освіта, дохід, 
кількість дітей та ін.) 

Правова Законодавча та нормативно-правова основа 
консолідації земель; інструкції та методичні 
рекомендації органу, що відповідає за проведення 
консолідації земель; юридичні консультації та ін. 

Економічна Економічна ефективність (витрати і прибуток); 
тенденції з розвитку ринку землі (у т. ч. земель 
сільськогосподарського призначення), особливості 
національної економіки 

Соціальна Справедливість; рівність; захист прав власності; 
зміцнення земельних відносин; користь для 
територіальної громади; місцеві ставлення, культура та 
традиції; моральні, естетичні й рекреаційні цінності 
(потреби) 

Екологічна Збереження та розвиток екосистеми (біотопів, лісів, 
луків, річок, озер, екологічної мережі тощо), ландшафту 
(топографія, морфологія) і якісного стану земель  

Рекреаційна та 
історико-культурна 

Організація та збереження об’єктів відпочинку, 
туризму, культурної спадщини, заповідних територій 
тощо 

Природно-ресурсна Особливості географічного місця розташування; 
кліматичні, гідрогеологічні, орографічні умови; 
наявність земельних ресурсів, інфраструктури 
(наприклад, дорожньої мережі) 

Джерело: побудовано на основі джерел [15, 20, 123, 209, 218, 364–367, 369, 370] та 
власних узагальнень. 
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Реорганізація землеволодінь (землекористувань) – це процес складання 

попереднього плану та прийняття рішень щодо загальної реорганізації 

структури землеволодіння (землекористування) в межах території, що 

консолідується з точки зору кількості нових земельних ділянок, які будуть 

розподілені кожному землевласнику, їх приблизного розміру, вартості та 

місця розташування. Реорганізація землеволодінь (землекористувань) вирішує 

п’ять основних завдань: 

1) визначення землевласників, які матимуть землеволодіння після 

реорганізації, а які ні; 

2) встановлення загальної площі та вартості землеволодіння, яке 

отримає кожний землевласник після реорганізації; 

3) визначення кількості земельних ділянок, яку отримає кожний 

землевласник після реорганізації; 

4) встановлення площі та вартості кожної нової земельної ділянки; 

5) зазначення орієнтовного місця розташування нової земельної(их) 

ділянки(ок), яку отримає кожний землевласник. 

Формування земельних ділянок передбачає поділ та/або об'єднання 

раніше сформованих земельних ділянок, а також, за необхідності відведення 

земельних ділянок зі зміною їх цільового призначення, за результатами 

попередньо проведеної реорганізації землеволодінь (землекористувань) 

відповідно до встановлених факторів і проектних обмежень, що дає 

можливість скласти у кінцевому підсумку план (проект) з консолідації земель. 

Процес формування земельних ділянок здійснюється послідовно, земельний 

масив за земельним масивом, відповідно до наявних (природні або штучні 

елементи рельєфу) або встановлених обмежень (наприклад, мінімальний 

та/або максимальний розмір земельної ділянки) та принципів з перерозподілу 

земель. Кінцевим результатом формування земельних ділянок на території, що 

консолідується, є план (проект) розмежування земель зі сформованими 

правильної форми земельними ділянками, які мають доступ до доріг, а кожна 
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нова земельна ділянка характеризується орієнтовними площею, вартістю землі 

та місцезнаходженням.  

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 оптимального варіанта з 

великої кількості альтернативних рішень. Досягнення такої оптимізації 

можливо за рахунок дотримання норм законодавства, встановлених принципів 

і факторів (основні з яких наведені у табл. 4.1) щодо перерозподілу земель, 

просторових обмежень, використання методу проб і помилок, критеріїв 

емпіричного проектування, багаторічного досвіду землевпорядників 

(розробників). Таким чином, процеси з реорганізації землеволодінь 

(землекористувань) і формування земельних ділянок передбачають 

проведення оцінки альтернативних рішень для створення оптимального плану 

(проекту) з перерозподілу земель. 

Якщо розглядати перерозподіл земель не лише як просторову проблему, 

але і як процес зміни землевласників (землекористувачів), то, відповідно до 

різних видів прав на землю, перерозподіл земель можна поділити на три 

основні типи:  

1) перерозподіл власності на землю – це перерозподіл земель 

(земельних ділянок) між різними власниками; 

2) перерозподіл права користування (перерозподіл договорів з 

користування земельними ділянками [374]) – це перерозподіл земель 

(земельних ділянок) між різними користувачами; 

3) перерозподіл інших прав на землю (емфітевзису, застави тощо) між 

власниками та користувачами з урахуванням переважного права власника на 

ці права. 

В українських реаліях розвитку суцільної оренди землі як способу 

збереження цілісності масивів земель сільськогосподарського призначення 

землевласник і землекористувач здебільшого не є однією особою, а тому між 



295 

ними виникають договірні відносини щодо закріплення права користування 

землею, що в свою чергу ускладнює процес перерозподілу земель. У такому 

випадку при проведенні перерозподілу необхідно розглядати питання про те, 

чи слід продовжувати такі договірні відносини, які надають землекористувачу 

(орендареві) важливу юридичну позицію, чи ні. Якщо ні, тоді необхідно 

створити нові правові відносини. Очевидно, що під час перерозподілу земель 

слід бути дуже обережними у питаннях орендних відносин.  

Як система заходів із землеустрою щодо реорганізації землеволодінь 

(землекористувань) та формування земельних ділянок, перерозподіл земель 

має три взаємопов’язані аспекти: правовий, адміністративний і технічний 

(інженерний). Правовий аспект визначає принципи, методи, порядок 

виконання й затвердження перерозподілу земель та полягає в забезпеченні 

відповідності реалізованих заходів вимогам законодавства. Адміністративний 

аспект регламентує порядок різноманітних і складних взаємовідносин і 

зв’язків між учасниками перерозподілу земель та їх функції, компетенції і 

відповідальність. Технічний (інженерний) аспект полягає в проведенні 

технічних (інженерних) дій з реалізації прав на землю учасників 

перерозподілу земель затверджених в установленому порядку відповідно до 

встановлених технічних (інженерних) умов і вимог проведення заходів із 

землеустрою. Так, адміністративно-правовий аспект визначає загальну 

ефективність перерозподілу земель та значною мірою впливає на вибір 

технологій і методів, а технічний аспект, у свою чергу, відповідає за ефективне 

проведення перерозподілу земель та реалізацію поставлених задач. Саме у 

контексті взаємозв’язку правового, адміністративного і технічного аспектів 

розглянемо перерозподіл земель. 

 

Правовий аспект. За відсутності правової бази в Україні щодо 

перерозподілу земель правовий аспект передбачає визначення принципів 

процесу перерозподілу, які повинні характеризуватися універсальністю, 

загальною значущістю й імперативністю та бути спрямованими на 
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забезпечення оптимізації структури землеволодінь (землекористувань) і 

формування земельних ділянок. 

Аналіз спеціальної літератури [1, 20, 121, 375–378] показав, що 

принципи перерозподілу земель можуть бути згруповані на основні та 

додаткові.   

Базуючись на вимогах сучасного земельного законодавства України та 

окремих міжнародних правових приписів і рекомендацій [1, 121, 375], на нашу 

думку, під час перерозподілу земель слід керуватися такими основними 

принципами: 

1) добровільного підходу – усі дії повинні здійснюватися в рамках 

чинного законодавства на добровільних засадах; 

2) рівності – створення рівних прав володіння і користування землею та 

умов для розвитку всіх форм землеволодіння (землекористування); 

3) консультацій та участі з правом взаємодіяти та шукати підтримку від 

тих, хто залучений до процесу перерозподілу земель (збирати різну 

інформацію) до того, як проектні рішення будуть схвалені, а також 

забезпечувати активну, вільну, дієву, змістовну та поінформовану участь 

окремих осіб і груп у відповідних процесах прийняття рішень; 

4) урахування інтересів усіх учасників перерозподілу земель; 

5) прозорості – чітке формулювання і надання широкої гласності в 

доступних усім форматах про правила, процедуру, прийняті рішення; 

6) системності (комплексності) та сталості – урахування взаємозв'язку 

між природними ресурсами та їх використанням із застосуванням 

комплексного і сталого підходу щодо оптимізації структури землеволодіння 

(землекористування), зростання родючості ґрунтів, збереження та поліпшення 

довкілля й ландшафтів; 

7) доступ нових земельних ділянок до дороги – усі, як нові, так і старі, 

земельні ділянки повинні мати вільний доступ до дороги; 
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8) примусового збільшення або зменшення землеволодіння 

(землекористування) – перерозподіл земель (план, проект) може передбачати 

обов'язкове збільшення чи зменшення вартості землеволодіння 

(землекористування), що підлягає виділенню землевласникам 

(землекористувачам), у розмірах, схвалених відповідальним органом за 

проведення консолідації земель; 

9) виключення з перерозподілу (консолідації) земель – у виняткових 

випадках земельні ділянки, що мають меншу площу, ніж мінімально 

прийнятні обмеження, можуть бути виключені з перерозподілу (консолідації) 

земель, а саме коли: 

- землеволодіння містять будівлі великого суспільного значення 

(наприклад, історичного, культурного); 

- велике суспільне значення землеволодіння спричинене 

рослинністю або об’єктами, які на ньому розташовані, або з огляду 

на розвиток сусідньої території, або яке, на думку керівника 

відповідального органу з проведення консолідації земель, має 

особливий характер, незалежно від його вартості; 

- землеволодіння, які належать державним установам або 

фундаціям, метою яких є захист навколишнього середовища, 

пам’яток культурної спадщини або старожитностей, за умови, що 

їх землевласники бажають, щоб ці землеволодіння були виключені 

з перерозподілу (консолідації) земель. Виключені з перерозподілу 

землеволодіння відносять до ізольованих земельних ділянок або 

до груп земельних ділянок, розташованих в земельному масиві; 

10) мале-середнє-велике землеволодіння (землекорис-тування): 

закріплює положення, що землевласник "малого землеволодіння 

(землекористування)" повинен отримати не більше однієї земельної ділянки; 

не більше двох земельних ділянок надається власнику "середнього 

землеволодіння (землекористування)"; і не більше трьох земельних ділянок 

власнику "великого землеволодіння (землекористування)". Можливі винятки, 



298 

але лише у виправданих випадках, що залежать від фізичних характеристик 

земельної ділянки, умов її використання та її віддаленості від помешкання 

землевласника (про це мова буде далі). Керівник відповідального органу з 

проведення консолідації земель визначає, в межах території, що 

консолідується, на скільки землеволодіння (землекористування) за розміром є 

"малими", "середніми" та "великими" і вирішує, в яких випадках може 

застосовуватися виняток [20]; 

11) еквівалентності вартості землеволодіння (землекористу-вання) до і 

після перерозподілу (консолідації) земель: після проведення перерозподілу 

(консолідації) земель кожний землевласник (землекористувач) повинен 

отримати землеволодіння (землекористування), загальна вартість якого 

дорівнює (після визначення вартості землі відповідно до коефіцієнта внеску) 

вартості землеволодіння (землекористу-вання), що перебувало в його 

власності (користуванні) до перерозподілу (консолідації) земель 

(міжнародний досвід свідчить, що цей принцип іноді з багатьох причин важко 

застосовувати на практиці). 

Застосування основних принципів надзвичайно важливе з точки зору 

сприяння відповідальному регулюванню та ефективному функціонуванню 

процесу перерозподілу земель. Ці основні принципи мають слугувати як 

базові рекомендації для вдосконалення і розробки політичних, правових і 

організаційних механізмів, що регулюють весь спектр перерозподілу прав 

власності, користування та інших прав на землю; підвищення прозорості та 

покращання функціонування системи перерозподілу земель зокрема та 

консолідації в цілому; зміцнення потенціалу та вдосконалення діяльності всіх 

учасників, зайнятих у процесі перерозподілу та консолідації земель, а також 

для сприяння співробітництву між зазначеними суб'єктами. 

У межах конкретних юрисдикцій може виникнути потреба у доповненні 

цих основних принципів іншими процедурами та/або заходами, розробленими 

для врахування особливих умов і ризиків локальних умов проведення 

перерозподілу земель. Так, принцип "мале-середнє-велике землеволодіння 
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(землекористування)" може не застосовуватися до окремих землеволодінь 

(землекористувань) у виняткових випадках, а саме коли:  

- земельна ділянка має велику вартість у порівнянні з іншими ділянками 

(має меліоративну систему, протиерозійну споруду, тощо); 

- землеволодіння (землекористування) складається з великої кількості 

земельних ділянок, концентрація яких в одному місці може призвести до 

проблем і конфліктів з іншими землевласниками; 

- земельні ділянки спільної (спільно сумісної та/або спільно часткової) 

власності; 

- земельні ділянки з наявним топографічним черезсмужжям (ділянки 

поділені природними перешкодами) [20]. 

На нашу думку, зміст основних принципів з перерозподілу земель, після 

аналізу спеціальної літератури [20, 376−378], слід доповнити такими 

додатковими принципами: 

� жоден із землевласників не може отримати більшу кількість 

земельних ділянок, ніж ту, яку він/вона мали до консолідації земель; 

� якщо землевласник має лише одну земельну ділянку, то він/вона має 

отримати одну земельну ділянку у тому ж самому місці. Слід уникати будь-

якої зміни місця розташування, а в разі зміни – слід надавати докладне 

обґрунтування; 

� уникнення надання землевласнику суміжних земельних ділянок з 

різними (з двома або більше) правовстановлюючими документами на землю. 

Бажано такі земельні ділянки об'єднати в одне землеволодіння з оформленням 

одного правовстанов-люючого документа на землю; 

� цільове призначення нових земельних ділянок, отриманих 

землевласником, має бути таким самим, як і до проведення консолідації 

земель; 

� поліпшення одного землеволодіння (землекористування) не повинно 

спричинити погіршення іншого та не сприяти формуванню у нього недоліків; 
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� місце розташування нових земельних ділянок повинно бути 

максимально наближеним до розташування "оригінальних" земельних 

ділянок. Наприклад, жодному землевласнику не буде виділено земельну 

ділянку поблизу населеного пункту, якщо він/вона не мали такої ділянки до 

консолідації землі. У виняткових випадках, за крайньої необхідності, такі 

заходи можуть бути проведені, але лише за умови згоди землевласників; 

� варто уникати перерозподілу земель з розташованими на них 

будинками, спорудами, зеленими насадженнями тощо іншим землевласникам; 

� забезпечувати проектування землеволодіння (землекористування) 

правильної форми подібної до квадрата; 

� не допускати суттєвої різниці між значеннями середньої площі, 

вартістю землеволодіння до і після консолідації земель; 

� уникнення невиправданого дроблення землеволодіння, контурів 

земельних угідь і недопущення створення дрібноконтурності; 

� уникнення подрібнення екологічно однорідних масивів (водозбірних 

площ, цілісних елементів ландшафту тощо) та порушення функціонування 

меліоративних, протиерозійних систем тощо; 

� формувати землеволодіння (землекористування) у вигляді цілісної 

компактної земельної ділянки зручної конфігурації, не розчленованої 

природними та/або штучними перешкодами; 

� обов’язкове врахування всіх локальних факторів (наявного стану та 

устрою території; розміщення існуючих землеволодінь і землекористувань; 

відстаней від населеного пункту, основних магістральних доріг; водних 

джерел тощо), що впливають на вартість земельних ресурсів в регіоні, з метою 

отримання кожним землевласником землеволодіння без втрати його вартості 

після консолідації земель;  

� примусове збільшення чи зменшення загальної вартості 

землеволодіння (землекористування) після перерозподілу земель не може 

перевищувати значення коефіцієнта внеску;  
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� зменшення землеволодіння (землекористування) має відбуватися 

пропорційно до земельних ділянок більшої площі, наприклад в межах 

земельного масиву. Максимальний розмір зменшення землеволодіння 

(землекористування) затверджує керівник відповідального органу з 

проведення консолідації земель. Це не означає одночасне схвалення 

зменшення площ для всіх інших землеволодінь (землекористувань). Розмір 

зменшення площі для кожного землеволодіння (землекористування) 

визначають окремо, ураховуючи особливості для кожного окремого випадку. 

Незначне зменшення площі землеволодінь (землекористувань) 

землевласників, які є невідомими та/або не брали участь під час усього 

процесу перерозподілу земель, вважається прийнятним; 

� зменшення вартості землеволодіння (землекористування) повинно 

відбуватися пропорційно до зменшення його площі; 

� під час визначення часток кожного з учасників спільної сумісної 

власності та виділенні їх на місцевості як окремих землеволодінь такі 

землеволодіння повинні мати приблизно однакову вартість земельної ділянки 

із вартістю своєї частки до консолідації земель за умови, якщо земельні 

ділянки або ділянка відповідають мінімально встановленим розмірам. 

Кожен з цих принципів при створенні нормативно-правової бази має 

мати свій зміст, який повинен являти собою сукупність правових приписів, що 

забезпечуватимуть його прояв шляхом використання різних правових форм і 

способів у певній частині галузі земельних відносин.  

Запропоновані нами принципи з перерозподілу земель не є статичними 

у часі і можуть змінюватися відповідно до вимог часу під впливом суспільно-

економічних та політичних умов. Також ці принципи, маючи рекомендаційний 

характер, можуть бути використані при створенні законодавчої бази для 

запровадження консолідації та перерозподілу земель сільськогосподарського 

призначення в Україні. 

Міжнародний досвід свідчить, що, незважаючи на те, що основні та 

додаткові правила з перерозподілу земель чітко встановлюють сукупність 
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правил з реалізації цього процесу, на практиці їх застосування є вкрай 

складним. Саме тому надзвичайно важлива роль у процесі перерозподілу 

земель відводиться фахівцям з консолідації земель. Успіх проектних заходів з 

перерозподілу, а нерідко і всього процесу консолідації земель, залежить від 

їхніх знань, досвіду, суджень та навичок роботи з людьми. Складність у 

реалізації принципів полягає в тому, що, з одного боку, розробник проекту 

повинен здійснити ефективний і справедливий перерозподіл земель без 

порушення визначених для цього правил. А з другого – фахівець повинен 

урахувати усі побажання та інтереси великої кількості землевласників 

(землекористувачів). Крім того, вирішення цих двох проблем може 

суперечити вимогам з охорони навколишнього середовища.  

Таким чином, перед розробником стоїть непросте завдання – 

знаходження компромісу між цими суперечливими питаннями так, щоб 

остаточний проект (план) з перерозподілу земель відповідав нормам 

законодавства та одночасно якнайбільше забезпечував економічну, соціальну 

та екологічну стійкість. Саме тому всі ці аспекти повинні бути ідеально 

враховані під час створення моделі перерозподілу землі. 

 

Адміністративний аспект перерозподілу земель, на нашу думку, 

полягає в етапності його проведення. Як показує міжнародний досвід, процес 

перерозподілу земель різниться від країни до країни, але має багато схожих 

рис і традиційно його можна поділити на такі основні етапи: збирання даних, 

проведення підготовчих розрахунків, розробка попереднього плану 

перерозподілу земель, затвердження остаточного плану з перерозподілу 

земель, упровадження запроектованих заходів [366, с. 4; 379, с. 5]. Оскільки в 

Україні немає правової бази щодо проведення перерозподілу земель, доцільно 

розглядати зміст цього процесу саме в межах зазначених етапів для 

українських умов розвитку консолідації земель сільськогосподарського 

призначення. 
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Перший етап перерозподілу земель – збирання даних – передбачає 

проведення інвентаризації земель та збирання великого обсягу різноманітної 

інформації з різних джерел. Оскільки процес перерозподілу ми розглядаємо як 

складову частину проведення консолідації земель сільськогосподарського 

призначення, додаткове збирання даних немає сенсу аналізувати, адже ця 

процедура проводиться раніше в складі консолідації земель і була вже нами 

описана (підрозділ 4.3). 

Підготовчі розрахунки проводять для визначення:  

• розміру та вартості земельних ділянок зокрема і землеволодінь 

(землекористувань) у цілому;  

• площі земель, необхідних для задоволення суспільних потреб;  

• коефіцієнта внеску кожного землевласника (землекористувача) для 

задоволення суспільних потреб (розміщення суспільних об’єктів – доріг, 

гідротехнічних споруд, парків та ін.);  

• розміру та вартості земельних ділянок зокрема і землеволодінь 

(землекористувань) у цілому після застосування коефіцієнта внеску для 

розміщення суспільних об’єктів;  

• переліку земельних ділянок, землеволодінь, землекористувань, які не 

беруть участь у перерозподілі земель;  

• максимальної кількості земельних ділянок, які можуть бути надані 

кожному землевласнику (землекористувачу) згідно з принципом "мале–

середнє–велике землеволодіння (землекористування)"; 

• мінімально допустимих розмірів земельних ділянок (землеволодінь, 

землекористувань), які можуть бути надані землевласникам 

(землекористувачам) під час перерозподілу земель та їх граничної вартості. 

Коефіцієнт внеску кожного землевласника (землекористувача), тобто 

вартості землі, яка буде надана для задоволення суспільних потреб, 

розраховують за формулою: 
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де СС – коефіцієнт внеску, що є однаковим для всіх землевласників 

(землекористувачів) за вартістю земель, які передбачено надати для 

суспільних потреб; 

    – загальна вартість земельних ділянок до проведення 

консолідації земель (вартість будівель або будь-яких інших споруд, що 

розташовані на земельних ділянках, не враховують); 

    – загальна вартість перерозподілених земельних ділянок після 

проведення консолідації земель [20]. 

Важливою умовою перерозподілу земель є проведення пропорційного 

розподілу земельних ділянок відповідно до значень коефіцієнта внеску 

кожного землевласника (землекористувача), який може бути розрахований на 

основі площі або вартості земель. Пропорційний розподіл передбачає 

можливість зменшення частини земельних ділянок в межах проектної 

території, які повинні бути перерозподілені у відсотковому співвідношенні 

для придбання землі з метою задоволоення суспільних інтересів (наприклад, 

будівництва дороги, меліоративних систем, об’єктів для відпочинку тощо). 

Такий процес називається систематичним зменшенням. Важливим моментом 

є визначення чіткого кола людей, в інтересах яких таке зменшення буде 

реалізоване: лише землевласників у межах проектної території чи більшої 

частини громади цього регіону. Передбачається виплата грошових 

компенсацій у випадку проведення систематичного зменшення площ 

земельних ділянок за межами проектної території. 

При проведенні консолідації земель, завданням якої є і задоволення 

суспільних інтересів, слід також розглядати можливість використання 

державних земель для цих потреб. Так, держава може придбати землю в межах 

проектної території, що дозволить скоротити площу земель, яку необхідно 
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буде придбати у разі проведення систематичного зменшення. За існуючої 

можливості, державні землі можуть бути використаними для розширення 

площ сільськогосподарських землекористувань. Безперечно, що такий 

перерозподіл може стримувати існуючі розбіжності у земельних ділянках з 

точки зору місця розташування та їхньої якості. Тому у таких випадках 

дозволяється існування розбіжності між бажаною та фактичною 

перерозподіленою частинами [380]. 

На основі проведених розрахунків складають попередній план із 

перерозподілу земель, який по суті є першим наближенням до остаточного 

(затвердженого) плану з перерозподілу. Складання попереднього плану 

передбачає: 

• поділ території, яку консолідують на земельні масиви, кожен із яких 

обмежено природними і/або штучними елементами рельєфу (автомобільними 

дорогами загального користування, полезахисними лісовими смугами, 

каналами, зовнішньою межею території, яку консолідують, та іншими 

захисними насадженнями, водними об’єктами тощо); 

• визначення та відображення доступної площі земель та її вартості 

для перерозподілу в кожному земельному масиві. У межах території, що 

консолідують, окремо відображають земельні ділянки власників 

(користувачів), які готові їх обміняти і/або продати, а також землі державної 

власності, які можуть бути використані як обмінний фонд земель;  

• установлення приблизного місця розташування та конфігурації 

перерозподілених земельних ділянок для кожного землевласника 

(землекористувача); 

• визначення вартості земель усієї території, яку консолідують, і 

земельних масивів зокрема; 

• визначення землевласників (землекористувачів), які не отримають 

земельних ділянок після проведення перерозподілу, із відображенням їхніх 

ділянок на плані; 
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• відображення земельних ділянок, землеволодінь, землекористувань, 

які виключені з перерозподілу земель (такі земельні ділянки залишаються на 

тому самому місці без зміни власника та/або користувача, але за необхідності 

їх межі можуть бути дещо змінені); 

• розміщення об’єкта(ів) для задоволення суспільних потреб із 

зазначенням його(їх) площі, конфігурації та відображенням того, за рахунок 

яких і чиїх земельних ділянок це відбувається;  

• проведення безпосередньо самого заходу із землеустрою щодо 

перерозподілу земель, метою якого є створення оптимального плану з 

урахуванням усіх можливих критеріїв (табл. 4.1) та принципів із 

перерозподілу земель; 

• оприлюднення та обговорення попереднього плану з перерозподілу 

земель з учасниками консолідації земель. 

Обговорення попереднього плану з перерозподілу земель повинно 

відбуватися у формі вільної дискусії, під час якої кожний учасник консолідації 

земель зустрічається з розробниками цього плану та висловлює свої 

побажання і вимоги щодо перерозподілу свого землеволодіння 

(землекористування). Результатом зустрічі є заповнення анкети з такими 

основними запитаннями: Скільки ділянок Ви бажаєте отримати після 

консолідації земель? У якому(их) місці(ях) Ви б хотіли отримати нову(і) 

земельну(і) ділянку(и)? Поруч із якими ділянками якого власника 

(користувача) Ви б хотіли отримати нову(і) земельну(і) ділянку(и)? Чи є якісь 

особливі побажання або зауваження щодо будь-якої з Ваших земельних 

ділянок? Якому з варіантів Ви віддаєте перевагу: отримати більше землі за 

площею меншої вартості чи отримати менше землі, але з вищою вартістю? 

Після обговорення попереднього плану з перерозподілу земель і аналізу 

анкет, отриманих від землевласників (землекористувачів), складають 

остаточний план із перерозподілу земель. Процес розробки остаточного плану 

в основному схожий із процесом складання попереднього плану і включає такі 

етапи: 
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• поділ території, яку консолідують, на земельні масиви або його 

уточнення; 

• визначення та відображення доступної площі земель та її вартості 

для перерозподілу в кожному земельному масиві;  

• визначення вартості земель усієї території, яку консолідують, і 

земельних масивів зокрема; 

• установлення землевласників (землекористувачів), які не отримають 

земельних ділянок після проведення перерозподілу, із 

відображенням їхніх ділянок на плані; 

• визначення земельних ділянок, землеволодінь, землекористувань, 

які не беруть участь у перерозподілі земель; 

• розрахунок коефіцієнта внеску кожного землевласника 

(землекористувача) для задоволення суспільних потреб;  

• визначення розміру і вартості земельних ділянок зокрема та 

землеволодінь (землекористувань) у цілому після застосування 

коефіцієнта внеску для розміщення суспільних об’єктів; 

• установлення місця розташування, конфігурації та кількості 

перерозподілених земельних ділянок для кожного землевласника 

(землекористувача) та суспільних об’єктів; 

• проведення безпосередньо самого заходу із землеустрою щодо 

перерозподілу земель; 

• визначення фінансових зобов’язань (розміру грошових 

компенсацій); 

• обговорення та оприлюднення остаточного плану з перерозподілу 

земель з учасниками консолідації земель. 

Коли учасниками консолідації земель погоджено остаточний варіант 

плану перерозподілу, настає черга етапу затвердження. Процес 

затвердження плану передбачає його розгляд і обговорення представниками 

територіального органу виконавчої влади, відповідального за проведення 
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консолідації земель. Цей етап може зайняти декілька днів та передбачає 

обов’язкове відвідування території, яку консолідують. За результатами таких 

відвідувань і дискусій представники територіального органу можуть надати 

нові зауваження й пропозиції щодо перерозподілу, що вимагатиме розробки 

нового варіанта плану.  

Після доопрацювання остаточний варіант плану з перерозподілу земель 

розробники знову надсилають до територіального органу виконавчої влади, 

відповідального за проведення консолідації земель, для обговорення і 

затвердження. Це знову може спричинити нові уточнення оновленого плану. 

Лише після затвердження цим органом остаточного варіанта плану з 

перерозподілу земель його можна офіційно оприлюднити для всіх 

землевласників (землекористувачів) й інших зацікавлених сторін, які беруть 

участь у консолідації земель.  

Відповідно до принципу рівності всіх учасників перерозподілу земель 

щодо захисту їхніх прав, свобод і законних інтересів, землевласникам 

(землекористувачам) слід надавати право для оскарження результатів 

перерозподілу земель. Як ми зазначали раніше, опрацювання позовних заяв і 

скарг та рішень за ними не повинно перевищувати більше ніж три місяці, тому 

доречно на законодавчому рівні визначити, що ця категорія справ має суттєве 

значення для сторін, становить значний суспільний інтерес і є пріоритетною 

для швидкого вирішення. На нашу думку, з метою забезпечення ефективного 

та оперативного процесу захисту прав, а також для можливості судового 

розгляду справ цієї категорії в порядку спрощеного провадження необхідно 

створити правовий інститут досудового врегулювання спорів, пов’язаних із 

консолідацією земель.   

Під досудовим урегулюванням спорів щодо консолідації земель ми 

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 цивільних і господарських відносин та 

законних інтересів, який застосовують до порушення судової процедури. 
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Такий порядок повинен становити самостійний правовий інститут, норми 

якого можуть бути закріплені в нормативно-правових актах земельного 

законодавства. Досудове вирішення спорів буде правовим засобом, який 

дозволить учасникам консолідації земель швидко, за спрощеною процедурою, 

захистити порушені майнові права на земельну(і) ділянку(и) без втручання 

органів судової влади, що зменшить їхні фінансові зобов’язання та 

навантаження на судову систему. 

З огляду на міжнародний досвід [20, 354, 359] досудове врегулювання 

спорів щодо консолідації земель може мати такий порядок:  

• учасник консолідації земель, чиї права і законні інтереси порушено, 

для безпосереднього врегулювання спору звертається до територіального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері консолідації 

земель, із письмовою заявою протягом 21 дня з моменту офіційного 

оприлюднення плану з перерозподілу земель; 

• за результатами розгляду заяви остаточний план із перерозподілу 

земель допрацьовують, видають і офіційно оприлюднюють або заявнику в 

терміни, передбачені для розгляду звернень громадян, надають роз’яснення 

причин, чому до остаточного плану не можуть бути внесені зміни; 

• якщо учасник консолідації земель не задоволений рішенням 

територіального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері консолідації земель, він може звернутися до центрального органу з 

письмовою скаргою протягом 21 дня з дати повідомлення про надане йому 

рішення; 

• за результатами розгляду скарги має бути оприлюднено остаточний 

план з урахуванням пропозицій та захисту прав усіх учасників консолідації 

або надана вмотивована відповідь у строки, що не перевищують термін, 

передбачений для розгляду звернень громадян. 

• якщо будь-який учасник консолідації земель не задоволений 

рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері консолідації земель, він може звернутися до суду протягом 
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21 дня з дати повідомлення про це рішення і надати усі наявні матеріали 

досудового врегулювання спору. 

Після реалізації прав на оскарження й отримання кінцевого рішення 

щодо перерозподілу земель у межах території, яку консолідують, відповідний 

план затверджується відповідальним за це органом. Затверджений план із 

перерозподілу земель офіційно публікують і оприлюднюють, що є підставою 

для його впровадження.  

Упровадження запроектованих заходів передбачає реєстрацію прав на 

землю, прокладання і закріплення на місцевості меж нових земельних ділянок 

кожного землевласника (землекористувача), а також інших запроектованих на 

плані об’єктів.  

Процедура проведення перерозподілу земель під час проведення 

консолідації земель сільськогосподарського призначення у спрощеному 

вигляді наведена на рис. 4.3.  

Технічний (інженерний) аспект. З адміністративним аспектом тісно 

пов’язаний технічний аспект, оскільки адміністративна модель визначає 

основну ефективність перерозподілу земель та значною мірою впливає на 

вибір методики щодо його проведення. А правильний вибір методики і 

технічних прийомів (заходів) дає змогу з високою ефективністю реалізувати 

мету перерозподілу земель. 

Технічний аспект полягає в проведенні вишукувальних, топографо-

геодезичних, картографічних, земельно-оціночних, проектних, проектно-

вишукувальних робіт, пов'язаних з обстеженням відповідних земельних 

ділянок та реалізацією прав суб'єктів земельних відносин на землю. Таким 

чином, технічний аспект відповідає за технічну (інженерну) складову 

формування нових земельних ділянок, нової структури землеволодіння 

(землекористування) та складання документації із землеустрою. 
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Рис. 4.3. Процес перерозподілу земель під час консолідації 

Джерело: розроблено автором. 
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Перерозподіл земельних ділянок слід проводити з урахуванням 

існуючих форм правових взаємовідносин між землевласниками та 

землекористувачами, їхнього волевиявлення, складу і розміру земельних 

угідь, господарської доцільності, намірів щодо майбутнього використання 

земель. Так, єдиним і компактним масивом правильної конфігурації та 

найменшої протяжності доцільно формувати земельні ділянки, що належать 

одному землевласнику та/або використовуються одним землекористувачем, 

зважаючи на терміни й умови користування (оренда, емфітевзис) землею. Під 

час розроблення проектних рішень необхідно також вивчати і враховувати 

побажання власників і користувачів земельних ділянок відносно 

розпорядження ними після закінчення терміну дії правових відносин. 

Якщо землеволодіння (землекористування) доводиться формувати з 

декількох земельних ділянок, їх взаємна віддаленість повинна бути 

мінімальною, а зв'язок – зручним. В умовах зрошення кожне землеволодіння 

(землекористування) має бути забезпечене відокремленим чи спільним 

водокористуванням. 

Земельні ділянки осіб, які безпосередньо використовують (обробляють) 

свої наділи, так званих одноосібників, слід розміщувати групами з 

урахуванням можливості об'єднання в кооперативи з виробництва, переробки 

і збуту продукції, матеріально-технічного постачання, будівництва, 

технічного, агрохімічного та інших видів обслуговування, а також для інших 

завдань співробітництва. Розміщення землеволодіння одноосібників потрібно 

проводити, ураховуючи вимоги подальшої раціональної організації його 

території. Водночас розміщення такої групи землеволодінь не повинно 

погіршувати умов використання земель інших суміжно розташованих 

землевласників (землекористувачів), у тому числі сільськогосподарських. 

Отже, технічний аспект перерозподілу земель, а саме формування 

земельних ділянок, відповідає за визначення остаточного місця розташування 

та конфігурації земельних ділянок. Для створення сприятливих умов 

подальшої внутрішньогосподарської організації території, правильного 
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використання та охорони землі межі нових земельних ділянок (землеволодінь, 

землекористувань) мають бути запроектовані відповідно до сучасної практики 

із землеустрою з дотриманням таких вимог: 

� на відкритій місцевості, особливо на ріллі, суходільні межі 

розміщують прямолінійно, без зламів, з кутами поворотів, близькими 

до 90°; 

� межі суміщають із природними (річками, ярами, лісом та ін.) та/або 

штучними (каналами, дорогами та ін.) межами, уникаючи 

невиправданого подрібнення угідь (особливо ріллі), землеволодінь, 

землекористувань; 

� розміщення меж узгоджують із рельєфом місцевості; щоб виключити 

можливість виникнення і розвитку ерозійних процесів, межі 

земельних ділянок проектують по вододілах і тальвегах, суміщаючи 

з елементами гідрографічної мережі, а на схилах – по лініях стоку; 

� в умовах зрошення або осушення земель межі земельних ділянок 

сполучають із постійними об’єктами меліоративної системи; 

� межі розташовують так, щоб створити добрі умови для подальшої 

організації консолідованої території (правильного розміщення всіх 

землеволодінь (землекористувань), доріг, лісосмуг, природо-

охоронних об’єктів тощо) [376−378, 381−383]. 

Уважаємо за доцільне закріпити вищенаведені вимоги на законодавчому 

рівні як технічні умови щодо проектування меж земельних ділянок під час 

проведення перерозподілу земель, для досягнення однозначної та оптимальної 

впорядкованості землеволодінь (землекористувань). 

Взаємозв’язки правового, адміністративного і технічного (інженерного) 

аспектів, що характеризують процес перерозподілу земель, схематично 

наведено на рис. 4.4. 
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Рис. 4.4. Структурна схема перерозподілу земель 

Джерело: розроблено автором. 
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Успішність та ефективність проведення перерозподілу земель залежать 

не тільки від законодавчої бази, принципів, процедури та розуміння усіх його 

аспектів, але й від залучення до цього процесу максимальної кількості 

землевласників (землекористувачів) та інших зацікавлених сторін від 

найвищого до найнижчого рівнів: 

• усіх власників земельних ділянок в межах території, що 

консолідується; 

• усіх суб’єктів (власників) законних прав, включаючи права 

користування, що записані в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно; 

• суб’єктів (власників) прав, які не зареєстровані в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно, включаючи претендентів 

на отримання землі у власність, наприклад, спадкоємців; 

• органів місцевого самоврядування (територіальних громад сіл, 

селищ, міст та окремих їх жителів);  

місцевих і центральних органів виконавчої влади (обласних і 

районних адміністрацій, територіальних органів міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади, державних 

комітетів і міністерств тощо); 

• органів виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері 

консолідації земель; 

• підрядників, які забезпечують будівництво об’єктів для 

суспільних потреб;  

• неурядових громадських організацій (асоціацій фермерів, 

екологічних організацій та ін.). 

Такий перелік учасників не є вичерпним і може бути розширений за 

необхідності. Залучення такої великої кількості зацікавлених сторін до участі 

у перерозподілі земель, а відповідно і консолідації земель, забезпечує захист 

прав та інтересів усіх землевласників (землекористувачів) в межах території, 

що консолідується та формує позитивне ставлення суспільства до процедури 
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консолідації земель в цілому. Взаємозв’язки між учасниками перерозподілу та 

консолідації земель наведені на рис. 4.5. 

 

 

Рис. 4.5. Взаємовідносини між учасниками перерозподілу  

та консолідації земель 

Джерело: розроблено автором. 

 

Слід зауважити, що спілкування та взаємовідносини між учасниками 

перерозподілу та консолідації земель повинні здійснюватися через розробника 

відповідного проекту землеустрою. Розробник проекту землеустрою щодо 

консолідації земель, до якого включений перерозподіл земель як складова 

частина, відповідальний за переговори між усіма зацікавленими сторонами та 

дотримання земельного й іншого законодавства. Взаємовідносини між 

розробником та учасниками перерозподілу та консолідації земель схематично 

наведені на рис. 4.6. 
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Рис. 4.6. Взаємовідносини між розробником та учасниками  

консолідації земель 

Джерело: розроблено автором. 
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[384–400]. 
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Висновки до 4 розділу  

1. Вивчення досвіду з використання консолідації земель 

сільськогосподарського призначення країн Центральної та Східної Європи 

показало, що проста і добровільна та комплексна і примусова консолідації 

земель мають більше недоліків, ніж переваг. Тому, ураховуючи певну 

схожість результатів земельної реформи та проблем, пов’язаних з 

фрагментацією земель в країнах Центральної та Східної Європи та Україні, 

вважаємо, що використання обох методичних підходів щодо консолідації 

земель в класичному (традиційному) розумінні в сучасних умовах розвитку 

земельних відносин та існуючої фрагментації земель в Україні є неможливим. 

2. Обґрунтовано, що помилковим є розгляд обміну земельними 

ділянками, об’єднання суміжних земельних ділянок та купівлі-продажу 

земельних ділянок як окремих способів консолідації земель 

сільськогосподарського призначення. За такого підходу ці заходи існують і 

проводяться незалежно один від одного, а отже, вирішують лише локальні 

проблеми фрагментації земель, тому недоцільно розглядати їх як способи 

проведення консолідації земель. Вважаємо, що консолідація земель 

сільськогосподарського призначення включає в себе, разом з обміном 

земельними ділянками, об’єднанням суміжних земельних ділянок та 

купівлею-продажем земельних ділянок, цілу низку інших відомих усім 

землевпорядних заходів, спрямованих на організацію території і перерозподіл 

власності на землю всередині проектного земельного масиву, що 

консолідується. 

3. Аргументовано, що відповідно до сутності консолідації земель 

сільськогосподарського призначення оренду земель і сільськогосподарську 

кооперацію не можна розглядати як спосіб її проведення, тому що оренда 

земельних ділянок не передбачає передачі права розпорядження земельною 

ділянкою, оскільки відсутня тріада власності: володіння, користування і 

розпорядження, а є тільки володіння та користування. Таким чином, оренда 

неспроможна ефективно вирішити проблему оптимізації 
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сільськогосподарського землекористування та забезпечити консолідацію 

земельних ділянок.  

4. Спираючись на передовий досвід різних країн світу, дійшли 

висновку, що консолідація земель сільськогосподарського призначення в 

Україні може проводитися за такими основними стадіями, як ініціювання, 

інвентаризація, планування, упровадження, завершальна. Зміст заходів у 

кожній з цих стадій в першу чергу залежатиме від завдань, які ставляться перед 

консолідацією земель сільськогосподарського призначення та обраного 

методичного підходу її проведення – простого і добровільного чи 

комплексного і примусового. Майбутня законодавча база України з питань 

консолідації земель повинна визначити лише основне правило щодо її 

проведення, що в свою чергу дасть змогу більш оптимально використати різні 

методичні підходи консолідації земель залежно від поставлених цілей. 

5. Доведено, що перерозподіл земель є найважливішим і 

найскладнішим процесом консолідації земельних ділянок, який направлений 

на вирішення двох основних проблем, а саме: просторової (де, якого розміру і 

якої форми розмістити земельні ділянки) і правової (які права і кому вони 

будуть надані). З огляду на просторове планування, перерозподіл земель має 

містити два основні заходи з землеустрою: реорганізацію землеволодінь 

(землекористувань) та формування земельних ділянок. З правової точки зору, 

можна виділити три основні типи: перерозподіл власності на землю, 

перерозподіл права користування, перерозподіл інших прав на землю. 

Відповідно, перерозподіл земель слід розглядати як сукупність 

взаємопов’язаних аспектів: правового, адміністративного і технічного 

(інженерного). Правовий аспект визначає правила "гри", адміністративний 

впливає на вибір методики, а технічний відповідає за реалізацію проектних 

рішень. 

6. Установлено, що в умовах України та сучасної практики із 

землеустрою процедура перерозподілу земель може мати п’ять основних 

етапів: збирання даних, проведення підготовчих розрахунків, розробки 
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попереднього плану з перерозподілу земель, затвердження остаточного плану 

з перерозподілу земель, упровадження запроектованих заходів. Важливою 

умовою ефективного перерозподілу земель є визначення та закріплення 

технічних (інженерних) вимог до проектування меж земельних ділянок, що 

забезпечить захист прав та інтересів усіх землевласників (землекористувачів) 

у межах території, що підлягає перерозподілу, і формуватиме позитивне 

ставлення суспільства до процедури консолідації земель у цілому. 
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РОЗДІЛ 5 

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

5.1. Інституціональний механізм консолідації земель сільсько-

господарського призначення 

 

Дослідженнями було встановлено, що головними чинниками 

трансформації існуючих соціально-економічних інститутів регулювання 

ринкових земельних відносин у нові та узаконення інституціональних 

структур виступають основні аспекти земельної реформи, правова основа, 

системні та просторові фактори з організації землеволодінь 

(землекористувань) сільськогосподарських підприємств. Інституційний підхід 

до аналізу процесів на сучасному етапі розвитку земельних відносин є 

перспективним і актуальним. Зокрема, це стосується питань інституційного 

аспекту розвитку консолідації земель та її значення у сталому розвитку 

сільських територій та життєдіяльності сільськогосподарських підприємств.  

В Україні інституційні засади консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення наразі ще не сформовані, тому її інституційне 

забезпечення є актуальним. 

Визначення інституціональної сутності трансформації економіки 

земельних відносин у питаннях консолідації сільськогосподарських земель є 

на сьогодні основним напрямом дослідження. З одного боку, це дає 

можливість зрозуміти процеси реформування земельних відносин та 

розробити індикатори для розробки подальшої дієвої земельної політики в 

ринкових умовах. З другого – дає змогу визначити інститути, які формують 

поведінку учасників ринкових земельних відносин. Їх створення та 

функціонування є результатом історичних змін, впливу ідеологічних, 

політичних, соціальних, економічних та екологічних чинників. 



322 

На нашу думку, інституціональне середовище консолідації 

сільськогосподарських земель слід розглядати як сукупність 

фундаментальних політичних, правових, соціальних, економічних, 

екологічних правил і норм, що визначають взаємовідносини аграрного 

виробництва, розвитку сільських територій та природних ресурсів, 

спрямованих на підвищення ефективності економіки, якості життя населення 

та забезпечення раціонального використання й охорону земельних ресурсів.  

Формування інституціонального механізму консолідації земель має бути 

симбіозом як традиційних, так і ринкових інститутів, що вже існують або 

вводяться в інституціональне середовище використання земельних ресурсів. 

Ми розглянемо лише інституційний аспект консолідації сільськогоспо-

дарських земель, який тільки вводиться до інституціонального середовища 

використання земельних ресурсів у вигляді різноманітних правил визначення 

консолідації земель і використання сільськогосподарських земель в системі 

ринкових земельних відносин, що формуються під впливом різних форм 

поведінки власників землі та землекористувачів. Інституційний аналіз 

консолідації сільськогосподарських земель й аналіз відомих визначень 

поняття "інститут" дадуть змогу встановити поняття "інститут консолідації 

сільськогосподарських земель". 

Інститут є фундаментом і ключовою концепцією інституціональної 

теорії. Сьогодні існує багато визначень цього поняття. В економічну теорію 

вперше поняття інституту включив американський економіст Т. Веблен, який 

під інститутом розумів сукупність стійких звичок та стереотипів мислення, які 

притаманні значній спільності людей, а також особливі способи існування 

суспільства, які утворюють специфічну систему суспільних відносин [401]. На 

думку Дж. Коммонса, інститут – це колективна дія з контролю, лібералізації і 

розширення індивідуальної дії [402]. 

Найбільш поширеним є визначення інститутів, дане лауреатом 

Нобелівської премії Д. Нортом: "Інститути – це правила, механізми, що 
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забезпечують їх виконання, і норми поведінки, які структурують взаємодії, що 

повторюються, між людьми" [403, с. 73]. 

Автори узагальнюючої праці "Інституції та економічна теорія. Внесок 

нової інституціональної теорії" Е. Фуруботн і Р. Ріхтер під інститутами 

розуміють набір формальних та неформальних правил, а також спонукальних 

заходів до їх дотримання [404, с. 61]. 

Підсумовуючи підходи до трактування сутності інститутів, зокрема 

таких видатних вчених, як А. А. Гриценко [405], Т. Еггертссон [406], Д. Норт 

[407], А. М. Олійник [408], А. А. Ткач [409], Дж. Ходжсон [410], під 

інститутами будемо розуміти сукупність неформальних правил та норм 

громадської поведінки і формально закріплених в нормах права механізмів, 

що забезпечують їх дотримання і структурують взаємодії в суспільстві. 

На сучасному етапі розвитку сільськогосподарських підприємств, 

особливо їх організаційно-територіальної системи землекористування, 

набуває поширення фрагментація власності на землю, фрагментація 

земельних ділянок/землеволодіння, фрагментація землекористування ферми/ 

сільгосппідприємства, а також відокремлення володіння від користування 

землею. Причинами такого становища є незадовільна інституційна база 

використання земельних ресурсів, зокрема: 

- масова приватизація за принципом справедливого розподілу 

земель без урахування аспектів їх подальшого управління; 

- недосконалість ринкових орендних відносин; 

- значна кількість покинутих сільськогосподарських земель. 

В Україні науковці часто розглядають консолідацію земель лише як 

механізм удосконалення (збільшення) розмірів земельних угідь з метою 

усунення фрагментації, забезпечення ефективного та раціонального 

використання землі. Але, як показує світовий досвід розвинених країн світу, 

консолідація земель вирішує більш широке коло проблем, пов’язаних із 

соціальними та економічними реформами, які відбуваються в країні, а саме: 

об’єднання (злиття) земельних ділянок, збільшення площі землекористування, 
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створення меліораційних систем з метою поліпшення управління водними 

ресурсами, будівництво сільських (польових) доріг, планування використання 

земель, заходи з поліпшення ґрунту, зміну цільового використання земель і 

переведення одних видів земельних угідь в інші, що в свою чергу створює 

умови для сталого розвитку сільських територій. 

Особливість полягає в тому, що інституціональний та інституційний 

аспекти розвитку консолідації земель сільськогосподарського призначення 

мають опосередковуватися діями державного регулювання.  

Поняття інституту консолідації сільськогосподарських земель як одного 

з основних елементів механізму управління земельними ресурсами являє 

собою сукупність законів, правил гри, типів формальних і неформальних 

соціально-економічних відносин і зв’язків. Розрізняють "формальні 

інститути", офіційні обмеження, інструкції і правила встановлені людьми та 

"неформальні" - різного роду суспільні умовності та кодекси поведінки, які є 

чинниками, що впорядковують взаємодії й узаконюють дії формальних 

інститутів.  

Формальні інститути включають політичні, економічні правила й 

контракти та поділяються на такі класи: посадові, розмежувальні, цільові, 

повноважні й агрегаційні. Неформальні інститути, на відміну від формальних, 

містять розширені, удосконалені та видозмінені офіційні правила, суспільно 

схвалені норми поведінки, звичаї і традиції; добровільно обрані стандарти 

поведінки.  

Основні складові змісту поняття "інститут консолідації земель 

сільськогосподарського призначення" наведені на рис. 5.1 у вигляді будинку з 

метою відображення важливості тієї чи іншої складової. 

Так, на нашу думку, традиційно-ментальна складова є основним 

фундаментом, який визначає шлях розвитку формування консолідації земель 

сільськогосподарського призначення. Така увага не є випадковою, тому що 

процес консолідації земель опирається на сформовані традиціями та історією 

соціокультурні й ментальні особливості українського суспільства (його 
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ставлення до права власності на землю), систему ведення сільського 

господарства, систему земельних відносин, суспільно-економічні, виробничі, 

рентні відносини, систему землеустрою і земельного кадастру, землекорис-

тування, систему управління земельними ресурсами тощо. 

В умовах України до цих положень можна віднести спадщину 

Радянського Союзу відносно колективних сільськогосподарських 

підприємств, на базі яких у переважній більшості сформувалися відносини 

права власності на землю, сучасні приватні та приватно-орендні 

організаційно-виробничі агроструктури, підходи до ведення великотоварного 

виробництва та ін. Не можна забувати про такий важливий фактор, як 

менталітет людей, від якого залежить відношення до організації праці, якості 

лідера, сприймання себе як справжнього власника землі тощо.  

 

 

Рис. 5.1. Основні складові змісту поняття "інститут консолідації  

земель сільськогосподарського призначення" 

Джерело: розроблено автором. 
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Звичайно, що всі ці дії повинні бути послідовно запроваджені згідно з 

чинним законодавством і не суперечити законам України. Правова складова 

інституту консолідації сільськогосподарських земель повинна регулювати 

відносини між власниками земель і землекористувачами (купівля-продаж, 

оренда, спадщина, дарування, міна, застава та ін.), використання земель та 

земельних ділянок (рослинний і тваринний світ, водний і лісовий ресурс, надра 

та ін.), а також забезпечувати контроль (встановлення правил обліку, 

використання, моніторингу і охорони) і обмеженість (обмеження прав в 

інтересах інших органів державної влади та місцевого самоврядування, 

фізичних і юридичних осіб) у використанні земель. Тобто у правовому 

відношенні процес консолідації сільськогосподарських земель повинен бути 

законодавчо закріпленим.  

Як показує досвід розвинених країн світу (Австрії, Бельгії, Німеччини, 

Норвегії, Швеції, Фінляндії, Голландії, Франції), процес консолідації земель 

регулюються спеціальним законом. Але консолідація земель може мати як 

прямі, так і непрямі зв'язки із земельним, лісовим і водним кодексами та 

іншими законодавчими актами, що регулюють ведення землеустрою, 

будівельну діяльність, охорону земель та навколишнього середовища, 

примусове відчуження земель та ін.  

Це обумовлено тим, що в кінці ХХ ст. консолідація земель розглядається 

не лише як інструмент підвищення ефективності сільськогосподарського 

виробництва, але і як багатоцільовий процес, спрямований на розвиток 

сільських територій, який додатково застосовується для покращання об’єктів 

інфраструктури, створення природних агроландшафтів, охорони земель, 

захисту навколишнього середовища, об’єктів рекреації. 

Причинно-наслідкова складова інституту консолідації сільськогоспо-

дарських земель передбачає визначення причин виникнення необхідності у 

проведенні консолідації та умов застосування різних типів її реалізації. 

Наявність такої складової дозволяє виявити ключові взаємозв'язки між 

різними факторами й більш точно зрозуміти досліджуваний процес. Це сприяє 
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визначенню головних факторів, що мають найбільш значний вплив на 

вирішення цієї проблеми (наприклад фрагментації земель), а також 

попереджає або усуває дію цих факторів. 

Розглядаючи фрагментацію земель, слід мати на увазі, що вона 

стосується як територіального розподілу земель (фізичних характеристик), так 

і земельно-правових відносин, тим самим обумовлюючи складність вирішення 

питань. Отже, фрагментацію слід розглядати на різних рівнях, залежно від 

того, що приймається за "цілісність". За цим принципом, як вже раніше 

зазначалося, виділяють чотири типи фрагментації земель: фрагментація 

власності на землю, фрагментація земельних ділянок/землеволодіння, 

фрагментація землекористування ферми/сільгосппідприємства, а також 

відокремлення володіння від користування землею. За таких умов виникає 

необхідність аналізу різних показників, що характеризують фрагментацію 

земель, і відповідно, правильного вибору типу і мети проведення консолідації 

сільськогосподарських земель. 

З розвитком орендних відносин все частіше виникають випадки, коли 

окремі оброблювані земельні ділянки (паї) знаходяться на відстані одна від 

одної, мають ускладнений доступ до них, незручно розташовані або мають 

незручну форму для ведення сільського господарства. На сьогодні через 

об’єктивні і суб’єктивні фактори сільськогосподарські підприємства мають 

велику кількість землеволодінь (паїв), що призводить до фрагментації та 

вкраплення земель.  

Так, під час вибору типу консолідації сільськогосподарських земель слід 

ураховувати, хто ініціює її проведення (землевласники, землекористувачі, 

органи місцевого самоврядування чи держава) і з якою метою (покращання 

структури земельних ділянок чи будівництво громадських об’єктів) [346].  

Організаційно-структурна складова процесу консолідації 

сільськогосподарських земель розглядається як інститут прийняття 

управлінських рішень, які в більшості країн покладені на адміністративні 

органи. Процес проведення консолідації земель в цілому та сільськогоспо-
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дарських земель зокрема ведеться на трьох рівнях: національному, 

регіональному та базовому. За проведення консолідації земель на 

національному рівні, як правило, відповідають міністерства сільського або 

лісового господарства. На регіональному та базовому рівнях – уповноважені 

обласні та районні органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи 

спеціально створені державні органи з проведення консолідації земель. 

Як показують дослідження, існує дві основні моделі проведення 

консолідації сільськогосподарських земель: "землевпорядна модель" 

("cadastral surveyor model") та "модель комітетів" ("committee model") [411].  

"Землевпорядна модель" (використовується в Австрії, Фінляндії, 

Німеччині та Швеції) передбачає проведення консолідації сільськогоспо-

дарських земель інженерами-землевпорядниками, уповноваженими 

центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів (чи 

іншими державними органами, відповідальними за консолідацію земель). У 

таких країнах, як Бельгія, Франція, Нідерланди, Португалія та Швейцарія 

використовують "модель комітетів" і відповідальність за проведення 

консолідації земель лежить на створених комітетах з консолідації. Ці комітети 

можуть бути створені міністерством, органами місцевого самоврядування чи 

органами влади з питань консолідації земель. У деяких країнах землевласники 

консолідованих земель мають свого представника в комітеті, а в інших – 

комітет складається з представників різних організацій та органів влади. За 

необхідності, в обох моделях можуть залучатися для допомоги експерти 

різного профілю.  

Процесуальна складова передбачає зміст процедури проведення 

консолідації сільськогосподарських земель. Згідно з дослідженнями, усі 

країни світу мають схожі основні етапи проведення консолідації, а саме: 

підготовчу та інвентаризаційну стадії, стадії планування й упровадження 

проекту. Безперечно, кожна з цих стадій має різну деталізацію та період 

виконання. У свою чергу, зміст вищенаведених стадій та період виконання 

залежать від типу та підходів консолідації сільськогосподарських земель. 
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Умови розвитку консолідації земель значною мірою формуються 

інститутами. Відповідно до нової інституціональної економічної теорії, 

інститути визначають і правила поведінки, і регулятивні принципи, що 

встановлюють, або навпаки, забороняють певні способи дій [413]. 

За рівнем формалізації, як вже зазначалося, інститути поділяють на 

формальні, які закріплюються законодавчо-нормативними актами, а на рівні 

окремих землевласників, землекористувачів, недержавних організацій – 

діловими контрактами, і неформальні – представлені соціальними нормами, а 

на рівні окремих учасників земельних відносин – діловими домовленостями. 

Інститути, що виникають як автоматична реакція на певні зміни в 

економічному середовищі, прийнято називати природними, а ті, що є 

результатом цілеспрямованої людської діяльності, – штучними. Інститути, які 

відіграють основну роль в економічній системі, вважаються базовими 

(наприклад, інститут власності, підприємництва, конкуренції тощо). 

Комплементарні інститути – це такі, що формуються навколо базових та 

виконують допоміжну роль в економіці. 

Роль інститутів у розвитку економіки виявляється у функціях, 

реалізацію яких вони забезпечують. У науковій літературі виокремлюють такі 

основні функції інститутів: регулятивну, регламентну, розподільчу, 

інформаційну, розвитку і нагромадження. Шляхом реалізації цих функцій 

інститути спрямовують вплив на трансформацію земельних відносин під час 

проведення консолідації земель. 

Регулятивна функція інститутів полягає в їх здатності до координації, 

узгодження, організації, кооперації, стратифікації (упорядкування 

послідовності), взаємодії учасників консолідації земель, управління їх 

функціонуванням і розвитком. Інститути регулюють діяльність зацікавлених 

сторін у проведенні консолідації, встановлюють обмеження набору доступних 

альтернатив, а також визначають спонукальні мотиви їхньої поведінки. 

Чіткість правил поведінки у сфері консолідації земель знижує рівень 

невизначеності в системі ринкових відносин її учасників, збільшує ступінь їх 
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поінформованості про ймовірні зміни зовнішнього середовища, зумовлені 

поведінкою інших суб'єктів. Суб'єкти консолідації, знаючи умови діяльності, 

мають можливість спрогнозувати реакції своїх опонентів на власні дії і, 

відповідно, визначити напрями своєї взаємодії з елементами зовнішнього 

середовища. 

Регламентна функція інститутів виражається у формуванні за 

допомогою норм і правил інституціональних рамок, регламентів економічної 

поведінки суб'єктів земельних відносин щодо консолідації земель. 

Система інститутів і характер їхньої дії впливають на розподіл 

економічних ресурсів у суспільстві, що є виявом їх розподільчої функції. Ця 

функція інститутів виявляється не тільки через вплив на структуру 

товарообігу в межах загальної економічної кон'юнктури, а й через формування 

певних типів інститутів, які забезпечують рух ресурсів за чітко визначеними 

правилами. Наприклад, функціонування таких інституцій, як Державний 

земельний кадастр, Державна реєстраційна служба, землевпорядні організації, 

виконавчі органи з питань земельних ресурсів – забезпечує виконання кодексу 

правил, за якими відбуваються трансакції із земельними ділянками і яких 

повинні неухильно дотримуватися сторони, які уклали або бажають укласти 

угоди. Таким чином, розподільча функція інституційної системи реалізується 

як через внутрішню самоорганізацію суб'єктів консолідації земель, так і через 

загальні правила її функціонування, які закріплені законодавчо, а також через 

ринкові інститути. 

Інформаційна функція інститутів визначається їхньою здатністю 

доносити до суб'єктів консолідації земель інформацію про правила і норми, 

застосування яких сприятиме формуванню позитивного ефекту їхньої 

діяльності. В умовах очевидної нестачі інформації інститути зменшують 

невизначеність вибору в сфері консолідації земель. Відсутність необхідної 

(надійної) управлінської інформації веде до суб’єктивізму та 

необґрунтованості рішень та може зумовлювати великі втрати ресурсів при 

прийнятті таких рішень. Інститути допомагають суб'єктам консолідації 
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знаходити нові джерела доступних ресурсів, заощаджувати ресурси в ситуації 

вибору, застосовувати технології їх ефективного використання. 

У процесі реалізації функції розвитку і нагромадження інститути 

визначають правила діяльності та взаємодії тих зацікавлених сторін 

консолідації земель, які мають спільні цілі, використовують однакові методи 

та способи їх досягнення або погоджують їх. Зміна цілей, перегляд їх 

значущості, а відтак і трансформація технологій їх досягнення, зумовлюють 

якісну зміну інститутів. 

Ефективність будь-якої системи визначається інституціональним 

середовищем її розвитку. В економічній науці інституційне середовище 

розглядається як сукупність основоположних політичних, соціальних, 

юридичних і економічних правил, що визначають рамки людської поведінки 

й утворюють базис для виробництва, обміну і розподілу [413]. Отже, 

інституційне середовище – це чітко визначена і упорядкована сукупність 

інститутів, що визначає узгоджені сторонами контекст, в якому відбувається 

функціонування й розвиток економічної діяльності. 

Інституціональне середовище розвитку процесу консолідації земель 

сільськогосподарського призначення в Україні може бути сприятливим за 

умови узгодження інституціональних інтересів суб'єктів та агентів інституту. 

Суперечності, які виникають усередині інституту, є поштовхом до його 

вдосконалення і вирішуються: на першому рівні – у разі виявлення 

розбіжності чи специфічних інтересів агентів у межах загального інтересу 

інституціонального суб'єкта, можливим виходом є усунення особливих, 

незвичних форм і методів здійснення господарських взаємодій або їх 

виокремлення в інші групи; на другому рівні – за умови виявлення локалізації 

деяких особливих форм взаємодії доцільним є закріплення нових правил чи 

норм у межах окремого співтовариства учасників відносин щодо консолідації 

земель. При цьому можливі два варіанти вирішення суперечності:                                    

1) відкидання правил і норм, які в процесі апробації виявили неспроможність; 

2) остаточне закріплення правил і норм, які забезпечують ефективні 
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взаємозв'язки суб'єктів консолідації. Таким чином, третій рівень – 

протиставлення сторін і становлення нового інституту. 

Розвиток інституціонального середовища визначається кількісними та 

якісними характеристиками інститутів. Тому у процесі формування 

інституціонального середовища розвитку системи консолідації земель 

необхідним є пошук відповідей на питання, за якої кількості інститутів 

оптимізується функціонування такої системи, аналіз сукупності яких 

інститутів забезпечує адекватне розуміння сутності та змісту системи 

консолідації земель, скільки суб'єктів має взаємодіяти, щоб інститут став 

повноцінним. Норма, яка використовується у відносинах суб'єктів, стає 

інститутом, коли її дотримується більшість.  

Основним елементом забезпечення оптимальності інституціонального 

середовища є рівень обґрунтованості інституціоналізації відносин з погляду 

трансакційних витрат, тобто цінності ресурсів, що спрямовуються на 

створення та використання інститутів. 

Інституціональне середовище постійно змінюється, що пов'язано з 

інституційними змінами, зумовленими невідповідністю між наявними 

інститутами і зміненими умовами, зовнішнім середовищем. Зміни в 

інституціональному середовищі базуються на запровадженні інституціо-

нальних технологій. Інституціональні технології – це технології, пов'язані з 

генерацією (проектуванням, вирощуванням), а також імпортом нових 

інститутів, здатних забезпечити зниження трансакційних витрат 

функціонування системи консолідації земель сільськогоспо-дарського 

призначення [413]. 

З метою більшої систематизації інститутів, що утворюють 

інституціональне середовище консолідації земель сільськогосподарського 

призначення, на основі виділення основних складових ми розробили схему 

(рис. 5.2), на якій інститути консолідації земель відображають сукупність 

відносин між учасниками та механізмами їх регулювання. 
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Рис. 5.2. Структура інституціонального середовища консолідації земель 
сільськогосподарського призначення 

Джерело: розроблено автором. 
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Складові змісту поняття "інститут консолідації сільськогосподарських 

земель" в інституціональному середовищі виступають у вигляді системи 

інститутів або окремих чинників. Взаємоузгодженість цих інститутів визначає 

інституціональне середовище розвитку консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення. 

Правова складова інституціонального середовища консолідації земель 

являє собою систему двох основних інститутів: нормативно-правового 

забезпечення та прав власності на землю. Інститут нормативно-правового 

забезпечення визначає на законодавчому рівні правові засади консолідації 

земель, її суб’єктів і об’єктів, загальну правову відповідальність за її 

проведення. Повинно бути чітко визначено, яких земель стосується 

консолідація, тільки сільськогосподарських, чи і лісових, водних, населених 

пунктів. На законодавчому рівні треба визначити: який з методичних підходів 

консолідації земель може застосовуватися і в яких випадках; чи відноситься 

добровільне об’єднання земельних ділянок до консолідації земель, чи ні; 

умови, за якими необхідно проводити примусову комплексну консолідацію; 

чи потрібний спеціальний закон про консолідацію; сфери застосування та рівні 

проведення консолідації земель; чи є процедура консолідації земель окремим 

заходом, чи одним із заходів з землеустрою. 

Інститут прав власності на землю стосується трансформації відносин 

власності щодо володіння земельними ділянками, їх правового регулювання, 

досягнення певного балансу між свободою власника земельної ділянки та 

суспільними інтересами у сфері використання землі при проведенні 

консолідації земель. Законодавство в галузі прав власності на землю також 

підтримує структурні зміни, заходи з охорони навколишнього середовища та 

сталого управління земельними ресурсами, здійснює контроль за 

використанням природних ресурсів та навколишнього середовища. 

Саме інститут власності на землю невідворотно впливатиме на соціальні 

умови сучасного села, змінюватиме традиційні форми функціонування і 

самого способу життя у різних його проявах. 
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До інституту виконавчої влади, що відноситься до організаційно-

структурної складової, входять установи центрального апарату, а саме: 

Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство юстиції, 

Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство інфраструктури, 

Міністерство соціальної політики, Державна служба України з питань 

геодезіїї, картографії та кадастру, Державна служба реєстраційна служба та ін. 

Інститут виконавчої влади представляють органи державної виконавчої влади 

та їх відповідальність, що будуть брати участь у здійсненні консолідації 

земель відповідно до рівнів її проведення: національний, регіональний або 

місцевий. Інститут землевласників (землекористувачів) включає всіх 

землевласників та землекористувачів земельних ділянок, зацікавлених у 

консолідації земель, і тих, хто має відношення до її проведення. 

Землевласники та землекористувачі можуть представляти свої інтереси як 

індивідуально, так і колективно, створюючи комітети або об’єднання. Інститут 

громадянського суспільства включає недержавні організації, які беруть участь 

і контролюють процес консолідації земель з позиції громадськості. До них 

належать територіальні громади або їх представники, різноманітні асоціації 

фермерів, підприємців, товаровиробників, захисту навколишнього 

середовища та ін. Повинні бути виділені значення і роль приватних 

організацій у проведенні консолідації земель, та можливість створення 

держано-приватного партнерства. Інститут фінансово-економічного 

регулювання включає заходи щодо стимулювання проведення консолідації 

земель за допомогою зменшення зборів та надання податкових пільг, 

покращання умов доступу до отримання субсидій і кредитів, звільнення на 

певний проміжок від сплати податків тощо.  

Процесуальна складова інституціонального середовища консолідації 

земель передбачає сукупність інститутів Державного земельного кадастру, 

землеустрою, реєстрації прав власності та обігу (ринку) земель. Інститути 

земельного кадастру, землеустрою, реєстрації прав власності забезпечують 

своєчасне правове визначення та встановлення меж земельної ділянки, 
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процедури перерозподілу земель, правовий статус земельних ділянок, 

включаючи права оренди, застави, земельного сервітуту або обмеження 

(обтяження) прав на землю. Земельно-кадастрові та реєстраційні системи 

повинні забезпечувати основу для виявлення держателів прав і власників 

земельних ділянок. Якість процедури та розробки проекту консолідації земель 

напряму залежить від якості ведення земельно-кадастрової та реєстраційної 

системи, тобто від оперативності надання достовірної, об’єктивної, точної, 

деталізованої інформації щодо сучасного використання земель на території, де 

планується проведення консолідації.  

До інституту обігу земель відносяться: земельний банк, земельна біржа, 

земельно-кадастрова та реєстраційна системи, кредитні організації, 

ліцензовані організації з землеустрою та оцінки земель (державні та приватні). 

Обіг земель під час проведення робіт з консолідації земель передбачає 

скоординовані суспільні відносини щодо реструктуризації (переходу) прав на 

землю від одного власника (особи) до іншого на основі системи цивільних 

правочинів продажу, купівлі, обміну або оренди, під час проведення заходів з 

землеустрою щодо перерозподілу земельних ділянок. 

Загалом формування інституційного середовища сучасної консолідації 

земель сільськогосподарського призначення необхідно здійснювати на основі 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків проблеми фрагментації земель та 

сталого розвитку сільських територій, а також з урахуванням вдосконалення 

інститутів і технологій управління. 

Ефективність процедури консолідації земель можна забезпечити тільки 

за умови зворотного зв’язку за формулою "суб’єкт консолідації – об’єкт 

консолідації". Тобто суб'єкт(и) консолідації земель повинен отримати від 

об'єкта(ів) консолідації інформацію про отримані результати, а потім провести 

детальний їх аналіз і за потреби скоригувати своє(ї) рішення з метою 

забезпечення функціонування системи в заданому режимі. Потрібно 

зазначити, що зворотні зв’язки і є суттю причинно-наслідкової залежності, яка 

характеризується тим, що результат попередньої дії впливає на прийняття 
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наступного управлінського рішення щодо проведення консолідації земель. За 

відсутності такої суб'єктно-об'єктної взаємодії, браку інформації від об'єкта 

консолідації земель про попередній результат, суб'єкт консолідації лише 

посилить руйнівний вплив на систему. 

Пізнання причинно-наслідкових зв'язків консолідації земель дозволяє 

розкрити сутність процесів, що в ній відбуваються, і на цій основі дати 

правильну оцінку досягнутим результатам в ситуації, що склалася, виявити 

резерви підвищення ефективності заходів, що проводяться, обґрунтувати 

плани (схеми, проекти) й управлінські рішення, спрямовані на досягнення 

поставлених цілей. 

Без вивчення причинно-наслідкових зв'язків загальна картина 

досліджуваного об'єкта розпадається на окремі частини, втрачаються його 

внутрішні і зовнішні зв'язки. Тому стає неможливим спрогнозувати та оцінити 

наслідки своїх управлінських впливів на результати проведення консолідації 

земель. 

Причинно-наслідковий зв'язок – це стійкий зв'язок, який залишається 

відносно незмінним, закономірним. На виявленні, вимірюванні та розумінні 

цих зв'язків заснована ефективність проведення консолідації земель. 

Класифікація, систематизація, моделювання, вимірювання причинно-

наслідкових зв'язків є одним з головних методологічних питань проведення 

консолідації земель. Тільки розкривши причинно-наслідкові зв'язки різних 

сторін діяльності, можна встановити, як зміняться кінцеві результати від 

перерозподілу земель за рахунок того чи іншого фактора або управлінського 

впливу (тип та методичний підхід консолідації, її ефективність, сума 

прибутку, отримана землевласниками/землекористувачами, екологічні й 

соціальні показники і под.), і на цій основі обґрунтувати необхідність будь-

якого прийнятого рішення з консолідації земель. 

Відомо, що історичні звичаї, традиції та ментальні особливості 

справляють значний вплив на готовність населення та органів виконавчої 

влади щодо розвитку консолідації земель та ефективності її проведення. Саме 
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тому традиційно-ментальна складова інституціонального середовища 

консолідації є невід’ємною її частиною. До цієї складової належать: ціннісно-

мотиваційна характеристика соціальної спільноти; сформована система 

елементів духовного життя і світосприймання, яка зумовлює відповідні 

стереотипи поведінки, діяльності, способи життя різноманітних соціальних 

груп і індивідів; сукупність ціннісних, символічних, свідомих чи підсвідомих 

відчуттів, уявлень, настроїв, поглядів, світобачення. Урахування зазначених 

чинників потребує коригування методики роботи з учасниками консолідації 

земель в різних регіонах, адже Україна досить неоднорідна за природними 

умовами, історією і традиціями свого розвитку, менталітетом її населення. 

Тому ті правила консолідації земель, які притаманні Східній чи Південно-

Східній Україні, не можна переносити на терени Західної України і навпаки. 

Але при цьому проведення консолідації земель на регіональному рівні не 

повинно націлюватися на користь одним адміністративно-територіальним 

одиницям і в збиток іншим, оскільки адміністративно-територіальні одиниці 

України взаємодоповнюють одна одну.  

Для успіху запровадження консолідації земель необхідно також 

ураховувати наявність фінансових ресурсів і кадрового потенціалу. 

Проектувальники консолідації повинні вміти використовувати досвід 

реалізації аналогічних реформ в інших країнах. Насамкінець, потрібна сильна 

політична воля і підтримка людей. 

На сьогодні реально існує ще недовіра до того, що ініціює влада. Існує 

страх втратити землю під час її перерозподілу, а неприйняття ринкового 

механізму обігу земель (у тому числі сільськогосподарських) може бути 

суттєвим бар’єром на шляху розвитку консолідації земель. Такий механізм, 

має бути доступним, зрозумілим, прозорим, якомога більш простим і зручним 

у користуванні. 

У процесі формування інституціонального середовища розвитку 

консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні особливо 

актуальними є завдання не тільки створення, проектування, імпорт інститутів, 
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а й діагностування їх зрілості та придатності для сформованого рівня розвитку 

відносин щодо консолідації земель. Тому в українських реаліях розвитку нової 

системи консолідації земель особливої уваги потребує формування механізму 

моніторингу ефективності інститутів, їх закріплення у повсякденній 

життєдіяльності суб'єктів консолідації та своєчасна заміна відповідно до змін 

стратегії розвитку консолідації земель, зумовлених глобалізаційними та 

інтеграційними процесами. Важливість такого підходу, як показує 

вітчизняний досвід, обумовлена тим, що запровадження інституту в 

економічне життя ще не гарантує його врахування і дотримання. 

Підтвердженням цього є те, що навіть за сформованої, в основному, 

законодавчої бази розвитку системи земельних відносин в Україні 

землевласники, землекористувачі, господарюючі суб’єкти дуже часто 

ігнорують формальні правила. Отже, створення та вдосконалення 

інституціонального середовища пов'язане з процесом інституціоналізації, 

який полягає в єдності таких складових: у короткостроковому періоді – 

декларування на законодавчому рівні певних правил та норм поведінки 

суб'єктів консолідації земель; у довгостроковому періоді – легітимізації, 

суспільного їх визнання, закріплення цього визнання в "неписаних" правилах 

і рамках індивідуальної та суспільної поведінки. 

Формування сучасного інституціонального середовища консолідації 

земель має створювати сприятливі умови для дотримання нормативно-

правової бази, подальшої структуризації агропромислового комплексу, 

стимулювання і підвищення ефективності економіки, якості життя населення, 

охорони природних ресурсів, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, 

скорочення регіональної асиметрії розвитку сільських територій. Від того, 

наскільки повноцінним буде інституціональне середовище окремих ланок 

консолідації, залежить реалізація економічних, соціальних і екологічних 

пріоритетів на місцевому, регіональному та державному рівнях. 
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5.2. Стратегія консолідації земель сільськогосподарського 

призначення 

 

Нами вже розглядалися пагубні наслідки фрагментації земель, 

незважаючи на окремі переваги, і роль консолідації земель у її ліквідації. У 

цілому консолідацію земель слід розглядати як систему взаємоузгоджених 

зусиль чи заходів, спрямованих на розвиток сільських територій на місцевому 

рівні. Зрозуміло, що кожна країна з перехідною економікою повинна 

розробити своє власне рішення щодо консолідації земель 

сільськогосподарського призначення, беручи до уваги позитивний досвід 

розвинених країн Європи. Так, відповідно до досліджень ФАО [1], стратегія 

консолідації земель повинна:  

- визнати, що сільське суспільство є неоднорідним; 

- урахувати, що проблема не тільки в існуючій фрагментації земель; 

- гарантувати, що консолідація земель захищає і покращує навколишнє 

середовище; 

- бути гнучкою для прийняття різних рішень на місцевому рівні з 

урахуванням регіональних та національних пріоритетів; 

- розглядати інституціональні, фінансові та правові питання, 

нарощування потенціалу та міжнародне співробітництво; 

- визнавати поетапний підхід до консолідації земель. 

Для створення ефективної стратегії консолідацію земель 

сільськогосподарського призначення слід розглядати у поєднанні з 

функціонуванням державного земельного банку. Так, процес створення та 

функціонування земельного банку передбачає такі його функції: 

- повинен завжди бути інтегрованим і пов’язаним із консолідацією 

земель; 

- управляється централізовано, але без втрати оперативності на 

місцевому рівні; 

- може мати зв’язки з кредитними та іпотечними відносинами; 
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- може ліквідувати причини, з яких власники кидають свої земельні 

ділянки;  

- може сприяти підвищенню конкурентоспроможності сільського 

господарства та економіки сільських територій [414].  

Усі вищенаведені рекомендації та поняття забезпечують необхідне 

підґрунтя для формулювання основних засад стратегії консолідації земель 

сільськогосподарського призначення. Стратегія нами розглядається як ідея у 

системі теоретичних і методологічних знань, яка має всі шанси бути 

реалізованою. Розробка стратегії пов’язана з відповідями на питання "Що?" та 

"Чому?" із поєднанням питань стратегічного характеру "Як?". Вона 

передбачає висвітлення таких питань основних: обґрунтування та цілі; 

інституціональна структура; учасники та кооперація; сценарій та 

альтернативні рішення; механізм фінансування. 

 

Обґрунтування та цілі розробки стратегії. Результатом проведеної 

земельної реформи в Україні є роздрібненість та фрагментація сільськогоспо-

дарських земель. Сьогодні система сільськогосподарського землеволодіння та 

розподілу землі не має збалансованості, а сектор аграрної економіки 

неконкуренто-спроможний. Дуже часто статистика не дає реальної інформації 

щодо негативного впливу на ефективність сільськогосподарського 

виробництва, оскільки великі сільськогосподарські підприємства та ферми 

мають у коротко- чи довгостроковій оренді значну кількість земельних 

ділянок приватних землевласників. При цьому існує різниця між 

фрагментацією земельних ділянок та їх розпорошенням стосовно як прав 

власності, так і користування. Крім того, фрагментація земель може бути 

неоднаковою у різних частинах країни. 

Разом з фрагментацією земель слід розглядати проблему покинутих 

земельних ділянок, яка набула великих масштабів. Покинуті землі призводять 

до втрати сільськогосподарського виробництва, деградації агроландшафтів, а 

також економічних втрат у зв'язку зі скороченням можливостей для розвитку 
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індустрії відпочинку. Відновлення цих земель вимагатиме величезних затрат 

[104]. 

Безперечно, що інформації про фізичні характеристики існуючої 

фрагментації земель недостатньо. Необхідний також аналіз політичної 

ситуації, правової бази, існуючої системи ринку землі та інституціональної 

основи і послуг. 

Отже, розробка стратегії консолідації земель сільськогосподарського 

призначення має такі обґрунтування: 

- фрагментація земель є перешкодою розвитку сільського господарства 

та сільських територій; 

- незбалансованість розмірів сільгосппідприємств та ферм; 

- неконкурентоспроможність агроформувань; 

- необхідність створення просторової політики та співробітництва між 

міністерствами щодо альтернативних напрямків використання землі. 

Основними цілями створення стратегії є: 

- визначення невирішених питань земельної реформи; 

- удосконалення структури ведення сільського господарства та 

сільськогосподарських підприємств і ферм; 

- поліпшення системи управління земельними ресурсами; 

- здійснення просторового планування використання земельних 

ресурсів. 

 

Інституціональна структура. Інституціональний аспект стратегії 

консолідації земель сільськогосподарського призначення являє собою 

сукупність законів, правил гри, типів формальних і неформальних соціально-

економічних відносин і зв’язків. Інституції консолідації земель охоплюють 

усю організаційну сферу дій, тобто не лише державні установи, але й приватні 

організації. Нормативно-правову базу слід також віднести до 

інституціональної структури, що визначає формальні та неформальні правила 

гри. 
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Як показує досвід проведення консолідації земель у розвинених країнах 

світу, неможливо розробити єдиний "рецепт" інституціонального розвитку. 

Він залежить від багатьох чинників: традицій, політичної сміливості, 

можливостей, ментальної та моральної готовності тощо [414]. 

Першим кроком в організації інституціональної структури є створення 

національної комісії з реалізації стратегії консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення. Ця комісія може виходити з міжвідомчої керівної 

групи, яка була створена в процесі розробки стратегії консолідації земель. 

Крім представників відповідних міністерств, членами комісії є представники 

регіональних або/та місцевих органів влади, у тому числі приватних 

організацій (Асоціації фермерів та приватних землевласників України, 

Асоціації "Земельна спілка України" та ін.). Завданням цієї комісії є 

координація та управління процесом реалізації стратегії, звітування про хід її 

впровадження, розробка рекомендацій щодо коригування заходів, 

нормативно-правової бази, забезпечення міцних зв’язків із громадськістю для 

вирішення проблеми фрагментації земель за допомогою консолідації земель 

тощо. 

Діяльність з консолідації земель сільськогосподарського призначення 

повинна здійснювати регіональна/місцева комісія представників державних і 

приватних організацій та установ. Ця комісія має відповідати за розробку та 

впровадження проектів (планів) з консолідації земель. Така модель вже 

успішно зарекомендувала себе у країнах Західної Європи. 

Необхідна також організація, яка б підтримувала діяльність комісій з 

консолідації земель на національному та регіональному (місцевому) рівнях. 

Така організація повинна бути оснащена сучасним технічним, фінансовим та 

управлінським обладнанням і мати постійні зв’язки з освітою і науково-

дослідними установами тощо. В Україні таку функцію можуть виконувати 

Держгеокадастр і/або регіональні відділення державного підприємства 

"Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". 
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На перших етапах реалізації стратегії консолідації земель 

сільськогосподарського призначення потрібна правова база щодо 

добровільного обміну земельними ділянками, правила для оренди, обміну, 

об’єднання/поділу земельних ділянок, перерозподілу земель тощо. Окремі 

процедури вже закріплено у Цивільному та Земельному кодексах України, 

законах України "Про землеустрій", "Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", але 

окремого законодавчого акта щодо визначення засад консолідації земель на 

сьогодні не існує. Як показує досвід інших країн, розробка та впровадження 

законодавства відносно консолідації земель забирає багато часу, але їх слід 

здійснювати.  

Правила гри повинні розроблятися і вдосконалюватися постійно. 

Надхвичайно важливим аспектом є проведення тренінгів та семінарів для 

людей, які задіяні у плануванні та реалізації консолідації земель. Це стосується 

як державних органів (на національному, регіональному та місцевому рівнях), 

так і приватного сектора (керівників підприємств, фермерів, землевласників, 

землекористувачів, сертифікованих інженерів-землевпорядників та ін.). 

 

Учасники та кооперація. З метою визначення учасників консолідації 

земель сільськогосподарського призначення нам необхідно виявити: хто 

виступає дійовими особами та які їхні проблеми й інтереси у цьому процесі і 

наскільки вони є важливими, а також які між ними взаємовідносини. 

Проблема фрагментації земель носить національний характер, тому це є 

проблемою не лише Міністерства аграрної політики та продовольства, але й 

інших міністерств, організацій та установ. 

У зв’язку з тенденцією до децентралізації влади (передачу від органів 

виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної частини 

повноважень, ресурсів та відповідальності) при проведенні консолідації 

земель все більше беруть участь не тільки місцеві органи самоврядування і 

територіальні громади, але й усі землевласники, земельні ділянки яких 
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розташовані в межах консолідованої території. Також важливу роль 

відіграють асоціації, які звичайно створюються землевласниками земельних 

ділянок, що підлягають консолідації. Залежно від країни такі асоціації 

відіграють незначну або значну роль з реалізації проектів консолідації 

сільськогосподарських земель. Наприклад, у Франції, Німеччині та 

Нідерландах такі асоціації мають суттєвий вплив на оцінку, планування та 

реалізацію проекту з консолідації земель [412]. 

 

Сценарій та альтернативні рішення. Досвід розвинених країн світу 

свідчить, що для держави існує дві основні стратегії вирішення проблеми 

фрагментації земель. Перша – це коли держава намагається вирішити 

проблему за допомогою спонтанних та/або тимчасових заходів. Друга 

стратегія – це коли держава застосовує характерні чітко спрямовані такі 

політичні заходи, як консолідація земель, створення земельних банків, 

процедура добровільного обміну земельними ділянками. Звичайно, що 

сценарії відрізняють один від одного заходами та кінцевою метою. Але кожен 

із них повинен бути розроблений на стратегічному та оперативному рівні [5]. 

Зрозуміло, що стратегію консолідації земель сільськогосподарського 

призначення необхідно розробляти з урахуванням характеру та масштабів 

проблеми фрагментації земель і можливістю прийняття альтернативних 

рішень. Важливу роль в цьому відграють організації та установи з питань 

земельних ресурсів. 

Існує три варіанти сценарію розвитку консолідації земель 

сільськогосподарського призначення: 

- стратегія бездіяльності – велика кількість малих, сільськогоспо-

дарських, автономних проектів щодо добровільного обміну земельними 

ділянками; 

- стратегія компромісу – консолідація земель супроводжується 

складанням комплексних планів з чітко визначеними заходами та їх 
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субсидіюванням, активною участю земельного банку, організованим та 

стимульованим добровільним обміном земельними ділянками; 

- проблемно-вирішальна стратегія – при консолідації земель створюють 

комплексні плани згідно із законом про консолідацію земель з чітко 

визначеними заходами та їх субсидіюванням, активною участю земельного 

банку, добровільним або/та законодавчо визначеним (правило більшості) 

обміном земельними ділянками. 

Доцільно на початку будь-якої стратегії визначити характерні цілі на 

коротко-, середньо- та довгострокову перспективу із зазначенням конкретних 

заходів й засобів досягнення мети. 

 

Механізм фінансування. Багаторічний досвід країн Західної Європи 

свідчить, що в основному проведення консолідації земель фінансується за 

рахунок коштів землевласників та землекористувачів, а держава (установи та 

органи національного рівня) лише субсидує певний відсоток від необхідних 

витрат. Органи місцевого самоврядування також фінансують консолідацію 

земель, але лише заходи щодо будівництва громадських об’єктів 

інфраструктури. 

Така модель фінансування може бути застосована і для умов України. 

Але слід зазначити, що доступність консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення до Державного бюджету України є важливим 

аспектом, і стратегія без такої національної прихильності приречена на провал. 

Наявність довгострокових національних фондів буде сигналом для сільського 

населення, що держава ставиться серйозно до покращання сільського 

господарства та розвитку сільських територій. Це сформує сферу довіри та 

співпраці. 

Процес консолідації земель є досить витратним і його фінансування 

сьогодні не може здійснюватись із Державного бюджету. Сьогодні в Україні 

проводять багато дискусій щодо завдань Земельного банку, без фінансових 

ресурсів якого неможливо провести консолідацію земель [415], а також 



347 

виконати багато інших державних завдань, як, наприклад, вирішення питань 

із землею при будівництві об'єктів загальнодержавного значення (дороги, 

трубопроводи, електромережі і т.д). 

Процес розробки стратегії консолідації земель сільськогосподарського 

призначення в Україні вимагає результату у вигляді письмового документа, в 

якому повинні бути висвітлені такі питання: історичний аналіз та оцінка 

проблеми фрагментації сільськогосподарських земель; мотивація та очікувані 

результати; розвиток аграрного сектора економіки; перспективи сільського 

господарства; взаємозв’язки з іншими секторами політичної системи; 

системний аналіз; сценарії та альтернативні рішення; інституціональна 

структура; фінансовий механізм; взаємозв’язки учасників і контроль (рис. 5.3). 

Отже, враховуючи європейський досвід, в Україні слід розробити 

структуровану державну політику щодо управління процесом консолідації 

земель сільськогосподарського призначення, ухвалити відповідні нормативно-

правові й законодавчі акти. 

 

5.3...Удосконалення системи землеустрою як основного механізму 

проведення консолідації земель сільськогосподарського 

призначення 

 

Раніше ми зазначали, що до консолідації земель сільсько-

господарського призначення входять заходи із землеустрою щодо 

регулювання структури прав власності за допомогою координації дій між 

власниками та користувачами земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення для формування сталого сільськогосподарського 

землекористування. Отже, консолідація земель – це сукупність заходів із 

землеустрою щодо формування земельних ділянок (землеволодінь) і, 

відповідно, нової структури землекористування сільськогосподарських 

підприємств – землеустрою земель сільськогосподарського призначення                  

(рис. 5.4). 
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Рис. 5.3. Методичний підхід до формування стратегії консолідації земель 

сільськогосподарського призначення в Україні 

Джерело: власна розробка автора 
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Рис. 5.4. Сутність консолідації земель сільськогосподарського призначення 

Джерело: власна розробка автора. 
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думку, сучасний землеустрій не в змозі сьогодні вирішити всі питання щодо 

формування земельних ділянок під час проведення консолідації земель 

сільськогосподарського призначення, особливо це стосується перерозподілу 

земель. 

Під перерозподілом земель (земельних ділянок) слід розуміти роботи із 

землеустрою, під час яких з кількох суміжних земельних ділянок утворюються 

кілька новостворених суміжних земельних ділянок або одна земельна ділянка, 

після чого існування попередніх суміжних земельних ділянок припиняється. 

Під час перерозподілу земель змінюється місце розташування меж 

земельних(ої) ділянок(и), що викликає зміни їхніх характеристик, а у їхніх 

власників виникає право власності на відповідні новоутворені земельні 

ділянки(ку). Тобто по суті відбувається формування нових земельних ділянок. 

Перерозподіл земель виступатиме ключовим заходом із землеустрою під 

час проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення, 

оскільки дасть змогу реалізувати проектні заходи, незважаючи на фактичне 

використання земель і структуру власності в межах консолідованої території. 

Відповідно до сучасного законодавства, а саме ст. 79-1 Земельного 

кодексу України, формування земельних ділянок здійснюється:  

− відведенням земельних ділянок із земель державної та комунальної 

власності; 

− поділом чи об'єднанням раніше сформованих земельних ділянок; 

− за допомогою визначення меж земельних ділянок державної чи 

комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування 

територій населених пунктів і для містобудівних потреб, проектами 

землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; 

− проведенням інвентаризації земель державної чи комунальної 

власності у випадках, передбачених законом; 

− за проектами землеустрою щодо організації території земельних 

часток (паїв) [165, ст. 79–1]. 
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Вищенаведені положення потребують запровадження нових заходів із 

землеустрою з перерозподілу земель, оскільки:  

– до консолідованої території можуть входити землі різних форм 

власності та різні земельні угіддя й категорії земель;  

– консолідація земель спрямована на зменшення кількості 

землевласників, а відповідно, і кількості земельних ділянок (земельної 

власності). Вважаємо, що поділ раніше сформованих земельних ділянок не 

набуде широкого використання;  

– об'єднання раніше сформованих земельних ділянок не завжди можна 

буде застосувати, тому що виникатимуть ситуації об’єднання лише частин 

земельних ділянок;  

– проекти землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв) неможливо використати, бо консолідація земель проводиться на 

території зі сформованими земельними ділянками;  

– формування земельних ділянок шляхом поділу та об'єднання раніше 

сформованих земельних ділянок має місце лише тоді, коли не змінюється їх 

цільове призначення, а під час консолідації земель можуть виникнути ситуації, 

коли відбуватиметься зміна цільового призначення; 

– недостатньо чіткою є процедура зміни цільового призначення та/або 

земельних угідь земельної ділянки або її частини, що перебувають у приватній 

формі власності, а саме за яким проектом землеустрою це можливо здійснити; 

– навіть за умов використання перших чотирьох способів формування 

земельних ділянок (наведених у ст. 79-1 Земельного кодексу України) 

необхідно буде для кожного конкретного випадку розробляти окрему 

землевпорядну документацію (проект землеустрою та/або технічну 

документацію із землеустрою), що є досить витратним підходом і не дасть 

можливості побачити цілісну "картину" проведеної консолідації земель. 

Ураховуючи, що консолідація земель сільськогосподарського 

призначення буде проводитися у переважній більшості на землях приватної 

форми власності, то проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
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не можна буде широко використовувати. А оскільки консолідація земель 

спрямована на зменшення кількості землевласників і земельних ділянок 

(земельної власності), можна передбачити, що роботи із землеустрою щодо 

поділу та об'єднання земельних ділянок також не набудуть широкого 

застосування. 

Проведення консолідації земель не виключає можливість проведення 

робіт із землеустрою щодо об’єднання суміжних земельних ділянок та їх 

поділу. Процедура обміну земельними ділянками, на наш погляд, не матиме 

великого значення у подоланні фрагментації земель через малі розміри 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Ключову роль в 

процесі консолідації земель сільськогосподарського призначення, принаймні 

примусової консолідації, буде відігравати саме процес перерозподілу земель. 

Перевагою запровадження перерозподілу земель, як заходу із 

землеустрою, є об’єднання усіх способів з формування земельних ділянок в 

одну процедуру, що дасть змогу комплексно підійти до вирішення проектних 

заходів в межах консолідованої території. Тобто за результатами проведення 

перерозподілу земель складають одну проектну документацію із землеустрою 

на всі сформовані земельні ділянки замість великої кількості проектів 

землеустрою і технічної документації, що спростить процедуру погодження, 

затвердження та реєстрації земельних ділянок в Державному земельному 

кадастрі та Державній службі реєстрації України як в часі, так і за фінансовими 

витратами. 

При проведенні консолідації земель сільськогосподарського 

призначення здійснення перерозподілу земель дозволяє виконувати одночасно 

дві основні функції:  

− технічну/інженерну (проектну) – приведення сучасного стану 

використання земель, структури власності та землекористування до вимог 

приватних і суспільних інтересів з використання земельних ресурсів (що 

визначаються призначенням консолідації земель) та зменшення соціальної 

напруженості; 
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− правову – формування нових земельних ділянок та прав власності на 

них, внесення інформації до Державного земельного кадастру і Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно.  

Таким чином, в Законі України "Про землеустрій" необхідно 

передбачити положення щодо введення нового виду землевпорядної 

документації, а саме проекту землеустрою щодо перерозподілу земельних 

ділянок, який слід розробляти при перерозподілі декількох суміжних 

земельних ділянок у разі формування нових суміжних земельних ділянок. 

Перерозподіл земельних ділянок необхідно здійснювати тільки з ділянками, 

що містяться у Державному земельному кадастрі та межі яких встановлені. 

Максимальні і мінімальні розміри сформованих земельних ділянок при 

перерозподілі мусять відповідати чинному законодавству. Кінцевими 

планово-картографічними документами, що свідчать про формування нових 

земельних ділянок при перерозподілі, є плани меж сформованих земельних 

ділянок, складені за результатами кадастрової зйомки, які є підставою для 

занесення відомостей до Державного земельного кадастру та складання 

кадастрових планів земельних ділянок. Плани меж сформованих земельних 

ділянок складають на основі плану перерозподілу земель (земельних ділянок). 

Наші дослідження показують, що процес перерозподілу земель між 

землевласниками та землекористувачами займає більше половини усієї 

процедури з консолідації земель сільськогосподарського призначення. Саме 

тому необхідно у подальшому приділити увагу: принципам і методам 

проведення перерозподілу земель між землевласниками та землекорис-

тувачами; грошовій компенсації або відшкодуванню у натуральній формі; 

видам і методам грошової оцінки при визначенні розмірів компенсації; 

мінімальним і максимальним розмірам сформованих земельних ділянок; 

процедурі прийняття рішення щодо остаточного варіанта з перерозподілу 

земель; процесу оскарження результатів з перерозподілу земель; механізмам 

(джерелам) фінансування та часовим рамкам процесу перерозподілу земель. 
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Перерозподіл земель є ключовою складовою будь-якого методичного 

підходу з консолідації земель, оскільки дозволяє під час проведення 

землеустрою земель сільськогосподарського призначення реалізувати 

проектні заходи, незважаючи на фактичне використання земель і структуру 

власності в межах консолідованої території. 

Через механізм перерозподілу земель, до плану перерозподілу, сучасний 

стан використання земель, структуру власності та землекористування 

узгоджують з вимогами приватних і суспільних інтересів з використання 

земель (визначаються призначенням консолідації земель) для зменшення 

соціальної напруженості. 

В українських умовах запровадження і реалізація консолідації земель 

сільськогосподарського призначення можливі лише через здійснення 

землеустрою земель сільськогосподарського призначення (сільськогоспо-

дарського землеустрою). Під сільськогосподарським землеустроєм ми 

розуміємо сукупність проектів і схем землеустрою, які розробляють з метою 

ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, подолання 

фрагментації земель, раціонального використання та охорони земель, 

створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних 

ландшафтів, визначених ст. 25 Закону України "Про землеустрій" [120], що 

можуть проводитися одночасно і бути взаємопов’язаними, а саме: 

- проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; 

- робочі проекти землеустрою щодо реалізації заходів з рекультивації 

порушених земель, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, 

поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель 

від ерозії та ін.; 

- проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природо-охоронного призначення, 

оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 
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призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів. 

Сільськогосподарський землеустрій є управлінською (організа-

торською) юридично закріпленою основою для проведення усіх запланованих 

заходів з консолідації земель сільськогосподарського призначення, який за 

допомогою проектування та створення відповідної землевпорядної 

документації поєднує в єдиний виробничий процес формування 

сільськогосподарського землеволодіння (землекористування), організацію 

використання та охорону земель. 

При проведенні консолідації земель сільськогосподарського 

призначення здійснення землеустрою щодо формування земельних ділянок 

дозволяє вирішувати правові питання щодо використання земель відповідно 

до прийнятих проектних рішень сільськогосподарського землеустрою. Отже, 

землеустрій під час формування земельних ділянок відповідає за правову, а 

сільськогосподарський землеустрій – за технічну складову консолідації 

земель. За відсутності однієї з цих складових проведення консолідації земель 

стає неможливим.  

Залежно від цілей та завдань консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення замовниками розроблення проекту землеустрою 

можуть бути: власники та/або землекористувачі земельних ділянок, що 

консолідуються; органи державної влади, місцевого самоврядування й органи 

виконавчої у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, 

земельних відносин та Державного земельного кадастру України. Таким 

чином, проекти землеустрою щодо консолідації земель, що ініціюються 

землевласниками та землекористувачами, повинні проводитися за 

абсолютною їх згодою, оскільки основним завданням консолідації є 

вирішення проблем приватного (індивідуального) характеру щодо 

покращання умов ведення сільськогосподарського виробництва. Проекти 

землеустрою щодо консолідації земель, ініціатором яких виступатимуть 

представники держави, можуть здійснюватися в примусовій формі або за 
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принципом більшості, оскільки передбачають захист суспільних інтересів 

(реалізацію заходів щодо охорони навколишнього середовища та природних 

ресурсів, будівництва сільських доріг, створення об’єктів соціальної 

інфраструктури тощо). Звичайно, що під час реалізації проектів з консолідації 

земель сільськогосподарського призначення можуть виникати ситуації, коли і 

приватний, і державний сектори зацікавлені в ініціюванні проектів. Тому може 

виникнути необхідність у встановленні вимог щодо досягнення мінімального 

порогу згоди учасників консолідації земель для ініціювання проекту. 

Проекти землеустрою щодо примусової консолідації земель 

сільськогосподарського призначення, на відміну від добровільної 

консолідації, передбачають проведення великої кількості кадастрових і 

землевпорядних обстежувальних, вишукувальних, топографо-геодезичних, 

картографічних, проектних, проектно-вишукувальних робіт з організації 

території, що консолідується. Для реалізації такого проекту знадобиться 

великий проміжок часу та значні фінансові затрати. 

Законодавчо закріплені правові та організаційні основи діяльності у 

сфері землеустрою дають змогу з упевненістю визначити необхідні 

землевпорядні заходи щодо проведення консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення. Землеустрій виступає основним і єдиним механізмом 

реалізації цього процесу. 

Потребує врегулювання на законодавчому рівні можливість 

перерозподілу та об’єднання земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, що мають різне цільове призначення (для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого 

селянського господарства тощо) та різну форму власності. 

Зважаючи на те, що консолідація земель сільськогосподарського 

призначення – це сукупність заходів із землеустрою щодо формування 

земельних ділянок і сільськогосподарського землеустрою, потрібно розробити 

державні стандарти, норми та правила щодо розробки проектів землеустрою 

щодо консолідації земель. 
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З метою регулювання земельних відносин при консолідації земель 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва необхідно прийняти спеціальний закон, який би 

визначав умови, порядок, методичні підходи та відповідальність зацікавлених 

сторін щодо її проведення.  

 

5.4. Парадигма консолідації земель сільськогосподарського 

призначення 

 

Проблематика формування парадигми консолідації земель 

сільськогосподарського призначення в Україні є надзвичайно актуальною, 

оскільки на сучасному етапі розвитку земельних відносин не існує жодної 

програми чи стратегії розвитку консолідації земель, у тому числі 

сільськогосподарського призначення.  

У загальному значенні під парадигмою розуміють теоретико-

методологічну модель або, за словами Т. Куна, "визнані всіма наукові 

досягнення, які протягом певного часу дають науковому товариству модель 

постановки проблем та їх вирішення" [416, с. 10]. Таким чином, парадигма 

поєднує в собі теорію і методологію, які спрямовані на подальше зростання 

знання та його практичне застосування. 

На нашу думку, парадигма консолідації земель сільськогосподарського 

призначення – це система знань і цінностей, що визначає пріоритети у виборі 

цілей проведення консолідації земель та заходів щодо їх досягнення. Іншими 

словами, парадигма консолідації земель сільськогосподарського призначення 

– це концептуально визначена модель методології її здійснення.  

Так, з метою формування парадигми консолідації земель та виявлення 

зв’язків між її структурними елементами ми використали метод Каору Ісікави 

у поєднанні з методом колеса балансу. Комбінація цих методів дозволяє: 

графічно відобразити взаємозв'язки досліджуваної проблеми й причин впливу 

на неї; провести змістовний аналіз ланцюга взаємозалежних причин, з яких 
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виникла пробоема; просте її застосування. Такий спосіб аналізу сприяє 

визначенню головних факторів, що здійснюють найбільш вагомий вплив на 

розвиток досліджуваної проблеми, та дає змогу більш точно визначити 

взаємозв’язки чинників впливу на консолідацію земель та скласти інструкції 

щодо подальших дій.  

Робота над діаграмою К. Ісікави проводиться в кілька етапів: 

- виявлення всіх чинників і причин, що впливають на досліджуваний 

процес; 

- групування чинників за рівнем впливу і причинно-наслідковими 

блоками; 

- ранжування цих чинників усередині кожного блоку; 

- аналіз отриманої картини; 

- "звільнення" чинників, на які ми не можемо впливати; 

- ігнорування малозначимих і непринципових чинників [417]. 

Основні ключові компоненти консолідації земель 

сільськогосподарського призначення нами вже були висвітлені у попередніх 

розділах, тому розглянемо побудову її організаційної структури та методику з 

вибору підходів щодо її проведення. Для цього, на нашу думку, доцільно 

скористатися концепцією "гарного управління" (англ. "Good Governance"), яка 

не має в українській мові точного еквівалента. Вперше теорія "гарного 

управління" була запропонована в 1997 р. в документах Програми розвитку 

ООН [418]. Концепція "гарного управління" розглядає процеси прийняття і 

реалізації рішень. Дотримання цієї концепції допомагає не прийняттю 

"правильного" рішення, а знаходженню кращого способу прийняття цих 

рішень. До ключових факторів "гарного управління" належать: участь, 

спрямованість на досягнення консенсусу, підзвітність, прозорість, 

оперативність, результативність та ефективність, справедливість і 

всеосяжність, верховенство права [419, с. 1].  

Відповідно до концепції "гарного управління" та Добровільних 

керівниих принципів відповідального управління володінням і користуванням 
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земельними, лісовими та рибними ресурсами в контексті національної 

продовольчої безпеки [375], до основних структурних елементів парадигми 

консолідації земель сільськогосподарського призначення належать:  

- Правова база, що передбачає наявність справедливої законодавчої 

бази для проведення консолідації земель, дієвий захист прав людини; 

визначення – яких саме земель стосується процес консолідації; регулювання 

щодо примусової консолідації та ін. 

- Легітимність (законність) вказує на обов’язковість дотримання 

принципу верховенства права, а прийняття рішень та їх виконання 

здійснюється з дотриманням усіх правил і порядку. Всі повноваження та 

процедури, що визначені законом, мають відповідати засадам правової та 

демократичної держави. Легітимність характеризує готовність учасників 

консолідації земель діяти відповідно до встановлених державою норм і 

приписів, а також їхню довіру до органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 

- Прозорість відповідає за свободу інформації, її повноту й вільний 

доступ для всіх, хто в ній зацікавлений. 

- Участь передбачає забезпечення проведення консолідації земель 

усіх громадян та установ, що мають голос у процесі прийняття рішень 

безпосередньо або за допомогою легітимних інститутів, які представляють 

їхні інтереси. Така участь будується на засадах свободи слова, створення 

асоціацій та на спроможності до конструктивного діалогу. 

- Інституційність визначає – хто та/або які установи/організації 

беруть участь в консолідації, роль держави у її проведенні, роль приватних 

організацій, взаємодію між приватними й державними організаціями. 

- Джерела фінансування. Відомо, що консолідація земель є фінансово 

ємким заходом, що потребує значних фінансових затрат. Тому ефективний 

вибір джерел фінансування є невід’ємною складовою реалізації проектів з 

консолідації земель. 
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Кожна з цих категорій може виступати характерним індикатором 

ставлень суб’єктів консолідації земель сільськогосподарського призначення 

до змін у земельних відносинах, мірою їхньої зацікавленості до процесу 

спільної діяльності тощо. Кожен із цих елементів так само, як і взаємозв’язки 

між ними, вимагає у подальшому більш детального розгляду. 

Наступною групою чинників формування організаційної структури 

консолідації земель сільськогосподарського призначення є визначення заходів 

з консолідації земель та цілей її методичних підходів.  

Цілі щодо проведення консолідації земель сільськогоспо-дарського 

призначення можна згрупувати за спільними ознаками, а саме: цілі, що 

стосуються сільського та лісового господарства, розвитку інших галузей 

промисловості, житлового будівництва та умов проживання населення, інших 

видів землекористування, а також з позиції землевласників та інших 

зацікавлених сторін (землекористувачів, держави, суспільства, природи та 

організацій з захисту навколишнього середовища тощо). Відповідно, усі цілі 

щодо проведення консолідації земель нами були згруповані на такі, що: 

- визначаються землевласниками та/або землекористу-вачами; 

- встановлюються органами державної влади та/або місцевого 

самоврядування (місцевими, регіональними та національними програмами). 

З огляду на актуальність запровадження системи консолідації земель в 

Україні, ми провели порівняльний аналіз заходів, що проводяться під час 

реалізації проектів з консолідації земель в окремих країнах Європи та в Україні 

(табл. 5.1).  

Ураховуючи те, що в Україні відсутнє законодавство щодо проведення 

консолідації земель, при аналізі заходів ми орієнтувалися на проект Закону 

України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", у якому 

висвітлені окремі положення стосовно досліджуваного питання.  
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Таблиця 5.1 

Порівняльний аналіз заходів під час консолідації земель  

в країнах Європи та вУкраїні 

Захід Фінляндія Німеччина Нідерланди Швеція Україна 
Удосконалення розподілу 
земель сільськогоспо-
дарського призначення 

ххх ххх ххх х ххх 

Удосконалення розподілу 
земель лісів 

хх х х ххх 0 

Удосконалення 
перерозподілу земельних 
ділянок (власності) у 
сільських населених 
пунктах 

х ххх ххх 0 0 

Перерозподіл 
орендованих земель 

х ххх ххх х хх 

Збільшення площ 
фермерських/сільськогосп
одар-ських підприємств 

хх ххх ххх х ххх 

Планування 
землекористування 
(землеустрій) у сільських 
населених пунктах 

х ххх ххх 0 0 

Придбання земель для 
потреб територіальної 
громади/держави у 
сільських населених 
пунктах 

0 хх хх 0 0 

Реорганізація 
(перерозподіл) 
забудованих земель 

х хх хх 0 0 

Покращання дорожньої 
мережі на консолідованій 
території 

хх ххх ххх х 0 

Покращання дренажної 
(іригаційної) системи на 
консолідованій території 

ххх ххх ххх х 0 

Реалізація екологічних та 
природоохоронних 
проектів тощо 

х ххх ххх х 0 

Розвиток та підтримка 
проектів регіонального 
розвитку 

х ххх ххх х 0 

ххх – першочергова мета; хх – другорядна мета; х – незначна мета; 0 – відсутність 
мети 

Джерело: власна розробка автора. 
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Значення того чи іншого заходу проведення консолідації земель для 

України визначали, спираючись на власне трактування автора ст. 1 

вищезгаданого законопроекту, а саме: "консолідація земель сільськогоспо-

дарського призначення – комплекс організаційних, правових, землевпорядних 

та інших заходів, що полягає в економічно обґрунтованому об’єднанні 

землевласниками та землекористувачами земельних ділянок і земель 

сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення у єдині 

земельні масиви, місце розташування, розміри, конфігурація та склад угідь 

яких забезпечують стале землекористування" [200]. 

За результатами наведеного аналізу у табл. 5.1 можна із упевненістю 

стверджувати, що консолідація земель в Україні розглядається у дуже 

вузькому традиційному (класичному) розумінні. За таким баченням розвитку 

консолідації земель Україна знаходиться на одному щаблі із третіми країнами 

світу, як Руанда, Ефіопія, Уганда та ін. Такий підхід до визначення 

консолідації земель є неприпустимим. Отже, необхідно розв’язувати існуючі 

проблеми в організаційно-територіальній системі землекористування, щоб 

позбутися неефективності й неконкурентоспроможності аграрного сектора 

економіки і забезпечити соціально-економічний розвиток сільських територій. 

З метою аналізу та розуміння того, які з вищенаведених чинників дійсно 

впливають на формування організаційної структури консолідації земель 

сільськогосподарського призначення в країні та вибір її методичних підходів, 

а які є другорядними, метод Ісікави нами був доповнений методом колеса 

балансу. Такий спосіб аналізу дає можливість більш точно визначити 

взаємозв’язки чинників, що впливають на консолідацію земель та надає 

інструкції щодо подальших дій. У наслідок цього ми сформували парадигму 

консолідації земель сільськогосподарського призначення та її методичних 

підходів (рис. 5.5), яка показує взаємозв’язки між відповідними групами 

факторів, що дає змогу наочно порівнювати, характеризувати та приймати 

відповідні рішення щодо перспектив розвитку того чи іншого методичного 

підходу з проведення консолідації земель в Україні. Значення кожного 
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показника (маленьке коло), кожного ключового чинника у діаграмі зростає від 

центра кола до периферії. Чим далі показник від центра, тим він більш 

визначений, значимий, складний, комплексний. 

 

Рис. 5.5. Парадигма консолідації земель сільськогосподарського призначення 

та її методичних підходів 

Джерело: власна розробка автора. 

 
З метою апробації запропонованої парадигми, на основі власних 

суджень та досліджень, нами був відібраний окремий перелік показників для 

кожного ключового чинника так, щоб кожен з показників якомога точніше і 

простіше характеризував добровільну групову та примусову комплексну 

консолідацію земель сільськогосподарського призначення. Такий вибір 

підходів є невипадковим, оскільки розгляд питання запровадження 

примусової консолідації в Україні не розглядається. Результат проведення 

порівняльної характеристики добровільної групової і примусової комплексної 

консолідацій земель сільськогоспо-дарського призначення на основі 

запропонованої парадигми наведений на рис. 5.6. 

Правова база щодо 
консолідації земель 

Законність/Прозорість 

Інституційність 

Заходи 

Охорона навколишнього 
середовища 

Цілі 

Джерела  
фінансування 

Партисипативність 
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Примітка. Значення показників ключових факторів зростають від центра до периферії. 

Наприклад, значення показників фактора "Державне фінансування" зростають від 
проведення заходів за власні кошти до повного державного фінансування. 

 

Рис. 5.6. Порівняльна характеристика добровільної групової і примусової 

комплексної консолідацій земель сільськогосподарського призначення 

Джерело: власна розробка автора. 

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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5.5. Розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення 

через консолідацію земель 

 

Земля займає ключову роль у всіх галузях економіки (аграрній, міській, 

охорони навколишнього середовища, ресурсній, соціальній та ін.). Цей ресурс 

може розглядатися насамперед як (нерухомий) виробничий фактор, 

пропозиція якого є строго обмеженою. Оскільки земля має багато альтернатив 

щодо її використання, різні види діяльності (наприклад, сільське, лісове, 

житлове, транспортне господарства) конкурують за доступ до неї. Також земля 

може розглядатися як актив у тому сенсі, що вона дозволяє накопичувати 

багатство і передавати його від покоління до покоління, тому багато 

направлень економічної теорії пов’язані з землею та земельними ринками. 

Вичерпний огляд існуючої літератури щодо проблем і перспектив 

запровадження ринку земель в Україні, зокрема сільськогосподарського 

призначення, виходить за рамки нашої проблематики. Натомість ми 

зосередимось лише на питаннях, які мають особливе значення для 

моделювання ринку земель, оскільки метою дослідження є запровадження 

ринку земель через інститут консолідації. Далі мова буде йти лише про землі 

сільськогосподарського призначення. 

Розглядаючи запровадження ринку земель сільськогосподарського 

призначення як заключний етап земельної реформи в Україні, яка реалізується 

вже понад 25 років, слід зазначити, що, як показують дослідження [420], ринок 

земель не є інструментом земельної реформи у звичайному значенні 

перерозподілу землі, тобто передачі землі від однієї людини до іншої для 

досягнення політичної мети щодо кращого розподілу. Але програми земельної 

реформи можуть стимулювати розвиток державної політики щодо ринку 

земель [421]. 

Питання запровадження ринку земель сільськогосподарського 

призначення досі залишається однією з найбільш актуальних, заполітизованих 

і дискусійних проблем сучасної земельної політики в країні. В Україні 
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мораторій було запроваджено з 25.10.2001 р., а з 01.01.2002 р. його дія була 

розширена з земель для товарного сільськогосподарського виробництва на 

землі особистого селянського господарства. Мораторій мав діяти до 

01.01.2005 р., проте його дію постійно продовжували і у 2017 р. Верховна Рада 

України своїм рішенням продовжила заборону на продаж землі 

сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 р. Мораторій – це 

відтермінування реалізації права на купівлю-продаж або іншим способом 

відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення і зміни їх 

цільового призначення, а також внесення їх до статутних капіталів 

підприємств [422]. 

Відповідно до земельного законодавства, під дію мораторію підпадають 

такі види земель:  

− сільськогосподарські угіддя у державній та комунальній власності; 

− несільськогосподарські угіддя в державній та комунальній власності; 

− невитребувані паї; 

− земельні ділянки для ведення сільськогосподарського виробництва – 

земельні частки (паї); 

− сільськогосподарські землі для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва у власності, крім земельних часток (паїв). 

Під дію мораторію не підпадають такі види земель: для ведення 

фермерського господарства; для ведення підсобного сільського господарства; 

індивідуального садівництва і городництва; сінокосіння і випасання худоби; 

дослідних і навчальних цілей; пропаганди передового досвіду ведення 

сільського господарства; розміщення інфраструктури оптових ринків 

сільськогосподарської продукції; ведення особистого селянського 

господарства (крім земельних ділянок, що були набуті у приватну власність її 

власником у порядку виділення в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю)) та ін. 

Для визначення масштабів діючого мораторію проведено аналіз між 

тим, скільки земель підпадає під його дію та якої кількості громадян це 
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торкається. На рис. 5.7 наведений розподіл земель сільськогосподарського 

призначення за дією мораторію на них.  

 

Рис. 5.7. Розподіл земель сільськогосподарського призначення 

Джерело: розроблено автором за даними Держгеокадастру. 

 

З наведеного рисунка видно, що під дію мораторію підпадає близько 

41 млн га, що становить 96 % усіх земель сільськогосподарського призначення 

в Україні. З усіх цих земель 27,7 млн га (67 %) займають земельні ділянки, 

надані для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, у 

власність у порядку виділення в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв); 

державні землі сільськогосподарського призначення площею 11,8 млн га – 

29 %, сільськогосподарські землі для ведення товарного сільськогоспо-

дарського виробництва у власності (крім земельних часток (паїв)) – 4 % з 

площею 1,5 млн га (у власності юридичних осіб близько 1 млн га, у власності 

громадян приблизно 500 тис. га). Невитребувані (нерозподілені) земельні 

частки (паї) займають площу 16 тис. га. Землі, яких не стосується мораторій, 

становлять лише 4 % (1,7 млн га) від усіх земель сільськогосподарського 

призначення. 

Землі, що не 
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Цікавим фактом є те, що заборона на відчуження та зміну цільового 

призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення в 

основному стосується власників земельних ділянок (земельних часток (паїв)) 

приватної форми власності. Таких власників налічується близько 6,9 млн, 

тобто лише 15 % від загального та 48 % від сільського населення України.  

Таким чином, під дію мораторію земель потрапляють до 96 % з усіх 

земель сільськогосподарського призначення. Це стосується приблизно 15 % 

громадян України, які володіють близько 67 % земельних ділянок наданих, їм 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які зазвичай 

використовуються великими сільськогосподарськими та іншими підприєм-

ствами на умовах оренди. 

Міжнародний досвід свідчить, що добре функціонуючий ринок земель 

стимулює економічне зростання землевласників шляхом вивільнення капіталу 

тим самим впливаючи на продуктивність та ефективність ведення сільського 

господарства і рівень інвестицій у галузь. Також ринок земель сприяє 

проведенню змін у структурі землекористування та стимулює до 

оптимального використання ресурсів. Більшість політичних сил і населення 

України визнали неминучість запровадження ринку земель сільськогоспо-

дарського призначення, але й дотепер відсутнє єдине бачення щодо стратегії у 

цьому питанні.  

Наприклад, на сьогодні пропонується декілька стратегій: як повне 

скасування мораторію на всій території України, так і різновиди поступового 

запровадження ринку (зняття мораторію спочатку із земель державної 

власності – близько 10,5 млн га), або зняття його з усіх сільськогосподарських 

земель, але у пілотних районах – для апробації можливих проблем та 

особливостей) [422, 423]. Ще однією альтернативою є передача питання 

відкриття ринку та встановлення обмежень на ринку землі до повноважень 

місцевих (районних) органів влади [424]. Отже, концепція того, яким має бути 

ринок землі в Україні, проходить процес формування. 
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Найчастіше в літературі [425–429] юристи та економісти розглядають 

ринок землі, у тому числі сільськогосподарського призначення, як сферу 

людської діяльності щодо процесу купівлі, продажу, оренди, дарування, 

спадкування, обміну земельними ділянками тощо. Інші фахівці [430–435] 

вважають, що ринок, крім системи операцій з землею, включає механізми та 

інфраструктуру, що її забезпечують.  

Таке бачення ринку земель може призвести до наївного припущення, що 

земельні ділянки є його єдиною складовою. Насправді формування добре 

розвиненого ринку земель можливо лише за умови створення тісних 

взаємозв’язків між землею, правами на землю і товарами на засадах 

маркетингу [436, с. 124]. Дотримуючись такої концепції, у нашому 

дослідженні під ринком земель сільськогосподарського призначення ми 

розуміємо сукупність прямих або через посередників взаємодій між 

покупцями і продавцями з метою торгівлі земельними ділянками 

сільськогосподарського призначення під дією сил попиту і пропозиції, а також 

механізмів та інститутів, які обслуговують цей процес. 

Сутність складних взаємозв’язків між трьома основними складовими 

(земля, права на землю, товари) формування та розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення ми розглядаємо у розрізі п’яти основних 

етапів: землі сільськогосподарського призначення, права на землю, торгівля 

землею, ринок землі, комплексний ринок нерухомості (рис. 5.8).  

Структурно-логічна модель розвитку ринку земель свідчить про те, що 

кожен етап повинен бути розроблений послідовно, один за одним, а перед тим, 

як перейти до наступного, необхідно переконатися, що всі попередні етапи є 

добре розвиненими і працюють успішно. Саме послідовний аналіз моделі 

допоможе нам зрозуміти, на якому етапі розвитку знаходиться Україна, з 

якими проблемами стикається на шляху формування сталого та рівноправного 

ринку земель сільськогосподарського призначення та як консолідація земель 

допоможе у їх вирішенні. 
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Рис. 5.8. Етапи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення 

Джерело: розроблено автором за даними джерел [437, 438]. 
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Етап "Землі сільськогосподарського призначення". Як зазначалося 

раніше, земельні ресурси відіграють ключову роль у житті й діяльності 

людини. Певною мірою життя людини залежить від країни в якій вона 

проживає і працює і більш того – від наявних ресурсів. Тому будь-яка країна 

зацікавлена у визначенні та встановленні своїх кордонів, а громадяни або 

група людей – меж своїх земельних ділянок із забезпеченням їх територіальної 

безпеки. Лише у виняткових ситуаціях культурна група (інуїти, бедуїни, 

цигани) може існувати без прив’язки до географічно визначеного місця 

розташування.  

Отже, розвиток ринкових земельних відносин починається з просторової 

(територіальної) обмеженості землі: визначення цільової групи та її зв'язків із 

окремими земельними ділянками. Оскільки закріплення просторових зв'язків 

при здійсненні угод щодо земельних ділянок є основою для подальшого 

розвитку ринкових земельних відносин [439, с. 12], необхідною умовою є 

визначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення та їх 

розмежування від інших земель за цільовим призначенням. 

Етап "Права на землю". Сутність цього етапу полягає у здатності 

розглядати землі сільськогосподарського призначення як сукупність 

різноманітних прав, що визначаються законами, розпорядженнями, 

традиціями, моральними і релігійними настановами, а також відносинами між 

людьми щодо володіння, розпорядження та використання рідкісних благ. 

Для формування ринку земель українські політики повинні заслужити 

громадську прихильність до основних функцій прав власності на землі, що 

передбачає закріплення чітких прав та інтересів для зміцнення відносин щодо 

розподілу земель і створення капіталу. Права на землю можуть існувати без 

ринку, але ринок не може існувати без прав на землю. Саме тому ключовим 

елементом ринку земель виступає інститут власності, який в ринкових умовах 

розглядає права на землю як товар. 

Права на землю мають реальний вплив на розвиток ринку лише за умови, 

коли вони є захищеними, що дає власникам широкі можливості для прийняття 
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рішень. Для цього в Україні створена дуальна система захисту прав власників 

і користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що 

включає систему Державного земельного кадастру, яка відповідальна за опис 

фізичних (технічний) характеристик земельних ділянок; і систему державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що відповідає за 

опис правового статусу земельної ділянки. Запровадження системи державної 

реєстрації земельних ділянок і прав на них відіграє надзвичайно важливу роль 

у розвитку ринку земель [437, 439, 440]. Але слід наголосити, що права на 

землю мають безпосередній вплив на економічні відносини (показники), 

оскільки підвищення ролі права власності та безпеки землеволодіння дозволяє 

отримати доступ до іпотечних кредитів під заставу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення [441]. 

Права не землю є рушієм розвитку та створюють можливості для 

підвищення людського потенціалу, наприклад, до вирощування, виробництва, 

ведення бізнесу та інших видів діяльності [442, с. 46]. У цьому сенсі 

проведення державою широкомасштабного поділу влади серед її громадян 

через механізм розподілу земель є великим досягненням країн з розвиненою 

демократією [436, с. 12]. Так, українська модель проведення земельної 

реформи на селі була запланована і реалізована саме за принципом соціальної 

справедливості – надання земель сільськогосподарського призначення у 

власність лише селянам шляхом її розподілу між членами 

сільгосппідприємств на умовні земельні частки та подальшого їх виділення в 

натурі (на місцевості). 

Чітко визначені права на землю та ефективна система управління 

земельними ресурсами є важливими елементами ринку земель, хоча і 

недостатніми для успішного його функціонування. Наступним етапом для 

подальшого економічного розвитку земель є визнання важливості товарообігу. 

 

Етап "Торгівля землею". Права власності на землю, особливо приватної, 

є двигуном ринку земель сільськогосподарського призначення, оскільки вони 
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дають змогу розмежовувати права власності, отримувати прибуток від 

використання землі, розпоряджатися (віддати у користування, продати) 

землею, а також створюють умови для розвитку інших відносин, зокрема 

орендних та іпотечних. 

Звичайно, навіть у розвинених країнах світу ринок земель розглядають 

як торгівлю землею або обіг земель – перехід права на земельну ділянку від 

однієї особи до іншої на підставі правочинів. Проте це помилкове бачення, 

тому що ринок не просто торгівля або обіг, але й сукупність інших допоміжних 

систем, що полегшують торговельну діяльність [436, с. 13]. 

Торгівля земельними ділянками (обіг земельних ділянок) передбачає 

чітке регулювання та формалізацію процесу, що вимагає об'єктивних доказів 

прав власності на землю, публічних методів передачі та реєстрації прав на 

землю, повноцінного визначення меж земельних ділянок. Формалізація 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення як товару дозволяє 

чітко встановити права на землю, визначити обов’язки та обмеження щодо її 

використання, що сприятиме швидкому формуванню обігу земель та 

подальшій його активізації. Саме за цих умов земля розглядається як гарант 

збереження коштів і об’єкт залучення інвестицій (сек'юритизація землі). 

Дослідник Ернандо де Сото систему реєстрації земельних ділянок і 

правовстановлюючих документів на землю розглядає як "…видиму верхівку 

великого прихованого процесу, що пов’язує всі ці активи з рештою економіки. 

Завдяки цьому відображенню активи, крім матеріального існування, можуть 

вести невидиме життя і бути заставою за кредитом." [443, с. 18]. Він формулює 

вирішення проблеми бідності як створення невидимої власності за межами 

землі та підприємницької діяльності: "Бідні жителі … мають будинки, але не 

мають права власності; мають урожай, але без документів; підприємства, але 

без статусів. Саме відсутність правового оформлення пояснює, чому народи, 

які засвоїли всі західні винаходи, від канцелярської скріпки до ядерних 

реакторів, не в змозі виробити капітал, який би зробив їх вітчизняний 

капіталізм працездатним." [443, с. 19]. 
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До тих пір, поки бідні не отримають законного права на землю, яку вони 

займають, їхні активи залишаються по суті "мертвим" капіталом. Таким 

чином, набуття широкими верствами населення офіційних прав на землю 

розглядається як життєво важливий чинник економічного зростання. 

 

Етап "Ринок земель". Земля є потенційним ринковим активом. Якщо 

країна не в змозі отримувати капітал з землі, її населення буде залишатися 

бідним в міру нереалізованих можливостей. А за умов відсутності або 

недоступності до інших джерел багатства населення країни буде спостерігати 

за збільшенням розриву між їхньою економікою та економікою успішних 

країн [436, с. 17]. 

Отже, фундаментальним значенням для розвитку ринку земель 

сільськогосподарського призначення є суспільне визнання землі не лише як 

товару, матеріального (фізичного) об’єкта, але і як абстрактного поняття 

сукупності прав, повноважень і можливостей, які керуються ретельно 

розробленими обмеженнями та обов'язками щодо умов використання землі. 

Чим краще такі відносини організовані, тим краще працює ринок [437, с. 152]. 

Як тільки абстрактне поняття землі стає зрозумілим, то думка про те, що земля 

є товаром з обмеженими можливостями, перестає бути важливим обмеженням 

на ринку, і в цьому сенсі "земля" перестає бути обмеженою [437, с. 155]. 

Ринок земель, у порівнянні із звичайною торгівлею землею (обігом 

земель), являє собою перехід від хаотичної торгівлі земельними ділянками до 

складного ринку нерухомості, з принципово більшими масштабами 

товарообігу та легкою сек'юритизацією, що вимагає технічних і соціальних 

інструментів управління ринком. 

Саме на цьому етапі виникає загроза надмірної парцеляції земель 

сільськогосподарського призначення, тому мають бути визначені обмеження 

щодо мінімальних розмірів земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення. 
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Етап "Комплексний ринок земель". Комплексний ринок земель 

передбачає розробку, на додаток до вже існуючих, високоспеціалізованих 

комерційних об'єктів, що потребують додаткового набору потужностей або 

функціональних можливостей. Додаткові функції сучасної комерційної 

економіки сприяють значному збільшенню товарообігу на ринку земель за 

рахунок розвитку торгівлі комплексними товарами, а саме: сек'юритизацією, 

корпоратизацією та відокремленням [436, с. 23]. 

Сек'юритизація: У банківському секторі сек'юритизація передбачає 

трансформацію існуючих фінансових інструментів в нові загальні та більш 

ринкові товари. Механізми сек'юритизації включають придбання, розподіл, 

класифікацію, кредитне забезпечення, структуру та об’єднання товарів. 

Найпростішим способом дотримання безпеки банку є відчуження землі 

кредиторами при неповерненні іпотечних кредитів під заставу земельної 

ділянки, тобто перетворення вартості землі у витрачений капітал. Однак, як 

показує світовий досвід, таких випадків на практиці дуже мало. Банку власне 

не потрібна земля, йому потрібно повернути гроші, витрачені на кредитування 

під заставу землі [429, с. 118]. Отже, з економічної точки зору створюються 

різноманітні можливості для перетворення майбутніх доходів у поточний 

капітал. 

Корпоратизація дозволяє людям створювати нову юридичну особу 

(компанію, організацію, корпорацію). Як зазначають Дж. Воллос (J. Wallace) 

та Я. Вілліамсон (I. Williamson), корпоратизація повинна існувати для 

контролю ризиків, накопичення капіталу, відокремлення власності від 

управління та збільшення можливостей участі. Так, створене 

сільськогосподарське підприємство визначає єдиного власника та представляє 

відкритий список вигодонабувачів. Така модель організації сприятиме 

професійному управлінню складними інвестиціями [436, с. 24]. 

Відокремлення: поділ власності, управління потужностями, а також 

отриманого прибутку та вигоди є особливо необхідною умовою управління 

товарами в цьому новому, складному середовищі – комплексному ринку 
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нерухомості. Компанії залишаються основним механізмом комерційного 

поділу [436, с. 24].  

Коли комерціалізація, сек'юритизація, корпоратизація та відокремлення 

поєднуються з землею, земельними правами та сільськогосподарською 

діяльністю, багатство створюється шляхом отримання від землі одночасних, 

множинних можливостей для торгівлі. Так, учасники комплексного ринку 

нерухомості мають можливість відокремлювати власність від використання, 

об’єкти інфраструктури від земельної ділянки, власність від права доступу до 

неї, володіння від врожаю, власність від управління тощо. Таким чином, 

множинність інтересів стосовно земель сільськогосподарського призначення 

та можливостей створюють практично необмежений потенціал для вторинних 

та похідних ринків. 

Формування повноцінного ринку земель сільськогосподарського 

призначення не є панацеєю, але він відіграє важливу роль у підтримці 

економічного розвитку країни, якості життя населення та стійкості одного з 

наших найважливіших ресурсів у сільськогосподарському виробництві – 

землі. 

Україна зупинилася на початку третього етапу (рис. 5.8) – обіг землі 

існує головним чином на правах орендних відносин, незважаючи на створені 

передумови ринку землі, зокрема: сформовані основи земельного 

законодавства, проведене роздержавлення і приватизацію більше двох третин 

площі сільськогосподарських угідь, функціонує система реєстрації прав на 

землю, існує критична маса власників земельних ділянок сільськогоспо-

дарського призначення. 

На нашу думку, такий стан розвитку ринкових земельних відносин в 

першу чергу обумовлений лише політичними чинниками, оскільки більшість 

з нижченаведених найпоширеніших причин заборони відчуження земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення і зміни їх цільового 

використання не є переконливими.  
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Часткове заповнення земельного кадастру та відсутність 

інвентаризації земель [445–448]. У Державний земельний кадастр внесено 

інформацію про більш ніж 73 % земельних ділянок, у тому числі земель 

сільськогосподарського призначення – приблизно 65% [449]. Невнесеними 

залишаються переважно землі державної і комунальної форми власності. 

Однак причиною цього є скоріше дія мораторію. Державна реєстрація 

земельних ділянок та прав на них в Україні є обов’язковою, але добровільною 

справою. Таким чином, реєстрація земель проводиться спорадично, як 

правило, за бажанням землевласника при формуванні нової земельної ділянки 

та/або при здійсненні правочинів щодо неї. Тому наївно очікувати наповнення 

бази даних Державного земельного кадастру та Державного реєстру прав на 

100 % у найближчі роки. На наше переконання, часткова наповненість 

кадастру не є перешкодою для запровадження і функціонування ринку землі, 

оскільки всі правочини проводяться лише з зареєстрованими ділянками. 

Недосконалий механізм оцінки землі. Так, А. Васильєв вважає, що до 

запровадження ринку земель необхідно провести нову нормативну грошову 

оцінку землі за кошти державного та місцевого бюджетів, що гарантуватиме 

єдиний підхід до визначення вартості земельної ділянки в необтяжливий для 

власників землі спосіб [447]. Аналітик Кулєш Л. [450] наголошує на 

необхідності вдосконалення методики та здійснення реальної, а не 

нормативної оцінки землі. По-перше, на нашу думку, витрачати величезні 

фінансові ресурси з державного та/або місцевого бюджету на проведення 

нової оцінки для (несвоїх) земель приватної власності, які займають 75 % усіх 

сільськогосподарських земель країни, немає сенсу. По-друге, доки не почав 

діяти прозорий ринок купівлі-продажу земельних ділянок сільськогоспо-

дарського призначення, взагалі не можна судити про реальну чи справедливу 

ціну.  

Землю у селян скуплять за безцінь. Ми так розуміємо, що "безцінь" 

обґрунтовується порівнянням цін на землю в Україні та Європі. Одразу слід 

наголосити, що землевласників ніхто не змушує продавати свої земельні 
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ділянки, хіба що доведені до відчаю власники змушені будуть її продати, щоб 

отримати хоч якісь гроші. Досвід останніх п'ятнадцяти років показав, що 

оціночна вартість земель сільськогосподарського призначення в Україні не 

підвищується у порівнянні з вартістю її оренди, яка нерідко перевищує 

встановлений державою мінімум в 3 % від нормативної грошової оцінки 

земель [451]. А це свідчить про недооцінку реальної вартості землі 

адміністративними інструментами. Також, якщо порівняти рівень доданої 

вартості (яка на 75 % визначає вартість землі), створюваної на 1 га землі 

сільськогосподарського призначення з ціною цього гектара (рис. 5.9), стає 

зрозумілим, що ціна української землі є повністю виправданою. 

 

 

Рис. 5.9. Кореляція ціни 1 га землі сільськогосподарського призначення і 

доданої вартості, створеної на ньому 

Джерело: розроблено автором за даними джерела [454]. 

 

Таким чином, відкриття в Україні земельного ринку виступає єдиним 

засобом, що забезпечує зростання ціни на землю. Наприклад, для країн 

Центрально-Східної Європи показник річного зростання цін на землю 

протягом перших років після скасування мораторію становив в середньому          

20 % [452, 453]. 
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Масова скупка земель вітчизняними або іноземними олігархами 

(агрохолдінгами). Але такого не трапиться з однієї простої причини – уряд має 

право встановлювати умови щодо купівлі земель сільськогосподарського 

призначення та її використання. Не існує такого поняття, як абсолютно 

відкритий ринок землі, усі країни мають певні обмеження щодо його 

функціонування й особливо в аграрному секторі [455]. Наприклад, чинний 

Земельний кодекс України вже забороняє іноземцям набувати у власність 

землі сільськогосподарського призначення. Але навряд фінансова закордонна 

чи українська група має 7 млрд дол [452] для викупу та акумулювання п’ятої 

частини орної землі в країні. Більше того, цю землю потрібно обробляти, а для 

цього необхідні мільярди доларів. Для тих, хто купує землю та не обробляє, 

або використовує її не за цільовим призначенням, уряд повинен передбачити 

механізм примусового виставлення земель на аукціон або податкового 

зобов’язання таким чином, щоб змусити власника розпочати їх використання 

або відчуження. За висновками різних експертів [447, 453, 456, 457], 

агрохолдинги зацікавлені в збереженні мораторію, який занижує ціни на 

землю і дає їм змогу знижувати витрати на орендну плату. 

Ринок землі стане переважно тіньовим ринком. Насправді тіньовий 

ринок землі в Україні вже існує у вигляді оформлення договорів оренди землі 

на 50 років та емфітевзису. Також це стосується тіньового використання 

земель колективної власності, відумерлої спадщини та короткострокової 

оренди нижче мінімально встановленого терміну (7 років). Отже, мораторій 

також не запобіг тіньовому обігу земель та її використанню. На наш погляд, 

зняття мораторію лише сприятиме виходу бізнесу з тіні та збільшенню 

надходжень до бюджету від податків. 

Недостатня обізнаність громадян у сфері земельного права та ринку 

земель [450, 458]. Ми повністю погоджуємося з тим, що уряд не провів жодних 

просвітницьких заходів серед громадян щодо прав і обов’язків власників 

земельних ділянок, переваг і ризиків, які вони отримають в результаті 

скасування мораторію. Крім того, у суспільстві існує чітка недовіра до уряду 
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і, як наслідок, до всього, що пропонується урядом, а слово "мораторій" набуло 

негативного значення. Підтвердженням цьому є результати опитування 

"Актуальні питання земельної реформи в Україні", проведеного в рамках 

проекту USAID АгроІнвест наприкінці 2015 р.: майже дві третини громадян 

висловились проти скасування мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення, і при цьому майже половина – за 

можливість продати свою землю [459]. Отже, постає важливість проведення 

загальнонаціональної інформаційної кампанії щодо чіткого і зрозумілого 

окреслення рамок запровадження та функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення. 

Існування вищенаведених причин щодо збереження дії мораторію на 

продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського 

призначення більше обумовлене популістськими поглядами, аніж юридично 

та економічно обґрунтованими доводами. У той самий час існують і об’єктивні 

фактори, що стримують, але не заперечують існування ринку земель, а саме:  

− недостатньо чітко визначені права власності на землю (не всі земельні 

ділянки зареєстровані в державному земельному кадастрі, неактуальність і 

розбіжність даних реєстрів земельних ділянок і прав на них, невідповідність 

між різними правовстановлюючими документами, невитребувані паї, 

відумерла спадщина, багато співвласників, укладання неформальних угод 

тощо); 

− фрагментація земель сільськогосподарського призначення; 

− складна процедура укладання угод щодо земельних ділянок; 

− високі витрати на проведення транзакцій; 

− відсутність доступу до кредитних ресурсів; 

− велика кількість різноманітних обмежень щодо використання земель. 

Консолідація земель, як сукупність заходів щодо коригування структури 

прав власності шляхом координації дій між власниками та користувачами 

земельних ділянок, може відігравати важливу роль в усуненні перешкод на 

шляху запровадження ринку земель та прискоренні його розвитку.  
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У першу чергу це обумовлено тим, що консолідація земель проводиться 

лише із сформованими земельними ділянками – зареєстрованими у системі 

державного земельного кадастру і державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. Для уникнення ситуацій, пов’язаних з неточно 

визначеними правами щодо земельних ділянок, процедурою консолідації 

земель передбачено проведення інвентаризації усіх земель, що підлягатимуть 

консолідації, під час якої відбувається уточнення меж земельних ділянок і 

прав на землю з оформленням відповідних документів. 

По-друге, консолідація земель передбачає проведення перерозподілу 

земель з метою усунення недоліків просторових умов використання та 

фрагментації земель сільськогосподарського призначення.  

По-третє, під час проведення консолідації земель залучають 

максимальну кількість землевласників (землекористувачів) та інших 

зацікавлених сторін шляхом проведення громадських слухань за участі 

місцевих ЗМІ, що забезпечує поінформованість громадськості та створює 

позитивне ставлення суспільства до всієї процедури. 

По-четверте, консолідація земель являє собою процес обігу земель – 

результат укладання цілої низки різноманітних угод щодо земельних ділянок 

(транзакцій) між землевласниками та землекористувачами. 

По-п’яте, консолідація земель сприяє зменшенню витрати на 

проведення транзакцій, оскільки дозволяє досягти домовленостей серед 

великої кількості зацікавлених сторін про одночасне укладення цілої низки 

угод щодо земельних ділянок (купівлі, продажу, обміну, оренди тощо) [460]. 

Більше того, на укладені договори оформляється лише один документ, що 

спрощує процедуру як в часі, так і за фінансовими витратами. 

По-шосте, консолідація земель проводиться у рамках одного проекту з 

чітко визначеними географічними межами (проектною територією). Саме в 

межах проектної території відбувається планування та перерозподіл земель і 

прав власності на неї за активною участю власників, користувачів та інших 

зацікавлених сторін.  
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Отже, активний (мобільний) обіг земельних ділянок є ключовим 

інструментом успішного проведення консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення незалежно від обраних методів і способів її 

проведення. Мобільність обігу земельних ділянок розглядається в рамках 

консолідації земель, тому її визначення повинно відповідати загально-

прийнятому розумінню консолідації. Під активним обігом земельних ділянок 

в рамках реалізації проекту консолідації земель розуміється певною мірою 

узгоджена реструктуризація прав на землю між її власниками шляхом 

продажу, купівлі, обміну або оренди [461, с. 26].  

Оскільки перехід прав на землю здійснюється в рамках плану з 

перерозподілу земель, погодженого усіма зацікавленими сторонами в межах 

чітко визначеної проектної території, обіг земельних ділянок набуває 

узгодженого (скоординованого) значення. Таким чином, мобільність обігу 

земельних ділянок описує попередній (ймовірний) стан передачі прав на 

землю на початку стадії планування проекту консолідації земель та 

остаточний варіант укладених цивільно-правових угод щодо земельних 

ділянок після завершення проекту. 

Як показують дослідження [461, 462], активний обіг земельних ділянок 

в рамках проектної території консолідації земель залежить від трьох основних 

факторів: місцевих особливостей структури сільськогосподарського 

землекористування, наявного земельного фонду, необхідних знань і 

потенціалу (рис. 5.10). 

Аналіз місцевих особливостей структури сільськогоспо-дарського 

землекористування дає можливість визначити потенціал для покращання умов 

використання земель. У першу чергу це стосується структури власності – 

розміру сільськогоспо-дарського землеволодіння та рівня фрагментації 

власності. Високий рівень фрагментації земель у рамках проектної території 

свідчить про високий рівень мотивації землевласників і землекористувачів та 

їх потенційної готовності до змін у структурі сільськогосподарського 

землекористування. По-друге, аналізується існуюча структура сільськогоспо-
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дарських підприємств, фермерських господарств і землекористувань 

одноосібників – кількість земельних ділянок, що обробляються безпосередньо 

їх власниками, кількість орендованих та наданих в оренду земель. По-третє, 

розглядається ситуація на місцевому ринку земель – вивчається попит 

землевласників і керівників господарств на отримання додаткових земель 

сільськогосподарського призначення та їхнє бажання щодо подальшого 

розвитку своїх господарств. 

 

Рис. 5.9. Основні фактори активного обігу земельних ділянок 

в рамках консолідації земель 

Джерело: розроблено автором за даними джерел [461, 462].  
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для добровільного та/або примусового перерозподілу земель. Такий 
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дарського призначення або їх частин, власники яких під час проведення 

Місцева структура 
сільськогосподарського 

землекористування

Необхідні 
знання та 
потенціал

Земельний 
фонд

Активний 
обіг 

земельних 
ділянок 



384 

консолідації земель вирішили їх продати; державних земель запасу та 

резервного фонду; земельних ділянок, власники яких вирішили їх обміняти на 

інші ділянки під час консолідації земель. 

Знання та розуміння призначення консолідації земель у рамках 

проектної території зацікавленими сторонами має важливе значення у їх 

зацікавленості щодо її проведення та активної участі. Набагато легше 

мотивувати людей до участі, коли вони розуміють, які переваги та вигоди 

отримають у результаті реалізації проекту. Не менш важливим фактором 

формування активного обігу земельних ділянок є наявність необхідного 

потенціалу для цього, а саме освічених і досвідчених фахівців, які мають 

професійні та особисті навички щодо успішного проведення переговорів між 

зацікавленими сторонами у перерозподілі прав на землю та складання 

остаточного плану з перерозподілу земель.  

Визначення та врахування наведених трьох факторів дозволяє 

охарактеризувати потенційну активність обігу земельних ділянок в межах 

конкретної місцевості (території), яка у подальшому значною мірою 

впливатиме на успішність проведення консолідації земель. Використання цих 

факторів буде доцільним під час розробки загальнодержавної земельної 

політики чи окремих стратегій розвитку земельних відносин з метою 

стимулювання активізації обігу земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення та підтримки розвитку процесу консолідації земель в країні. 

Активність обігу земельних ділянок є головною умовою, що визначає 

успіх або фіаско проектів з консолідації земель сільськогосподарського 

призначення. Інструменти консолідації земель не можуть бути створеними та 

розвиватися в ізоляції, а тому для успішного існування вони повинні бути 

інтегровані у земельну політику країни. 

Вищенаведені аргументи дають нам підстави розглядати консолідацію 

земель як одну з моделей відкриття ринку земель сільськогосподарського 

призначення. На нашу думку, основною перевагою такої моделі є існування 

географічної межі ринку земель, що представлена проектною територією 
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консолідації земель, в межах якої лише її учасники матимуть право купити-

продати або іншим способом відчужити земельні ділянки сільськогоспо-

дарського призначення. Таке обмеження дасть змогу вирішити одну з 

головних причин запровадження мораторію – запобігти неконтрольованій 

скупці землі великими вітчизняними та/або іноземними олігархами 

(агрохолдингами).  

За оцінками експертів ФАО [463], відкриття повноцінного ринку земель 

сільськогосподарського призначення може призвести до різкого зростання 

рівня фрагментації земель усіх типів, за якою консолідація земель просто не 

зможе встигнути. Але за умов, коли перехід права власності на землю 

відбуватиметься в межах проектної території консолідації земель, 

фрагментація земель стає контрольованим процесом, що дасть змогу не лише 

зберегти існуючу структуру землекористування, а навіть покращити її. 

Відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення у 

рамках консолідації земель унеможливлює розвиток тіньового ринку, оскільки 

перерозподіл земель відбуватиметься лише із зареєстрованими земельними 

ділянками на відкритій основі під час громадських слухань під управлінням 

відповідального органу за проведення консолідації. Консолідація земель, у 

переважній більшості, передбачає добровільний підхід, а тому можна 

спрогнозувати, що ніхто не буде примусово та проти своєї волі позбавлений 

права власності на землю.  

Географічна обмеженість ринку земель може стати причиною 

дисбалансу між попитом і пропозицією, що є суттєвим недоліком. Сьогодні 

важко спрогнозувати попит і пропозицію на землю, оскільки остаточно не 

визначені джерела попиту (фізичні та юридичні особи, які займаються або не 

займаються сільськогосподарським виробництвом); максимальна площа 

земельної ділянки, якою може володіти особа та ін. Ми впевнені, що навіть в 

умовах обмеженої території з’явиться певна критична маса угод, що дасть 

змогу визначити цінові орієнтири на місцевому рівні. Але такі ціни важко буде 

назвати реально ринковими, бо чітко визначений список учасників 
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консолідації земель в межах проектної території, а відповідно потенційних 

продавців і покупців, буде стримувати спекулятивний попит на землю. 

Консолідацію земель як процес перерозподілу земель і прав власності на 

неї шляхом координації дій між власниками та користувачами земельних 

ділянок можна розглядати як регульований обіг земель сільськогоспо-

дарського призначення в межах конкретної території. Вважаємо, що такий 

(обмежений) варіант відкриття повноцінного ринку земель сільськогоспо-

дарського призначення є життєздатним на фоні усіх інших моделей [423, 464] 

ринку. Як вже зазначалося, консолідація земель проводиться в межах певної 

території, яку можна розглядати як пілотний проект, що дасть можливість 

виявити і виправити слабкі місця у земельному законодавстві, визначити 

тенденції щодо формування попиту і пропозиції, з’ясувати фактори активного 

обігу земель та формування ціни. Але для цього неодмінно потрібна 

законодавча база щодо консолідації та ринку земель.  

Консолідація земель сільськогосподарського призначення може стати 

механізмом, який виконуватиме важливу роль в усуненні перешкод щодо 

запровадження та розвитку повноцінного ринку земель і ні в якому разі не слід 

розглядати її як заміну ринку землі.  

Результати досліджень з цього розділу опубліковано у наукових працях 

[465–477]. 

 

Висновки до розділу 5 

1. Доведено, що ідеологія земельного питання та проблеми у сфері 

земельних відносин визначають нагальну потребу запровадження нових 

інституційних підходів 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. Необхідними передумовами результативності 

проведення консолідації сільськогосподарських земель є повноцінне, дієве 

інституційне середовище, яке покликане забезпечити реалізацію принципів 
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стабільності, солідарності, демократії, ефективності у сфері земельних 

відносин. 

2. Визначено, що процес розробки концепції консолідації земель 

сільськогосподарського призначення в Україні вимагає результату у вигляді 

письмового документа, в якому повинні бути висвітлені такі питання: 

історичний аналіз та оцінка проблеми фрагментації сільськогосподарських 

земель; мотивація та очікувані результати; розвиток аграрного сектора 

економіки; перспективи сільського господарства; взаємозв’язки з іншими 

секторами політичної системи; системний аналіз; сценарії та альтернативні 

рішення; інституціональна структура; фінансовий механізм; взаємозв’язки 

учасників і контроль. Ураховуючи європейський досвід, в Україні слід 

розробити структуровану державну політику щодо управління процесом 

консолідації земель сільськогосподарського призначення, ухвалити відповідні 

нормативно-правові й законодавчі акти. 

3. Порівняльний аналіз цілей проведення консолідації окремих 

європейський країн та України показав, що консолідація земель в нашій країні 

розглядається у дуже вузькому традиційному (класичному) розумінні. За 

таким баченням розвитку консолідації земель Україна знаходиться на одному 

щаблі із третіми країнами світу, як Руанда, Ефіопія, Уганда та ін. Такий підхід 

до визначення консолідації земель є неприпустимим. Отже, необхідно 

розв’язувати існуючі проблеми в організаційно-територіальній системі 

землекористування, щоб позбутися неефективності й неконкуренто-

спроможності аграрного сектора економіки і забезпечити соціально-

економічний розвиток сільських територій.  

4. Запропоновано парадигму консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення, яка може бути використана законотворцями при 

розробці Закону України "Про консолідацію земель" та/або стратегії щодо її 

проведення, що дасть змогу визначити та наочно зрозуміти ключові чинники, 

які найбільше впливають на встановлення сутності та змісту консолідації; 

виявити причинно-наслідкові зв'язки чинників консолідації земель, що 
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впливають на її розвиток; відтворити досить повну картину всіх можливих 

основних причин обрання необхідного методичного підходу; безпосередньо 

спостерігати весь процес консолідації земель, як систему в динаміці причин і 

наслідків; сприяти виявленню прогалин в чинному законодавстві і надати 

можливість для постійного доопрацювання, коригування та доповнень. Таким 

чином, парадигма консолідації земель сільськогосподарського призначення та 

її методичних підходів може слугувати своєрідною дорожньою картою 

розвитку консолідації земель в Україні. 

5. Законодавчо закріплені правові та організаційні основи діяльності у 

сфері землеустрою дають змогу визначити необхідні землевпорядні заходи 

щодо проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення. 

Землеустрій виступає основним і єдиним механізмом реалізації консолідації 

земель. Але з метою забезпечення механізму її проведення у майбутньому 

вважаємо за необхідне в Законі України "Про землеустрій" передбачити 

положення щодо введення нового виду землевпорядної документації – 

проекту землеустрою щодо перерозподілу земельних ділянок, який 

складатиметься під час перерозподілу декількох суміжних земельних ділянок 

у разі формування нових суміжних земельних ділянок. 

6. Аргументовано, що необхідно врегулювати на законодавчому рівні 

можливість перерозподілу та об’єднання земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, які мають різне цільове призначення 

(для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського 

господарства, особистого селянського господарства тощо) та різну форму 

власності. 

7. Установлено, що консолідація земель може відігравати важливу роль 

в усуненні перешкод на шляху запровадження ринку земель та прискорення 

його розвитку. Немаловажну роль у цьому відіграє активний (мобільний) обіг 

земельних ділянок, який є ключовим інструментом успішного проведення 

консолідації земель незалежно від обраних методів і способів її проведення. 

Під активним обігом земельних ділянок розуміється в певній мірі узгоджена 



389 

реструктуризація прав на землю між її власниками шляхом продажу, купівлі, 

обміну або оренди. Активний обіг земельних ділянок в рамках проектної 

території консолідації земель залежить від трьох основних факторів: місцевих 

особливостей структури сільськогосподарського землекористування, 

наявного земельного фонду, необхідних знань і потенціалу. 

8. Доведено, що консолідацію земель сільськогосподарського 

призначення, як процес перерозподілу земель і прав власності на неї шляхом 

координації дій між власниками та користувачами земельних ділянок, можна 

розглядати як регульований обіг земель сільськогосподарського призначення 

в межах конкретної території. Вважаємо, що такий (обмежений) варіант 

відкриття повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення є 

життєздатним на фоні всіх інших пропонованих моделей з відкриття ринку. 

Консолідація земель проводиться в межах певної території, а тому можна 

розглядати її як пілотний проект, що дасть можливість виявити і виправити 

слабкі місця у земельному законодавстві, визначити тенденції щодо 

формування попиту і пропозиції, з’ясувати фактори активного обігу земель та 

формування ціни. Але для цього обов’язково потрібна законодавча база щодо 

консолідації та ринку земель. 
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ВИСНОВКИ 
 

1. Фрагментація сільськогосподарських земель є дуже широким 

поняттям, розуміння якого залежить від того, що приймається за основу її 

оцінки. З просторової точки зору фрагментація земель означає наявність 

декількох землеволодінь чи відокремлених земельних ділянок; з економічної 

– наскільки фрагментоване землеволодіння (землекористування) впливає на 

ефективність ведення сільськогосподарського виробництва; з позиції права 

власності – велику кількість землевласників. За таким принципом можна 

виділити чотири типи фрагментації сільськогосподарських земель: 

фрагментацію власності на землю, фрагментацію використання земель, 

внутрішню фрагментацію та відокремлення володіння від користування 

землею. Фрагментацію земель слід розглядати як явище, що існує в управлінні 

сільськогосподарським 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 

сільськогосподарського призначення, передбачають визначення таких 

параметрів: розміру землеволодіння (землекористування) господарюючих 

суб’єктів; кількості земельних ділянок, що входять до структури цього 

землеволодіння (землекористування); розміру кожної з цих земельних 

ділянок; форму кожної земельної ділянки; просторове розміщення земельних 

ділянок; масштаб перерозподілу земель. Інноваційним підходом до 

оцінювання рівня фрагментації земель та сільськогосподарських 

землеволодінь (землекористувань) є використання модального значення 

розміру, середньозважених показників конфігурації, фрактальної розмірності 

та протяжності меж землеволодінь і землекористувань. Це дає змогу 

встановити, що в сучасних умовах використання земель сільськогоспо-

дарського призначення в Україні основною проблемою є фрагментація 
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власності на землю та відстороненість власників від використання своїх 

земельних ділянок. Внутрішня фрагментація та фрагментація користування 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 

сільськогосподарського призначення" як сукупність заходів із землеустрою 

щодо регулювання структури прав на землю шляхом координації дій між 

власниками та користувачами земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою формування сталого сільськогосподарського 

землекористування. Таким чином, консолідація 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 ґрунтуватися 

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 умов використання земель усім учасникам 

консолідації після її реалізації. Як інститут земельного права ці принципи 

набувають самостійного значення, а отже, потребують 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 

обробляють свої ділянки загальною площею 4,7 млн га. Водночас 17 млн га 

сільськогосподарських угідь знаходяться в користуванні 53 тис. орендарів, що 

становить 61,8 % від загальної площі угідь, представлених земельними 
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частками (паями), які перебувають 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 %. Виникнення суцільної 

оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення можна 

пов’язати з недосконалістю та прогалинами у функціонуванні ринкової 

економіки і з тим, що оренда земель є простішим та значно дешевшим 

інструментом об’єднання земельних ділянок, ніж консолідація земель. 

Водночас оренда не відповідає основним цілям консолідації земель і не може 

замінити її. 

5. Доведено, що обмін, об’єднання та купівлю-продаж земельних 

ділянок можна розглядати як способи консолідації земель лише за умови їх 

сукупного використання разом із низкою інших землевпорядних заходів і 

перерозподілом земель, спрямованих на організацію території, що підлягає 

консолідації. Водночас установлено, що сільськогосподарська кооперація, як 

і оренда земельних ділянок, не є способом консолідації земель 

сільськогосподарського призначення, оскільки не передбачає передачу права 

розпорядження земельною ділянкою. Кооперація не викликає жодних змін 

щодо кількості земельних ділянок і їхніх власників, площ і конфігурації, а 

тому, як і оренда, не вирішує основну проблему української фрагментації 

земель – фрагментації власності на землю та відстороненості власників від 

використання своїх земельних ділянок. 

6. У сучасних умовах розвитку земельних відносин в Україні 

консолідація земель 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 консолідація земель 

передбачає вирішення складніших завдань, пов’язаних із приватними 
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інтересами землевласників та захистом суспільних інтересів, проведенням 

великого обсягу землевпорядних робіт, спричинених формуванням нових 

та/або перерозподілом існуючих сільськогосподарських землеволодінь 

(землекористувань), підвищенням рівня ведення сільськогосподарського 

виробництва, сталого розвитку сільських територій, охороною навколишнього 

середовища та будівництвом (реконструкцією) супутніх об’єктів 

інфраструктури. Обидва методичні підходи передбачають: здійснення 

контролю державними органами на відповідному рівні; проведення 

консолідації земель у межах чітко визначеної території; повну участь усіх 

землевласників (юридичних або фізичних осіб), яких стосується консолідація 

земель. Визначено алгоритм проведення консолідації земель за обома 

методичними підходами, відповідно до якого проходять п’ять основних 

стадій: ініціювання, інвентаризації, планування, впровадження, заключної 

(реєстрація земельних ділянок, правочинів, встановлення меж в натурі, 

контроль та ін.). 

7. Запропоновано методичний підхід до оцінки результатів проведення 

консолідації земель сільськогосподарського призначення, який ґрунтується на 

комплексній системі коефіцієнтів стану використання земельних ресурсів за 

трьома основними факторами: землекористування, інфраструктури та водних 

ресурсів. Використання такого підходу дає змогу вільно обирати параметри, 

які повніше віддзеркалюють результати консолідації земель для порівняння їх 

ефективності до і після проведення консолідації. Теоретично доведено, що 

консолідація земель є дуже вигідною 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 сільськогосподарського призначення як невід’ємного і 

найскладнішого процесу їх консолідації. Під перерозподілом земель слід 

розуміти процес просторового планування, який полягає у знаходженні 
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оптимального варіанта реорганізації існуючої структури землеволодіння 

(землекористування) в межах певної території на основі нормативно-правової 

бази з консолідації земель та землеустрою. Відповідно, перерозподіл земель 

розглядається як реорганізація існуючих землеволодінь (землекористувань) та 

формування земельних ділянок, що здійснюються за допомогою сукупності 

взаємопов’язаних аспектів: правового, адміністративного і технічного 

(інженерного). Пропонується здійснювати процедуру перерозподілу земель за 

такими основними стадіями: збирання даних, проведення підготовчих 

розрахунків, розробка попереднього плану з перерозподілу земель, 

затвердження остаточного його плану, упровадження запроектованих заходів. 

Важливою умовою ефективного перерозподілу 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 взаємоузгодженої системи, що включає такі складові: 

традиційно-ментальну, причинно-наслідкову, процесуальну, правову та 

організаційно-структурну. При цьому обґрунтовано, що: 1) центральний орган 

виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері земельних 

відносин і землеустрою, та його територіальні органи необхідно розглядати як 

відповідальний орган за проведення консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення; 2) доцільно створити правовий інститут досудового 

врегулювання спорів, пов’язаних із консолідацією земель; 3) доцільно 

запровадити інститут Асоціації учасників консолідації земель та 

землевласників (землекористувачів). Установлення цих інститутів 

забезпечить підвищення загальних стандартів діяльності та врахування 
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інтересів усіх стейкхолдерів з консолідації земель сільськогосподарського 

призначення у царині регулювання структури прав на землю та охорони 

навколишнього середовища. 

10. Запропоновано парадигму консолідації земель сільськогоспо-

дарського призначення, що базується на системному підході і в основу якої 

покладено такі основні структурні елементи: правову базу, легітимність, 

прозорість, участь, інституційність, джерела фінансування, заходи, цілі. 

Реалізація передбачених парадигмою заходів дасть змогу: визначити ключові 

чинники, що найбільше впливають на встановлення 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, коригування 

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 забезпечить підвищення ефективності використання земель, 

їх охорону, отримання соціального ефекту. 

11. У дисертації розроблено методичний підхід до формування стратегії 

консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні. Він дає 

змогу визначити та узгодити цілі й пріоритети проведення консолідації земель, 

побудувати технологічний ланцюг реалізації взаємопов’язаних заходів для 

запровадження процесів формування та здійснення земельної політики у 

відповідній галузі. У результаті розробки методичного підходу визначено 

мету й завдання Стратегії консолідації земель сільськогосподарського 

призначення. Методичний підхід передбачає реалізацію таких заходів: 

проведення історичного аналізу та оцінки проблеми фрагментації 

сільськогосподарських земель; визначення мотивації та очікуваних 

результатів і перспектив розвитку сільського господарства; установлення 

взаємозв’язків з іншими сферами державної політики; вибір сценарію та 

альтернативних рішень; формування інституціональної структури; 
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установлення фінансового механізму та взаємозв’язків між стейкхолдерами; 

здійснення контролю. 

12. Застосування механізму консолідації земель розглядається як 

інноваційний підхід до інфраструктурного забезпечення формування ринку 

земель сільськогосподарського призначення, який дає змогу вирішити основні 

проблеми формування вільного обігу земельних ділянок (невизначеність прав 

на землю, фрагментацію земель, неоптимальність структури землеволодіння 

(землекористування), неконтрольованість скупки, розвиток тіньового ринку 

тощо). Перевагою такого підходу над іншими є існування географічної межі 

сегмента ринку земель, що являє собою проектну територію консолідації 

земель, у межах якої лише її учасники матимуть право купувати-продавати 

та/або іншим способом відчужувати земельні ділянки сільськогосподарського 

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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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Динаміка передачі земель у приватну власність 

 

Сформовано за даними Держгеокадастру. 
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Додаток Б 

Середній розмір земельної частки (паю) в областях України 

 

 

Сформовано за даними Держгеокадастру.
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Додаток В 

Загальна кількість земельних ділянок відумерлої спадщини  

за областями 

 

Сформовано за даними Держгеокадастру.
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Додаток Г 

Частка розпайованих земель, що не залучені до господарського обробітку або використовуються без належного 

документального оформлення, % 
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Додаток Д 

Динаміка передачі в оренду земельних часток (паїв) 

 

Сформовано за даними джерела [243, 478]. 
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