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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПОРЯДКУВАННЯ ІСНУЮЧИХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ В УКРАЇНІ
Анотація. У статті розглянуто вітчизняні та закордонні підходи до визначення основних понять, які сто-
суються заходів щодо впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань. Проаналізовано чинне 
законодавство України стосовно змісту та застосування термінів «консолідації земель» та «впорядкування 
існуючих землеволодінь і землекористувань». Досліджено сутність недоліків землекористування відпо-
відно до сучасних соцільно-економічних умов. Обґрунтовано регулювання заходів щодо впорядкування 
існуючих землеволодінь і землекористувань на підставі документації із землеустрою. Запропоновано 
узгодження основних понять впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань з метою гармо-
нізації вітчизняних підходів, імплементації закордонного досвіду у практику землеустрою. 
Ключові слова: недоліки землекористування, консолідація земель, впорядкування землеволодінь і 
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THE THEORETICAL ASPECTS OF THE EXISTING AGRICULTURAL LAND TENURE  
AND LAND OWNERSHIP IMPROVEMENT

Summary. The national and international approaches to defining the basic terms concerning the existing land 
tenure and land ownership improvement have been considered in the article. |It has been revealed the notions of 
land consolidation and the existing land tenure and land ownership improvement have no uniform representation 
in both national and international scientific thought. The essence of every concept varies depending on the goals 
and accomplishment principles in every country based on the legislation and land management conventions.  
The Ukrainian legislation in effect concerning definition and usage of terms “Land Consolidation” and “the Existing 
Land Tenure and Land Ownership improvement” has been analyzed. It has been discovered that in accordance to 
the international experience, tasks realized through land consolidation were defined by the Ukrainian legislation 
in effect as the existing land tenure and land ownership improvement. It has been ascertained, the improvement 
framework is the land tenure drawbacks removal. It has been suggested to identify the land tenure drawbacks 
based on the environmental, social or economic loss (income deficiency). Economic, technical, technological and 
legal aspects of the concept of land tenure have been analyzed. The existing land tenure and land ownership im-
provement based on the relevant land management documentation has been substantiated. The local community 
land management documentation has been analyzed. It has been identified, at the current stage, no measures on 
the existing land tenure and land ownership improvement in the section of inter-farm land management have been 
provisioned. The reintroduction of the norm of the development and implementation of land management projects 
on the existing land tenure and land ownership improvement has been suggested. To coordinate law provisions 
and national land management practice and to implement progressive approaches, it has been suggested that land 
consolidation is defined as a constituent of the existing land tenure and land ownership improvement. 
Keywords: land tenure shortcomings, land consolidation, land tenure and land ownership improvement, 
agricultural land, land plots reallocation.

Постановка проблеми. Питання підви-
щення ефективності сільськогосподар-

ської діяльності шляхом усунення черезсмужжя 
земельних ділянок, їх роздрібненості актуальне 
для більшості країн – як тих, що здійснюють ре-
формування земельних відносин при переході до 
ринкової економіки, так і для тих, які не проходи-
ли етап планової економіки. Для одних вказана 
проблема обумовлена особливостями роздержав-
лення та приватизації земель, для інших є ре-
зультатом тривалого процесу формування систе-
ми приватних землеволодінь і землекористувань. 
Не зважаючи на значні відмінності землеустрою 
в різних країнах, більшістю вчених визначено, 
що консолідація земель є необхідною складовою 
оптимізації землекористування, а для країн Схід-
ної Європи – одним із етапів земельної реформи. 

Розвиток вітчизняної наукової думки, адап-
туючись до реформування земельних відносин, 

відповідно до прогресивних світових тенденцій, 
зумовив появу значних термінологічних відмін-
ностей у трактуванні як заходів щодо землеустрою 
існуючих землеволодінь і землекористувань, так 
і характеристик просторових параметрів існую-
чих землеволодінь і землекористувань. 

На даний час в законодавчих актах, як і в на-
уковій літературі, використовуються поняття впо-
рядкування існуючих землеволодінь і землекорис-
тувань, консолідації земель та пов’язані із ними 
характеристики, такі як черезсмужжя, фрагмен-
тація земель тощо. Проте, відсутній структурний 
аналіз, як вказані заходи співвідносяться між 
собою. З метою теоретичного обґрунтування впо-
рядкування існуючих землеволодінь і землеко-
ристувань, гармонізації світових норм та правил 
необхідним є узгодження основних понять.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанню впорядкування існуючих земле-
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володінь і землекористувань в умовах переходу 
до ринкових відносин та окремим заходам щодо 
просторової оптимізації системи землекористу-
вання присвячені праці вітчизняних та інозем-
них вчених: Будзяка В.М., Волкова С.Н., Доро-
ша Й.М., Колганової І.Г., Краснолуцького О.В., 
Кустовської О.В., Мартина А.Г., Тихенка Р.В., 
Ткачук Л.В., Третяка А.М., Шворака А.М., 
Attenberger J., Demetriou D., Giovarelli R., 
Hartvigsen M., Lemmen C., Thomas J. та інших. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на широке 
коло досліджень вказаної проблематики, комп-
лексному аналізу та узгодженню термінології, 
яка стосується заходів щодо впорядкування іс-
нуючих землеволодінь і землекористувань на 
даний час не надавалося достатньої уваги.

Мета статті. Мета дослідження полягає 
у обґрунтуванні комплексного підходу до визна-
чення сутності основних понять і заходів щодо 
впорядкування існуючих сільськогосподарських 
землеволодінь і землекористувань. 

Виклад основного матеріалу. Поняття 
«впорядкування існуючих землеволодінь і зем-
лекористувань» та «консолідація земель» досить 
поширені в межах законодавства в галузі вико-
ристання та охорони земель України, проте не 
є уніфікованими і розмежованими. Положення 
щодо впорядкування існуючих землеволодінь 
та землекористувань та усунення недоліків зем-
леволодінь та землекористувань містяться у на-
ступних законодавчих актах: 

▪ Відповідно до Закону України «Про 
землеустрій» [1] землеустрій проводиться 
в обов’язковому порядку на землях усіх категорій 
незалежно від форми власності в разі впорядку-
вання існуючих об’єктів землеустрою (пункт «ґ» 
статті 20), якими відповідно до ст. 5 є: територія 
України; території адміністративно-територіаль-
них одиниць або їх частин; території землеволо-
дінь та землекористувань чи окремі земельні ді-
лянки. На даний час проведення впорядкування 
об’єктів землеустрою не регламентоване жодним 
іншим нормативно-правовим актом;

▪ Земельним кодексом України [2] як одне 
із основних завдань землеустрою визначена ре-
алізація державної політики щодо науково об-
ґрунтованого перерозподілу земель, формування 
раціональної системи землеволодінь і землеко-
ристувань з усуненням недоліків у розташуванні 
земель (частина 1 статті 183);

▪ Перелік видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів щодо охорони і раці-
онального використання земель, включає здій-
снення заходів щодо упорядкування орних 
земель шляхом виведення з їх складу водоохо-
ронних зон, ерозійно небезпечних та інших не 
придатних для розорювання угідь [3]; 

▪ Згідно Закону України «Про охорону земель» 
[4], черезсмужжя та конфігурація земельних ді-
лянок, що створюють перешкоди в ефективному 
їх використанні і здійсненні природоохоронних 
заходів, а також порушують ландшафтну ціліс-
ність території, підлягають упорядкуванню від-
повідно до затвердженої проектної документації 
із землеустрою (частина 4 статті 36). 

Заходи щодо впорядкування структури зе-
мельних угідь, усунення черезсмужжя, дале-

коземелля, ламаності меж, ерозійних процесів 
та інших екологічних наслідків нераціонально-
го використання земель і створення територі-
альних умов для функціонування всіх галузей 
економіки, формування й удосконалення ра-
ціональної системи існуючого землеволодіння 
та землекористування передбачалися проектами 
землеустрою щодо впорядкування існуючих зем-
леволодінь та землекористувань [1]. 

Проте, відповідно Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо визначення складу, змісту та порядку 
погодження документації із землеустрою» від 
02.06.2015 № 497-VIII [5] внесено зміни до Зако-
ну України «Про землеустрій» [1] та наразі вка-
зані проекти виключені із переліку видів доку-
ментації із землеустрою. 

Як відомо, заходи щодо впорядкування іс-
нуючих землеволодінь і землекористувань 
у вітчизняній практиці відносяться до терито-
ріального землеустрою стосовно впорядкування 
системи землекористування та внутрішньогос-
подарського землеустрою стосовно впорядкуван-
ня структури землекористувань. Покращення 
структури сільськогосподарських землеволодінь 
і землекористувань передбачено проектами 
землеустрою, що забезпечують еколого-еконо-
мічне обґрунтування сівозміни та впорядкуван-
ня угідь. Відповідно частини 1 статті 25 Закону 
України «Про землеустрій» [1], проекти землеу-
строю, що забезпечують еколого-економічне об-
ґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, 
розробляються за заявою землевласників або 
землекористувачів з метою організації сільсько-
господарського виробництва і впорядкування 
сільськогосподарських угідь у межах землево-
лодінь та землекористувань для ефективного 
ведення сільськогосподарського виробництва, 
раціонального використання та охорони земель, 
створення сприятливого екологічного середови-
ща і покращення природних ландшафтів. Від-
мітимо, що згідно Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України 
щодо визначення складу, змісту та порядку по-
годження документації із землеустрою» [5] шля-
хом внесення змін до Закону України «Про зем-
леустрій» [1] та Закону України «Про державну 
експертизу землевпорядної діяльності» [6] скасо-
вано необхідність погодження та землевпорядної 
експертизи вказаних проектів; відповідно до За-
кону України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо спрощення умов 
ведення бізнесу (дерегуляція)» [7], скасовано 
вимоги щодо використання земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення для ве-
дення товарного сільськогосподарського вироб-
ництва відповідно до проектів землеустрою, що 
забезпечують еколого-економічне обґрунтування 
сівозміни та впорядкування угідь. 

Зауважимо, що види документації із земле-
устрою та їх склад встановлюються виключно 
Законом України «Про землеустрій» (частина 3  
статті 25 [1]). Визначені законодавством види 
документації із землеустрою місцевого рівня від-
повідно до їх мети та складу не передбачають 
заходів щодо впорядкування існуючих сільсько-
господарських землеволодінь і землекористу-
вань в межах системи землекористування. 
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Таким чином, на даний час законодавчо 
залишається неврегульованим питання впо-
рядкування існуючих сільськогосподарських 
землеволодінь і землекористувань на рівні між-
господарського (територіального) землеустрою, 
зокрема, передбачених Законом України «Про 
охорону земель» [4]. Щодо внутрішньогосподар-
ського землеустрою, то розробка і впровадження 
відповідних проектів згідно чинного законодав-
ства не обов’язкова, та залишається на розсуд 
землевласника або землекористувача. 

Положення щодо консолідації земель містять-
ся у наступних нормативно-правових актах:

▪ У Земельному Кодексі України [2] зі змінами 
відповідно Закону [8] від 10.07.2018 № 2498-VIII 
визначено можливість зміни меж земельних ді-
лянок, розташованих у масиві земель сільсько-
господарського призначення, у процесі консолі-
дації земель на умовах та в порядку, визначених 
законом (пункт 8 статті 37-1);

▪ Консолідація земель сільськогосподарського 
призначення закріплена Меморандумом [9] (під-
писання та набрання чинності для України від 
09.11.2016) як напрям для співробітництва між 
Державною службою України з питань геоде-
зії, картографії та кадастру та Картографічною 
службою Королівства Норвегія у сфері геодезії, 
картографії, кадастру та земельних відносин; 

▪ Консолідація земель сільськогосподарсько-
го призначення закріплена Меморандумом [10] 
(підписання та набрання чинності для України 
від 11.05.2018) як напрям для співробітництва 
між Державною службою України з питань гео-
дезії, картографії та кадастру та Службою геоде-
зії та картографії Республіки Словенія;

▪ Відповідно до Стратегії розвитку аграрного 
сектору економіки на період до 2020 року [11] од-
нією із пріоритетних напрямів досягнення стра-
тегічних цілей є вихід Державного земельного 
банку на ринок з метою створення умов для за-
провадження вільного обігу земель сільськогоспо-
дарського призначення, зокрема шляхом їх кон-
солідації (до зняття мораторію на продаж таких 
земель сільськогосподарського призначення);

▪ Відповідно до Розпорядження «Про затверд-
ження плану першочергових заходів з виконан-
ня Державної програми розвитку внутрішнього 
виробництва» від 7 листопада 2012 р. № 970-р 
[12] очікуваним результатом залучення інвес-
тицій, створення привабливих умов для приват-
ного інвестування у сільськогосподарське вироб-
ництво передбачалося підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва за рахунок 
консолідації розрізнених ділянок в єдині, зручні 
для обробітку, інвестиційно-привабливі масиви;

▪ Відповідно до Стратегії удосконалення ме-
ханізму управління в сфері використання та охо-
рони земель сільськогосподарського призначен-
ня державної власності та розпорядження ними 
[13] не проведення заходів з консолідації земель 
виокремлено як проблему земельних відносин;

▪ Відповідно до Рамкової Програма Співро-
бітництва для України на 2016-2019 роки між 
Міністерством аграрної політики та продоволь-
ства України та Продовольчою і сільськогоспо-
дарською організацією Об’єднаних націй [14] 
у складі Пріоритетного напряму № 2 «Земельна 
реформа та продовольча безпека» передбачено 

надання підтримки розробці інструменту консо-
лідації земель.

На даний час не передбачено законодавством 
документації із землеустрою, в межах якої будуть 
здійснюватися заходи щодо консолідації земель. 

Поняття впорядкування існуючих землеволо-
дінь і землекористувань тяжіє до вітчизняної зем-
левпорядної традиції, де відповідні заходи були 
направлені переважно на усунення недоліків зем-
лекористування: черезсмужжя, далекоземелля, 
ламаності меж, вклинювання, вкраплення тощо. 

Автор [15, с. 465] впорядкування існуючих 
землеволодінь і землекористувань визначає як 
«землевпорядні дії з внесення цілеспрямованих 
змін у їх конфігурацію, площу, що поліпшують 
розміщення, структуру, межі з метою створення 
територіальних умов для підвищення ефектив-
ності використання й охорони земель, вироб-
ництва й усунення недоліків землеволодіння 
та землекористування». Тобто, сукупність захо-
дів, направлених на усунення недоліків земле-
користування.

Питання впорядкування існуючих сільсько-
господарських землеволодінь і землекористу-
вань у сучасних умовах відповідає дослідженням 
правових, економічних, технічних та технологіч-
них аспектів.

Термін «землекористування» може бути до-
слід жений у відповідних аспектах [16, с. 85]:

– в юридичному: землекористування – це по-
рядок і умови, форми, терміни, види використан-
ня землі;

– в економічному: землекористування – про-
цес використання землі як об’єкта господарства 
і пов’язані з цим суспільні відносини;

– в технічному: землекористування – тери-
торія, надана суб’єкту земельних відносин для 
конкретних цілей, яка має встановлену площу, 
фіксоване місце розташування, і точні межі; 

– в технологічному: землекористування – 
одна або декілька земельних ділянок, які вико-
ристовуються одним суб’єктом земельних відно-
син, незалежно від форм власності і виду прав на 
землю, цільового призначення і цілей надання.

Відповідно, під «недоліками землекористу-
вання» пропонується розуміти:

– порядок і умови, форми, терміни, види ви-
користання земельних ділянок;

– господарська або інша діяльність;
– відхилення в розмірах, структурі, незруч-

ності розміщення земельних ділянок, які здій-
снюються негативний вплив на економічну ді-
яльність, екологічний стан земель та умови 
життя та праці населення.

Підходи до трактування терміну «консоліда-
ція земель» теж різняться. Можна виокремити 
два принципові підходи: перший загострює увагу 
на лише покращенні просторових характеристик 
сільськогосподарського землекористування, зо-
крема автором [16, с. 115] надано визначення кон-
солідації як «комплексу землевпорядних заходів 
щодо укрупнення земельних ділянок шляхом їх 
об’єднання та впорядкування»; у більшості ж ви-
падків науковці [17, с. 11; 18, с. 133] спираються 
на рекомендації Продовольчої і сільськогосподар-
ської організації ООН (ФАО) для країн Східної 
та Центральної Європи [19, с. 19], якими консо-
лідація земель визначена як перегрупуванням 
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земельних ділянок для усунення ефекту фраг-
ментації земель з метою досягнення більш ефек-
тивного різнопланового використання сільських 
територій шляхом збалансування потреб агро-
промисловості, планування ландшафтів, охорони 
навколишнього середовища, рекреації та тран-
спорту, зокрема при необхідності в територіях для 
будівництва доріг особливого значення.

Відповідно до зарубіжного досвіду, заходи 
щодо впорядкування існуючих землеволодінь 
і землекористувань проводяться у складі проек-
тів консолідації земель (Land Consolidation) або 
перерозподілу земель (Land Reallotment / Land 
Re-Adjustment). Особлива увага до консоліда-
ції земель (англ. «Land Consolidation», франц. 
«Remembrement», нім «Flurbereinigung») у Європі 
обумовлена використання вказаного терміну для 
характеристики широкого спектру заходів щодо 
просторового впорядкування переважно сільсько-
господарських та лісогосподарських земель. Сто-
совно сутності та вживання поняття «консолідація 
земель», тим не менше, науковцями визнається 
деяка неоднозначність. Автор [20, с. 157] відмічає 
використання вказаного поняття для всіх заходів 
щодо вдосконалення сільськогосподарського зем-
лекористування та перерозподілу земель та як 
«ідеологію (концепцію) консолідації земель» ви-
значає «цілісний розвиток землекористування» 
(наприклад, у Німеччині, Норвегії, Бельгії). 

Перші ініціативи консолідації земель були 
спрямовані на підвищення ефективності веден-
ня сільського господарства шляхом оптимізації 
розмірів землеволодінь, трансформації малопро-
дуктивних угідь та створення відповідної інфра-
структури. В межах проектів консолідації земель, 
могли проводитися розселення густонаселених 
районів [19, с. 19]. Зазначимо, також, що у розрізі 
питання розселення, зокрема, переміщених осіб 
особлива увага приділяється обміну земель [21]. 

Обґрунтовано розвиток з часом від простої до 
багатоцільової консолідації земель. Проведення 
консолідації земель на сучасному етапі в країнах 
Європи відображає зміщення з часом пріоритет-
них цілей в напрямку охорони та покращення 
стану навколишнього середовища, що включає 
створення буферних зон навколо водойм, спри-
яння охороні водно-болотніх угідь, створення 
і переобладнання іригаційно-дренажної інфра-
структури, ведення боротьби з ерозією, створен-
ня соціальної інфраструктури та відродження 
сільських поселень тощо [19, с. 11–17]. 

Таким чином, за своєю сутністю, зіставляю-
чи аналіз сутності поняття консолідації земель 
відповідно до закордонного досвіду, вважає-
мо, що зазначене поняття доцільно віднести 
до впорядкування існуючих землеволодінь 
і землекористувань у вітчизняній практиці, 
в тому числі відповідно до норм, які містяться 
в законодавчих актах. Пропонується вважати 
консолідацію земельних ділянок складовою 
впорядкування існуючих землеволодінь і зем-
лекористувань (рис. 1). 

Основою впорядкування існуючих сільсько-
господарських землеволодінь і землекористу-
вань (консолідації земельних ділянок) доцільно 
вважати здійснення перерозподілу земель в існу-
ючій системі землекористування, ключовим його 
механізмом – обмін земельних ділянок. 

На нашу думку, необхідно знову передбачити 
на законодавчому рівні розробку проектів земле-
устрою щодо впорядкування існуючих землево-
лодінь і землекористувань. Заходи щодо консолі-
дації земель пропонується здійснювати у складі 
проектів землеустрою щодо впорядкування існу-
ючих землеволодінь і землекористувань. 

Висновки і пропозиції. На основі аналізу ві-
тчизняного та закордонного досвіду встановлено, 
що поняття консолідації земель та впорядкуван-
ня існуючих землеволодінь і землекористувань 
не мають єдиного трактування як вітчизняній, 
так закордонній науковій думці. Сутність кож-
ного із понять відрізняються, залежно від по-
ставлених цілей і принципів проведення відпо-
відних заходів у окремій країні, базуючись на 
законодавстві та землевпорядній традиції. Вста-
новлено, що завдання, які реалізуються шляхом 
консолідації земель відповідно до закордонного 
досвіду покладено чинним законодавством на 
впорядкування існуючих землеволодінь і земле-
користувань.

Встановлено, що основою заходів щодо опти-
мізації землекористування є усунення недоліків 
землекористування, наявність яких запропо-
новано встановлювати на основі обґрунтування 
екологічних, соціальних або економічних втрат 
(недоотриманої вигоди). Проаналізовано еконо-
мічні, технічні, технологічні, юридичні аспекти 
поняття землекористування.

З метою узгодження вітчизняної наукової 
практики землеустрою, положень законодавства 
та імплементації передового світового досвіду 
консолідацію земель запропоновано визначати 

 
Рис. 1. Ключові заходи щодо впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань 

Джерело: складено автором
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як складову впорядкування існуючих землеволо-
дінь і землекористувань. Визначені заходи щодо 
впорядкування існуючих землеволодінь і земле-
користувань здійснювати шляхом перерозподілу 
земель, ключовим механізмом якого є обмін зе-
мельних ділянок. 

Встановлено, заходи щодо впорядкування іс-
нуючих сільськогосподарських землеволодінь 

і землекористувань, як і щодо консолідації сіль-
ськогосподарських земель не передбачено доку-
ментацією із землеустрою. Пропонується заходи 
щодо консолідації земель здійснювати у складі 
проектів землеустрою щодо впорядкування існу-
ючих землеволодінь і землекористувань, зазна-
чені проекти повернути до переліку видів доку-
ментації із землеустрою. 
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