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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Об'єктивний аналіз стану землевпорядного

проектування у сільському господарстві
свідчить про відсутність науково-обгрунтова-
ного планування території сільськогосподарсь-
ких землекористувань. Через низький рівень
землевпорядної організації території сільсько-
господарських землеволодінь і землекористу-
вань втрачається основна функція земельних
ресурсів — головного засобу виробництва у
сільському господарстві, збільшуються випад-
ки наукового необгрунтованих змін цільового
призначення або категорії земель сільськогос-
подарського призначення, тіньового обігу зе-
мель, а також нехтування головних правил зба-
лансованого землекористування. Недоцільні
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У статті розглядаються актуальні проблеми розвитку землевпорядного проектування у сільському господарстві,
зокрема на землях, які використовуються для виробництва товарної сільськогосподарської продукції. Проаналізо-
вано роботу існуючої землевпорядної системи у сільському господарстві. Значну увагу приділено оцінці існуючих
проблем землеустрою. Встановлено, що головною причиною незадовільного стану організації території сільсько-
господарських землекористувань є науково необгрунтоване проведення земельної реформи. Доведено необхідність
тимчасового припинення запровадження проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтуван-
ня сівозмін та впорядкування угідь. Визначено перелік та зміст складових, для розвитку землевпорядного проекту-
вання на сільськогосподарських землекористуваннях, які містять у собі з організаційно-технологічні, нормативно-
правові, економічні та інституціональні групи. Землевпорядне проектування у сільському господарстві в першу чер-
гу повинно забезпечити процес консолідації земель, успішне завершення якої свідчитиме про можливість запровад-
ження повноцінного внутрігосподарського землеустрою сільськогосподарських землекористувань.

The article deals with the actual issues of the land management planning development in agriculture, in particular on
land used for the production of commodity agricultural products. The work of the existing land management system in
agriculture is analyzed. Considerable attention is paid to the evaluation of existing land management issues. It was found
that the main reason for the unsatisfactory state of organization of the territory of agricultural land uses is the scientifically
groundless holding of land reform. The necessity of the temporary cessation of the implementation of land management
projects, which provide the ecological and economic substantiation of crop rotation and the regulation of the land, is
proved. The list and content of components for the development of land-use planning for agricultural land use, which
includes organizational, technological, regulatory, economic and institutional groups, are determined. Land-use planning
in agriculture must first of all ensure the process of consolidation of land, the successful completion of which will indicate
the possibility of introducing a full-fledged land management system for agricultural land use.
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тенденції сучасного землеустрою несуть загро-
зу продовольчій безпеці регіонів і країни в ціло-
му.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Використання землі як природного об'єкта
та головного засобу виробництва вже довгий
час вивчалось в землевпорядній науці, в тому
числі у працях В.М. Будзяка, О.С. Будзяк,
Д.С. Добряка, А.Г.Мартина, А.Я. Сохнича,
М.Г. Ступеня, А.М. Третяка, В.М. Третяка та
інших. Неодноразово вченими було доведено,
що збалансоване використання, організація та
охорона земель сільськогосподарського при-
значення не можливо забезпечити без повноцін-
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ного землевпорядного процесу. Питання розвит-
ку землевпорядного пректування сільськогос-
подарських землекористувань були присвячені
праці Д.С. Добряка, Т.О. Євсюкова, А.Г. Мар-
тина, М.П. Стецюка, Н.Є. Стойко, А.М.Третя-
ка, Р.В. Тихенка, А.М. Швораката ін. Однак
донині відкритим залишається питання, як у
сучасних економіко-правових, соціальних умо-
вах забезпечити процес землевпорядного про-
ектування на територіях аграрних формувань.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в проведенні аналізу і

виявлення сучасних проблем землевпорядно-
го проектування у сільському господарстві та
виявлення складових, які зможуть забезпечи-
ти дію землевпорядного процесу у повній мірі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З початком земельної реформи використан-

ня земельних ресурсів у сільськогосподарсько-
му виробництві відбувалось без врахування та
розробки документації із землеустрою. За роки
розвитку приватної власності на землю сіль-
ськогосподарські землеволодіння та землеко-
ристування піддались масштабній парцеляції то
того ж методи збалансованого використання
земель переважно нехтуються суб'єктами прав
власності та користування. Землевпорядне
проектування, яке дало б змогу забезпечити ра-
ціональний просторовий розподіл продуктив-
них сил у сільському господарстві не є попу-
лярним серед землевласників та землекористу-
вачів. Ринкові відносини та реалії сьогодення
свідчать про незворотній процес зміни земель-
них відносин. Відповідно змін зазнає і процес
землевпорядного проектування, а сьогодні він
повинен виступати інструментом формування
земельного капіталу й механізмом підвищення
ефективності економіки землекористування
[1]. Це зумовлює необхідність розроблення
нових методів та способів проектування.

Науковці та фахівці в сфері земельних відно-
син у своїх роботах постійно наголошують на
заниженій увазі до землевпорядної організації
сільськогосподарських землеволодінь і земле-
користувань [5; 9]. Аналіз нинішньої ситуації в
землевпорядному процесі на землях сільсько-
господарського призначення та врахування ду-
мок науковців і фахівців у цьому напрямі, дав
змогу виділити такі проблеми сучасного земле-
устрою у сільському господарстві:

1. Земельні частки (паї), на теперішній час
залишаються без ефективного власника і кори-
стувача, в переважній більшості їх власники
здають в оренду свою власність через фінансо-

ву та фізичну неспроможність використовува-
ти її самостійно. Цією ситуацією користують-
ся юридичні особи, які займаються виробниц-
твом сільськогосподарської продукції, беручи
земельні частки (паї) в оренду за заниженими
цінами (середній розмір орендної плати на рік
становить 1093 гривні за 1 гектар) [2]. Найбіль-
ше занепокоєння викликає те, що сформована
ситуація забезпечує усі умови для відсутності
ефективного землевпорядного процесу на зем-
лекористуваннях для ведення товарного сіль-
ськогосподарського виробництва.

2. Постійна заміна векторів державного уп-
равління земельними ресурсами вносила неви-
значеність та уповільнення у процеси погод-
ження та експертиз результатів землевпоряд-
них документацій.

3. Система обліку кількісних і якісних по-
казників земельних ресурсів надто довгий час
відбувалась без застосування інформаційних
технологій. Це стало однією з причин не тільки
значної кількості помилкових даних в сучасній
системі Державного земельного кадастру, але
й надто дорогих і довгих термінів розробки
документації із землеустрою.

4. За час проведення земельної реформи
розробка схем землеустрою проводилась на
критично низькому рівні, не зважаючи на те, що
вони містять в собі інформацію, щодо раціо-
нального використання земель адміністратив-
но-територіальної одиниці і повинні бути в
пріоритеті над документацією нижчого рівня.
Але станом на сьогодні ми спостерігаємо "обер-
нену" систему землевпорядкування.

5. Однією з головних причин землевпорядно-
го забезпечення на землях сільськогосподарсько-
го призначення є відсутність ефективного конт-
ролю органами державної влади за дотриманням
оптимальних організаційно-економічних і терито-
ріальних умов землеволодіння і землекористуван-
ня. Територіальна організація сільськогоспо-
дарського виробництва здійснюється, без враху-
вання потенціалу грунтів, місця розташування зе-
мель, обгрунтування спеціалізації господарств.

6. Парцеляція сільськогосподарських земле-
користувань робить неможливим землевпоряд-
ну організацію території. Об'єднання та оптим-
ізація земельних ділянок є необхідною умовою
для повноцінного ринку земель та землевпоряд-
ного планування і проектування території
сільськогосподарських землекористувань.

Землевпорядне проектування у сільському
господарстві є невід'ємним процесом, який за-
безпечує ефективне використання земельних
ресурсів. Враховуючи існуючі перешкоди на
шляху до розвитку землевпорядного проекту-
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вання сучасні основи землеустрою повинні на-
бути оновлених принципів, які враховувати-
муть ситуацію у земельних та економічних
відносинах країни. Через те, що процес земель-
ної реформи в Україні розпочався без по-
трібного землевпорядного забезпечення, не-
обхідність якого не вимагалась законодавчими
актами, було допущено ряд технічних, органі-
заційних, економічних та екологічних помилок.
Розподіл земельних часток (паїв) проводився
землевпорядниками за відсутності необхідної
нормативно-правової бази, адже лише у 2003 ро-
ці були прийняті такі основоположні для зе-
мельних відносин закони України, як: "Про
землеустрій", "Про особисте селянське госпо-
дарство", "Про фермерське господарство",
"Про охорону земель", "Про державний конт-
роль за використанням та охороною земель",
"Про оренду землі" та "Про оцінку земель" [3].
Ці закони та нормативно-правові акти, прий-
няті у їх розвиток, спрямовані на поглиблення
та завершення земельної реформи. Але їх прий-
няття не вирішило проблему ефективного роз-
витку землевпорядного процесу у сільському
господарстві.

Що стосується внутрішньої ор-
ганізації території землекористування
сучасних аграрних формувань, вона як
правило, потребує внутрішнього впо-
рядкування, в частині організації
сівозмін, польових доріг, захисних
лісових насаджень тощо. У більшості
випадків внутрішньогосподарський
землеустрій, є обов'язковим заходом
[4]. На рисунку 1 зображено сучасну
систему землевпорядного проекту-
вання у сільському господарстві. Слід
додати, що вона описує існуючий зем-
левпорядний процес саме на сільсько-
господарських землекористуваннях,
які займаються виробництвом товар-
ної сільськогосподарської продукції.
Землевпорядне проектування теоре-
тично забезпечує регулювання відно-
син між землевласником та юридич-
ною особою, яка використовує зе-
мельну ділянку, а також органами уп-
равління та контролю за використан-
ням земельними ресурсами. Варто до-
дати, що внутрішньогосподарський
землеустрій досить уніфікований за
складом та змістом не дивлячись на те,
що кожне землекористування містить
у собі індивідуальні умови виробницт-
ва, територіального розміщення, а та-
кож можуть залежати від господарсь-

кого устрою і форм власності на землю.
Законодавчі акти, які регулюють землевпо-

рядне проектування у сільському господарстві
вимагають удосконалення. Оскільки досі не має
належного правового врегулювання проблем
земель колективної власності, оскільки під час
приватизації земель колективних сільськогос-
подарських підприємств паюванню підлягали
лише сільськогосподарські угіддя — рілля, ба-
гаторічні насадження, сіножаті та пасовища, а
несільськогосподарські угіддя, що раніше були
передані у колективну власність, до процесу
розподілу залучені не були на цих угіддях роз-
міщена інфраструктура, необхідна для веден-
ня сільськогосподарського виробництва госпо-
дарські двори, механізовані токи, тракторні
бригади, гаражі, полезахисні лісосмуги, ко-
лишні колгоспні ліси тощо [5]. Зокрема існують
суттєві проблеми і з використанням земельних
ділянок під запроектованими при проведенні
паювання польовими дорогами. Переважна
більшість таких доріг до цього часу є колектив-
ною власністю колишніх членів колективних
сільськогосподарських підприємств, у зв'язку
з чим законним чином оформити право корис-
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Рис. 1. Система землевпорядного проектування
у сільському господарстві
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тування ними неможливо. Як було зазначено
вище, в переважній більшості вони не сформо-
вані в окремі земельні ділянки, і фактично ви-
користовуються не як дороги, а як рілля. З ура-
хуванням того, що загальна площа таких доріг
складає біля 2 % площі кожного масиву, загаль-
на їх кількість в Україні складає біля 500 тис.
га. Значною проблемою є також і стан польо-
вих лісосмуг та інших захисних насаджень, що
обмежують масиви земель сільськогосподарсь-
кого призначення і створені для їх обслугову-
вання. Земельні ділянки під такими насаджен-
нями продовжують перебувати у колективній
власності колишніх членів колективних сіль-
ськогосподарських підприємств. Завдяки бага-
торічній законодавчій невизначеності механі-
зму управління землями колективної власності,
такі землі фактично не мають реального влас-
ника (землекористувача), внаслідок чого лісос-
муги масово вирубуються, що вже в даний час
сприяє ерозії грунтів та несприятливо впливає
на стан довкілля [6]. Відповідно, такі умови уне-
можливлюють забезпечення раціонального
землевпорядкування території новостворених
аграрних формувань.

Якщо говорити про сучасну організацію те-
риторії сільськогосподарських землекористу-
вань, то потрібно відмітити, що законодавством
не виділено виду документації із землеустрою,
який був традиційним у часи Радянського Со-
юзу, але передбачено інші види документації,
яка може бути розробленою для території
аграрного підприємства, а саме:

— проекти землеустрою щодо приватизації
земель державних і комунальних сільськогоспо-
дарських підприємств, установ та організацій;

— проекти землеустрою, що забезпечують
еколого-економічне обгрунтування сівозміни
та впорядкування угідь;

— проекти землеустрою щодо організації
території земельних часток (паїв);

— технічна документація із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земель-
ної ділянки в натурі (на місцевості);

— робочі проекти землеустрою;
— технічна документація із землеустрою

щодо встановлення меж частини земельної
ділянки, на яку поширюються права суборен-
ди, сервітуту;

— технічна документація із землеустрою
щодо поділу та об'єднання земельних ділянок;

— технічна документація із землеустрою
щодо інвентаризації земель [7].

Донедавна особливої уваги заслуговували
проекти землеустрою, що забезпечують еколо-
го-економічне обгрунтування сівозмін та впо-

рядкування угідь. До цих робіт була прикута
увага державних органів влади, органів місце-
вого самоврядування, працівників у сфері земле-
впорядкування зокрема, аграрних підприємств.
Це було спричинено прийняттям в 2009 році Вер-
ховною Радою України Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо збереження родючості грунтів",
який набрав чинності 9 серпня 2010 року. Згідно
з цим законом, земельні ділянки сільськогос-
подарського призначення для ведення товар-
ного сільськогосподарського виробництва ви-
користовуються узгоджено з розробленими та
затвердженими в установленому порядку про-
ектами землеустрою, що забезпечують ефек-
тивну з еколого-економічних позицій структу-
ру сівозмін та впорядкування угідь і передба-
чають заходи з охорони земель. Використання
цих земельних ділянок без затверджених у ви-
падках, визначених законом, проектів землеус-
трою, що забезпечують еколого-економічне
обгрунтування сівозміни та впорядкування
угідь — тягнули за собою накладення штрафу
на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян і на поса-
дових осіб — від трьохсот до п'ятисот неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян [8].

З 5 квітня 2015 року набрав чинності Закон
України № 191-VIII "Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо спро-
щення умов ведення бізнесу (дерегуляція)",
який передбачає скасування обов'язку земле-
власників та землекористувачів земельних
ділянок сільськогосподарського призначення
для ведення товарного сільськогосподарсько-
го виробництва використовувати і розробляти
проекти землеустрою щодо еколого-еконо-
мічного обгрунтування сівозміни та впорядку-
вання угідь (далі проекти сівозмін) [8]. Та вар-
то зазначити, що за період дії Закону "Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо збереження родючості грунтів" роз-
робка та впровадження цього виду докумен-
тації із землеустрою спричинила значну кіль-
кість дискусійних питань.

Проекти сівозмін є єдиним видом землевпо-
рядної документації передбаченої законодав-
ством, яка забезпечує повну внутрігосподарсь-
ку організацію землекористування. Та варто
зазначити, що зняття норми про обов'язкове їх
запровадження в сучасних умовах є доволі об-
грунтованим. Цьому сприяють і зазначені вище
неврегульовані питання колективної власності,
недостатнє інформаційне забезпечення, а та-
кож інші проблеми сучасного землеустрою, що
були перелічені вище.
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Сучасні недосконалі економіко-правові
умови у земельних відносинах диктують не-
обхідність пошуку нових і спрощених поглядів
на землевпорядне проектування у сільському
господарстві. Усі роботи з землевпорядкуван-
ня тимчасово необхідно обмежити встановлен-
ням і відновленням меж, робочими проектами
землеустрою для забезпечення відновлення і
підвищення якісних показників грунтового по-
криву, без вирішення питань розташування і
розвитку виробництва та інфраструктури.

З метою диференціації дій щодо забезпе-
чення землевпорядного проектування сіль-
ськогосподарських землекористувань у таб-
лиці 1 акумульовано організаційно-економічні
складові, які зможуть забезпечити дію земле-
впорядного процесу у повній мірі. Відповідно
до таблиці 1, нинішні економічні умови вима-
гають завершити процедури з законного набут-
тя прав на землю юридичних і фізичних осіб,
зупинити процедури тіньового ринку земель.
Особливо важливим аспектом є удосконален-
ня механізмів державного управління земель-
ними ресурсами, сучасний землеустрій потре-
бує технічного і технологічного оновлення, яке
сприятиме застосуванню ресурсозберігаючих
технологій сільському господарстві.

Першочергового вирішення потребує пробле-
ма парцеляції земель сільськогосподарського
призначення. Земельні частки (паї), які відігра-
ють головну роль в системі агропромислового

комплексу країни, були наділені громадянам з ме-
тою підвищення продуктивності сільськогоспо-
дарського виробництва, ведення садівництва та
городництва, вирішення житлових питань. Не-
зворотній початок ринку земель вимагає запус-
ку землевпорядного механізму, який забезпечить
консолідацію земель. Дія такого механізму може
бути забезпечена при активній роботі уповнова-
жених органів місцевої влади та повноцінним
інформаційним забезпеченням.

Власники земельних ділянок повинні знати
і володіти повною та достовірною інформацією
про потенційних користувачів їх земельних
ділянок, що своєю чергою забезпечить ста-
більні та ефективні ділові відносини, покращить
соціальні умови сільських територій, а також
сприятиме оптимізації сільськогосподарсько-
го землекористування.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективний землевпорядний процес земель
сільськогосподарського призначення повинен
враховувати нинішні суспільні умови та еко-
номічні відносини та забезпечити початок циві-
лізованого ринку земель, стабільність прав на
земельні ділянки, повне і доступне інформац-
ійне забезпечення для планування розвитку
регіонів. Це дасть змогу знизити розвиток мо-
нополії та латифундій у сільському госпо-
дарстві, які перешкоджають забезпеченню ста-

Таблиця 1. Організаційно-економічні складові розвитку землевпорядного забезпечення
сільськогосподарських землекористувань

№ 
з/п 

Складові Результат дії 

 Організаційно-технологічні 
1  

Оновлення ГІС технологій 

оновлення планово-картографічних матеріалів 

наповнення системи державного земельного кадастру  

єдине інформаційне середовище управління земельними 

ресурсами 

зниження вартості проектно-кошторисних робіт за рахунок їх 

автоматизації 

відносне скорочення термінів виконання проектних робіт 

2  Завершення реєстраційних робіт з отримання 

права власності на земельну ділянку 

виявлення не витребуваних земельних часток на місцевості 

 Нормативно-правові 
3  Початок та регулювання  ринку земель  

формування сприятливих умов для планування та 

землевпорядного проектування сільськогосподарських 

землекористувань 

4 Забезпечення консолідації земель  

5 Врегулювання проблем земель колективної 
власності 

6 Удосконалення та розробка нормативно-
правової бази  

наявність затверджених методичних рекомендацій, щодо 
консолідації земель, внутрігосподарського землеустрою, а також 

законодавчо невизначених територій 

 Економічні 
7 Державна фінансова підтримка 

землевпорядного забезпечення  

розробка державних програм з фінансування землевпорядного 

проектування на землях сільськогосподарського призначення 

 Інституціональні 
8 Збільшення кількості науково-дослідних та 

проектно-вишукувальних установ у сфері 

землеустрою 

збільшення кількості науково-дослідних установ 

покращення рівня кадрового забезпечення 

9 Удосконалення державного регулювання 

земельних відносин 

забезпечення контролю за своєчасним та якісним 

землевпорядним проектуванням 

забезпечення прозорості та якості землевпорядних експертиз 
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лого землекористування. Перед землевпоряд-
ною наукою першочерговим завданням стоїть
зміна напрямів розвитку землевпорядного про-
ектування саме територій аграрних формувань.
Тому складові розвитку землевпорядного за-
безпечення сільськогосподарських землекори-
стувань вимагають невідкладних наукових до-
сліджень і рекомендацій.
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