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Методологія дослідження.  У процесі дослідження використані такі методи: абстракції –

при  визначенні  сутності  категорій  «добровільна»  і  «примусова  консолідація  земель

сільськогосподарського  призначення»;  діалектичний –  при  вивченні  всієї  сукупності  умов

розвитку консолідації земель сільськогосподарського призначення та методичних підходів щодо

її здійснення; порівняння – при встановленні спільних і відмінних ознак між добровільною та

примусовою  консолідацією  земель; абстрактно-логічний  –  при  виявленні  логічних

взаємозв’язків між різними методичними підходами консолідації  земель; аналізу й синтезу –

при  встановленні  причинно-наслідкових  зв’язків  між  ключовими  чинниками  формування

організаційної структури консолідації земель сільськогосподарського призначення. 

Результати.  Визначено, що в українських реаліях доцільним є використання наступних

методичних підходів з консолідації  земель сільськогосподарського призначення: добровільної

групової,  добровільної  індивідуальної  та  комплексної.  Ключовими  чинниками  формування

організаційної  структури консолідації  земель  сільськогосподарського призначення є:  правова

база,  легітимність,  прозорість,  участь,  інституційність,  джерела фінансування, цілі,  заходи та

охорона навколишнього середовища. 

Новизна. Розроблено парадигму консолідації земель сільськогосподарського призначення

та її методичних підходів, яка: дозволяє визначити та наочно зрозуміти ключові чинники, що

найбільш впливають на встановлення сутності та змісту консолідації; дає наочне уявлення про

причинно-наслідкові  зв'язки  чинників  консолідації  земель,  що  впливають  на  її  розвиток;

відтворює  досить  повну  картину  всіх  можливих  основних  причин  обрання  необхідного

методичного підходу; сприяє виявленню прогалин в існуючому законодавстві; залишає простір

для постійного доопрацювання, коригування та доповнень.

Встановлено,  що  добровільна  консолідація  земель  сільськогосподарського  призначення

спрямована лише на вирішення проблем приватного індивідуального характеру, в той час як

примусова –на захист суспільних інтересів.

Практична  значущість.  Запропонована парадигма  консолідації  земель

сільськогосподарського  призначення  та  її  методичних  підходів  може  слугувати  своєрідною

дорожньою картою розвитку консолідації земель в Україні. 



Ключові  слова: консолідація  земель;  землі  сільськогосподарського  призначення;
добровільний, примусовий, методичний підходи до консолідації земель; фактори, що впливають
на консолідацію земель.
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