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Аннотация. Обоснована целесообразность расширения в западных об-
ластях Украины (особенно Ивано-Франковской области) фенхеля. Изложены 
результаты исследования фенологии растений фенхеля с определением по-
нятий: фенологический состав, феногенетическая и фенокритическая фаза.

Освещена целесообразность комплексного использования сортов 
Крымский, Черновицкий местный и Черновицкий 3 как фактора положи-
тельного влияния на увеличение урожая семян. Составлена фенологическая 
карта развития растений. 

В условиях Предкарпатской низменности Ивано-Франковской области 
фенхель, как правило, посеянный в начале второй декады апреля (темпера-
тура воздуха – 8-12°С), всходит 28-30 мая, полностью формирует стебель 
3-8 июля, 28-31 июля – отмечается массовое цветение, а 20-25 августа – 
созревание плодов. В целом вегетационный период составляет 145-150 су-
ток (в среднем с 21 апреля по 16 сентября), а выращивание – 150-160 суток.

Ключевые слова: фенхель, фенология, фенофаза, фенологический 
спектр, феногенетика, фенокритическая фаза.
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Annotation. The article considers some issues land management abroad. The 
term «land management» was first used in 1906 and, in contrast to the survey, 
more widely understood and pursued not only whole legal registration of land 
boundaries, but also adapt to land the most profitable economic use, such as how 
economic activities streamline land ownership.  In many countries, the part of land 
management actions are related to the different shooting terrain mapping, the 
performance measurements, which are concentrated in the services that deal with 
land cadastre. The land management, while is organizing the executive authorities 
at various levels (national, regional, local), depending on their competence. Our 
understanding and definition of «land» as a system of measures for the organization 
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and rational use of land in most foreign countries is absent, despite the fact that 
all land management actions are taking place that is called differently. There is 
no analogue of the word «land management». He transferred foreign authors are 
not the same way. In English as «Land Use Planning» – land use planning; «Land 
Management» – land management; «Land Survevy» – surveying, land surveying, 
although experts in all these terms to understand specific land management actions. 
Close, but not equivalent analogues land in French is the word «Amanagment 
Foncier», in German –- «die Flurbereinigung».

Keywords: land management, cadastre, land use planning, land and cadastral 
works, land surveying, land surveying projects.
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досвід ЗеМлеустроЮ в Зарубіжних країнах
Розглянуто окремі питання досвіду землеустрою за кордоном. У бага-

тьох країнах частина землевпорядних дій пов’язана з різними зйомками міс-
цевості, складанням карт, виконанням вимірювань, що концентрувалися в 
службах, які займаються земельним кадастром. Землеустрій при цьому ор-
ганізовують органи виконавчої влади різного рівня (державного, регіонально-
го, місцевого) залежно від своєї компетенції. Тому досвід знання землеустрою 
за кордоном є сьогодні актуальним питанням для України.

Ключові слова: землеустрій, кадастр, планування використання земель, 
земельно-кадастрові роботи, межування земель, землевпорядні проекти.

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Сьогод-
нішній стан землеустрою зумовлено, в основному, історичними 
причинами, неоднаковими земельними відносинами і харак-
тером земельної власності в XX столітті в Україні і за кордоном, 
а також деякою мірою ізоляцією нашої землевпорядної науки 
в цей час. Тому, якщо наукові фундаментальні роботи в галузі 
геодезії наших вчених отримали визнання і добре розумілися 
за кордоном, перекладалися на іноземні мови, то підручники із 
землеустрою застосовувалися тільки в соціалістичних країнах 
Східної Європи, Китаї, Монголії, В’єтнамі, які мали однакову 
земельну політику [5].

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатко-
вано розв’язання даної проблеми. Термін «землеустрій» вперше 
застосований 1906 року і, на відміну від межування, розумівся 
ширше та переслідував не тільки цілі правового оформлення меж 
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земельних ділянок, але й пристосування землі до найбільш вигід-
ного господарського використання, а саме: як діяльність з еконо-
мічного впорядкування землеволодінь [1, 5].

Так, в різний час переважало адміністративно-правове, 
соціально-технічне та організаційно-господарське розуміння 
землеустрою. Адміністративно-правова концепція землеустрою 
була запропонована в дослідженнях професорами О.A. Хапке, 
Н.П.  Рудіним, Б.С. Мартиновим. На їх думку, суть землеустрою 
включала в себе правовий зміст, а сам землеустрій визначався як 
«…діяльність державної влади, яка заснована на встановлених в 
законі засадах і направлена на перетворення існуючих земельних 
прав окремих власників з метою створення самостійних позе-
мельних володінь». Соціально-технічного напряму земле-
устрою притримувались професор Ф.Г. Некрасов, К.М. Сазонов, 
B.I.  Кірко, А.А. Ржаніцин. Вони вважали, що в основі земле-
устрою лежать технічні дії з пристосування земельних площ (їх 
розмірів, конфігурації, розміщення) до соціально-виробничих 
цілей і завдань.

Організаційно-господарську точку зору на суть змісту 
землеустрою висунув професор І.Є. Герман. Він визначав земле-
устрій як «…переділ маєтків по формі і змісту в стан, найбільш 
придатний і вигідний в цілях сільського господарства». Дану 
точку зору потім розвивали багато вчених-землевпорядників – 
І.В. Мозжунін, Н.П. Огоновський, В.В. Редькін та інші. Таке одно-
стороннє розуміння землеустрою неодноразово критикували 
професор П.М. Перший, І.Д. Шулейкін, С.А. Удачін. У поняття 
землеустрою вони обов’язково включали його технічну, правову 
й економічну сторони.

Відомий вчений П.М. Перший ще в 20-х роках протиставляв 
організаційно-правовому і землемірно-технічному напрямкам, 
які панували в землевпорядній науці тих років, соціально-еконо-
мічний. Він, володіючи силою наукового передбачення, звертав 
увагу на те, що при плановій системі народного господарства 
землевпорядне пристосування території стає продуктом органі-
зуючих дій держави, спрямованих на розвиток продуктивних сил 
суспільства в формах суспільного колективного господарства. 
Вагомий вклад в розвиток науки землеустрою внесли такі вчені, 
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як   Кірсанов В.О., Шулейкіна О.О., Гендельман М.А., Новаков-
ський Л.Я., Третяк A.M. [2, 5].

Метою статті є висвітлення теоретичних аспектів форму-
вання досвіду землеустрою в зарубіжних країнах і його розвиток. 

виклад основного матеріалу дослідження. У багатьох 
країнах частина землевпорядних дій, пов’язана з різними зйом-
ками місцевості, складанням карт, виконанням вимірювань 
концентрувалися в службах, які займаються земельним када-
стром або геодезією і картографією. 

Землеустрій при цьому організовують органи виконавчої 
влади різного рівня (державного, регіонального, місцевого) 
залежно від своєї компетенції. При цьому землевпорядні роботи 
включають в себе наступні дії: 

планування використання земель (Land Use Planning) в різних 
адміністративно-територіальних утвореннях. Роботи з плану-
вання використання земель аналогічні схемам землеустрою 
різного рівня, які розробляються в Україні.

Необхідність розробки планів, які намічають використання 
земель на перспективу в Західній Європі, визначалася ростом 
міст та природоохоронними цілями. Плани використання земель 
одночасно вирішували питання охорони довкілля, перерозпо-
ділу земель між міським, сільським та лісовим господарством, 
промисловими, транспортними й іншими галузями, містобу-
дування і земельно-господарської облаштованості в межах і за 
межами міських територій. 

Плани поділяються на генеральні, що складаються, як 
правило, на регіон з терміном дії 20-25 років і місцеві (муніци-
пальні) з терміном дії від 5 до 15 років. Базою будь-якого плану є 
зонування, де вся територія, яка землевпорядковується, поділя-
ється на зони: сільськогосподарську, лісову, забудовану, першо-
чергової забудови для індивідуальних і суспільних потреб і т.і. 
Наприклад, у Франції на територію приморських Альп розроб-
лено три генеральних плани: регіон Ніцци (36 комун), регіон 
Грасса, Канн, Актину (25 комун), регіон Монто (13 комун).

Генеральний план конкретизується в планах впорядкування 
територій комун («Plan d’occupation des sols»), які розробляються 
на термін 5 років у масштабах 1:2500, 1:5000 залежно від площі 
цих муніципальних утворень. У Франції 15,4 тис. комун з 36 тис. 
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уже мають такі затверджені плани. Об’єктом землеустрою тут 
виступає територія комуни (від 500 до 2000 га) з числом жителів 
від 1500 до 2500 чоловік. Плановою основою служить земельно-
кадастрова карта.

Намічене в таких планах зонування є обов’язковим. 
На приклад, у зоні, наміченій для розширення промислового 
будівництва, приватні ділянки підлягають вилученню (вику-
повуються комуною), а житлові будинки – відселенню. У зонах 
розширення будівництва спочатку прокладаються дороги і всі 
комунікації.

Зонування визначає і процеси ціноутворення. Наприклад, 
якщо ділянка сільськогосподарських земель попадає в зону зміни 
цільового призначення і на ній можливе будівництво, то її ціна 
зростає в кілька разів.

Такі плани облаштованості земель складаються в останні 
роки не тільки у Західній Європі, але й інших країнах та Китаї;

організація раціонального використання та охорони земель 
на основі державних, регіональних і муніципальних програм та 
методів державного управління земельними ресурсами (Land 
Management). У ряді країн здійснення основних заходів щодо 
організації раціонального використання та охорони земель взяла 
на себе держава. Лідером в цьому напрямку є США. У системі 
МСХ діє спеціальна Служба охорони ґрунтів, раніше Ґрунтова 
служба (Soil Survey), подібна до нашої землевпорядної служби. 

У випадку виділення територіальних зон відомства штатів 
районують землі штату по визначеному функціональному рівню. 
Базуючись на цьому, місцева влада має можливість регулювати 
розміщення тих чи інших об’єктів на своїй території. Після 
прийняття з 1972 р. федерального закону «Про керування прибе-
режними землями» (The Coastal Zone Management ACT) особливу 
роль у практиці стало відігравати регулювання використання 
прибережних зон;

проведення робіт з межування земель (Land Survey). Основою 
для проведення робіт з межування земель в зарубіжних країнах є 
земельно-кадастрові зйомки (зйомки меж). Вони поділяються на 
первинні, коли відсутні земельно-кадастрові плани або потрібно 
їх повне відновлення у зв’язку з новими законодавчо визначе-
ними технічними умовами, та оновлювані, коли формуються 
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або змінюються площі земельних ділянок, правові і фактичні 
земельні відносини на частині території, яка землевпорядкову-
ється.

Оновлювані земельно-кадастрові зйомки в нашому розумінні 
являють собою комплекс робіт з територіального (міжгоспо-
дарського) землеустрою у зв’язку з утворенням нових і впоряд-
куванням існуючих землеволодінь та землекористувань, відве-
денням земельних ділянок для різних цілей, межуванням земель. 
При проведенні таких робіт на сільськогосподарських землях 
проводиться також бонітування ґрунтів (оцінка земель).

Дані роботи в різних країнах проводяться землевпорядни-
ками, які здійснюють земельно-кадастрові дії на підставі законів. 
Наприклад, у Швейцарії є «Постанова про кадастрову зйомку 
(VAV)» від 18 листопада 1992 р.; «Технічне розпорядження про 
кадастрову зйомку (TVAV)» від 10 червня 1994 р.

Кадастрові зйомки в цій країні проводяться у приватних 
бюро, які є в муніципальних утвореннях (громадах) на основі 
договорів із громадою. Кадастрові бюро кантонів відповідають 
за проведення кадастрових зйомок, затверджуючи технічні 
інструкції з проведення робіт на основі TVAV і здійснюють 
контроль за землевпорядкуванням.

Дирекція кадастру, як вищий орган у кадастрових зйомках, 
входить до складу Федерального відомства державної топографії, 
що відноситься до Департаменту оборони, безпеки і спорту 
Швейцарії. У Департаменті юстиції та поліції уряду є Федеральне 
відомство юстиції, в якому діє Федеральна служба поземельної 
книги. У поземельну книгу вносяться: нерухомість (із планами 
земельно-кадастрової зйомки), права на ділянки, гірничодобувну 
діяльність, частини часткової власності на земельні ділянки. Вона 
складає основу кадастру прав на нерухомість.

В інших країнах, наприклад, у Швеції, Фінляндії, Голландії, 
Іспанії земельно-кадастрові зйомки в частині здійснення терито-
ріального (міжгосподарського) землеустрою проводять земельні, 
земельно-кадастрові і топографо-геодезичні служби та їхні тери-
торіальні підрозділи на місцях.

Так, в Іспанії, в середині 80-х років був створений Центр 
земельного кадастру. У Великобританії земельно-кадастровими 
зйомками (землеустроєм) займається Державна топографічна 
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служба, що 1996 р. одержала статус відомства при уряді країни. 
У  Швеції землевпорядні дії виконує Національна земельна 
служба (National Land Survey);

землеустрій з удосконалення землеволодінь та землекорис-
тувань (Land Consolidation). Якщо земельно-кадастрові зйомки 
за рубежем є засобом формування нерухомості, то даний вид 
землевпорядкування використовується як метод поліпшення 
нерухомості. У ряді європейських країн консолідація земель 
проводилася на підставі законів (актів) «Про формування неру-
хомості» або спеціальних законів з об’єднання земельних ділянок.

Дані роботи проводилися в Європі, в першу чергу, на землях 
сільськогосподарського призначення і на лісових угіддях (там, де 
є приватна власність на ліси). Найбільше інтенсивно ці роботи 
велися з середини XIX ст. до 30-х років XX ст., коли в Європі 
відбувалося укрупнення фермерських господарств. У даний час 
консолідація земель проводиться в багатьох країнах у досить 
великому обсязі. Це, насамперед, країни Північної Європи 
(Швеція, Фінляндія, Норвегія), Польща (південні райони) та ін.

Роботи здійснюються на основі спеціальних землевпорядних 
проектів з консолідації земель. Їх розробляють державні або 
приватні компанії (підприємства), що мають відповідні ліцензії 
на землевпорядні роботи;

землевпорядкування на землях сільськогосподарського призна-
чення (внутрішньогосподарський землеустрій). Витоки цього 
виду робіт йдуть з початку XIX ст. з Німеччини, коли потрібні 
були не тільки землеміри (геометри), але й фахівці із землеустрою 
сільськогосподарських земель. Спочатку їх називали культуртех-
нічними інженерами. Вони володіли геодезичними знаннями і 
при проведенні земельно-кадастрових зйомок одночасно буду-
вали дороги, виносили в натуру осушувальні та зрошувальні 
канали, планували господарські центри, ділили землю на сіво-
зміни та поля. 

Уже зараз дані проекти перетворилися в землевпорядну доку-
ментацію, що розробляється не тільки на одне землеволодіння, 
але й на певну еколого-ландшафтну структуру, що включає у 
свій ареал кілька фермерських господарств. Завдання таких 
проектів землеустрою, які активно розробляються в Німеччині, 
Австрії, Угорщині, Чехії, Словаччині та інших країнах – вибрати 
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оптимальні види землекористування, раціональний склад угідь 
та посівів на основі вимог агроекології з розміщенням інших 
природо охоронних та інженерно-господарських елементів орга-
нізації території.

Друга частина проектів землеустрою пов’язана зі створенням 
системи протиерозійних заходів, терасуванням або консерва-
цією земель на основі інженерних розрахунків змиву ґрунтів. Ці 
проекти розробляються в США, Канаді, Іспанії, Франції, Італії, 
Болгарії, Румунії, Туреччині та інших країнах. Для багатьох 
розвинених зарубіжних країн організація землеустрою за останні 
роки має загальні риси [2, 4].

По-перше, більша частина землевпорядних замовлень, і 
насамперед державних, розподіляється на конкурсній основі між 
державними і приватними компаніями. Для цього здійснюються 
тендери, торги, конкурси тощо. 

По-друге, землеустрій, який охоплює великі території та 
значну кількість землевласників і землекористувачів, прово-
диться за участю «промоуторів» – осіб або компаній, учасників 
земельного ринку, які беруть на себе ініціативу у здійсненні намі-
чених заходів. 

По-третє, проекти землеустрою все більше розробляються 
за участю та під контролем органів державної та місцевої влади 
під гаслом «Першочергове служіння суспільним інтересам».

По-четверте, землевпорядкування набуває явний природо-
охоронний характер, у зв’язку з чим проводиться незалежна 
експертиза проектів землеустрою [3, 4].

У Швеції та Франції, а також Швейцарії останнім часом 
розвивається  такий напрямок землеустрою, як геоматика, орієн-
тований на застосування нових інформаційних технологій у 
сфері землекористування, ГІС та ЗІС-систем.

У цілому в європейських країнах землевпорядкування 
є спеціалізацією, яка починається з 4 і 5 курсів геодезичних 
спеціаль ностей. Останнім часом вона розвивається і на спеціаль-
ностях інформаційного, економічного, сільськогосподарського 
та природоохоронного профілів.

Таким чином, землевпорядне освіта за кордоном розви-
вається в різних напрямках, забезпечуючи землевпорядникам 
широту своєї професії [1, 4].
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висновки. Землеустрій за кордоном включає в себе не 
тільки технічні дії, але й певний земельно-кадастровий процес, 
пов’язаний з реєстрацією земельних ділянок та інших об’єктів 
нерухомого майна й угод з ним, він історично акумулював у собі 
більшу частину землевпорядних робіт.

Пристосовуючись до української термінології, зміст земле-
устрою в зарубіжних країнах є таким:
–  розробка державних, регіональних і муніципальних програм 

використання та охорони земель;
–  складання генеральних і місцевих планів використання зе-

мель;
–  складання проектів межування земель (об’єднання земель 

Land Consolidation); 
–  поділ нерухомості (Subdivision);
–  визначення меж (Delimitation); 
–  винос меж в натуру (Demarcation);
–  складання проектів утворення нових та впорядкування іс-

нуючих землеволодінь і землекористувань (формування зе-
мельної власності (Real Properti Formation);

–  перепланування земельних ділянок (Reallatment);
–  складання проектів відведення формування земельної влас-

ності (Real Properti Formation);
–  придбання земельних ділянок (Land Acquisition);
–  складання проектів землеустрою на сільськогосподарських 

землях (еколого-ландшафтна організація території);
–  складання проектів внутрігосподарського землеустрою;
–  складання інвестиційних проектів для земельних покращень.

Необхідно зазначити, що багато положень не можуть бути авто-
матично перенесені в нинішню систему землеустрою. Основними 
причинами цього є відмінності в характері земельних відносин, 
розмір території та адміністративно-територіальний устрій при 
нормативно-правовому забезпеченні, рівні матеріально-технічної 
бази та сучасному стані технології виконання робіт, але в подаль-
шому вивченні бажано використовувати дані положення.
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Аннотация. Рассмотрены отдельные аспекты опыта землеустройства 

за рубежом. Во многих странах часть землеустроительных действий, 
связанная с различными съемками местности, составлением карт, 
выполнением измерений, концентрировались в службах, занимающихся 
земельным кадастром. Землеустройство при этом организуют органы 
исполнительной власти различного уровня (федерального, регионального, 
местного) в зависимости от своей компетенции. Поэтому опыт знания 
землеустройства за рубежом сегодня является актуальным вопросом для 
Украины.
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Annotation. The main conceptual principles of sustainable land management 
in the first place should provide for the protection of land resources, preservation of 
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