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У статті наведено результати системного аналізу  проблеми використання та відновлення 

зрошення земель в Україні, представлені результати типізації умов водоземелекористування 

у зоні дії зрошувальних систем та запропоновані методологічні підходи до розробки 

інтегрованих планів консолідації водних та земельних ресурсів. 
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1. Вступ  
Основним завданням у галузі меліорації земель на півдні України є забезпечення 

ефективного використання водних та земельних ресурсів. Цю проблему необхідно 

вирішувати, як  при використанні зрошення у межах діючих зрошувальних систем, так і при 

розробці планів відновлення зрошення на територіях, де внутрігосподарські зрошувальні 

системи повністю вийшли з ладу.  

Відновленню зрошення на окремих територіях перешкоджають порушення 

технологічної цілісності зрошувальної мережі у зв’язку з розпаюванням  земель  та 

невизначеність права власності на внутрігосподарські зрошувальні системи. Вирішення цих 

проблем потребує послідовного прийняття комплексу організаційних і технологічних 

рішень, у тому числі з розробки інтегрованих планів консолідації  водних та земельних 

ресурсів. Виходячи з природи об’єкту управління – водоземлекористування, необхідним є 

також  системний підхід до вирішення задач планування зрошення на різних просторово - 

часових рівнях. 

2. Системний аналіз проблем використання зрошення  

Внаслідок  реформуванням агарного сектору в останні десятиріччя система зрошення 

на великих площах сільгоспугідь, що розташовані  в основному  у південному регіоні   

України, зазнала суттєвих економічних  впливів  та одночасно  впливів  природного 

характеру, що обумовлені зміною клімату [1]. До зовнішніх економічних  факторів впливу 

перш за все слід віднести наступні: приватизацію земель, перехід до системи платного 

водокористування, коливання  цін на енергоносії та сільськогосподарську продукцію, втрату 

ринків збуту сільськогосподарської продукції, що були доступні за часи Радянського Союзу. 

Короткотермінові під великі відсотки банківські кредити у сільському господарстві також 

суттєво впливають на можливість нових господарств інвестувати у відновлення 

внутрігосподарської зрошувальної мережі. Це в свою чергу пов’язано з відсутністю у малих 

та середніх сільгосппідприємств достатньої для банків застави. Тільки великі, потужні 

господарства, що мають достатньо розвинуту матеріальну базу та будівлі, а також закордонні 

інвестори та крупні агрохолдінги  можуть долати цю проблему за рахунок  своїх активів та 

доступів до міжнародних фінансових ринків. Але навіть і такі господарства у багатьох 

випадках використовують зрошувані землі для вирощування зернових у богарних умовах,  

щоб отримати швидкі надприбутки без вкладання значних коштів у відновлення зрошення. 

Така ситуація обумовлюється незавершеністю земельної реформи  та недостатнім державним 

регулюванням у питаннях використання зрошуваних земель.  За таких економіко-

організаційних умов  функціонування зрошувальних систем може спостерігатись суттєве 
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зменшення  або навіть  втрата прибутковості зрошуваного землеробства та відмова  від 

застосування зрошення ще більшої кількості господарств.  

Високі кредитні ставки та нестабільні ціни на продукцію та матеріально-технічні 

ресурси можуть  завдати дуже суттєвого удару для всього водогосподарсько-меліоративного 

комплексу півдня України. На фоні економічних проблем  погіршується  технічний стан,  як 

внутрігосподарських, так і міжгосподарських  зрошувальних систем. Крім того, розпаювання 

земель та порушення технологічної цілісності  функціонування системи зрошення є ще 

однією  з серйозних організаційно-економічних проблем, яка у багатьох випадках суттєво 

впливає  на ефективність використання водних та земельних ресурсів у зрошуваному 

землеробстві та ефективність вкладання бюджетних коштів в експлуатацію міжгосподарської 

зрошувальної мережі. 

До зазначених економіко-організаційних впливів додаються впливи природного 

характеру, що пов’язані зі зміною клімату. Як показали дослідження відділу  використання 

зрошуваних земель  ІВПіМ,  за останні десятиріччя в наслідок підвищення посушливості 

клімату на півдні України норми водопотреби основних сільськогосподарських культур 

зросли  в середньому на 10-20%, що додатково  ускладнює ситуацію та збільшує вплив всіх 

названих вище економічних факторів [2]. Збільшення водо потреби у зрошенні  обумовлює 

відповідно необхідність більшої кількості електроенергії на транспортування водних 

ресурсів  та водо подачу на поля зрошення.  У той же час, збільшення  обсягів зливних 

опадів загрожує підтопленню сільськогосподарських угідь, що в умовах неврегульованої 

водо подачі на зрошення   може також  погіршувати екологічний стан земель.   

Крім зовнішніх факторів,  на стан системи також впливають фактори  її внутрішнього 

функціонування, а саме: організація виробництва на зрошуваних землях; наявність 

кваліфікованого персоналу; рівень управління  комплексом технологій зрошуваного 

землеробства; розвиток нових ринків збуту сільгосппродукції; впровадження сучасних 

інноваційних технологій та технічних засобів моніторингу та управління системою зрошення 

у господарствах та на зрошувальних системах. Таким чином, крім суто економічних 

проблем, існують також проблеми відсутності відповідного рівня обізнаності та знань у 

нових сільгосппідприємств щодо роботи у ринкових умовах та їх доступу до інновацій. 

Системний погляд на функціонування зрошення та його проблеми робить зрозумілим, 

що для вирішення проблем зрошення потрібний системний підхід до розробки національного  

плану дій  з відновлення та сталого використання зрошення, що може бути включений до 

загальнодержавної програми продовольчої безпеки держави.   

Визначення та аналіз  проблем використання  зрошення  дозволило  виконати 

системний аналіз  та  розробити системне бачення функціонування цієї складної природно- 

технічної-соціальної системи у сучасних соціально-економічних умовах. Для цього було 

використано метод  концептуального системного моделювання з використанням кругових 

системно-наслідкових діаграм [3]. Застосування даної технології системного аналізу 

дозволяє визначити  пріоритетні заходи, що потрібно вжити для вирішення комплексу 

проблем у використанні зрошення. За допомогою одного малюнку  можна зобразити 

одночасно  взаємозв’язок та взаємовплив  технічних, економічних, екологічних та 

організаційних проблем.  

Розроблено концептуальну модель місить чотири суб-моделі, що характеризують  

наступні стратегічні напрямки функціонування системи зрошення: 

– зв’язок між сільським господарством та організацією землекористування; 

– ринкові взаємовідносини у сільському господарстві; 

– адаптація господарств до умов ринкової економіки; 

– технічний стан водогосподарської інфраструктури, фінансування експлуатації 

зрошувальних систем та оплата послуг з водоподачі. 

За результатами системного аналізу  стає зрозумілим, що залучення  інвестицій є 

найбільшою проблемою, що визначає стале використання зрошення. Однак, з детального 
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аналізу окремих суб-моделей виходить, що існують більш глибокі причини, що затримують 

процес інвестування у водогосподарську інфраструктуру та експлуатацію зрошувальних 

систем. Це,  перш за все, не пристосовуваність  господарств до ринкових умов, та по-друге  – 

недосконала законодавча база у сфері земельних відносин, розвитку сільських територій, 

володіння та використання внутрігосподарських зрошувальних систем. Всі ці  причини 

вимагають запровадження організаційних заходів з розбудови потужностей сектору 

зрошення, а саме: розвиток законодавства, трансформації існуючих та створення нових 

організацій з управління зрошувальними системами та навчання фахівців на всіх рівнях 

управління. 

3. Аналіз та типізація  умов водоземлекористування  у зоні  дії зрошувальних 

систем 

Перелічені системні проблеми перш за все пов’язані з  загальними проблемами 

економіки сільського та водного господарства та приватизацією земель у період 

реформування аграрного сектору економіки. Розпаювання земель призвело до значного 

збільшення кількості господарств, диверсифікації форм їх організації та економічних 

можливостей. Зараз у межах зрошувальних систем розташовані, як крупні агрохолдінги, 

колективні та акціонерні сільськогосподарські підприємства, так і невеликі фермерські 

господарства, землі дрібних товаровиробників та їх кооперативів. У більшості випадків паї 

землевласників передані в оренду сільськогосподарським підприємствам та вже 

консолідовані у цілісні масиви. Однак, залишається значна кількість землевласників, що 

продовжують використовувати власні земельні паї не узгоджуючи умови земле 

водокористування з іншими водокористувачами, або зовсім не використовують  ці землі для 

зрошення  чи для сільськогосподарському виробництва в цілому. У той же час, 

спостерігаються й зворотні процеси, коли землекористувачі поєднуються у кооперативи для 

виробництва певного типу сільськогосподарської продукції та намагаються використовувати 

зрошення  та відновлювати  зрошувальну інфраструктуру. Слід відмітити, що існуюча 

строкатість умов водо землекористування  може значно погіршитись в умовах  відкриття 

ринку земель, коли частина землевласників може вилучати свої земельні паї  з загального 

землекористування у крупних господарствах  для їх продажу чи власного використання. Для 

подолання  фрагментації земель та погіршення ефективності землекористування необхідним 

є розробка закону про консолідацію земель, а для зрошуваних територій необіхідно 

застосування інтегрованого підходу до консолідації водних та земельних ресурсів, тобто 

врахування забезпечення технологічної цілісності функціонування зрошувальних систем.  

З метою розробки  регуляторних механізмів консолідації земельних та водних ресурсів 

на зрошувальних системах необхідним є розробка  методичного документу  «Порядок 

організації землеводокористування у межах модулів  зрошувальних систем для збереження 

їх технологічної цілісності», положення якого можуть бути включені до Закону про 

консолідацію земельних ресурсів України та увійти окремим розділом до Загального 

документу про порядок використання меліорованих земель.  

Результати проведення досліджень щодо використання зрошуваних земель у 

південному регіоні України, що були виконані в Інституті водних проблем і мелорації НААН 

протягом 2014-2015 років свідчать про те, що на зрошувальних системах Півдня України 

існують різні варіанти організації водоземлекористування у межах модулів 

внутрігосподарських зрошувальних систем. Нами виконана типізація  існуючих умов 

водоземлекористування, що визначають характер та вимоги до консолідації земель. 

Відокремлено наступні типи умов водоземелкористування. 

1-й тип: оренда одним крупним господарством чи агрохолдінгом земельних масивів 

у межах площі дії одного чи декількох розподільчих каналів крупних зрошувальних 

систем. У межах одного чи багатьох гідрологічних модулів зрошувальної системи працює 

одне велике сільськогосподарське підприємство, що намагається зберегти та покращити  

умови землекористування у межах земельних масивів, які воно орендує у  власників паїв чи 
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купує право оренди паїв на великих масивах у інших підприємств. У цьому випадку 

консолідація відбувається за рахунок постійного оформлення нових та переоформлення 

існуючих  договорів оренди для забезпечення ефективного консолідованого 

землекористування  у великих земельних масивах. На рис 1 представлено розміщення 

земельних масивів господарства Фрідом  Фарм  Інтернешнл у Херсонській області. Однак, у 

цьому випадку не завжди вдається забезпечити технологічну цілісність використання 

зрошення, тому що земельні масиви не завжди охоплюють зону дії окремого розподільчого 

каналу і крупним орендарям потрібно співпрацювати з їх сусідами, таким ж великими 

господарствами або з невеликими та фермерськими господарствами, що розміщуються 

вздовж того самого розподільчого зрошувального каналу і можуть отримувати воду з тієї ж 

насосної станції що й велике господарство;  

 
Рис. 1. Розміщення земельних масивів господарства  Фрідом  Фарм Інтернешнл у 

Херсонській області на загальній площі біля 20 000 га 

2-й тип: використання площ внутрігосподарських зрошувальних систем, які як 

правило належать територіям окремих сільських рад та обслуговуються декількома 

водо виділами, великою кількістю  середніх та малих орендарів. На цих площах  діє певна 

кількість середніх сільськогосподарських підприємств (до 1000 га) та невеликі фермерські 

господарства (10-100 га), що мають бажання розширити та консолідувати землі, які вони 

також орендують у землевласників. Для цього їм необхідно користуватись існуючим 

законодавством і самостійно переоформляти та обмінюватись договорами оренди для 

консолідації земельних масивів, які вони використовують. На рис 2. представлений приклад 

землекористування у межах однієї сільської  ради.  

 
Рис. 2. Схема землекористування Посад-Покровської с/ради Білозерського району 

Херсонської області 
 

Крім середніх та малих фермерських господарств  у межах площ колишніх великих 

господарств частина земель може також використовуватись одноосібно власниками 

земельних  паїв, які можуть також  утворювати різні типи кооперативів та консолідувати свої 
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земельні паї для ефективної сільськогосподарської діяльності. Може існувати й змішаний 

тип  землеводокористування, коли у межах одного чи декількох модулів зрошувальних 

систем та площ бувших великих господарств працюють, як великі сільгосппідприємства, так 

і  середні та малі фермерські господарства, а також є певна кількість власників землі, що 

використовують землю одноосібно. 

 
Рис. 3. Приклад території сільської ради, де проведено консолідацію частки  паїв великим 

господарством, а також залишаються земельні паї, що продовжують використовуватись 

одноосібно 

 3-й тип: використання декількома орендарями  площі, що обслуговується одним 

водовиділом чи однією насосною станцією. 

 
Рис. 4. Фрагментація земле водокористування у межах площі дії однієї насосної станції 

 

 4-й тип: фрагментація умов землекористування  та землеволодіння у межах 

одного  окремого поля. Самий простий випадок умов землекористування на зрошувальних 

системах, що вимагає консолідації  це, коли у межах одного поля існує декілька 

землекористувачів, чи власників землі, що не бажають здавати свої паї більшому 

землекористувачеві в оренду та продовжують використовувати свою землю одноосібно. Це 

створює величезні труднощі для здійснення полива всього поля та проведення 

сільськогосподарських робіт для більшого землекористувача. 

5-й тип: наявність у межах окремих полів, що використовуються одним 

сільськогосподарським підприємством,  земельних паїв, що мають  різні терміни  оренди. 

Таким чином крім фрагментації землеволодіння та землекористування (тип 1-4) існує 

фрагментація термінів оренди земельних ділянок, що створюю великі складнощі для 
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орендарів землі і, які пов’язані з постійною необхідністю переоформлення договорів оренди. 

На рис. 6 наведено приклад землекористування, коли у межах двох полів, що 

обслуговуються дощувальною машиною «Фрегат» існує 5 варіантів ділянок з різними 

термінами завершення договорів оренди. 

 

Рис. 5. Приклад фрагментації 

землеволодіння, при якій  паї окремих 

власників у межах одного поля не здані в 

оренду  чи є не витребуваними в наслідок 

відсутності власника 

Рис. 6. Приклад  фрагментації  умов 

землекористування за термінами договорів 

оренди 

 
 

4. Методологічні засади інтегрованої  консолідації земельних та водних ресурсів  
на зрошувальних системах 

 Всі ці типи землеводокористування, що мають місце на зрошувальних системах, 
вимагають застосування інструменту інтегрованої консолідації землекористування чи 
землеволодінння [4]. Слід очікувати, що необхідність у консолідації земель буде поступово 
зростати, якщо у державі буде реально проводитись політика, що спрямована на розвиток 
сільських територій та забезпечення  рівних можливостей для всіх видів 
сільськогосподарських  товаровиробників. За такої політики будуть створені  сприятливі 
умови  для невеликих фермерських господарств та буде підтримуватись кооперація окремих 
землевласників та особистих селянських господарств. Наявність та активна діяльність на 
сільських територіях різних типів товаровиробників буде спричиняти фрагментацію 
земельних масивів та обумовлювати необхідність консолідації земель на умовах балансу 
інтересів землекористувачів та землевласників. Без створення наведених  вище умов 
більшість з землевласників, які бажають чи можуть забажати  мати власний бізнес, після 
відкриття  ринку земель не зможуть ефективно працювати  на своїй землі  і будуть вимушені 
продати свої паї чи продовжувати здавати  їх в оренду великим господарствам чи 
Державному Земельному банку. За таких умов консолідація земель буде спрямована 
головним чином на  збереження цілісності існуючих крупних сільгосппідприємств, їх 
подальшого розвитку чи на  створення великих земельних масивів для оренди їх крупним 
інвесторам. Наслідком останнього сценарію може стати відтік частки сільського населення 
до міст, поява покинутих земель та вимирання сільських територій.  

З іншого боку сільське населення  та власники  паїв у багатьох випадках залежать від 
великих сільськогосподарських підприємств чи агрохолдингів, які  надають фінансову 
підтримку сільським громадам на розв’язання соціальних проблем та забезпечують нові 
робочі місця (реконструкція водогонів, будівництво церков,  доріг,  дитячих садків, робота на 
фермах та ін.). Побоювання втратити  цієї допомоги утримує землевласників від бажання 
вилучити свої паї з договору про оренду їх великому господарству. Цей факт сприяє 
збереженню  цілісності великих господарств та запобігає фрагментації земель. 

Інтегрована консолідація земельних та  водних  ресурсів у більшості випадків сприяє 
також  вирішенню соціальних, екологічних та інфраструктурних проблем розвитку сільських 
територій, що потребує  поєднання  зусиль уряду, органів місцевої влади,  сільських рад та 
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приватного сектору, так само як і членів сільських громад. Для запровадження та 
стимулювання інтегрованої консолідації земель повинні бути розвинуті та впроваджуватись 
інтегрована політика розвитку сільських територій та спрощені підходи до просторового 
планування територій.   

Відповідно до типів умов водоземлекористування нами запропановано  три варіанта 
планів  інтегрованої консолідації земель на зрошувальних системах: 

А) План консолідації земель у  межах зрошувального технологічного комплексу  
(ЗТК) зрошувальної системи для ефективного її використання одним крупним 

землекористувачем (1-й тип землекористування); 

Б). План консолідації земель для ефективного використання  та відновлення 

зрошення сільськогосподарським кооперативом  чи асоціацією  водоземлекористувачів  у 
межах територій сільських рад чи площі технологічного комплексу зрошувальної 
системи  (2-й тип землекористування) ; 

В). План консолідації земель для забезпечення ефективної роботи широкозахватної 
дощувальної техніки та ефективного вирощування сільськогосподарських культур  у 
межах одного сільськогосподарського поля (4-й та 5-й тип землекористування) . 

Для  розробки планів інтегрованої  консолідації земель та відновлення зрошення 
необхідним є спільний аналіз карт землекористування та карт проектних площ зрошення, що 
планується відновити [4, 5]. Після цього необхідним є налагодження діалогу з всіма 
господарствами, фермерами та одноосібними землевласниками  про складання найбільш 
економічно та екологічно оптимального плану консолідації земель у межах площ 
відновлення зрошення. При складанні такого плану необхідно здійснення експертного 
оцінювання різних сценаріїв відновлення зрошення з врахуванням складу культур, імовірних 
техніки та способів поливу. Після погодження плану консолідації важливим є організація 
постійно діючої асоціації землеводокористувачів, що зможе залучати та вкладати інвестиції у 
відновлення зрошення та експлуатувати зрошувальну інфраструктуру після відновлення [6].  

Однак, всі ці дії на місцевому рівні залежать від  реформ на національному  рівні. Слід 
очікувати, що необхідність у проведенні консолідації земель буде поступово зростати, якщо 
у державі буде реально проводитись політика, що спрямована на розвиток сільських 
територій та забезпечення рівних можливостей для всіх видів сільськогосподарських  
товаровиробників. За такої політики будуть створені  сприятливі умови  для невеликих 
фермерських господарств та буде підтримуватись кооперація окремих землевласників та 
особистих селянських господарств. 

Інтегрована консолідація земельних та  водних  ресурсів у більшості випадків сприяє 
також  вирішенню соціальних, екологічних та інфраструктурних проблем розвитку сільських 
територій, що потребує  поєднання  зусиль уряду, органів місцевої влади, сільських рад та 
приватного сектору, так само як і членів сільських громад [7, 8].  

Для запровадження інтегрованої консолідації земель необхідно розповсюдження 
міжнародного досвіду з цих питань серед представників сільських громад та всіх 
зацікавлених сторін на місцевому, регіональному та національному рівні  з метою утворення 
розуміння у суспільстві щодо результатів консолідації для розвитку сільських територій та 
методів організації та при виконанні проектів інтегрованої консолідації земель. 

 

ВИСНОВКИ 
1. Для ефективного використання та відновлення зрошення на територіях 

необхідними є розробка та впровадження інтегрованих планів, що враховують особливості 
умов водоземлекористування на територіях, практику ведення сільськогосподарського 
виробництва та існуючий стан зрошувальної інфраструктури. На основі аналізу результатів 
попередніх досліджень та статистичних матеріалів виконано типізацію існуючих умов 
водоземлекористування на різних просторових рівнях (зрошувальні системи та їх розподільчі 
канали; площі сільських рад, площі  окремих гідрологічних модулів внутрігосподарських 
зрошувальних систем та окремих зрошуваних полів).  

2. Розроблені методологічні основи розробки інтегрованих планів консолідації 
земель, що містять принципи,  методи та етапи планування. Основним принципами розробки 
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інтегрованих планів відновлення зрошення є залучення зацікавлених сторін та просторове 
планування всього комплексу заходів на територіях (врегулювання земельних відношень та 
розробка планів консолідації земель, створення асоціацій водо- землекористувачів; розробка 
сценаріїв імовірних технічних  та технологічних  рішень та здійснення моніторингу  
використання зрошення та  ресурсоефективного управління у зрошуваному землеробстві. 
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INTEGRATED LAND CONSOLIDATION PLANS FOR IMPROVING IRRIGATION 

MANAGEMENT AND RESTORATION 

 

The article presents the results of system analysis of the problems in irrigated agriculture and 

irrigation restoration in Ukraine. The results of classification of water and land use conditions 

within the irrigation systems are given in this paper. The methodological approaches to the 

development of integrated plans for consolidation of water and land resources have been elaborated. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПЛАНЫ КОНСОЛИДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРОШЕНИЯ 
 

В статье приведены результаты системного анализа проблемы использования и 

восстановления орошения земель в Украине, представлены результаты типизации условий 

водоземлепользования в зоне действия оросительных систем и предложены 

методологические подходы к разработке интегрированных планов консолидации водных и 

земельных ресурсов. 
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