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Методичні вказівки з курсу «Землевпорядне та лісовпорядне 

планування». Частина 1 присвячена землевпорядному плануванню та 

укладена згідно з навчальною програмою для студентів підготовки 

магістра, напрямку 18 «Виробництво і технології», спеціальності 

183 «Технології захисту навколишнього середовища», спеціалізації 

«Прикладна екологія та збалансоване природокористування».  

Метою методичних вказівок є формування у студентів знань у 

вивчені землевпорядного планування, землеустрою, землевпорядного 
проектування, природно-сільськогосподарського районування і 

паювання земель.  

Вказівки розкривають суть землевпорядного планування та 

планування використання та охорони земель, а також природно-

сільськогосподарське районування, яке є основою для оцінки земель та 

наступним їх плануванням і проектуванням. Також, висвітлено 

питання проблем роздержавлювання сільськогосподарських 

підприємств і паювання земель.  
В методичних вказівках подано питання до семінарських занять 

та методика і завдання виконання практичними робіт.  
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ВСТУП 

Землевпорядне планування – це напрям землевпорядну-

вання, який пов’язаний із вивченням теоретичних та практичних 
основ раціонального використання та охорони земельних ресурсів, 

розробленням заходів щодо прогнозування і планування 

використання земель у межах адміністративно-територіальних 
одиниць.  

Також землевпорядне планування займається організацією і 

плануванням робіт по землевпорядкуванню, що містить систему 
необхідних відомостей і документів про правовий режим земель, 

їх розподіл по землевласникам, землекористувачам, категоріям 

земель, про якісну характеристику і народногосподарську цінність 
земель. 

Метою викладання «Землевпорядного планування» є 
вивчення закономірностей організації використання землі як 

територіального базису, природного ресурсу і основного засобу 

виробництва, прискорення темпів зростання продуктивності праці 
на основі досягнень науково-технічного прогресу і раціонального 

використання землі, трудових і фінансових ресурсів. 

Основними завданнями вивчення є: освоїти методику 
техніко-економічного обґрунтування, формування та організації 

території адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь 

і землекористувань, складання схем і проектів землеустрою; 
оволодіти методами наукових досліджень, різними способами 

організації території та формування правового режиму 

землекористування, створення сприятливого середовища і 
поліпшення природних ландшафтів, розроблення системи заходів 

щодо збереження, відновлення і підвищення родючості ґрунтів, 

попередження деградації земель від негативних явищ. 

Предметом вивчення є раціональне використання та охорона 

земельних ресурсів, створення сприятливого екологічного 

середовища та поліпшення природних ландшафтів. Також, 
предметом дисципліни є вивчення закономірностей організації 

території і засобів виробництва, нерозривно пов’язаних із землею, 

і зумовлені ними методи, способи і прийоми складання планів, 
обґрунтування і здійснення проектів і схем землеустрою. 
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Методичні вказівки укладено згідно з навчальною програмою 

з курсу «Землевпорядне та лісовпорядне планування» для 

студентів географічного факультету, відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки магістра, напрямку 

18 «Виробництво і технології», спеціальності 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища», спеціалізація «Прикладна 
екологія та збалансоване природокористування». 

Їхньою метою є формування у студентів знань у вивчені 

землевпорядного планування, землеустрою, землевпорядного 
проектування, природно-сільськогосподарського районування і 

паювання земель.  

У вказівках подано питання та завдання для виконання 
семінарських та практичних занять. Зокрема, розкриваються 

питання планування використання та охорони земель, а також 
природно-сільськогосподарське районування, яке є основою для 

оцінки земель та наступним їх плануванням та проектуванням.  

Також, в методичних вказівках висвітлюється питання 
роздержавлювання сільськогосподарських підприємств і паювання 

земель, зокрема подано методику до виконання студентами 

практичних робіт, що пов’язані з паюванням земель 
сільськогосподарського підприємства, які підлягають 

роздержавленню. 
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1. ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ 

Планування використання та охорони земельних ресурсів є 

найважливішою функцією державного управління земельним фондом, 

наявність якої обумовлена особливою екологічною й соціально-

економічною значущістю землі як основного національного багатства, 

що знаходиться під особливою охороною держави. 

Сучасне планування використання та охорони земель 

здійснюється на основі положень Закону «Про охорону навколишнього 

природного середовища», Земельним кодексом, Генеральної схеми 

планування території України, Закону «Про планування і забудову 

територій», Основних напрямів державної політики України у галузі 

охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки, Основних напрямів земельної реформи в Україні, 

та інших нормативних актів. 

Планування використання і охорони земель являє собою 

діяльність уповноважених органів державної влади та місцевого 

самоврядування, яка полягає у створенні та впровадженні 

перспективних програм (схем) використання й охорони земельних 

ресурсів з урахуванням екологічних, економічних, історичних, 

географічних, демографічних та інших особливостей конкретних 

територій, а також у прийнятті та реалізації на їх основі відповідних 
рішень. 

Об’єктами планування є, з одного боку, територія України, 

території адміністративно-територіальних утворень або їх частин чи 

окремі земельні ділянки, а з другого – діяльність фізичних і юридичних 

осіб, органів місцевого самоврядування та державних органів щодо 

використання й охорони земель.  

Планування поширюється на всі землі нашої країни незалежно 

від їх цільового призначення і форм власності та здійснюється на 
загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях.  

До кола його завдань входить визначення довгострокової 

перспективи розвитку певної території на основі екологічних, 

соціально-економічних програм і затвердженої у встановленому 

порядку землевпорядної, містобудівної, природоохоронної та іншої 

документації, а також забезпечення оптимального використання і 

належної охорони земель у різних галузях виробництва та для 

досягнення інших цілей  

Література: [27]. 

http://shag.com.ua/dovidnik-vidiv-socialenoyi-pidtrimki-ta-poslug-i-procedur-yih.html
http://shag.com.ua/dovidnik-vidiv-socialenoyi-pidtrimki-ta-poslug-i-procedur-yih.html
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2. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ  

Семінар №1. Планування землекористування в зарубіжних країнах 

Завдання. Охарактеризувати питання:  

1.Політика Європейського Союзу (ЄС) щодо просторового розвитку. 

2. Рівні планування і типи планів землекористування окремих країн 

ЄС.  

3. Система планування землекористування у країнах ЄС: Німеччина, 

Іспанія, Данія, Нідерланди, Велика Британія, Італія, Польща, Франція. 

4. Система планування землекористування у країнах СНД: Росія, 

Білорусь, Казахстан. 

5. Підходи до планування землекористування в США і Нідерландах.  

Рекомендована література: [3, 4, 6, 12, 17-21]. 

 

Семінар №2. Методи землевпорядного планування та 

проектування 

Завдання. Розкрити суть питань: 

1. Методи економічного районування (зонування).  

2. Методи типології території і класифікації придатності земель.  

3. Методи оцінювання економіко-географічного і природно-

господарського використання території: 

3.1. Метод оцінювання економіко-географічного положення. 

3.2. Метод оцінювання природно-господарського використання земель.  

4. Методи комплексного економічного оцінювання розвитку системи 

землекористування: 

4.1. Метод визначення рівнів економічного і соціального розвитку 

землекористування. 

4.2. Метод визначення комплексності, спеціалізації, структурних 

зрушень територіального розвитку. 

5. Методи аналітико-розрахункового обґрунтування і моделювання 
розвитку землекористування.  

5.1. Нормативний і балансовий метод.  

5.2. Метод циклів та картографічний метод.  

6. Еколого-ландшафтний метод.  
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Рекомендована література для семінару: [5, 18-21]. 

 

Семінар №3. Внутрігосподарське землевпорядкування 

сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань 

Завдання. Охарактеризувати питання:  

1. Поняття, завдання і зміст внутрігосподарського землеустрою. 
Складові частини і елементи проекту. 

2. Організація виробничих підрозділів і розміщення господарських 

центрів.  

3. Планування використання земель у населених пунктах та 

розміщення внутрішньогосподарських доріг, інженерних споруд і 

об’єктів. 

4. Організація угідь і системи сівозмін. 

5. Впорядкування території сівозмін. 

6. Впорядкування території сівозмін.  

7. Влаштування території природних кормових угідь. 

8. Впорядкування території багаторічних плодових насаджень. 

9. Особливості землеустрою новостворених сільськогосподарських 

підприємств при різних формах власності. Комплексне обґрунтування 

проектів внутрігосподарського землеустрою. 

10. Комплексне обґрунтування проектів внутрігосподарського 
землеустрою. Технічне проектування. 

11. Оформлення, розгляд і затвердження проекту. 

12. Геодезична техніка перенесення проекту землеустрою в натуру. 

13. Здійснення проекту внутрішньогосподарського землеустрою. 

14. Розроблення проектів зокремленого землевпорядкування.  

Рекомендована література для семінару: [2, 6, 7, 10, 11, 18, 19, 22-

24]. 
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3. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРИРОДНО-

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РАЙОНУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Відповідно до статті 179 Земельного кодексу України природно-

сільськогосподарське районування є основою для оцінки земель і 

розробки  землевпорядної документації щодо використання та охорони 

земель. 

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про охорону земель» 

природно-сільськогосподарське районування земель є основою для 

поділу земель за цільовим призначенням з урахуванням природних 

умов, агробіологічних вимог сільськогосподарських культур, розвитку 

господарської діяльності та пріоритету вимог екологічної безпеки, 
встановлення вимог щодо раціонального використання земель 

відповідно до району (зони), визначення територій, що потребують 

особливого захисту від антропогенного впливу, встановлення в межах 

окремих зон необхідних видів екологічних обмежень у використанні 

земель з урахуванням їхніх геоморфологічних, природно-кліматичних, 

ґрунтових, протиерозійних та інших особливостей територій. 

Природно-сільськогосподарське районування є також 
інформаційною базою державного земельного кадастру й основою для 

розробки схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування 

використання та охорони земель адміністративно-територіальних 

утворень, систем ведення сільського господарства і проектів 

землеустрою. 

Необхідність природно-сільськогосподарського районування 

земель викликана великим розмаїттям природних умов України, що 

зумовлюють обов'язкову науково обґрунтовану диференціацію земель 
сільсько-господарського використання, їх охорони та впровадження 

заходів щодо підвищення їхньої продуктивності. 

Основні поняття.  

Природно-сільськогосподарське районування будується за 

системою, яка являє собою ієрархічні взаємопідпорядковані 

таксономічні виділи – від природно-сільськогосподарської зони до 

природно-сільськогосподарського району в межах рівнинної частини 
України і від гірської природно-сільськогосподарської області до 

природно-сільськогосподарського району в межах гірських систем 

України (табл. 1). 

Природно-сільськогосподарська зона – найвища таксономічна 

одиниця районування території України, яка характеризується 

відповідним балансом тепла й вологи, що визначає головні особливості  
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ґрунтоутворення, формує зональні типи та підтипи ґрунтів, яким 

притаманні зональні типи сільськогосподарського виробництва, 

визначені співвідношенням земельних угідь, у тому числі 

сільськогосподарських, а також певні системи агротехнічних і 

меліоративних заходів (рисунок 1). 

Природно-сільськогосподарська провінція – частина зони, що 
характеризується фаціальними особливостями ґрунтового покриву, з 

наростанням континентальності клімату (в тому числі тривалості 

вегетаційного періоду, його тепло- й вологозабезпеченості, сніжності 

зими, наявності суховійних явищ тощо). Для кожної провінції 

притаманні певний набір сільськогосподарських культур і відповідна 

агротехніка (рисунок 2). 

Природно-сільськогосподарський округ – частина провінції, 

яка відрізняється геоморфологічними та гідрологічними 
особливостями, характером ґрунтоутворювальних порід, макро- й 

мезокліматом, а також контурністю сільськогосподарських угідь і 

небезпекою прояву ерозійних процесів (рисунок 3). 

Природно-сільськогосподарський район – територіальний 

комплекс у межах адміністративної області, який є частиною 

природно-сільськогосподарського округу і характеризується відносно 

однорідними ґрунтово-кліматичними умовами, подібністю 
розчленованості й дренованості та інших показників, що впливають на 

продуктивність земель. 

Гірська природно-сільськогосподарська область – гірська 

система, що відзначається різнорідними типами висотної поясності, з 

якими пов'язані особливості сільськогосподарського використання 

земель.  

Поділ гірської природно-сільськогосподарської області на 

провінції, округи і райони здійснюють аналогічно поділу природно-
сільськогосподарської зони (рисунок 4). 

Література: [8, 13]. 
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Рис. 1. Схема поділу території України на природно-

сільськогосподарські зони та гірські області [14] 
 

 

 

 
Рис. 2. Природно-сільськогосподарські провінції України [13] 
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Рис. 3. Схема розташування природно-сільськогосподарських округів [13] 

 

 
Рис.4. Природно-сільськогосподарські провінції та округи України [8] 
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Таблиця 1 

Ієрархія природно-сільськогосподарських таксонів України [8, 13] 

Зона, область Провінція Округ 

Полісся 

Поліська Західна 

Прип’ятсько-Поліський 

Західнополіський 

Малополіський 

Поліська Правобережна 
Житомирсько-Поліський 

Правобережнополіський 

Поліська Лівобережна Чернігівсько-Поліський 

Лісостеп 

Лісостепова Західна 

Рівненсько-Луцький 

Новоград-Волинський підокруг 

Дністровсько-Західнобузький 

Опільський 

Середньодністровський 

Лісостепова 

Правобережна 

Придністровсько-Подільський 

Бузько-Середньодніпровський 

Придніпровський 

Лісостепова 

Лівобережна 

Середньодніпровсько-Сеймський 

Ворскло-Сульський 

Харківсько-Оскольський 

Степ 

Степова Придунайська Задністровський 

Степова Правобережна Південнобузько-Інгульський 

Степова Лівобережна 

Донецько-Дніпровський 

Оскольсько-Айдарський 

Донецький 

Степ 

посушливий 

Степова посушлива 

Придунайська 
Дунайсько-Дністровський 

Степова посушлива 

Правобережна 

Дністровсько-

Нижньодніпровський 

Степова посушлива 

Лівобережна 
Дніпровсько-Приазовський 

Степова посушлива 

Північно-Кримська 
Кримський 

Сухий степ 
Сухостепова 

Присиваська 
Присиваський 

Карпатська 

гірська 

область 

Передкарпаття 
Верхньодністровський 

Черемошсько-Серетський 

Карпати Карпатський гірсько-лісовий 

Закарпаття Закарпатський 

Кримська 

гірська 

область 

Кримські гори та 

передгір’я 
Кримський гірсько-передгірний 

Південний берег Криму 
Кримський південнобережний 

низькогірський 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 

Природно-сільськогосподарське районування території України 

Мета роботи: ознайомити студентів з природно-

сільськогосподарським районуванням України. Зокрема, із методикою та 

порядком проведення, а також із ієрархією природно-сільськогосподарських 

таксонів.  

Завдання 1. Вивчити методику та порядок проведення природно-

сільсько-господарського районування.   

Завдання 2. Знати і вміти пояснити в чому полягає природно-

сільськогосподарське районування в Україні. 

Завдання 3. На контурній карті України намалювати природно-

сільськогосподарські зони та гірські області (рисунок 1).  

Завдання 4. На контурній карті показати природно-

сільськогосподарські провінція (рисунок 2) та округи (рисунок 3, таблиця 1).  

Завдання 5. Вивчити і знати всі виділені природно-

сільськогосподарські одиниці України.  

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 

Внутрішньообласне природно-сільськогосподарське районування  

Мета роботи: вивчити на провести детальний аналіз внутрішньо 

обласного природно-сільськогосподарського районування. 

Завдання 1. На контурній карті або електронно оцифрувати природно-

сільськогосподарські зони, округи та райони (наприклад, рисунок 5). 

Область вказує викладач. 

Завдання 2. Скласти таблицю ієрархії природно-

сільськогосподарських таксонів області в якій визначити зони, провінції, 

округи та райони. 

Завдання 3. Дати розширений аналіз визначеним зонам, провінціям, 

округам та районам, які розташовані в межах області.  

При аналізі зон, провінцій та округів слід дотримуватися такого 

плану: географічне розташування, рельєф, геологія, клімат, ґрунтовий 

покрив, рослинність. 

Під час аналізу районів можна дотримуватися такого плану:  

1. Географічне положення (де розташований, з ким межує);  

2. Найменування та код природно-сільсько-господарського району;  

3. Найменування адміністративно-територіального утворення (району, 

міста), найменування сільських (селищних) рад та населених пунктів, що 
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належать до природно-сільськогосподарського району в межах 

адміністративно-територіального утворення (району, міста));  

4. Фізико-географічне районування; 

5. Геоморфологічна будова; 

6. Гідрологічні умови;  

7. Кліматичні умови; 

8. Ґрунтовий покрив;  

9. Встановлення площ природно-сільськогосподарських районів, в тому 

числі, сільськогосподарських угідь, із них рілля, багаторічні насадження, 

сіножаті, пасовища, ліси та інші лісовкриті площі. 

При захисті практичної роботи вільно володіти інформацією, яку 

вивчали.  

 
 

Рис. 5. Природно-сільськогосподарські райони Львівської області [13] 

Рекомендована література: [1, 5, 6, 13, 14, 20, 21]. 



 16 

4. ПРОБЛЕМИ РОЗДЕРЖАВЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКО-

ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ І ПАЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

Поняття «земельна частка (пай)» введене до законодавства 

України Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо 

прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського 

виробництва» від 10 листопада 1994 р. № 666/94 й пов’язане 
роздержавлюванням і паюванням земель колективних 

сільськогосподарських підприємств (далі – КСП) як одним із головних 

напрямів земельної реформи в Україні. Слід, однак, відзначити, що 

можливість паювання земель була передбачена ще Земельним 

кодексом України в редакції від 13 березня 1992 р. Саме цей кодекс 

запровадив так звану колективну власність на землю, яка й стала 

правовою базою паювання сільськогосподарських земель.  

Крім цього, згідно з зазначеною редакцією кодексу, члени 
колективних та інших сільськогосподарських підприємств, яким земля 

була передана в колективну власність, отримали право виходу з нього 

та виділення в натурі частки землі в розмірі так званої середньої 

земельної частки. 

Однак, передбачений Земельним кодексом України механізм 

паювання сільськогосподарських земель був дуже недосконалим і на 

практиці майже не застосовувався. Саме тому початок паювання 
земель в Україні цілком справедливо пов’язують з прийняттям 

Президентом України в середині 90-х років двох указів – «Про 

прискорення земельної реформи» та «Про порядок паювання земель, 

переданих у колективну власність сільськогосподарським 

підприємствам і організаціям» від 8 серпня 1995 р.  

З набранням чинності вищезгаданими указами паювання земель 

набуло таких рис.  

По-перше, в указах Президента України чітко визначено, що при 
паюванні сільськогосподарських земель КСП та інших 

сільськогосподарських підприємств право на земельну частку (пай) 

мають тільки члени сільськогосподарського підприємства, землі якого 

паюються. По-друге, розмір земельної частки (паю) обчислювали 

комісії, утворені сільськогосподарськими підприємствами з числа їх 

членів, і затверджувала районна державна адміністрація. По-третє, 

обчислений комісією господарства та затверджений районною 

державною адміністрацією розмір земельної частки (паю) є постійним 
(незмінним). По-четверте, член господарства, якому надана земельна 

частка (пай), отримував також державний документ, що посвідчує 

право на таку частку, – сертифікат на право на земельну частку (пай). 
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По-п’яте, особа, яка отримала сертифікат на право на земельну частку 

(пай), має чітко визначене в зазначених указах Президента України 

право на розпорядження нею шляхом продажу, дарування, міни, 

застави, передачі в спадщину, а також шляхом виділення земельної 

частки в натурі у вигляді земельної ділянки.  

Таким чином, земельна частка являє собою умовну частку 
сільськогосподарських земель, розмір якої визначений як середній по 

господарству в умовних кадастрових гектарах. На відміну від 

земельної ділянки, яка має чітко визначені межі й розмір у фізичних 

гектарах, місцезнаходження та межі земельної частки (паю) є 

невизначеними.  

Слід відзначити, що Земельний кодекс України від 25 жовтня 

2001 р. ввів новий вид земельної частки. Така частка надається 

громадянам не з земель колишніх КСП, а з земель державних і 
комунальних сільськогосподарських підприємств при їх приватизації. 

Правовий режим земельної частки (паю), на яку мають право 

працівники державних і комунальних сільськогосподарських 

підприємств, установ і організацій, істотно відрізняється від правового 

режиму земельної частки (паю), яку отримали члени колективних та 

інших сільськогосподарських підприємств, що володіли землею на 

праві колективної власності.  

По-перше, право на земельну частку (пай), яку отримали члени 

КСП, посвідчує виданий від імені держави правовстановлюючий 

документ – сертифікат на право на земельну частку (пай), тоді як 

видача таких сертифікатів громадянам, які отримують земельні частки 

(паї) із земель державних і комунальних сільськогосподарських 

підприємств, установ та організацій у зв’язку з їх приватизацією, 

законодавство не передбачає. По-друге, право на земельну частку 

(пай), яку отримали члени КСП, є об’єктом ринкового обігу: воно може 
відчужуватися на підставі цивільно-правових угод, які не заборонені 

законом. А право на земельну частку (пай), яку отримують працівники 

державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ 

та організацій, не є об’єктом ринкового обігу. Це право набувається 

ними на досить короткий час (2-4 місяці), а саме на період з моменту 

прийняття рішення про виділення земельних часток (паїв) до 

завершення землевпорядних робіт, необхідних для виділення 

земельних часток (паїв) в натурі у вигляді земельних ділянок та видачі 
громадянам-власникам цих ділянок державних актів на право власності 

на землю.  
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Правовий режим земельної частки, яку громадяни отримують у 

процесі приватизації державних і комунальних сільськогосподарських 

підприємств, установ та організацій, визначає ст. 25 Земельного 

кодексу. А правовий режим земельної частки (паю), які громадяни 

України отримали в результаті паювання земель, що були передані у 

колективну власність колективних і деяких інших недержавних 
сільськогосподарських підприємств, визначають норми Перехідних 

положень Земельного кодексу (пункти 8, 9, 15-17).  

Новий Земельний кодекс України не передбачає можливості 

надання земель у колективну власність, а отже й паювання земель 

через механізм їх передачі в колективну власність. Фактично отримані 

в результаті паювання колективних земель земельні частки (паї) є свого 

роду залишком колишнього інституту права колективної власності на 

землі сільськогосподарського призначення. З виділенням у натурі (на 
місцевості) останньої з таких земельних часток (паїв) у вигляді 

земельної ділянки (саме цей процес активно проходить на селі) 

відбудеться повне «очищення» земельного законодавства України від 

інституту колективної власності на землю. Що ж до земельних часток 

(паїв), отримуваних громадянами в процесі приватизації державних і 

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і 

організацій, то таке паювання земель може відбутися будь-коли, якщо 
відповідний орган державної влади чи орган місцевого самоврядування 

прийме рішення про приватизацію відповідно державного чи 

комунального сільськогосподарського підприємства.  

Однак здійснення в другій половині 90-х років перерозподілу 

земель сільськогосподарського призначення шляхом придбання 

сільськогосподарськими товаровиробниками земельних часток (паїв) у 

власність на основі відповідних цивільно-правових угод як можливий 

напрям інтенсифікації земельної реформи не було підтримане 
державною владою. Натомість, вона обрала інший шлях формування 

земельних масивів сільськогосподарських товаровиробників – оренда 

земельних часток (паїв). 

Література: [16]. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 

Вирахування площ ґрунтів сільськогосподарського підприємства, що 

підлягає роздержавленню 

Мета роботи: вирахувати площі ґрунтів сільськогосподарського 

підприємства, що підлягає роздержавленню. 
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Завдання 1. За легендою до ґрунтової карти (додаток 1) і 

використовуючи додаток 2, скласти список ґрунтових відмін, їхнього 

гранулометричного складу та ґрунтотворних порід фрагменту карти ґрунтів 

даної сільської ради. Результати внести в таблицю 3.1. 

 Завдання 2. Зробити фрагмент картограми ґрунтових відмін даної 

сільської ради. 

 Завдання 3. Використовуючи палетку, вирахувати площі ґрунтових 

відмін по сільськогосподарських угіддях для фрагменту карти ґрунтів 

сільської ради (рілля, кормові угіддя (сіножаті, пасовища, багаторічні 

насадження), населені пункти, інші угіддя). Результати розрахунків внести в 

таблицю 2. 

Таблиця 2 

Номенклатурний список ґрунтів фрагменту сільської ради 
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кормові 

угіддя 
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пунк-
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інші 

(не 

с/г 

угід-

дя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

Обстежено      

Необстежено (інші)   

Разом   

підпис документу (карти, картограми) 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Виконав ст. VІ курсу 

географічного факультету  

ГРТ –  

…………………. 

Карта ґрунтів околиць с. Костеїв, 

Жовківського району  

Львівської області 

Перевірив: 

Приклад оформлення таблиці 2 для практичної роботи №3 

див. додаток 3.  

 

Примітки: 

1. До інших угідь відносять школи, господарські двори, дороги, церкви, 

каплиці, кладовища тощо. 

2. При наявності в номенклатурному списку виходів порід, їх відносять до 

інших, тобто не сільськогосподарських угідь, і відносять до загальної площі 

обстежених. 
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5. АГРОВИРОБНИЧЕ ГРУПУВАННЯ ҐРУНТІВ  

Агровиробниче групування ґрунтів – це об’єднання окремих 

контурів видів та різновидностей ґрунтів у більші групи (масиви) з 

близькими агрономічними властивостями і рівнем родючості, для яких 

можна запропонувати однакове сільськогосподарське використання і 

відносно однакові прийоми агротехніки, заходи підвищення їхньої 
родючості. Тобто таке групування ґрунтів включає цілеспрямоване 

покращення ґрунтів, об’єднаних в одну групу. 

Агровиробниче групування побудоване за такою схемою, яка 

дозволяє: з одного боку, виходячи із спільності можливого 

використання різних ґрунтів в складі тих чи інших сівозмін чи угідь та 

подібності заходів з підвищення їх родючості; з другого боку, виходячи 

з необхідності розглядати агровиробничі групи ґрунтів як вихідну 

одиницю (об’єкт) при бонітетній оцінці із обліку земель. 

Для ґрунтів, об’єднаних в одну агровиробничу групу, 

передбачається використовувати такі критерії:  

 генетична близькість ґрунтів і подібність їхніх агрономічних 

властивостей;  

 однакове для всіх ґрунтів сільськогосподарське використання 

(однакові угіддя, сівозміни, сільськогосподарські культури) і близька 

продуктивність ґрунтів;  

 однорідність рельєфу та гідрологічних умов залягання, схожість за 

гранулометричним складом;  

 однорідність фізичних властивостей, однаковий водний, повітряний 
та тепловий режими;  

 близькість показників, що характеризують поживний режим, заходи 
удобрення однакових культур;  

 однорідність фізико-хімічних властивостей (вміст гумусу, рН, 
місткість катіонного обміну, склад увібраних катіонів, буферність);  

 однорідність фізико-механічних властивостей, які визначають 

відношення ґрунтів до обробітку: в’язкість, пластичність, здатність до 

прилипання, утворення кірки, запливання, тріщинуватості, показники 
фізичної стиглості, можливості поглиблення орного шару, засобів його 

окультурення тощо; 

 однорідний склад, концентрація і динаміка ґрунтового розчину; 

 однакова потреба в меліораціях (гідромеліорації, фітомеліорації, 
хімічній меліорації); 
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 наявність тих чи інших шкідливих для рослин речовин (важких 

металів, радіонуклідів і пестицидів ); 

 подібний характер та інтенсивність процесів ерозії та дефляції. 

В Україні «Номенклатурний список агровиробничих груп 

ґрунтів», розроблений і затверджений у 1976 році, нараховує 222 

групи. Дані групи поділяються за гранулометричним складом і 
щебенюватістю на розряди, які позначаються буквеним індексом, що 

ставиться справа від номера агровиробничої групи. Це наступні 

розряди: 

а – піщані; 

б- звязно-піщані; 

в –супіщані; 

г –легкосуглинкові; 

д – середньосуглинкові; 
е – важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є –середньо- і важкоглинисті; 

ж – середньощебенюваті; 

з – сильнощебенюваті; 

к - кам’янисті. 

Слабощебенюваті ґрунти не індексуються, бо наявність слабкої 

щебенюватості вказується в назві агровиробничої групи. 

Підгрупи за умовами залягання за рельєфом з урахуванням 

крутизни схилу позначається римськими буквами від І до XVI (табл. 3). 

Отже, повна назва агровиробничої групи складається із 

генетичної назви ґрунту, його гранулометричного складу і умов 

залягання за рельєфом. Наприклад, індекс 53гІ – це чорноземи типові 

малогумусні легкосуглинкові широких вододільних плато і древніх 

терас (0-1°) без вираженої западинності. 

Є один виняток при віднесенні ґрунтів у ту чи іншу 
агровиробничу групу. Поєднання ґрунтів за ступенем еродованості 

(плямистість ґрунтового покриву) відносяться в групу ґрунтів з 

більшим ступенем еродованості, коли сильноеродовані ґрунти 

займають 30-50 % площі ґрунтового виділу. Так, якщо маємо 

поєднання сірих лісових слабозмитих легкосуглинкових ґрунтів (37г 

агрогрупа) з сірими лісовими середньозмитими середньосуглинковими 

30-50 %, які відносяться до 36д агрогрупи, то весь ґрунтовий виділ 

відноситься до 36д агрогрупи.  
Як вже було відзначено вище, в агрогрупи об’єднують близькі у 

виробничому відношенні ґрунти, які належать до одного типу 

ґрунтотворення або близькі за стадією розвитку в межах даного типу. 
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Різні види дерново-підзолистих ґрунтів об’єднують тільки з дерново-

підзолистими ґрунтами, сірих лісових – з сірими лісовими, чорноземів 

типових – тільки з чорноземами, які не зазнали деградаційних процесів 

(опідзолення, оглеєння та ін.). Не можна об’єднувати дерново-

підзолисті ґрунти з чорноземами або солонцюватими ґрунтами, бо вони 

різні як за генетичними, так і за агрономічними показниками.  
Таблиця 3 

Поділ агровиробничих груп ґрунтів на підгрупи  

за умовами залягання за рельєфом 

№ 

підгрупи 

Нахил 

в 0 

Умови залягання за рельєфом 

I 0 – 10 Широких вододільних плато і древніх терас 

(без вираженої западинності) 

II 0 – 10 Рівнин (зазвичай терасованих) з рясними западинами 

IIa 0 – 10 Западини терасованих рівнин 

III 0 – 10 Вузьких ерозійно-небезпечних плато 

IV 0 – 10 Моренно-зандрових рівнин 

V 0 – 10 Днищ балок 

VI 0 – 10 Заплав високого рівня 

VII 1 – 20 Односпадистих схилів простої форми 

VIII-1 2 – 30 Односпадистих схилів простої форми 

VIII-2 2 – 30 Односпадистих схилів складної форми з улоговинами 

IX 3 – 50 Схилів складної форми з улоговинами 

X 3 – 50 Односпадистих схилів простої форми   

XI 3 – 50 Схилів складної форми з улоговинами 

XII 5 – 70 Односпадистих схилів простої форми 

XIII 5 – 70 Схилів складної форми з улоговинами 

XIV 7 – 100 Сильноспадаючі схили 

XV 10 – 150 Круті схили 

XVI більше 

150 

Дуже круті схили 

 

В окремих випадках допускається об’єднання видів, які 

відносяться до різних генетичних підтипів і є перехідними між різними 

типами ґрунтів. Так, чорноземи типові допускається об’єднувати з 

чорноземами слабоопідзоленими або із слабозмитими, тобто, коли 
ознаки, створені іншим ґрунтотворним процесом, ще не набули чіткого 

прояву і не впливають суттєво на агрономічні властивості ґрунтів.  

Література: [1, 5, 15]. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 

Складання картограми агровиробничих груп ґрунтів та вирахування 

площ агрогруп ріллі сільськогосподарського підприємства, що підлягає 

роздержавленню 

 Мета роботи: навчитися визначати агровиробничі групи ґрунтів. 

Склавши картосхему агровиробничих груп ґрунтів вирахувати площі 

агрогруп ріллі сільськогосподарського підприємства, що підлягає 

роздержавленню.   

Завдання 1. За легендою до ґрунтової карти (додаток 2) і 

використовуючи номенклатурний список агровиробничих груп ґрунтів 

України (додаток 3), скласти список агровиробничих груп ґрунтів 

фрагменту карти ґрунтів сільської ради. Результати занести в таблицю 4. 

 Завдання 2. Зробити фрагмент картограми агровиробничих груп 

ґрунтів даної сільської ради. 

Завдання 3. Використовуючи палетку або інші методи вирахувати 

площі агровиробничих груп ґрунтів сільської ради (загальну і в тому числі 

ріллі).  

Завдання 4. За шкалою балів бонітету ґрунтів Львівської області 

(додаток 4), виписати бали бонітету ріллі для кожної агрогрупи конкретного 

природно-сільськогосподарського району.  

Приклад оформлення таблиці 4 для практичної роботи №4 див. 

додаток 4.  

Таблиця 4 

Експлікація агровиробничих груп ґрунтів ріллі та бал бонітету 

шифр 

агрогруп

и,  

колір 

Назви ґрунтів 

та їх шифри 

Грануло-

метричний 

склад 

Ґрунто-

творні 

породи 

Площа, га бал 

бонітет

у 
загальн

а 

в т.ч. 

рілля 

       

       

       

       

Обстежено    

Необстежено    

Разом    

 

Примітки: 

1. Підпис документу див. пр. роб №3. 

2. Умовні позначення на картосхемі: виділити границі агрогруп, замалювати 

кольором їх, та підписати (45г, 51г….). 
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6. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СІЛЬСЬКО-

ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Техніко-економічні показники – величини, які характеризують 
матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і 

предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво 

продукції. 

В загальному техніко-економічні показники застосовуються для 

планування та аналізу організації виробництва і праці, рівня техніки, 

якості продукції, використання основних і оборотних фондів, трудових 

ресурсів; є основою при розробці техпромфінплану підприємства, 

встановлення прогресивних техніко-економічних норм і нормативів.  

Є техніко-економічні показники загальні (єдині) для всіх 

підприємств і галузей і специфічні, що відображають особливості 

окремих галузей. Техніко-економічний аналіз виконують економісти, 

інженерно-технічні працівники, робітники та органи управління за 

даними оперативної і періодичної звітності. Його метою є оцінка 

господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв'язків і 

взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, 
опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів. 

Крім цього є ще техніко-економічний аналіз – це, в основному, 

внутрішньогосподарський аналіз. У процесі такого аналізу 

досліджується діяльність усіх структурних підрозділів підприємства, 

служб, цехів, дільниць, бригад і окремих робочих місць. Джерелом 

інформації для такого аналізу є планово-нормативні дані, матеріали 

оперативного, бухгалтерського обліку, позаоблікові дані. Техніко-

економічний аналіз проводиться щоденно, за декаду, місяць, квартал, 
рік до складання підсумкової звітності. На підставі результатів аналізу 

приймаються важливі управлінські рішення. 

Нині роль техніко-економічного аналізу зросла, бо основні 

показники, що характеризують ефективність заходів для впровадження 

нової техніки, технології, організації виробництва, підприємства 

розраховують і планують самостійно. Звідси й випливає потреба в 

ретельному аналізі та обґрунтуванні техніко-економічних показників. 

Література: [26]. 

Для аналізу основних техніко-економічних показників сільсько-

господарського підприємства складається таблиця. В ній 

обчислюються та аналізуються показники:  

1. Розрахунок площ земель резервного фонду. 2. Розрахунок 

площ земель, що підлягають паюванню. 3. Встановлення кількість 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B4%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
http://poglyad.com/analysis/perform-5-all#type2
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працюючих осіб сільськогосподарського підприємства, будуть мати 

право на земельний пай. 4. Визначення розміру середнього земельного 

паю. 5. Вирахування середньозваженого балу бонітету земель. 

6. Розрахунок середньозваженого балу бонітету земель. 7. Розрахунок 

умовного кадастрового гектарах. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 

Складання таблиці техніко-економічних показників для 

сільськогосподарського підприємства сільської ради 

Мета роботи: навчитися розраховувати техніко-економічні 

показники сільськогосподарського підприємства за вказаною схемою.  

Завдання 1. З практичної роботи №3 виписати площі категорій 

земельного фонду фрагменту карти ґрунтів сільської ради і занести в 

таблицю 5.2 (пункти 1; 2; 2.1; 2.2; 2.3). 

Завдання 2. Розрахувати площу земель резервного фонду, результати 

занести в таблицю 5.2 (пункт 2.4). Землі резервного фонду становлять 15 % 

найгірших земель від обстежених. 

Завдання 3. Розрахувати площу земель, що підлягають паюванню. Для 

цього від площі всіх земель на території сільської ради (пункт 1 таблиці 5.2) 

відняти площу земель, що не підлягають паюванню (пункт 2 таблиці 5.2). 

Результати розрахунків занести в таблицю 5.2. 

Завдання 4. Встановити кількість працюючих осіб 

сільськогосподарського підприємства, що підлягає роздержавленню, які, 

відповідно, будуть мати право на земельний пай (для прикладу можна взяти 

100 осіб). Результати вписати в пункт 4 таблиці 5.2. 

Завдання 5. Визначити розмір середнього земельного паю. Для цього 

площу земель, що підлягають паюванню, поділити на кількість осіб, які 

мають право на земельний пай. Результати вписати в пункт 5 таблиці 5.2. 

Завдання 6. Вирахувати середньозважений бал бонітету земель, що 

підлягають паюванню: 

а) виписати агрогрупи, де ґрунти зайняті ріллею, а також площі ріллі цих 

агрогруп; 

б) бали бонітету ріллі виписують з таблиці практичної роботи №4; 

в) вирахувати умовні кадастрові одиниці кожної агрогрупи, де ґрунти 

зайняті ріллею. Для цього площу ріллі помножити на бал бонітету; 

г) вирахувати середньозважений бал бонітету земель, що підлягають 

паюванню – суму умовних кадастрових одиниць поділити на сумарну 

площу ріллі сільськогосподарського підприємства (пункт 6 таблиці 5.2). 

Результати розрахунків внести в таблицю 5.1.  
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Завдання 7. Вирахувати умовний кадастровий гектар. Для цього 

середньозважений бал помножити на розмір середнього земельного паю. 

Результати розрахунків занести в таблицю 2 (пункт 7). 

Таблиця 5.1  

Бонітування ґрунтів, що підлягають паюванню 

сільськогосподарського підприємства 

агрогрупа площа ріллі, га бал бонітету умовні кадастрові 

одиниці 

    

    

∑    

 

Таблиця 5.2 

Техніко-економічні показники для сільськогосподарського підприємства  

№ 

п/п 

Показники одиниці 

виміру 

площі, га 

на час складання 

проекту 

1 Всього земель на території підприємства га  

2 Землі, що не підлягають паюванню га  

2.1 Землі державної власності (необстежені) га  

2.2 Населені пункти га  

2.3 Землі запасу (кормові угіддя) га  

2.4 Землі резервного фонду (15% найгірших 

земель від обстежених)  

га  

3 Землі, що підлягають паюванню га  

4 Кількість осіб, які мають право на 

земельний пай 

особи  

5 Розмір середнього земельного паю га  

6 Середньозважений бал бонітету земель, що 

підлягають паюванню 

бал  

7 Умовний кадастровий гектар (коефіцієнт 

для розрахунку) 

  

 

Приклад оформлення таблиць для практичної роботи №5 

див. додаток 5.  
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7. ПРОБЛЕМИ ПАЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Паювання землі – розподіл колективної землі на ділянки (паї) 

між селянами – членами колективних сільськогосподарських 

підприємств (колективних господарств, сільськогосподарських 

кооперативів та ін.) у процесі здійснення аграрної реформи в Україні. 

Започатковане паювання землі в 1992, практично завершилося в 

2000-х роках. Однак проблеми залишаються і по сьогоднішній день. 

Правова база – укази Президента України «Про невідкладні заходи 

щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського 

виробництва» та «Про невідкладні заходи щодо прискорення 

реформування аграрного сектора економіки». Згідно з ними, в країні 

здійснено паювання землі колективних сільськогосподарських 

підприємств, у результаті якого млн. селян отримали безкоштовно у 
власність млн. га сільськогосподарських угідь і сертифікати на право 

на земельну ділянку (пай). Це створило умови для включення землі до 

господарського обороту, для оренди земельних паїв, виникнення і 

розвитку нових форм господарювання. Практично в 2000-х роках було 

реформовано всі колективні сільськогосподарські підприємства 

(99,5 %), на базі яких створено 14,7 тис. нових агроформувань. Більша 

частина селян – власників паїв (90 %) передала свої ділянки в оренду. 
У нових господарських формуваннях переважно збережено цілісні 

земельні та майнові паї, а отже, колективний тип власності. Частина 

селян свої земельні паї приєднала до особистих підсобних господарств, 

присадибних ділянок. У результаті паювання землі та утворення нових 

агроформувань на початку 2000-х виникла нова структура 

сільськогосподарських угідь. Найбільша їх частина – 10 636 тис. га 

(42 %) належить товариствам з обмеженою відповідальністю, 

5 831 тис. га (23,3 %) – сільськогосподарським кооперативам, 
4 206 тис. га (16,9 %) – приватно-орендним, приватним підприємствам, 

1 753 тис. га (7 %) – акціонерним підприємствам, 385 тис. га (3,6 %) – 

селянським (фермерським) господарствам, 1875 тис. га (6,3 %) – іншим 

агроформуванням. 

Паювання землі передувало внутрігосподарське бонітування та 

грошова оцінка земель, метою яких було забезпечення соціальної 

справедливості в розподілі землі. Земельні частки всіх членів 

підприємств кооперативу, товариств повинні бути рівноцінними. 
Водночас з бонітуванням, складанням земельних кадастрів 

здійснювалося її роздержавлення й передання в колективну власність. 

На початку 1996 96 % колективних сільськогосподарських 

підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільсько-
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господарських акціонерних товариств отримали державні акти на 

право колективної власності на землю. Для паювання землі насамперед 

визначалися об’єкт (земля, що перебувала в колективній власності) та 

суб’єкт паювання (особи, які мали право на отримання своєї частки 

(паю) землі, майна з колективного господарства). Відповідно до 

нормативних актів право на земельний пай мали працівники 
сільськогосподарських підприємств, пенсіонери, які працювали в цих 

господарствах, проживали на території села. Крім цих осіб, до 

приватизаційних списків внесли і тимчасово відсутніх працівників 

(військовослужбовців, студентів та інших осіб), які не втратили права 

на повернення в господарство. 

В нормативних актах Президента України не передбачено 

наділення земельними паями працівників соціальної сфери села, тому в 

окремих областях, господарствах за згодою самих селян до списків на 
отримання земельного паю включили й ці категорії жителів села, 

оскільки праця на селі лікаря, вчителя, бібліотекаря так само необхідна, 

як і праця хлібороба. Власники земельних ділянок можуть на власний 

розсуд використовувати їх для організації виробництва 

сільськогосподарської продукції, передавати у спадщину, дарувати, 

обмінювати, здавати у заставу, надавати в оренду і продавати 

громадянам України без зміни цільового призначення ділянок.  

Величина земельної ділянки (паю) в різних регіонах, 

господарствах неоднакова і залежить від площі земельного масиву, що 

розподіляється, і від учасників паювання. У південних районах України 

розміри ділянок у декілька разів більші, ніж у густонаселених західних. 

Паювання землі здійснювалося через персоніфікацію ділянок і умовне 

паювання. В першому випадку кожен земельний пай має свого 

власника, якому видають сертифікат на право приватної власності на 

земельну частку із зазначеними в ньому розмірами паю в умовних 
кадастрових гектарах, а також у вартісному (грошовому) вираженні. 

Кожен такий власник має право вийти зі своїм земельним паєм із 

колективного господарства і здійснювати виробничо-господарську 

діяльність самостійно. Частина власників земельних паїв, яка втратила 

працездатність (інваліди, пенсіонери), має право продати свої земельні 

ділянки або здати в оренду селянському (фермерському) чи 

кооперативному господарству. За домовленістю з орендарем 

(фермером, кооперативним господарством) власник земельної ділянки 
отримує орендну плату грошима або натурою (зерном, овочами, 

продукцією тваринництва тощо) в розмірі не менше 1 % вартості паю. 

Орендна плата стала істотною й гарантованою додачею до пенсії 

власника земельного паю. 
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Другим указом Президента України було передбачено умовне 

виокремлення земельного паю (тобто без його персоніфікації) і 

надання земельних ділянок у натурі (на місцевості). Такий спосіб 

паювання землі використовувався у тому разі, коли члени трудового 

колективу або принаймні більшість із них вирішили зберегти 

колективну форму господарювання. Однак за такого варіанту 
передбачається видача сертифіката такого ж змісту, як і в першому 

випадку. Сертифікат засвідчує право його власника на земельний пай 

без надання відповідної ділянки в натурі. Право на земельний пай, 

підтверджене сертифікатом, може бути об’єктом купівлі-продажу, 

дарування, спадкування та ін.  

Сертифікат на земельний пай – це своєрідний аналог акції. 

Купівля-продаж сертифіката – це лише зміна його власників, а не 

земельних паїв у натурі, вона не вносить змін у загальні площі 
земельного масиву, технології, структури виробництва та ін. 

Приватизація землі за таким типом має ту перевагу, що не руйнує 

виробничого потенціалу господарств, не призводить до розподілу 

техніки по індивідуальних господарствах і подібних негативних явищ. 

Її мета – зміна державної, колективної власності на землю на приватну, 

збереження колективних методів господарювання та підвищення 

ефективності виробництва. Через те більшість колективних 
господарств обрали саме такий варіант паювання. 

Досвід свідчить, що колективні, кооперативні сільсько-

господарські підприємства, які базуються на нових організаційних 

засадах, нових земельних і майнових відносинах, мають найбільшу 

перспективу свого розвитку. Використання таких кооперативних 

принципів при організації колективних сільськогосподарських 

підприємств, як добровільність членства власників земельних паїв, 

самоуправління, самофінансування, матеріально-фінансова 
відповідальність, створення і розвиток спільної матеріально-технічної 

бази, фондів розвитку, розподіл доходів за працею, а також за 

величиною земельного і майнового паю, розв’язує проблему 

підвищення ефективного використання всього виробничого потенціалу 

господарства, мотивації праці та розвитку демократичних засад в 

управлінні ним. 

Література: [9, 25]. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №6  

Паювання земель сільськогосподарського підприємства 

Мета роботи: використовуючи дані попередніх практичних робіт 

навчитися розпайовувати землі сільськогосподарського підприємства. 
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Завдання 1. Виділити на території сільськогосподарського 

підприємства, що підлягає роздержавленню, спілки селянських господарств 

(наприклад 3) і нанести їхні межі на карту агровиробничих груп ґрунтів 

даного с/г підприємства. 

Завдання 2. На території кожної спілки селянських господарств 

визначити середньозважений бал бонітету земель (так, як в практичній 

роботі №5). 

Завдання 3. Визначити кількість членів кожної спілки селянських 

господарств. Для цього площу спілки помножити на середньозважений бал 

бонітету земель спілки і поділити на умовний кадастровий гектар земель 

сільськогосподарського підприємства, що підлягає роздержавленню (пункт 

6 з таблиці практичної роботи №5).  

Завдання 4. Визначити умовний кадастровий гектар кожної спілки 

селянських господарств. Для цього площу спілки помножити на 

середньозважений бал бонітету ґрунтів спілки і поділити на кількість осіб в 

спілці.  

Примітка. Як визначити кількість членів спілки? Площу спілки 

помножити на середньозважений бал спілки і поділити на умовний 

кадастровий гектар. Наприклад,  

для СП-1 68,86 Х 65,1 / 89,82 = 49,9  

Приклад оформлення таблиці 6 для практичної роботи №6 

див. додаток 6.  

Таблиця 6  

Паювання сільськогосподарського підприємства, що підлягає 

роздержавленню сільської ради 

№ 

п/п 

Суб’єкти приватизації Кіль-

кість 

осіб 

Площа, га Середньо-

зважений 

бал 

бонітету 

Умовний 

кадастровий 

гектар 

Спілки селянських господарств 

СП-1     

СП-2     

СП-3     

∑     
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ДОДАТКИ  

Додаток 1 

Фрагмент карти ґрунтів Дублянської міської ради Жовківського району 

Львівської області [15] 
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Додаток 2 

Номенклатурний список ґрунтів [15] 

Шифр 

ґрунту 

Назва ґрунту Гранулометричний 

склад ґрунту 

Ґрунтотворні 

та підстилаючі 

породи 

Характер 

рельєфу та 

крутизна 

схилів в гр. 

1–L Сірі опідзолені грубопилувато-

легкосуглинкові 

лесоподібні 

відклади 

VIII2 2-3 

2–L Сірі опідзолені 

слабозмиті 

-//- -//- VIII2 2-3 

XI 3-5 

3–L Сірі опідзолені 

середньозмиті 

-//- -//- XI 3-5 

XIII 5-7 

XIV 7-1 

4–L Сірі опідзолені 

сильнозмиті 

-//- -//- XIІІ 5-7 

XIV 7-1 

XV 10-15 

5–L Темно-сірі опідзолені 

глеюваті 

-//- -//- VIII1 1-2 

VIII2 2-3 

6–L Темно-сірі опідзолені 

глеюваті слабозмиті 

-//- -//- VIII2 2-3 

 

7–L Темно-сірі опідзолені 

глеюваті середньозмиті 

-//- -//- XI 3-5 

8–d Опідзолені глеюваті 

намиті 

-//- делювіальні 

відклади 

V 0-1 

9//ald Дернові глибокі глейові 

карбонатні 

супіщані алювіально-

делювіальні 

відклади 

VІ 0-1 

10=ald/мг Лучні карбонатні грубопилувато-

середньосуглинкові 

алювіально-

делювіальні 

відклади, 

підстелені 

лучним 

мергелем 

глибше 1 м 

VI 0-1 

11   ald Лучно-болотні 

карбонатні осушені 

грубопилувато-

важкосуглинкові 

алювіально-

делювіальні 

відклади 

VI 0-1 

12   ald Лучно-болотні осушені -//- -//- VI 0-1 

Умовні  позначення: 

Гранулометричний склад                                           Характер рельєфу 

//     - супіщаний                                                            V - днища балок 

–     - грубопилувато-легкосуглинковий                     VI – заплави високого рівня 

=     - грубопилувато-середньосуглинковий               VIII1, VIII2 – односпадисті схили 

≡     - грубопилувато-важкосуглинковий                     простої форми 

Ґрунтотвірні породи:                                              XI, XIII, - схили складної  

L    - лесоподібні відклади                                             XIV, XV   форми з 

улоговинами 

d     - делювіальні відклади                                       

аld  - алювіально-делювіальні відклади 

мг   - лучний мергель 
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Додаток 3 

Приклад оформлення таблиці для практичної роботи №3. 

Номенклатурний список ґрунтів сільськогосподарського підприємства 

с. Костеїв Жовківського району Львівської області 
шифр 

ґрун-

ту 

колір 

назва  

ґрунту 

грануло-

метричний 

склад 

материн-

ські 

породи 

Площа, га 

Зага-

льна 

в тому числі 

рілля кор-

мові 

угіддя  

(сіно-

жаті, 

пасов) 

насе-

лені 

пунк-

ти 

інші 

не 

с/г 

угід-

дя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 

5 Темно-сірі 

опідзолені 

крупно-

пилувато-

легко-

суглин-

кові 

лесопо-

дібні 

суглин-

ки 

116,0 102,0 8,0 6,0 6,0 

6 Темно-сірі 

опідзолені 

із плямами 

слабозми-

тих 10-30% 

крупно-

пилувато-

легко-

суглин-

кові 

лесопо-

дібні 

суглин-

ки 

10,0 10,0 - - 4,3 

10 Темно-сірі 

опідзолені 

сильно-

змиті 

крупно-

пилувато-

легко-

суглин-

кові 

лесопо-

дібні 

суглин-

ки 

45,0 45,0 - - 10,5 

15 Лучно-

глейові 

крупно-

пилувато-

супіщані 

сучас-

ний 

делювій 

46,0 30,0 16,0 - 5,7 

16 Лучно-

болотні 

карбонат-

ні осушені 

крупно-

пилувато-

супіщані 

сучас-

ний  

алювій 

20,0 - 20,0 - 7,8 

18 ……….. -//- -//- 32,0 - 32,0 - 7,7 

Обстежено 269,0 187,0 76,0 6,0 - 

Необстежено (дороги, канали, 

господарські двори) інші 

42,0     

Разом 311,0 
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 Додаток 4 

Приклад оформлення таблиці для  практичної роботи №4. 

Експлікація агровиробничих груп ґрунтів ріллі та бал бонітету 
шифр 

агро-

групи,  

колір 

Назви ґрунтів та їх 

шифри 

грануло-

метричний 

склад 

грунто-

творні 

породи 

Площа, га бал 

боні-

тету 
зага-

льна 

в т.ч. 

рілля 

1 2 3 4 5 6 7 

45 г темно-сірі опідзолені, 

темно-сірі опідзолені 

не змиті із плямами 

слабо змитих 10-30% 

(шифри 5, 6)  

крупно-

пилувато 

легко-

суглинкові 

лесо-

подібні 

суглин-

ки 

126,0 112,0 63 

51 г темно-сірі 

опідзолені сильно 

змиті (шифр 10) 

крупно-

пилувато 

легко-

суглинкові 

лесо-

подібні 

суглин-

ки 

45,0 45,0 14 

133 в лучні глейові  

(шифр 15) 

крупно-

пилувато 

супіщані 

сучас-

ний 

делю-

вій 

46,0 30,0 54 

 ……… (шифр 16)   20,0 -  

 ……….(шифр 18)   32,0 -  

Обстежено 269,0 187,0  

Необстежено 42,0   

Разом 311,0   
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Додаток 5 

Приклади оформлення таблиць для практичної роботи №5. 

Бонітування ґрунтів, що підлягають паюванню 

сільськогосподарського підприємства с. Костеїв Жовківського 

району Львівської області 

агрогрупа площа ріллі, га бал бонітету 

(за дод. 6) 

умовні 

кадастрові 
одиниці 

45г 112 63 7056 

133в 30 54 1620 

∑ 142  8676 

середньозважений бал 8676 / 142 = 61,1 

 

Техніко-економічні показники сільськогосподарського підприємства 

с. Костеїв Жовківського району Львівської області 

№ 
п/п 

Показники одиниці 
виміру 

площі, га 

на час складання проекту 

1 Всього земель на території 

підприємства 

га 311,0 

2 Землі, що не підлягають 

паюванню 

га 164,4 

2.1 Землі державної власності 

(необстежені) 

га 42,0 

2.2 Населені пункти га 6,0 

2.3 Землі запасу (кормові угіддя) га 76,0 

2.4 Землі резервного фонду (15% 
найгірших земель від 

обстежених)  

га 40,4 

3 Землі, що підлягають паюванню га 146,6 

(311,0-164,4) 

4 Кількість осіб, які мають право 

на земельний пай 

особи 100 

5 Розмір середнього земельного 

паю 

га 1,47 

6 Середньозважений бал бонітету 

земель, що підлягають 
паюванню 

бал 61,1 

7 Умовний кадастровий гектар 

(коефіцієнт для розрахунку) 

 61,1 Х 1,47 = 89,82 
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Додаток 6 

Приклад оформлення таблиці для  практичної роботи №6 

Паювання сільськогосподарського підприємства, що підлягає 

роздержавленню сільської ради 

№ 

п/п 

Суб’єкти 

приватизації 

Кіль-

кість 

осіб 

Площа, 

га 

Середньо-

зважений 

бал 

бонітету 

Умовний 

кадастровий 

гектар 

Спілки селянських господарств 

СП-1 50 68,86 65,1 68,86 Х 65,1 / 

50 = 89,66 

СП-2 27 35,01 69,5 35,01 Х 69,5 / 

27 = 90,12 

СП-3 23 28,70 72,3 28,70 Х 72,3 / 

23 = 90,22 

∑ 100 132,57   
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