
 
 



 

Назва курсу   Ринок землі та агробізнес 

Адреса викладання 

курсу 

Львів, вул. Дорошенка, 41/104 

Факультет та кафед-

ра, за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Напрям підготовки   10 Природничі науки 

Спеціальності  103 Науки про Землю 

Викладачі курсу Паньків Зіновій Павлович, доктор географічних наук, професор, завідувач 

кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Контактна інформація 

викладачів 

zpankiv@gmail.com, geography.lnu.edu.ua,  

Каб. 104, вул..Дорошенка 41, Львів  

Консультації по курсу 

відбуваються 

 Консультації відбуваються в день проведення лекцій/практичних занять 

(за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації че-

рез Skype або електронну адресу. Для погодження часу онлайн кон-

сультацій слід писати на електронну пошту викладача або телефонувати  

Сторінка курсу geography.lnu.edu.ua 

Інформація про курс Курс «Ринок землі та агробізнес» є вибірковий у підготовці широкого кола 

фахівці, оскільки саме земля (земельна ділянка) є основою ведення будь-

яких видів економічної діяльності, просторовим базисом розміщення усіх 

галузей народного господарства та їхньої спеціалізації. Навіть освоєння 

світового океану та ближнього космосу першочергово вимагає відведення 

земельної ділянка певного цільового призначення. Земля є основою забез-

печення населення продуктами харчування, предметом і засобом праці у 

сільському та лісовому господарстві, розвитку агробізнесу, компонентом 

біосфери, що регулює стан навколишнього природного середовища. Кіль-

кісні та якісні характеристики земельних ресурсів є основою для встанов-

лення їхнього використання з метою вирощування різних культур, впрова-

дження сівозмін, проведення заходів обробітку, запровадження заходів 

охорони та збалансованого використання, розвитку переробних галузей і 

забезпечення населення продуктами харчування, сировиною. З моменту 

виникнення приватної форми власності земля стала товаром, а володіння 

нею визначало соціальний статус населення. Проведення земельної рефор-

ми в Україні запустило ринок земель певного цільового призначення, вима-

гає знань про процедуру набуття права власності на основі різних процедур 

обігу земельних ділянок (дарування, спадкування, міни, іпотеки, купівлі-

продажу). Україна вирізняється значним рівнем розвитку сільського госпо-

дарства, агробізнесу, а його продукція експортується у більше ніж сотню 

держав світу та визначає рівень продовольчої безпеки.  Тому, отримані 

знання є основою для підготовки широкого кола спеціалістів у різних галу-

зях і особистому житті, запровадження власної справи та розвитку нових 

напрямів виробництва, створення нових робочих місць.   

Коротка анотація кур-

су 

Дисципліна «Ринок землі та агробізнес» є вибірковою з дисциплін профе-
сійної та практичної підготовки зі спеціальності 103 Науки про Землю для 

бакалаврів третього року навчання, яка викладається в 6 семестрі в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення навчальної  дисципліни «Ринок землі та агробізнес» є  

ознайомлення студентів із значенням земельних ресурсів у житті людини 

та їхнім місцем у структурі природно-ресурсного потенціалу України; істо-

ричними особливостями формування права власності на землю та структу-



 

рою земельного фонду України; принципами та функціями, об’єктами та 

суб’єктами ринку; особливостями землі як товару; правовими положення-

ми обігу земель в Україні; значенням агробізнесу у світі та Україні, особ-

ливостями його становлення; особливостями агробізнес у рослинництві та 

тваринництві; значенням інфраструктури та інвестування у розвитку агро-

бізнесу України. 

У навчальному курсі ставляться наступні завдання :  

- набуття теоретичних знань про значення земельних ресурсів у житті 

людини та функціонуванні біосфери, їхні екологічні функції; 

- набуття теоретичних знань про історичні особливості землекористу-

вання та формування права власності в Україні; 

- вивчення структури земельного фонду України та її регіональних 

відмінностей; 

- вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду України та 

правових особливостей їх використання; 

- встановлення правових положень обігу земель в України та особли-

востей землі як товару; 

- ознайомлення із значенням агробізнесу в Україні, світі та етапами 

його розвитку; 

- встановлення особливостей функціонування агробізнесу в рослин-

ництві та тваринництві України;  

- встановлення значення інфраструктури та інвестування у розвитку 

агробізнесу. 

Література для ви-

вчення дисципліни 

 Базова література: 

1. Паньків З. П. Земельні ресурси: Навчальний посібник. Львів: Видавни-

чий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 272 с.  

2. Паньків З. П. Еволюція землекористування в Україні: монографія. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 188 с. 

3. Паньків З. П. Землекористування в Карпатському регіоні України: тео-

рія, історія та сучасний стан: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2015. 348 с. 

4. Паньків З. П., Наконечний Ю. І. Земельні ресурси. Практикум: навчаль-

ний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 196 с. 

5. Горлачук В.В. Розвиток землекористування  в Україні. Київ. 1999. 254с 

6. Медведев В. В., Лактіонова Т. М. Земельні ресурси України. Київ: Агра-

рна наука, 1998. 150 с. 

7. Третяк А. М., Бамбідра Д. І. Земельні ресурси України та їх використан-

ня. Київ, 2003. 143 с. 

8. Паламарчук Л. В. Розвиток права власності на землю в Україні : навча-

льний посібник. Київ, 2012. 182 с. 

9. Кошкалда І. В., Тишковець В. В. Ринок землі та нерухомості: навчаль-

ний посібник. Харків, 2016. 236 с. 

10. Добряк Д. С., Тихонов А. Г., Паламарчук Л. В. Економічний оборот 
землі в Україні: теорія, методологія і практика. Київ, 2004. 136 с. 

Допоміжна література:  
11. Деякі Інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: Стан та 

напрямки вдосконалення. / За ред. С. І. Дорогунцова. Київ, 2002.134 с.  

12. Земельний кодекс України: Коментар. Харків, 2002. 600 с. 

13. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. 

Науково-навчальний посібник. / За ред. Н. І. Титової. Львів, 2005. 368 с. 



 

14. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-

ни щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» // Вісник Вер-

ховної ради України, 2020. № 20. 

15. Інформаційно-аналітичний портал «Український земельний ринок» 

http://www.land-ukraine.com/. 

Інформаційні ресурси: 

16. http://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-

agribusiness-2020/ 

17. https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-

agribusiness-2021/ 

Тривалість курсу 60 год. 

Обсяг курсу 32 годин авдиторних занять (з них 16 години лекцій і 16 години  практич-

них занять) та 28 годин самостійної роботи.  

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
 знати: 
 значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біос-

фери; 
 історичні етапи формування землекористування та формування права 

власності на землю; 
 структуру земельного фонду України та її регіональні особливості; 
 правові положення обігу земель і Україні, підстави та процедуру на-

буття права власності на земельні ділянки; 
 значення агробізнесу в Україні, світі, етапи його формування; 
 особливості ведення агробізнесу в рослинництві та тваринництві; 
 роль інфраструктури, інвестування, кредитування у розвитку агробіз-

несу України; 
 напрями та перспективи розвитку агробізнесу України у сучасних умо-

вах. 
вміти: 
 діагностувати земельні ресурси України за основним цільовим призна-

ченням; 
 діагностувати земельні угіддя та види економічної діяльності; 
 аналізувати географію та структуру імпорту сільськогосподарської про-

дукції України; 
  аналізувати логістичні схеми переробки сільськогосподарської сирови-

ни. 
Soft skills: 
 доносити свою думку; 
 управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати у групі під час 

виконання практичних робіт; 
 позитивно налаштовуватися на результат роботи і контролювати про-

цесом системно.  

Ключові слова  Земельні ресурси, обіг земель, купівля-продаж, агробізнес, земельна ділян-

ка, структура сівозмін, експорт, агрологістика. 

Формат курсу  Очний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання гли-

боких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання 

зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно 

виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  

Теми Див.: Таблиця «Схема курсу» 

Підсумковий конт- Залік у кінці семестру: оформляється за результатами поточної праці сту-

http://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2020/
http://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2020/
https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2021/
https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2021/


 

роль, форма дентів на курсі упродовж семестру. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з спеціалізованих 

дисциплін (Земельні ресурси, Ґрунтознавство, Економіка тощо), достатніх 

для сприйняття категоріального апарату  Ринок землі та агробізнес, розу-

міння його інструментарію та  методології. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

 Лекційна форма навчання:  

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

- пояснення та наведення прикладів практичної діяльності з лекційних тем; 

-  дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичні заняття:  

- виконання практично-розрахункових робіт, обговорення; 

- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 

забезпечення. 

Необхідне обладнання  Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми та-

кими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point, а також оволодіти програмним забезпеченням проектного уп-

равління - Project Management 2013. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної дія-

льності) 

 Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступними співвідношеннями: 

- практичні – 40 балів; 

- модулі – 20 балів; 

- індивідуальна робота – 40 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100.  

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Значення земельних ресурсів у житті людського суспільства. 
2. Земельна ділянка – як матеріальний об’єкт та об’єкт права. 
3. Структура світових земельних ресурсів. 
4. Основні етапи формування земельної власності в Галичині. 
5. Види ринку землі в Україні. 
6. Особливості земельних ресурсів як основного засобу виробництва у сіль-

ському господарстві. 
7. Елементи права власності на земельну ділянку: володіння, користування , 

розпорядження. 
8. Резерви світового землеробства та їхній розподіл за частинами світу. 
9. Право спільної власності на землю та його види. 
10. Об’єкти та суб’єкти ринку землі в Україні. 
11. Функції земельних ресурсів у різних галузях виробництва. 
12. Обмеження права власності на земельну ділянку. 
13. Структура земельних ресурсів України. 
14. Розподіл земель в межах ґрунтово-біокліматичних поясів. 
15. Принципи державної політики у сфері охорони земель. 
16. Категорії земель України за основним цільовим призначенням. 
17. Земельні угіддя – як основний елемент кількісного обліку земельних ресу-

рсів. 
18. Структура і географія сільськогосподарських земель України. 
19. Географія  зрошуваних земель світу. 
20. Структура порушень земельного законодавства України. 
21. Землі сільськогосподарського призначення. 
22. Класифікації категорій землевласників, землекористувачів за період рефо-

рмування земельних відносин в Україні. 
23. Структура і географія лісів та інших лісовкритих площ України. 
24. Земельні ресурси тропічного ґрунтово-біокліматичного поясу. 
25. Земельні угіддя – як основний елемент кількісного обліку земельних ресу-

рсів. 



 

26. Землі житлової та громадської забудови. 
27. Розподіл земельного фонду України за землевласниками, землекористува-

чами. 
28. Структура і географія забудованих земель України. 
29. Земельні ресурси субтропічного ґрунтово-біокліматичного поясу. 
30. Значення земельних ресурсів у житті людського суспільства. 
31. Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. 
32. Зміни у розподілі земель України за категоріями землевласників, землеко-

ристувачів. 
33. Структура земель оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення. 
34. Особливості землі як товару. 
35. Теорії вартості товару. 
36. Історичні особливості формування ринку. 
37. Принципи ринку. 
38. Функції ринку. 
39. Суб’єкти права власності на землю в Україні. 
40. Підстави набуття права власності на земельні ділянки громадянами та 

юридичними особами України. 
41. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам України. 
42. Роль агробізнесу в розвитку економіки України та світу. 
43. Структура виробництва основних видів продукції АПК. 
44. Структура та географія експорту з України продукції АПК. 
45. Основні етапи земельної реформи в Україні. 
46. Географія та обсяги виробництва, експорту кукурудзи з України. 
47. Географія та обсяги виробництва, експорту пшениці з України. 
48. Географія та обсяги виробництва, експорту ячменю з України. 
49. Географія та обсяги виробництва, експорту соняшника з України. 
50. Географія та обсяги виробництва, експорту сої з України. 
51. Географія та обсяги виробництва, експорту ріпаку з України. 
52. Географія та обсяги виробництва, експорту овочів з України. 
53. Нішеві культури та їхнє значення в розвитку сільськогосподарських підп-

риємств. 
54. Органічне виробництво в Україні та його перспективи. 
55. Зрошуване землеробство України в умовах глобальних змін клімату. 
56. Місце тваринництва у структурі АПК. 
57. Рибне господарство України. 
58. Бджільництво: географія та експортний потенціал. 
59. переробна галузь АПК. 
60. Виробництво олії та експортний потенціал. 
61. Молочна галузі АПК. 
62. Виробництво та споживання цукру в Україні. 
63. Виробництво та споживання мяса. 
64. Інфраструктура АПК. 
65. Агрологістика в сучасних умовах. 
66. Біоенегетика та її зачення для АПК. 
67. Інвестиції в АПК. 
68. Процесуальний порядок створення та діяльності фермерського господарс-

тва. 
69. Оренда землі: законодавство та порядок надання землі в оренду. 
70. Порядок приватизації земельних ділянок громадянами України. 
71. Плата за землю. 
72. купівля-продаж земельних ділянок. 
73. Спадкування земельних ділянок та майна. 
74. Зміна цільового призначення земельних ділянок. 
75. Надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва.  

Опитування  Опитування студентів проводиться в письмовій, усній формі, у формі бесі-
ди.  



 

СХЕМА КУРСУ 

Тиж. / 

дата / 

год.- 
Тема, план, короткі тези 

Форма діяль-

ності (занят-

тя)* *лекція, 
самостійна… 

Літерату-

ра.*** 

Ресурси в 
інтернеті 

Зав-

дан-

ня, 
год 

Термін 

вико-

нання 

ЗГІДНО 
З РОЗ-

КЛА-

ДОМ  

Тема 1. Вступ. Завдання курсу. Земельні ресурси та їхнє 

значення у житті людини. Особливості землі як основно-

го засобу виробництва у с/г. Історичні етапи землекорис-

тування в Україні. Структура та географія світових земе-

льних ресурсів. Екологічні функції земель умовах зміни 

клімату. 

Привласнювальне та відновлювальне господарство. На-

туральне та ринкове господарство. Регіони світового 

землеробства. 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

Самостійна 

робота 

1, 2, 5, 

12. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

В день 
прове-
дення 

заняття 

 Практична 1. Класифікаційні одиниці земельного фонду 

України за основним цільовим призначенням. Встанови-

ти діагностичні ознаки категорій земельного фонду за 

основним призначенням, склад земель та особливості їх 

використання. Навести приклади цих категорії. 

Практична 4, 12, 13 2 В день 
прове-
дення 

заняття 

 Тема 2. Земельні ресурси України: структура та геогра-

фія, динаміка та стан використання. Меліоровані землі та 

землі населених пунктів. Земельна реформа в Україні. 

Форми власності на землю, спільна власність. Підстави 

набуття права власності на землю. Розподіл земель за 

категоріями землекористувачів. 

Географія та структура с/г, забудованих земель, лісів та 

інших лісовкритих площ. Землі природо-заповідного фон-

ду. 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

Самостійна 

робота. 

1, 3, 6, 8, 

10. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

В день 
прове-
дення 

заняття 

 Практична 2. Класифікаційні одиниці земельних угідь та 

видів економічної діяльності. Форма 6-зем. Встановити 

діагностичні ознаки земельних угідь та видів економічної 

діяльності. 

Практична 4, 12, 13. 2 В день 
прове-
дення 

заняття 

 Тема 3. Історичні етапи формування ринку. Види та 

принципи ринку, об’єкти та суб’єкти ринку, його функції. 

Земля як товар: особливості та процес обігу. Формування 

права власності на землю. Форми власності на землю. 

Класифікація ринків за різними ознаками. Світові тенде-

нції на  ринку землі, національні особливості щодо права 

власності та продажу земель. 

Лекція 

 

 

 

 

Самостійна 

робота 

1, 9, 10, 

11. 

2 

 

 

 

 

4 

В день 
прове-
дення 

заняття 

 Практична 3. Розподіл земельних угідь за катюгоріями 

землекористувачів. Встановити особливості розподілу 

земель за категоріями землекористувачів, встановити 

особливості надання земельних угідь громадянам у влас-

ність і користування. 

Практична 4, 12, 13. 2 В день 
прове-
дення 

заняття 

  Тема 4. Ринок землі в Україні. Становлення та сучасний 

стан. Об’єкти, суб’єкти, інфраструктура ринку. Ринок 

оренди землі. Ринок купівлі-продажу. Іпотечний земель-

ний ринок. Законодавство України у галузі обігу земель. 

Географія ринку землі в Україні: кількість, площа, вар-

тість земельних ділянок залучених у обіг. 

Лекція 
 
 
 
 
 
 

Самостійна 
робота 

1, 5, 8, 

12. 

2 

 

 

 

 

4 

В день 
прове-
дення 

заняття 



 

 Практична 4. Законодавство України у галузі обігу зе-

мель. Встановити основні положення, що регламентують 

процедуру купівлі-продажу земель с/г призначення.  

Практична 12, 14. 2 В день 
прове-
дення 

заняття 

  Тема 5. Етапи розвитку агробізнесу у світі та Україні. 

Роль агробізнесу у розвитку економіки України. Струк-

тура агробізнесу. Виробництво основних видів с/г проду-

кції. Експортний потенціал України: географія та струк-

тура поставок.   

Агробізнес у країнах Європи, Азії та Америки. Проаналі-

зувати структуру поставок розвинутих країн сві-

ту:переваги та недоліки.  

Лекція 

 

 

 

 

 

Самостійна 

робота. 

10, 15, 

16, 17. 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

В день 
прове-
дення 

заняття 

 Практична 5.  Встановити структуру та регіони вироб-

ництва основних видів с/г продукції. Проаналізувати 

структуру та географію експорту продукції АПК.  

Практична 16, 17. 2 В день 
прове-
дення 

заняття 

  Тема 6. Агробізнес у рослинництві України: структура, 

географія. Вирощування, переробка, експорт і споживан-

ня продукції рослинництва: зернові та зернобобові, тех-

нічні, овочі. Нішеві культури та їх роль у розвитку рос-

линництва. Ризики вирощування с/г продукції та вплив на 

довкілля. 

Глобальне потепління та перспективи ведення сільського 

господарства в Україні: ризики та перспективи. Адап-

тація до змін клімату 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

Самостійна 

робота 

10, 15, 

16, 17. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

В день 
прове-
дення 

заняття 

 Практична 6. Встановити географію вирощування, пока-

зники урожайності, рентабельності, експорту зернових і 

зернобобових, овочів, технічних культур. 

Практична 16, 17. 2 В день 
прове-
дення 

заняття 

  Тема 7. Агробізнес у тваринництві України: структура та 

географія. Переробка та споживання продукції тваринни-

цтва, експорт та імпорт. Рибництво та бджільництво.  

Світові тенденції розвитку тваринництва. Вплив тва-

ринництва на стан природного середовища.  

Лекція 

 

 

 

Самостійна 

робота. 

10, 15, 16, 

17. 

2 

 

 

 

4 

В день 
прове-
дення 

заняття 

 Практична 7. Встановити регіональний розподіл пого-

лів’я с/г тварин і виробництва продукції тваринництва. 

Проаналізувати структуру та географію експорту та ім-

порту продукції тваринництва. 

Практична 16, 17. 2 В день 
прове-
дення 

заняття 

  Тема 8. Роль інфраструктури у розвитку агробізнесу Ук-

раїни. Сучасний стан виробництва с/г техніки, засобів 

захисту рослин, добрив, насінництва. Агрологістика та 

географія зерносховищ. Інвестиції в АПК.  

Світових досвід розбудови інфраструктури, налаго-

дження логістики та екологізація в сільському господар-

стві. 

Лекція 

 

 

 

 

Самостійна 

робота 

10, 15, 

16, 17. 

2 

 

 

 

 

4 

 

В день 
прове-
дення 

заняття 

 Практична 8. Встановити показники виробництва та 
наявності у регіонах України с/г техніки, ЗЗР, добрив, 

зерносховищ. Проаналізувати структуру та географію 

експорту-імпорту добрив, ЗЗР, техніки.  

Практична 16, 17. 2 В день 
прове-
дення 

заняття 

 


