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Передмова
Бонітування як оцінка якості ґрунтів нині все більшу й більшу увагу 

привертає не тільки вчених ґрунтознавців, агрономів, землевпорядни-
ків, а й окремих землевласників і землекористувачів. Це обумовлено 
тим, що бонітування ґрунтів – це порівняльна оцінка якості ґрунтів за 
їх основними природними властивостями, що мають сталий характер 
і суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур у 
конкретних природно-кліматичних умовах

Одночасно бонітування ґрунтів є однією із складових частин дер-
жавного земельного кадастру, що забезпечує високоефективне вико-
ристання земельних ресурсів, спрямоване на підвищення родючості 
ґрунтів і урожайність сільськогосподарських культур. Результати бо-
нітування враховуються у грошовій оцінці земельних ділянок, при ви-
значенні втрат сільськогосподарського виробництва, які підлягають 
відшкодуванню.

Бонітування ґрунтів покладено в основу економічного й грошового 
оцінювання, зонування земель, раціонального їх використання, удоско-
налення зональних технологій виробництва продукції рослинництва і 
тваринництва, визначення вартості землі як товару, оптимізації оподат-
кування, моніторингу за станом використання земель тощо. 

Будучи логічним завершенням ґрунтових обстежень, узагальненням 
вивчення ґрунтів, дані бонітування нині використовуються у землероб-
стві, землеустрої та грошовій оцінці земель.

У сучасних умовах необхідність у проведенні оцінки земельних 
ресурсів обумовлена в першу чергу суттєвим антропогенним наванта-
женням на довкілля, що зумовлює якісні зміни у взаємовідносинах між 
людиною і природою. Особливою науковою і практичною проблемою 
стає оцінка використання земельних ресурсів у сільськогосподарсько-
му виробництві.

Останнім часом дослідження в галузі оцінки використання земель-
них ресурсів в Україні набувають досить широкого характеру. Зокрема, 
проблематиці розробки підходів до бонітування ґрунтів присвячені ро-
боти таких провідних вчених як В.В. Медведєва, Л.Я. Новаковського, 
М.М. Федорова, Д.І. Гнатковича, О.П. Канаша, А.Я. Сохнича, М.Г. Сту-
пеня та ін.

Разом з тим, враховуючи динамічність перетворень в аграрному 
секторі, доцільно приділити додаткову увагу питанням, що стосуються 
інформаційного забезпечення бонітування ґрунтів.
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Насторожує той факт, що результати якісної оцінки ґрунтів за ро-
дючістю в Україні не відповідає повною мірою реальному стану, не-
зважаючи на багато існуючих пропозицій наукового обґрунтування ви-
значення продуктивної здатності ґрунтів. Вони в Україні досить різно-
манітні, їхні властивості не адекватно відзеркалюють рівень родючості 
та її частини, а тому отримані оцінки за властивостями не завжди є 
коректними. 

Багато аспектів бонітування залишаються дискусійними та неви-
рішеними. Особливо це стосується обґрунтування принципів боніту-
вання, розробки об’єктивних критеріїв оцінки та поправочних коефі-
цієнтів на неідентичність умов навколишнього природного середови-
ща. Поглибленого вивчення в сучасних умовах вимагають питання, 
пов’язані з оцінкою земель сільськогосподарського призначення (ріллі, 
земель пасовищ і сінокосів, меліорованих земель), а також земель під 
лісами, бонітуванням яких майже ніхто не займається.

Запропонований навчальний посібник з бонітування ґрунтів під-
готовлено згідно з робочою навчальною програмою «Оцінка землі та 
нерухомого майна», яка головним чином розрахована на студентів ба-
зового напряму «Геодезія, картографування та землеустрій».

У навчальному посібнику наведена історія виникнення та розвитку 
бонітування ґрунтів, його види, принципи і критерії, а також стан і по-
рядок проведення робіт. Значна увага приділена існуючим методикам 
бонітування ґрунтів і природно–сільськогосподарського районування 
України.

На конкретних матеріалах ґрунтових обстежень наведені приклади 
визначення балу бонітетів для найпоширеніших ґрунтів природних зон 
України.

Практичне використання бонітування ґрунтів зводиться до визна-
чення на підставі бонітування ґрунтів придатності земель для виро-
щування сільськогосподарських культур, економічної оцінки земель, 
організації еколого безпечного землекористування, розробки і вико-
ристання базових шкал придатності ґрунтів України для вирощування 
сільськогосподарських культур.

У навчальному посібнику досить ґрунтовно висвітлено досвід бо-
нітування ґрунтів у зарубіжних країнах Америки і Європи, які дають 
можливість удосконалювати сучасну технологію бонітування ґрунтів, 
яка використовується в Україні.


