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LAND RESOURCES — BASIS OF PRODUCTION POTENTIAL OF AGRARIAN FORMATIONS
OF POLTAVA REGION
Одним із складових елементів ресурсного потенціалу є земля. Вона активно впливає на процес виробництва, є
його найважливішим складовим елементом, базою для органічного поєднання інших виробничих ресурсів. У статті
проаналізовано дані у системі землекористування і землеволодіння, визначено ступіть використання землі та рівень
ефективного сільськогосподарського виробництва. Обгрунтовано напрями ефективного використання в аграрних
формуваннях досліджувального регіону. Основним напрямом підвищення економічної ефективності використання
земельних ресурсів є послідовна інтенсифікація аграрного виробництва. Актуальність і практична необхідність суF
спільноFгеографічних досліджень земельних ресурсів полягає у вирішенні проблеми раціонального використання
земельноFресурсного потенціалу, що перебуває в трансформаційному стані. Покращення економічної ситуації в
сільському господарстві і забезпечення максимального використання його можливостей досягається за умови раціоF
нального використання ресурсів на основі їх пропорційності і збалансованості.
One of the constitutive components of the resource potential is land. It actively influences production process, it is
its most important constitutive element, the basis for the organic combination of other productive resources. In this
article the data in landFuse and landFtenure system is analyzed, the rate of land use and the level of efficient agricultural
production are determined. We substantiated the areas of efficient use in agrarian formations of the region being studied.
The main direction of increasing the economic efficiency of land resource use is the consistent intensification of agrarian
production. The rationale and practical need for social and geographical study of land resources lies in solving the problem
of efficient use of the land resource potential that is being transformed. Improving the economic situation in agriculture
and facilitating the maximum use of its potential is achieved through rational use of resources based on their
proportionality and balance.
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дарські угіддя.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Конституція України, виходячи з незамін
ності землі як природного ресурсу, цілком за
кономірно визнала її основним національним
багатством, що перебуває під особливою охо
роною держави. Як відомо, 2/3 загальної площі
сільськогосподарських угідь України мають
чорноземні грунти, які за рівнем природної
родючості є одними з найкращих. Чорноземи
нашої країни становлять 8,7% усіх чорноземів
світу.
Передплатний індекс 21847

Отже, ми маємо унікальний земельноресур
сний потенціал, ощадливе, ефективне, раціо
нальне й екологобезпечне використання та
всіляка охорона якого є в сучасних умовах од
нією з найактуальніших проблем національної
безпеки держави [2].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ролі і місце земельних ресурсів у системі
соціальноекономічного розвитку присвячена
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3
значна кількість наукових
5,2
0,45
4,2
праць провідних вітчизня
9,95
них учених, якот П. Бор
щевський, В. Будзяк, В. Го
лян, А. Крисак, М., Комаров,
Д. Крисанов, А. Третяк, Л.
Шашула та вчених інших
країн, а також публікацій
відомих громадських діячів.
75,3
Одні з них розглядають зем
лю (земельні ресурси) як чин
ник соціальноекономічного
розвитку та як ресурс, що
сільськогосподарські землі
лісовкриті площі
служить динамізації розши
забудовані землі
внутрішні води
реного відтворення націо
інші землі
відкриті землі без рослинного покриву
нального багатства. Інші вва
Рис. 1. Структура земельного фонду Полтавської області
жають, що земельні ресурси
станом на 01.01.2017 р.
розглядаються як основа ре
Джерело: побудовано за даними [5].
сурсного потенціалу аграр
ної сфери, яка відіграє вирішальну роль у роз ми, на сході — з Харківською, на півдні — з
виткові сільськогосподарського виробництва Дніпропетровською і на заході — з Київською,
та забезпечення населення життєво необхідни Черкаською та Кіровоградською. Загальна дов
ми благами.
жина меж близько 1100 км, з яких 162 км — по
П. Борщевський вважає земельні ресурси Кременчуцькому і Дніпродзержинському водо
одним із найважливіших компонентів природ сховищах.
ного середовища, які використовуються для
У 2016 р. із загальної площі Полтавської
виробництва матеріальних благ. Земельні ре області 2875,068 тис. га (4,6 % площі України),
сурси, на його думку, є незамінним національ сільськогосподарські землі складали 2223,198
ним багатством. Людина без землі не може тис. га — 77,3 % , сільськогосподарські угіддя
творити, оскільки це той матеріал, на якому і 2165,381 тис. га, або 75,31 %, з них орні землі
за допомогою якого працею створюються становили 1774,686 тис. га, або 61,7 % від усієї
продукти — результати її діяльності [3, с. 7]. території (82 % сільськогосподарські угіддя).
Д. Крисанов розглядає землю як найважливі Значних змін у структурі та стані використан
ший ресурс сільського господарства [4, с. 379]. ня земель, у порівнянні з попередніми роками,
На думку В. Будзяка, земля завжди була необ не відбулося. В цілому Полтавська область має
хідною умовою і складовим елементом проце значний агроресурсний потенціал. Сільсько
су відтворення матеріальних цінностей, у тому господарська освоєність території складає
числі тих, які безпосередньо не створюються в більше 60%.
сільському господарстві [1, с. 168].
Полтавщина належить до областей, забез
печених природними ресурсами вище середніх
показників по Україні. На території області
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження тенденцій ви розвідано та експлуатується багато нафтових,
користання земельних ресурсів, здійснення нафтогазоконденсатних, газових і газоконден
комплексного статистикоекономічного ана сатних родовищ. У районі Кременчуцької ано
лізу закономірностей розвитку землекористу малії зосереджені запаси залізних руд. Серед
вання в аграрних підприємствах, виходячи з ре інших корисних копалин — торф, будівельні
гіональних особливостей виробництва та об матеріали, мінеральні води.
Земельні ресурси Полтавської області є од
грунтування напрямів підвищення економічної
ефективності землекористування в аграрних ним із найбільш вагомих економічних активів
України, унікальні за своїми властивостями.
формуваннях Полтавської області.
Орні землі представлені, в основному, родючи
ми чорноземами та їх різновидами. Потрібно
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Полтавщина розташована в центральній ча зазначити, що більшу частину території області
стині України в лісостеповій зоні з помірно (до 65%), займають чорноземи найродючіші
континентальним кліматом. На півночі область різновиди грунтів, сюди входять такі райони:
межує з Чернігівською та Сумською областя Пирятинський Гребінківський, Оржицький,
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робництва валової про
дукції в сільському гос
подарстві область займає
2 місце серед регіонів Ук
Роки
2016 р.
Культури
до 2005 р.
раїни, в розрахунку на
2005
2010
2013
2014
2015
2016
(+; -)
одну особу — 4 місце. Ма
Зернові та зернобобові
2850,7 2853,7 5639,6 4821,5 5363,2
5783,1 2932,4
культури
ючи 5 % сільськогоспо
Цукрові буряки (фабричні)
1802,7 1802,5 1546,0 1740,0 1395,8
2089,6 286,9
дарських угідь країни, в
Соняшник
287,6
465,4
729,5
710,8
848,4
824,4
536,8
2016 році всі категорії гос
Картопля
950,4
818,8
984,0
1179,5 1137,9
1065,4 115,0
подарств області виробили
Овочі культури
350,0
405,6
462,6
521,7
517,3
522,2
172,2
Культури плодові та ягідні
39,9
100,7
116,2
106,5
106,1
77,2
37,3
8,7 % зернових та зернобо
Джерело: розраховано автором за даними: [6].
бових культур (включаючи
кукурудзу) від загально
1400
державного обсягу, 15,1 %
1200
— цукрових буряків (фаб
1000
ричних), 6,2 % — соняшни
ку на зерно, 11,4 % — сої.
800
Полтавщина продовжує
600
залишатися
лідером в Ук
400
раїні з виробництва зерна.
200
Рекордними для області
0
є як урожайність, так і ва
2005
2010
2013
2014
2015
2016
ловий збір (5,8 млн т) (табл.
1). Кукурудзи на зерно от
Зернові та зернобобові культури
Буряк цукровий фабричний
римано 4,2 млн тонн, це та
Соняшник
Картопля
кож найвищий показник в
Культури овочеві
Культури плодові та ягідні
державі. Валовий збір сої —
Рис. 2. Динаміка урожайності основних сільськогосподарських
496,9 тис. тонн (1 місце в Ук
культур у всіх категоріях господарств Полтавської області
раїні).
Джерело: побудовано за даними [6].
За статистичними дани
Лубенський, Миргородський, Гадяцький, Зінь ми на цукрові заводи надійшло 2,1 млн тонн бу
ківський, Шишицький, Решетилівський, Гло ряків з урожаю 2016 року (друге місце серед ре
бинський, Кобеляцький, Полтавський, Коте гіонів), що на 51 % перевищує показник попе
реднього маркетингового року.
левський, Чутівський, Карлівський.
Дані таблиці 1 та рисунка 2 дають змогу про
У Полтавській області переважають сіль
ськогосподарські землі, що знаходяться під аналізувати лише динаміку зміни обсягів вироб
ріллею, тобто використовуються для посіву та ництва окремих видів сільськогосподарської
вирощування сільськогосподарських культур. продукції і зовсім не відображають причини
За даними Головного управління Держзе зміни цих обсягів. Велике значення для нор
магенства у Полтавській області, доля таких мального розвитку виробництва в аграрних
земель від загальної кількості сільськогоспо підприємствах Полтавської області має пра
дарських угідь 61,7% у цілому по області. Це вильно обгрунтована структура посівних площ
свідчить про значний агроресурсний потенціал (табл. 2).
Дані таблиці 2 свідчать, що у 2016 році за
області. Незначний, відсоток земель припадає
на багаторічні насадження 1,0%, тобто на землі гальна посівна площа під сільськогосподарсь
під виноградниками, садами та іншими багато кими культурами в усіх категоріях господарств
річними насадженнями. Сіножаті та пасовища становила 1493, тис. га, що на 23,3 тис. га більше
порівняно з 2005 р. Сьогодні землеробство ре
займають 12,5%.
Сільськогосподарське виробництво є од гіону характеризується значними змінами в
нією з провідних галузей економіки Полтавщи структурі посівних площ.
Слід відзначити незначне збільшення част
ни. Основою рослинництва області є виробниц
тво зернових культур, цукрових буряків і со ки посівних площ зернових та зернобобових
няшнику. У 2016 році виробництво валової культур з 62,6 % у 2005 р. до 62,9 % у 2016 р.,
сільськогосподарської продукції порівняно з технічних культур з 17,0 % до 23,6 %, відповід
2015 роком збільшилось на 3,1 %, в тому числі в но. Разом з тим кормові та овочевобаштанні
сільгосппідприємствах на 6,0 %. За обсягами ви культури за досліджуваний період зменшили
Таблиця 1. Динаміка виробництва сільськогосподарської
продукції аграрними підприємствами Полтавської області,
2005—2016 рр., тис. т
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Таблиця 2. Динаміка складу і структури посівних площ
ся овочевобаштанні на
сільськогосподарських культур у Полтавській області,
4,2 тис. га, а кормові на
2005—2016 рр.
6,5 тис. га. Основною
причиною зміни в струк
в тому числі
Загальна
Зернові та
Картопля і
турі посівних площ є
Технічні
Кормові
зернобобові
овочево-баштанні
культури
культури
стрімке скорочення по Роки посівна площа
культури
культури
голів'я у аграрних під
тис. га
%
тис. га
%
тис. га
%
тис. га
%
тис. га
%
62,6
250,6
17,0
82,8
5,6
217,0
14,8
приємствах. Крім того, 2005 1470,1 100 919,7
1496,9
100 936,2
62,5
310,9
20,8
86,3
5,8
163,5
10,9
господарства області пе 2010
2013
1526,0
100 1020,4
66,9
282,8
18,5
81,5
5,3
141,3
9,3
реорієнтувалися на ви 2014 1492,6 100 952,1
63,8
324,6
21,7
80,3
5,4
135,6
9,1
63,0
343,5
23,2
79,0
5,3
125,5
8,5
рощування лише високо 2015 1482,3 100 934,3
62,9
352,0
23,6
78,6
5,3
123,7
8,3
рентабельної продукції. 2016 1493,4 100 939,1
Джерело: розраховано автором за даними: [6].
Зокрема рівень рента
бельності виробництва сої становить 66,3%; со проаналізований період спостерігається тенден
няшнику — 63,1% культур зернових та зерно ція до збільшення обсягів виробництва окремих
бобових — 59,9 %, ріпаку — 43,8%.
видів продукції в розрахунку на 100 га ріллі.
Фінансові результати від основної діяльності
Таким чином, у процесі використання землі,
аграрних формувань у 2016 р. становив 8222, 1 млн особливо сільськогосподарського призначен
грн прибутку проти 11854, 5 млн грн у 2015 р., ня, повинні поєднуватися як інтереси конкрет
рівень рентабельності у цілому склав 47, 8% про них землекористувачів, так і суспільства в ціло
ти 67, 3 у 2015 р. У галузі рослинництва в 2016 р. у му, всіх учасників земельних відносин. Викори
цілому по області реалізація сільськогос стання земель повинно [4]:
подарської продукції була прибутковою. Серед
1) відповідати соціальноекономічним інте
ня ціна продажу аграрної продукції сільськогос ресам розвитку країни в цілому, окремих галу
подарськими підприємствами за всіма напряма зей, регіонів і конкретних землекористувачів;
ми реалізації в 2016 р. порівняно з 2015 р. зросли
2) найбільш повно враховувати природні й
на 9,0 %, у тому числі на продукцію рослинницт економічні умови та властивості конкретних
ва — на 8,2%, тваринництва — на 9,8 %.
територій і передбачати оптимальне співвідно
За даними таблиці 3 можна зробити виснов шення спеціалізації й розмірів виробництва з
ки, що в досліджуваному регіонів розрахунку на територіальними особливостями;
100 га сільськогосподарських угідь господарства
3) бути найефективніше організоване для
ми області у 2016 р. одержано 598,7 тис. грн вало конкретних умов простору й часу та забезпе
вої продукції, що на 240,2 тис. грн більше порівня чувати досягнення максимального економічно
но з 2005 р. та 286,0 тис. грн чистого прибутку, го й соціального ефекту при дотриманні еко
що на 249 тис. грн більше порівняно з 2010 р. За логічних вимог;
Таблиця 3. Динаміка земельно%ресурсного потенціалу Полтавської області та ефективності
його використання, 2005—2016 рр.
Роки
Показники
Загальна земельна площа
Площа сільськогосподарських угіль, тис. га
у т. ч. рілля
Посівна площа, тис. га
Валова продукція сільського господарства, млн грн
Чистий прибуток, млн грн
Коефіцієнт освоєння землі
Коефіцієнт розораність
Коефіцієнт використання ріллі
Відсоток посівної площі від площі землі в
обробітку
Одержано на 100 га сільськогосподарських угідь,
тис. грн:
валової продукції
чистого прибутку
Вироблено на 100 га ріллі:
зерна
цукрових буряків
Рівень рентабельності, %
у т.ч. продукціяя рослинництва

2016 р.
до 2005 р.
(+; -)

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2875,1
1906,7
1704,6
1470,1
10307,6
76,4
0,66
0,98
0,86
86,2

2875,0
1873,8
1717,9
1496,9
10999,2
1062,2
0,65
0,92
0,87
87,1

2875,0
1849,8
1717,4
1526
16022,8
757,4
0,64
0,93
0,89
88,9

2875,0
1842,1
1712,7
1492,6
15520,4
2553,0
0,64
0,93
0,87
87,1

2875,0
1837,1
1713,2
1482,3
16660,8
11854,5
0,64
0,93
0,87
86,5

2875,0
1837,1
1713,2
1493,4
17212,6
8222,1
0,64
0,93
0,87
87,2

- 69,6
+8,6
+23,3
+6905
+8145,7
- 0,02
- 0,05
+0,01
+1,0

358,5
0,03

382,6
37,0

557,3
26,3

539,8
88,8

579,5
412,3

598,7
286,0

240,2
286,0

1672,4
905,2
5,6
5,8

1661,1
1049,2
21,7
28,0

3283,8
900,2
8,3
9,0

2815,2
1016,0
23,4
26,7

3130,5
814,7
67,3
78,5

3375,6
1219,7
47,8
59,9

1703,2
314,5
42,2
54,1

Джерело: розраховано автором за даними [6].
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4) забезпечувати оптимальну взаємодію з
навколишнім середовищем, охорону землі в
процесі її використання, підвищення родючості
грунтів і збереження складу та співвідношен
ня земельних угідь;
5) передбачати дбайливе ставлення до землі,
що включає в себе як кількісну, так і якісну
(зниження землемісткості різних виробництв);
6) передбачати постійне вдосконалення тех
нологічних процесів, які безпосередньо пов'я
зані як з використанням земель, так і не пов'я
заних, але таких, що впливають на стан земель
чи якість вирощуваної продукції.
Проте організувати таке раціональне вико
ристання земель непросто, зокрема тому, що
родючість не є єдиною відмінністю землі від
інших природних ресурсів чи рукотворних
об'єктів. Так, найважливішою відмінністю землі
від будьяких інших об'єктів нерухомості й за
собів виробництва є те, що земля — це не ре
зультат людської праці, вона унікальний про
дукт природи. На відміну від таких об'єктів, як
житлові та виробничі приміщення, транспортні
системи, також необхідних для людини, земля
не може бути відтворена знову, вона незамін
на й неповторна. Хоча грунтова родючість і є
відносно відновлюваною, але більшість просто
рових властивостей землі в разі їх утрати
відтворити неможливо, тому земельні угіддя
можна вважати не відтворюваними ресурсами.
ВИСНОВКИ

Як економічна категорія виробничий потен
ціал відображає не фактично одержані резуль
тати виробництва сільськогосподарських
підприємств регіону, а його потенціальні мож
ливості в досягненні цих результатів.
У результаті досліджень можна зробити
висновок, що економічна ефективність викори
стання виробничого потенціалу сільського гос
подарства — це об'єктивно обумовлений рівень
господарських результатів, що забезпечується
раціональним використанням виробничих ре
сурсів. При цьому виробничий потенціал гос
подарств Полтавської області визначається
можливим обсягом виробництва валової про
дукції з розрахунку на 1 га сільськогосподарсь
ких угідь. Тому виробничий потенціал харак
теризується можливим рівнем сільськогоспо
дарської продукції при раціональному викори
станні сукупних ресурсів.
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