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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Значна різноманітність умов, які впливають на стан

розвитку землекористування в різних регіонах країни,
відображається у складності методів та підходів, як вив-
чення трансформації сільськогосподарського землеко-
ристування, так і специфіці вирішення проблем, які ви-
являються у процесі освоєння та використання земель.
Разом з тим існує необхідність у єдиній системі оцінки
трансформації сільськогосподарського землекористу-
вання, за якою можна оцінити рівень ефективності ви-
користання основного засобу виробництва та націо-
нального багатства.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання еколого-економічної оцінки стану земель-
них ресурсів в Україні, присвячено роботи таких нау-
ковців, як Д.І. Бабміндри, Д.С. Добряка, О.П. Канаша,
В.М. Месель-Веселяка, Л.Я. Новаковського, Б.Й. Пас-
хавера, І.А. Розумного, А.М. Третяка, М.М. Федорова
та ін.

Але загальноприйнятих підходів до еколого-еконо-
мічної оцінки трансформації сільськогосподарського
землекористування не напрацьовано або вони не в
повній мірі відображають стан використання земельних
ресурсів.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті дати оцінку трансформаційних змін

сільськогосподарських землекористувань на рівні рай-
онів, які відбулися за роки земельної реформи в Пол-
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тавській області. Вивчення підходів щодо еколого-еко-
номічної оцінки трансформації землекористування
сільськогосподарського призначення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Полтавська область характеризується значними

природними ресурсами, в тому числі для розвитку
сільського господарства. Висока сільськогосподарсь-
ка освоєність та розораність території області впливає
на спеціалізацію сільськогосподарського землекорис-
тування. Основна частина області розташована в зоні
Лісоспепу. В той же час її південні райони примикають
до північного Степу і по ряду кліматичних показників
близькі до нього. Грунтовий покрив представлений в
основному родючими грунтами, які сприятливі для ве-
дення економічно ефективного та екологобезпечного
сільськогосподарського виробництва [2].

Управління земельних ресурсів, планування земле-
користування та здійснення заходів з раціонального ви-
користання природних ресурсів, неможливе без наяв-
ності необхідної якісної та кількісної інформації для
здійснення оцінки землекористування, в тому числі аг-
рарного, яка має бути побудована та адаптована під
сучасну систему управління земельних ресурсів за по-
казниками, які характеризують стан та сучасне викори-
стання землі, як засобу виробництва та природного ре-
сурсу. Такого роду інформація має бути невід'ємною
частиною державного земельного кадастру.

Еколого-економічна оцінка трансформації сільсько-
господарського землекористування може розгляда-
тись, як система значущих якісних і кількісних показ-
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ників, які дають можливість оцінити трансформацію та
сучасний стан землекористування з сторони його фак-
тичного та потенційно можливого використання. Таку
оцінку необхідно здійснювати за відповідними еконо-
мічними, екологічними та соціальними показниками ок-
ремо та в загальній їх сукупності, вона являється важ-
ливим засобом пізнання явищ і закономірностей сус-
пільних відносин у сфері земельних відносин.

Питання критеріїв та показників оцінки земель є су-
перечливим з методологічної точки зору. Це пояснюєть-
ся наявністю різних за якістю земель та відповідною їх

продуктивністю. Вона відображає різну ефективність їх
використання, оптимізацію наявних матеріальних та тру-
дових ресурсів, що відображають продуктивність основ-
ного засобу виробництва на одиницю площі. В резуль-
таті господарської діяльності створюється диферен-
ційних дохід, що є результатом суспільної праці і яв-
ляється основним методологічним підходом за умови
здійснення економічної оцінки земель.

В основу здійснення економічної оцінки покладена
диференційна рента, яка формується як надприбуток
на конкретній земельній ділянці порівняно з найгіршою.

Таблиця 1. Порівняльна оцінка рівня використання земель з бонітетною оцінкою регіонів

у Полтавській області

Сформовано за матеріалами [3, 5, 6].

Номер 
Адміністратив-
ні утворення 

Бал 

бонітету, 
рілля 

Місце 

Бал бонітету, 

сільськогос-
подарські 

вгіддя 

Місце 

Бало-

гектари 

(сільсько-
госпо-

дарські 

угіддя) 

Місце 

Бало-

гектарів 
(рілля) 

Місце 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Великобагачан-
ський район 

42 20-23 39 20 2703 16 2663 16 

2 Гадяцький 
район 

43 17-18 41 15 4203 3 3990 5 

3 Глобинський 
район 

49 8 47 6-7 6246 1 6150 1 

4 Гребінківський 

район 
46 13-14 44 12 1962 24 2029 23 

5 Диканський 

район 
46 13-14 43 13 2159 21 2006 24 

6 Зіньківський 

район 
48 9-10 46 8-9 4287 2 4070 4 

7 Карлівський 

район 
54 3 52 3 3328 13 3364 13 

8 Кобеляцький 

район 
40 24 38 21-22 4039 7 3824 8 

9 Козельщинсь-

кий район 
42 20-23 37 23 2464 19 2617 17 

10 Котелевський 

район 
50 5-7 45 10-11 2093 23 2105 22 

11 Кременчуцький 

район 
45 15-16 40 16-19 2124 22 2223 21 

12 Лохвицький 

район 
47 11-12 40 16-19 3360 12 3661 10 

13 Лубенський 

район 
45 15-16 42 14 3982 9 3776 9 

14 Машівський 

район 
60 2 58 2 4083 6 4122 3 

15 Миргородський 

район 
43 17-18 40 16-19 4008 8 3922 7 

16 Новосанжар-

ський район 
53 4 49 5 4116 5 4240 2 

17 Оржицький 
район 

47 11-12 45 10-11 3267 14 3252 14 

18 Пирятинський 
район 

42 20-23 40 16-19 2368 20 2293 20 

19 Полтавський 
район 

50 5-7 50 4 3775 10 3520 11 

20 Решетилівсь-
кий район 

39 25 36 24-25 2542 18 2418 18 

21 Семенівський 
район 

43 17-19 36 24-25 3031 15 3182 15 

22 Хорольський 
район 

48 9-10 46 9-10 3744 11 3451 12 

23 Чорнухинський 

район 
42 20-23 38 21-22 1455 25 1575 25 

24 Чутівський 
район 

64 1 62 1 4197 4 3930 6 

25 Шишацький 
район 

50 5-7 47 6-7 2632 17 2395 19 

  Полтавська 
область 

47  44 12     
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А розмір прибутку визначається як різниця між вало-
вим прибутком та витратами. Що в абсолютному вира-
женні є урожайністю сільськогосподарських культур та
не є результатом тільки продуктивності земель (основ-
ними факторами родючості), а й мають місце інші по-
казники пов'язані із людською діяльністю (затрати, тех-
нічне і технологічне оснащення тощо), які можна виз-
начити.

На сучасному етапі розвитку землекористування є
необхідність здійснення порівняння рівня використан-
ня земельних ресурсів потенційно можливим. Для цьо-
го необхідно порівняти результати діяльності товаро-

виробників із природними властивостями земель, тоб-
то із бонітетною оцінкою земель, в основу якої покла-
дено оцінку земель за природними властивостями, які
корелюють із урожайністю сільськогосподарських куль-
тур (табл. 1).

З даних таблиці видно, що на території області ос-
новні площі займають родючі землі, найродючіші з яких
зосереджені у Чутівському, Машівському, Карлівсько-
му, Новосанжарському, Котелевському, Полтавському,
Шишацькому районах. Але для співставності даних бо-
нітетної оцінки, площі земель і валової продукції до-
цільно визначати балогектари. Балогектар являє собою

Таблиця 2. Економічна оцінка земель (1988 р.)

Сформовано за матеріалами [4, 5].

Номер 
Адміністративні 

утворення 

Площа, 

тис. га 

(2011) 

Площа 
сільсько-

господар-

ських угідь, 

тис. га 

(2011) 

Загальна 

економічна 
оцінки 

ріллі, за 

валовою 

продукцією 

(1988) 

Місце 

Загальна 

економічна 
оцінки 

сільськогоспо-

дарських угідь, 

за валовою 

продукцією 

(1988) 

Місце 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Великобагачан-

ський район 

102 79 43 7-9 37 12-13 

2 Гадяцький район 160 116 44 3-6 40 3-6 

3 Глобинський 

район 

247 144 42 10-12 39 7-8 

4 Гребінківський 

район 

60 50 42 10-12 40 3-6 

5 Диканський район 68 56 47 1 40 3-6 

6 Зіньківський 

район 

136 107 45 2 41 1-2 

7 Карлівський 

район 

85 73 39 17-19 35 17-18 

8 Кобеляцький 

район 

182 125 34 23-24 30 22-24 

9 Козельщинський 

район 

93 80 36 21 30 22-24 

10 Котелевський 

район 

80 56 33 25 29 25 

11 Кременчуцький 

район 

129 75 34 23-24 31 21 

12 Лохвицький район 130 100 43 7-9 38 9-11 

13 Лубенський район 141 107 42 10-12 36 14-16 

14 Машівський 

район 

89 78 39 17-19 37 12-13 

15 Миргородський 

район 

157 125 43 7-9 39 7-8 

16 Новосанжарський 

район 

127 100 39 17-19 34 19-20 

17 Оржицький район 98 81 44 3-6 41 1-2 

18 Пирятинський 

район 

86 65 40 15-16 36 14-16 

19 Полтавський 

район 

136 96 38 20 38 9-11 

20 Решетилівський 

район 

101 85 35 22 30 22-24 

21 Семенівський 

район 

128 102 41 13-14 34 19-20 

22 Хорольський 

район 

106 87 44 3-6 40 3-6 

23 Чорнухинський 

район 

68 50 41 13-14 35 17-18 

24 Чутівський район 86 72 40 15-16 36 14-16 

25 Шишацький 

район 

80 60 44 3-6 38 9-11 

  Полтавська 
область 

2875 2168 41 13-14 36 14-16 
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Сформовано за матеріалами [4, 6].

Таблиця. 3 Нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь станом на 2011 рік
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Таблиця 4. Виробництво сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах

Сформовано за матеріалами [4].
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Таблиця 5. Виробництво валової продукції рослинництва на 1 га сільськогосподарських угідь

Сформовано за матеріалами [4].

Номер 
Адміністративні 

утворення 

Валова 

продукція у 
сільськогоспо-

дарськх 

підприємства, 
млн грн. 

Площа 
сільського-

подарських 

угідь, тис. га 

Валова 

продукція  
на 1 га 

сільськогос-

подарських 
угідь 

Місце 

1 2 3 4 5 6 

1 Великобагачанський 
район 

168 49,7 3376,65 14 

2 Гадяцький район 155 60,4 2558,06 19 

3 Глобинський район 309 81,5 3796,27 9 

4 Гребінківський 
район 

67 19,3 3467,44 12 

5 Диканський район 94 29,3 3192,06 15 

6 Зіньківський район 97 37,9 2570,42 18 

7 Карлівський район 230 52,5 4373,17 5 

8 Кобеляцький район 124 35,7 3475,88 11 

9 Козельщинський 
район 

169 42,3 4000,59 8 

10 Котелевський район 81 36 2246,64 21 

11 Кременчуцький 
район 

80 29,8 2671,93 17 

12 Лохвицький район 789 190,2 4147,5 7 

13 Лубенський район 44 22,7 1939,08 25 

14 Машівський район 135 29 4656,81 3 

15 Миргородський 

район 

346 75,5 4588,82 4 

16 Новосанжарський 

район 

424 57,4 7390,58 1 

17 Оржицький район 105 46,6 2253,5 20 

18 Пирятинський район 103 50,5 2042,4 22 

19 Полтавський район 146 43,2 3381,81 13 

20 Решетилівський 

район 

291 55,4 5247,78 2 

21 Семенівський район 180 42,5 4227,63 6 

22 Хорольський район 112 56,8 1971,36 24 

23 Чорнухинський 

район 

26 9,4 2737,59 16 

24 Чутівський район 75 19,8 3779,96 10 

25 Шишацький район 149 73,5 2025,7 23 

  Полтавська область 4498 1259 3572,71   

оцінку продуктивного ресурсу території, яка враховує
площу сільськогосподарських угідь і їх агрономічну
цінність щодо вирощування сільськогосподарських
культур. Виходячи з цього, найбільший природний по-
тенціал орних земель зосереджений у Глобинському,
Новосанжарському, Машівському, Зіньківському, Га-
дячському, Чутівському, Миргородському районах.

Невід'ємною частиною оцінки землі, як природно-
го ресурсу і засобу виробництва, так і просторового ба-
зису виробництва є економічна оцінка земель, яка була
здійснена у 1988 році (табл. 2), що характеризувала про-
дуктивність земель та ефективність їх використання та
дохідність з одиниці площі у колишніх сільськогоспо-
дарських підприємства, заснованих на державній влас-
ності на землю. Така оцінка свідчить про рівень викори-
стання земель за інституту державної власності на зем-
лю, і зовсім не відповідає сучасному сільськогоспо-
дарському землекористуванню у ринковому середо-
вищі, тому може бути використана тільки для порівнян-
ня ефективності колишніх колгоспів і радгоспів із су-
часними сільськогосподарським землекористуванням.

З матеріалів таблиці 2 необхідно відмітити, що за
розміром валової продукції, в балах, найвищі економічні
результати мали Зіньківський, Оржицький, Гядяцький,

Гребінківський, Диканський, які не корелюють з розмі-
рами валової продукції у сільськогосподарських
підприємства у 2010 р. (табл. 5), що є результатом транс-
формації сільськогосподарського землекористування.

Кінцевим вираженням вартості земель є норматив-
на грошова оцінка (табл. 3), здійснена у 1995 році, яка
щороку індексується для визначення земельного подат-
ку, орендної плати та інше. Вона по суті має бути ефек-
тивним регулятором господарської діяльності на землі.
Хто використовує кращі землі той відповідно має і
більше сплачувати, але наразі складається ситуація, що
землевласники та землекористувачі на кращих землях
мають гірші показники економічної діяльності, таким
чином завдаючи значних збитків власникам землі та
суспільству в цілому.

Тому економічний стан землекористування у дос-
ліджуваному регіоні автором рекомендується визнача-
ти на основі порівняльного аналізу показників сучасно-
го використання земельних ресурсів із показниками еко-
номічної оцінки земель, бонітуванням грунтів і грошо-
вої оцінки земель[1]. Вказаний аналіз доцільно здійсню-
вати у розрізі сільськогосподарських угідь, основних
сільськогосподарських культур та адміністративно те-
риторіальних утворень у Полтавській області (табл. 4).
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Таблиця 6. Трансформація галузі тваринництва у районах області

Сформовано за матеріалами [5].
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Найбільш об'єктивним показником з економічної
точки зору є ведення ефективного господарювання на
землі, яке виражене прибутком (табл. 3). Але й він не в
повній мірі відображає результат господарської діяль-
ності сільськогосподарських землекористувань. При-
бутком називається різниця між валовою виручкою та
витратами на вироблення продукції, що характеризує в
більшій мірі ефективність ведення бізнесу через оптим-
ізацію витрат та максимізацію прибутку, що не в повній
мірі відображає продуктивності земель сільськогоспо-
дарського призначення.

На думку автора, найбільш зручним, для оцінки
рівня використання земель сільськогосподарськи-
ми землекористуваннями є валова продукції. При
цьому за основу необхідно брати натуральні показ-
ники, щоб знівелювати вплив інфляції, різної ціни
реалізації сільськогосподарської продукції тощо
(табл. 4).

З даних таблиці 4 випливає невідповідність вироб-
ництва валової продукції сільського господарства із ма-
теріалами бонітування (табл. 1), економічної оцінки
(табл. 2) та нормативної грошової оцінки (табл. 3), що
свідчить про корінну трансформацію сільськогоспо-
дарського землекористування. Враховуючи вищезазна-
чене найбільш придатним для оцінки економічного ста-
ну сільськогосподарського землекористування є вало-
ва сільськогосподарська продукція (табл. 5), що відпо-
відає сучасній продуктивності земель.

За роки реформи значних змін зазнала галузь тва-
ринництва, яка характеризується низькою рентабель-
ністю (табл. 6). Скоротилося поголів'я великої рогатої
худоби та свиней, що є основою тваринництва у регі-
оні. Разом з тим необхідно відмітити збільшення се-
редньорічного удою молока на 50% та приросту сви-
ней на відгодівлі на 60 % ( по Полтавській області з
1990 по 2011 р.), що характеризує значне підвищення
продуктивності у тваринництві [4]. Як засвідчує аналіз
має кореляційну залежність середньорічний приріст
свиней на відгодівлі від поголів'я свиней, що свідчить
про підвищення технічного і технологічного рівня у цій
сфері.

Відбувся незначний перерозподіл кількості поголі-
в'я у районах області, але особливих змін не зазнали
основні центри тваринницької галузі. Найбільше погол-
ів'я зосереджено у Гадячському, Глобинському, Лу-
бенському, Миргородському районах, що в цілому
відповідає розташування переробної галузі та зумовлює
спеціалізацію районів.
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