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Анотація. У статті розкрито значення земельних ресурсів для розвитку суспільства, його продукти-

вних сил. Досліджено основні тенденції використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського 

призначення для забезпечення продовольчої безпеки. Встановлено, що продовольча безпека на всіх етапах роз-

витку суспільства була і залишається однією з найважливіших проблем розвитку аграрного сектора економі-

ки. Доведено, що без надійного і стабільного розвитку продовольчого комплексу і повного забезпечення всіма 

продуктами споживання будь яке суспільство існувати не може. Вивчено сучасний стан використання сільсь-

когосподарських земель та ефективність виробництва продовольства. Розглянуто питання впливу сучасних 

методів господарювання на стан продовольчої безпеки. Досліджено можливості нарощування сільськогоспо-

дарського виробництва в аграрному секторі економіки для забезпечення потреб населення продовольством.  

Ключові слова: продовольча безпека, землекористування, оптимізація, інтенсивне виробництво, ефе-

ктивність, інвестиції. 

Annotation.  
Introduction. Reform of the agricultural sector has created opportunities to increase the number of land users, 

increasing the use of land and increase production. However, the extent of agricultural land use in many enterprises 

are still rather low, requiring both theoreticians and practitioners to accelerate the forces that orient to withdraw from 

the situation. Circumstances environmental and energy of character, combined with market conditions demand higher 

dynamic rotation, narrowing their specialization optimize the structure of sown areas and significant investment of cap-

ital in land resources. 

For efficient operation and production of competitive products for their own security and the formation of ex-

port consignments of goods producers should be introduced in the production of innovative technologies and attract 

investment funds. Currently, the flow of investment capital in the agricultural sector of Ukraine's economy is character-

ized by a very low dynamics, although the potential of land resources is much higher compared with the potential of 

most European. Relevance is the question of improving the efficiency of land use to meet the needs of people with food. 

Results. We found that food safety at all stages of social development has been and remains one of the major 

problems of civilized society. This is a problem of national life support of all segments of population. Without proper 

and sustainable development of the food sector and ensure complete consumption of all products no society can not 

exist. The fundamental basis for the solution of national food security and food independence is sustainable develop-

ment of the agricultural sector and the constant increase production of agricultural products and foodstuffs. However, 

it should be noted that during the years of social and economic transformation and ongoing market transformation, the 

production of agricultural products and foodstuffs does not match the available resource capacity. 

Conclusions. The study found that the importance of a stable production capacity and creating food abun-

dance will increase productivity and use of agro- resource potential. First, it is necessary to increase the efficiency of 

land resources. Land resources are the basis of the economic activities of agricultural enterprises. Their effective use in 

the contemporary economy should be based on the following principles as the equality of all forms of land ownership, 

land use chargeable, the targeted , efficient and ecological land use. Only during these conditions is the ability to en-

sure food security and the formation of parties in export of agricultural products. 

Key-words: food security, land use, optimization, intensive production efficiency investments. 

 

Постановка проблеми. Реформування 
аграрного сектора економіки створило мож-
ливості збільшення кількості землекористу-
вачів, підвищення рівня використання земе-
льних угідь та збільшення обсягів виробни-
цтва продукції. Проте ступінь використання 
сільськогосподарських угідь у багатьох під-
приємствах наразі залишається на досить 
низькому рівні, що зобов’язує як теоретиків, 
так і практиків прискорити вивчення факто-
рів, які орієнтують на вихід із даної ситуації. 

Обставини екологічного та енергетичного 
характеру у поєднанні з кон’юнктурою рин-
ку вимагають підвищення динамічності сі-
возмін, звуження їх спеціалізації оптимізації 
структури посівних площ та значних інвес-
тиційних капіталовкладень у земельні ресу-
рси з метою забезпечення продовольчих по-
треб населення та формування товарних 
партій продукції [1]. 

Для ефективного функціонування та ви-
робництва конкурентоспроможної продукції 
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з метою власного забезпечення і формуван-
ня експортних партій продукції товаровиро-
бникам необхідно запровадити у виробниц-
тво інноваційні технології та залучати інвес-
тиційні кошти. Наразі потік інвестиційного 
капіталу в аграрний сектор економіки Укра-
їни характеризується дуже низькою динамі-
кою, хоча потенціал земельних ресурсів 
значно вищий порівняно з потенціалом бі-
льшості європейських країн [6]. Актуально-
сті наразі набуває питання підвищення ефе-
ктивності землекористування для забезпе-
чення потреб населення продуктами харчу-
вання. 

Продовольча безпека на всіх етапах роз-
витку суспільства була і залишається однією 
з найважливіших проблем розвитку цивілі-
зованого суспільства. Це проблема націона-
льного життєзабезпечення всіх верств насе-
лення держави. Без нормального і стабіль-
ного розвитку продовольчого комплексу і 
повного забезпечення всіма продуктами 
споживання ніяке суспільство існувати не 
може. Фундаментальною основою 
розв’язання національної продовольчої без-
пеки та продовольчої незалежності є стабі-
льний розвиток аграрного сектора економі-
ки і постійне нарощування виробництва 
сільськогосподарської продукції та продо-
вольчих товарів. Однак, необхідно відміти-
ти, що за роки соціально-економічних пере-
творень і проведеної ринкової трансформа-
ції, виробництво сільськогосподарської про-
дукції та продовольчих товарів не відповідає 
наявному ресурсному потенціалу.  

Аналіз останніх досліджень. У вітчиз-
няній і зарубіжній економічній літературі 
приділено достатньо уваги стану викорис-
тання земельних ресурсів товаровиробника-
ми для забезпечення потреб населення про-
довольством. Ґрунтовні дослідження здійс-
нили у своїх працях: Л. І. Абалкін, Д. П. Бо-
гиня, В. Г. Бодров, М. П. Вітковський,  
А. С. Гальчинський, В. К. Збарський,  
О. В. Крисальний, Ю. Я. Лузан, І. Н. Топіха, 

В. М. Малес, П. В. Писаренко, О. М. Они-
щенко, М. М. Федоров та ін. Дослідження 
цих авторів зробили значний внесок у роз-
робку зазначеної тематики, однак реалії сьо-
годення переконують, що чимало питань 
стосовно напрямів ефективного землекорис-
тування та використання земель для забез-

печення потреб населення продовольством 
потребують подальшого дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою да-
ного дослідження є вивчення ефективності 
використання земельних ресурсів для забез-
печення потреб населення продовольством. 

Результати досліджень. У сучасних 
умовах господарювання найважливіше за-
вдання аграрного виробництва – забезпе-
чення населення продовольством, адже чи-
сельність населення планети з кожним ро-
ком зростає. Якщо перший мільярд людство 
подолало на початку ХХ ст., то перше деся-
тиліття ХХІ ст. відзначене перевершенням 

семимільярдного рубежу. Лише за останні 
дванадцять років чисельність населення 
планети зросла більш ніж на один мільярд 
чоловік [4]. 

Наявна ситуація створює значну соціаль-
ну напруженість у світі. Розвинені країни 
планети мають перевиробництво аграрної 
продукції й водночас нестачу зовнішніх ри-
нків для її реалізації. Бідні країни навпаки 
позбавлені фінансових можливостей для ве-
дення власного ефективного аграрного ви-
робництва та імпорту продовольчих товарів 

для забезпечення потреб населення, яке ін-
тенсивно зростає. 

Ефективне використання земельних ре-
сурсів має винятково важливе значення для 
сталого розвитку аграрного сектора Украї-
ни. Цьому має бути підпорядковане рефор-
мування земельних відносин, на основі яко-
го здійснено перехід до різних форм власно-
сті на землю, запроваджено платне землеко-
ристування тощо [8]. Проте у державі поки 
що не вирішено проблему забезпечення ра-
ціонального та екологобезпечного викорис-
тання земельних ресурсів [5]. Протягом 
останніх років значно зменшилась кількість 
внесення мінеральних та органічних добрив, 
що негативно впливає на якість ґрунтів, а 
зрештою, на ефективність господарювання 
сільськогосподарських підприємств. 

В умовах глобалізації площа орних зе-
мель на планеті щороку на 14–16 млн га 
зменшується, внаслідок активних процесів 
ерозії, засолення, закислення опустелювання 
та деградації. Це – наслідок розбудови міст, 
нових доріг, промислових підприємств та 

видобутку сировини. Населення планети 
найбільше зосереджено у найсприятливіших 
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для проживання і вирощування сільськогос-
подарських культур регіонах планети. Вна-
слідок цього виснажуються природні ресур-
си, особливо запаси незабрудненої чистої 
прісної води та знижується родючість ґрун-
тів.  

Більшість країн світу, які сьогодні за-
ймаються  сільськогосподарським виробни-
цтвом, гостро потребують значних капітало-
вкладень в аграрну науку, у дослідження, 
спрямовані на створення нових, адаптова-
них до екстремальних умов вегетації регіону 
сортів та гібридів, забезпечення сучасних 
технологій їх вирощування, раціональних 
систем землекористування [7].  

В Україні за останні 10 років набула ак-
туальності проблема раціонального викори-
стання земельних ресурсів, так як значно 
погіршився їх якісний стан. Це пов’язано з 

недотриманням науково обґрунтованих 
норм ведення господарської діяльності бага-
тьма  сільськогосподарськими підприємст-
вами, що піклуються більше про отримання 
прибутку, ніж збереження родючості ґрунту. 
У результаті такої безгосподарної діяльнос-
ті, ґрунт виснажується, сильніше підпадає 
ерозійним процесам [2].  

Від якісного стану земельних ресурсів за-
лежить врожайність і якість сільськогоспо-
дарських культур, можливості вирішення 
продовольчих проблем. Ефективне викорис-
тання земельних ресурсів можливо  лише 
при оптимальному варіанті структури посі-
вних площ, раціональній системі обробітку 
ґрунту, системі живлення і захисту рослин. 
Для прикладу розглянемо ефективність ви-
користання земельних ресурсів Житомирсь-
кої області (табл.1). 

 

Таблиця 1  

Ефективність використання земельних ресурсів Житомирської області 

 

Показники 2012р. 2013р. 

Земельний фонд усього, тис.га 2982,7 2982,7 

у тому числі:     

- сільгоспугіддя, тис.га % від усіх сільгоспугідь України,  1286,6/3,1 1284,4/3,1 

з них рілля 1032,4/3,1 1043,3/3,2 

Суб’єкти господарювання, од.: 
 - фермерські господарства 948 963 

 - господарські товариства 713 733 

 - приватні підприємства 473 462 

 - колективні підприємства 30 29 

Валова продукція сільгоспвиробництва, млн.грн./% від ви-
робленої в Україні в тому числі: 

7910,2/3,5 8410,1/3,3 

 - рослинництво, % 5102,4/3,4 5532,0/3,1 

 - тваринництво, % 2807,8/3,8 2878,2/3,7 

Валовий збір та питома вага основної продукції рослинництва в загальних обсягах України, 
млн т/%: 
 - зернові  % 1,69/3,6 2,1/3,3 

 - кукурудза на зерно  % 1,04/4,9 1,56/5,1 

 - цукрові буряки  % 0,5/3,0 0,42/3,9 

 - соя  % 0,14/0,6 0,16/5,8 

 - соняшник  % 0,09/1,0 0,1/0,9 

Виробництво продукції тваринництва та питома вага в Україні: 
 - м’ясо, тис.т/% 77,5/2,5 83,6/2,5 

 - молоко, тис.т/% 595/5,2 597,8/5,2 

 - яйця, млн шт./% 519/2,7 561,5/2,9 

Джерело: власні дослідження. 
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У Житомирській області переважають 
ґрунти, які характеризуються значно ниж-
чою природною родючістю, порівняно із 
Лісостеповою зоною. Земельний фонд обла-
сті станом на 1 січня 2013 р. становив 2982,7 
тис. га. У його складі більше половини площ 
– 1587,9 тис. га займають землі сільськогос-
подарського призначення. Житомирщина 
виробляє біля 4 % валової продукції сільсь-
кого господарства держави. Область посідає 
провідні позиції по виробництву ряду зер-
нових та технічних культур, зокрема куку-
рудзи на зерно картоплі та сої.  

Серед найбільш потужних аграрних підп-
риємств області слід відмітити: ПСП Агро-
фірма “Світанок”, ТОВ “А.Т.К.”, ПАТ 
“ТАКО”, ТОВ “Укр Агро РТ”, ТОВ СП “Ні-
булон”, ТОВ “Укрзернопром”. Основний 
напрям інвестування – галузь рослинництва. 
У розвитку аграрного сектора економіки 
Житомирської області спостерігається пос-
тійне зростання обсягів виробництва основ-
них видів сільськогосподарської продукції, 
що дає змогу забезпечити потреби населен-
ня основною сільськогосподарською проду-
кцією відповідно до продовольчих  норм 
споживання (табл. 2). 

Таблиця 2 

Забезпечення потреб населення Житомирської області основною  

сільськогосподарською продукцією, 2013 р. 

 

Назва продукції 

Потреба з 
урахуванням 
норм спожи-

вання, тис. т 

Обсяг виробни-

цтва в регіоні у 
2013 році, тис. т 

Рівень забезпечення 
в регіоні до норм 

споживання, % 

Зерно,  397,6 

1680,0 422,5 
в т.ч. на продовольчі цілі  151,2 

насіння 71,9 

зернофураж 174,5 

М’ясо  53,4 54,2 101,5 

Молоко  435,2 595,0 136,7 

Картопля 606,01 

1300,0 214,5 
в т.ч. на продовольчі цілі  120,81 

насіння 213,2 

корм  272 

Овочі  150,9 

242,0 160,4 
в т.ч. на продовольчі цілі 139,9 

насіння 1,0 

корм для с.-г. тварин 10,0 

Яйця (штук) 279,8 519,3 185,6 

Цукор 30,5 48,0 157,3 

Джерело: власні дослідження. 
 

Аналіз обсягів виробництва основної 
сільськогосподарської продукції та балансів 
попиту і пропозиції продовольства показує, 
що Житомирська область забезпечує свої 
внутрішні потреби основною сільськогоспо-
дарською продукцією. Важливим завданням 
наразі є підвищення родючості ґрунту. 
Розв’язання цієї комплексної проблеми одна 
з передумов гарантування продовольчої 
безпеки, підвищення життєвого рівня насе-
лення та розвитку сільських територій. 

Підвищити родючість ґрунту можна з 
внесенням органічних і мінеральних добрив. 

На жаль, тваринницька галузь перебуває в 
кризовому стані, тому забезпечення органі-
кою полів знаходиться під великим питан-
ням. У сільському господарстві з мінераль-
них добрив, важливого фактора підвищення 
врожаю, використовуються азотні, фосфор-
ні, калійні, комплексні добрива, які суттєво 
впливають на кількість і якість сільськогос-
подарської продукції, покращують родю-
чість ґрунтів і відповідно регулюють баланс 
біогенних елементів і гумусу. Зокрема, до 
50% урожаю сільськогосподарських культур 
отримують за рахунок внесених добрив. Це 
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досягається за рахунок ефективного засто-
сування добрив при дотриманні науково об-
ґрунтованої системи агротехнологій виро-
щування сільськогосподарських культур, 
включаючи регулювання кислотності ґрун-
ту, боротьбу з бур'янами, хворобами та шкі-
дниками рослин, правильний вибір сорту, 
дотримання оптимальних строків посіву, 
норм висіву та посадки, обробки ґрунту. 

З метою забезпечення продовольчої без-
пеки та налагодження порядку з викорис-
танням земель сільськогосподарського при-
значення потрібен державний контроль та  
моніторинг ефективності використовуваних 
земельних ресурсів. Для раціонального ви-
користання сільськогосподарських земель, 
українським аграріям необхідно дотримува-
тися комплексу елементів технологій виро-
щування сільськогосподарських культур, 
спрямованих на підвищення родючості ґру-
нту та отримання високих врожаїв. 

Висновки. Важливе значення для стабі-
льного нарощування виробництва і створен-
ня продовольчого достатку матиме підви-
щення продуктивності і використання агра-
рно-ресурсного потенціалу, особливо земе-
льних ресурсів. Ефективне землекористу-
вання має забезпечити природоохоронний, 

ресурсозберігаючий і відновлювальний ха-
рактер використання ґрунтів.  

Вимоги раціонального землекористуван-
ня передбачають реалізацію наступних за-
ходів: для приведення у відповідність біоло-
гічних особливостей рослин з виробничим і 
територіальними властивостями земель не-
обхідно найкращим чином розмістити посі-
ви і сформувати сівозміни; з метою забезпе-
чення не лише ефективного використання 
родючості ґрунтів, але і його піднесення 
слід використовувати технології, які б вра-
ховували особливості конкретної ділянки 
ріллі; необхідно здійснити комплекс ресур-
созберігаючих та природоохоронних заходів 
і впроваджувати екологічні технології. 

Земельні ресурси є основою виробничо-

господарської діяльності сільськогосподар-
ських підприємств. Їх ефективне викорис-
тання у сучасних умовах господарювання 
має ґрунтуватись на таких принципах, як: 
рівноправність усіх форм власності на зем-
лю; платність землекористування; цільове, 
раціональне та екологобезпечне викорис-
тання земель. Лише при виконанню даних 
умов є можливість забезпечення продоволь-
чої безпеки та формування експортних пар-
тій сільськогосподарської продукції.  
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