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Досліджено взаємозв’язок динаміки росту населення та обсягів виробництва
продовольства у світі з площами сільськогосподарських угідь та обґрунтовано
можливий вплив прогнозованих змін у сільськогосподарському землекористуванні на
підвищення вартості земель сільськогосподарського призначення.
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Постановка проблеми.
На сучасному етапі розвитку людства однією з найгостріших проблем є
продовольча. За останні 30—40 років
темпи зростання чисельності населення в багатьох країнах світу випереджають темпи зростання виробництва сільськогосподарської продукції,
що призводить до гострої нестачі
продуктів харчування. Особливо це
стосується країн, що розвиваються, на
які припадає переважна більшість населення планети, яке недоїдає та голодуючих. За даними ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація
під егідою ООН), у світі зараз близько

півмільярда людей постійно голодують і вдвічі більше недоїдають.
Недостатнє споживання особливо позначається на дітях. Майже 300
млн. дітей в країнах Азії, Африки і
Латинської Америки внаслідок поганого харчування відстають у фізичному і розумовому розвитку. Щоденно від голоду там помирає близько 12
тис. чоловік.
За даними ФАО, харчових продуктів у всьому світі виробляється в
цілому достатньо для того, щоб прогодувати все населення Землі. Проте основна причина світової продовольчої кризи полягає не в тому, що
продукти розподіляються між краї-
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нами невідповідно до кількості населення, хоча така проблема й існує.
Дослідники вважають, що продовольча криза викликана збігом демографічних, екологічних і енергетичних
проблем з впливом несприятливих
погодних умов, а також колосальним
зростанням витрат на військові потреби [4].

Аналіз останніх наукових
досліджень і публікацій.
Основними організаціями, які проводять дослідження у сфері статистичних даних щодо світового продовольства, населення та забезпечення
земельними ресурсами на даний час є
Організація об’єднаних націй (ООН),
ФАО та Світовий банк, які щорічно
випускають статистичні звіти щодо
змін та прогнозів у світі.
В Україні ж, питаннями світової
кризи займалися Олійник Я.Б., Федорищак Р.П., Щетинін А.І., особливостями пропозиції та попиту на земельні ресурси – Дзюбик С., Ривак О.,
проблемами ринку та вартості земель
сільськогосподарського призначення
– Добряк Д.С., Мартин А.Г., Мельничук В.О.
Метою статті є дослідження та
прогнозування впливу можливого дефіциту сільськогосподарських угідь у
світі на коригування вартості земель
сільськогосподарського призначення.

Виклад основного матеріалу.
Досвід показує, що кількість товарів, куплених споживачами, завжди залежить від ціни: чим вища ціна
товару, тим менше його купують і
навпаки. Тобто, між ринковою ціною
товару (наприклад, пшениці) і тією
його кількістю на яку пред’являється
56

попит, завжди існує певне співвідношення [1]. Попит є однією з двох
базових складових, які формують
ринкові ціни на товари. Іншою складовою є величина пропозиції.
Щодо пропозиції, то чим вища
ціна на певний товар, тим більше
буде значення пропозиції, оскільки
виробники будуть зацікавлені у збуті товару за високими цінами, що в
свою чергу дозволить їм розвивати
виробництво і знову ж таки формувати вищу пропозицію.
Ці дві складові, які зазвичай представлені графіками попиту та пропозиції формують рівноважну ціну на
товари, що може бути відображено за
допомогою графіку рівноваги попиту
та пропозиції.
Закон попиту пояснює, що за незмінюваності всіх інших параметрів
зниження ціни зумовлює відповідне
зростання величини попиту і навпаки, тобто між ціною і попитом існує
обернена залежність.
Варто ж зазначити, що існують
певні особливості, коли мова йде
про ринок земель сільськогосподарського призначення. Особливістю
є те, що об’єм земельних ресурсів
у світі обмежений, тому на графіку
рівноваги пропозиція земель може
бути представлена прямою вертикальної лінією.
За даними ФАО (Продовольча та
сільськогосподарська організація ООН)
площа земельних ресурсів за період з
1965 по 2010 роки залишалася майже
стабільною, навіть зменшилася на 0,35
% у зв’язку з природними факторами.
Щодо сільськогосподарських угідь,
то з 1965 до 2010 рр. [10] їхня площа
збільшилася на 8,92 %, з яких орні землі
збільшилися на 5,67 % (рис. 1).
Варто зазначити, що таке зростання є незначним у порівнянні з швид№ 3’2017
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Рисунок. 1. Динаміка зміни площ земель у світі за 1965 -2010 рр., млн. га.
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Рисунок. 6. Графік зміни основних показників забезпеченості населення
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Слід зазначити, що на попит і
пропозицію може впливати низка
нецінових чинників (наприклад, ріст
населення). Крім того, збільшення
попиту за незмінної пропозиції породжує ефект підвищення ціни [1].
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У таблиці 3 наведено дані проренту із землі, на якій росте хліб і, в гнозу ООН та ФАО щодо подалькінцевому підсумку, ціну самої зем- шого росту населення, забезпечення
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Таблиця 3. Прогноз динаміки та індексів зміни основних показників
забезпеченості населення продовольством до 2050 р.
2010

2030

2050

2010

2030

2050

Населення, млн. осіб

6923,68 8501,00 9725,00 131,05

160,91

184,08

Виробництво продовольства,
млрд. дол США
Орні землі, млн. га

1456,59 1785,11 2069,70 149,69

183,45

212,69

1374,90 1645,00 1661,00

117,52

118,67

98,23

Площа
земель3.
наПрогноз
1 особу, гадинаміки
0,20та індексів
0,20 зміни
0,18 основних
84,59 показників
83,00
75,83
Таблиця
Індекси %

забезпеченості населення продовольством до 2050 р.

Примітка: створено на основі - [11, 12].
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Населення,
млн.
його
продовольством
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183,45 Тим
212,69
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рисунку 6, що менше, площі земель сільськогоспомлрд.
дол США
може
бути млн.
підтвердженням того, дарського призначення майже не зміОрні землі,
1374,90 1645,00 1661,00
98,23
117,52 118,67
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га
угідь
наземель
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Площа
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0,20
0,20
0,18
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83,00 зростання
75,83
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мало місце
1 особу, га [11].
За фактичними даними ФАО та цін на сільськогосподарську
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що
процію,
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чого
можна вважати
Примітка: створено на основі - [11, 12].
тягом останніх 6-7 декад у світі мало витрати на підвищення продуктив250,00 стрімке зростання чисельності
місце
ності сільського господарства.
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Примітка: створено на основі - [11].

Примітка: створено на основі - [11].
Рисунок. 8. Графік прогнозу зміни основних показників забезпеченості
Рисунок.
8. Графік
прогнозу зміни
основних
забезпеченості
населення
продовольством
у відсотках
до показників
2050 р. (1990
р. – 100 %).
населення продовольством у відсотках до 2050 р. (1990 р. – 100 %).
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Таблиця 4. Коефіцієнти кореляції між основними показниками
забезпеченості населення продовольством та цінами на продовольство.
Населення,
млн. осіб

Виробництво Територія на
продоволь1 особу, га
ства, млрд.
дол. США

Населення, млн. осіб

1,00

Виробництво продовольства, млрд. дол США

0,99

1,00

Територія на 1 особу, га

-0,96

-0,95

1,00

Індекс продовольчих цін

0,83

0,85

-0,85

Індекс продовольчих
цін

1,00

Примітка: розраховано автором.

Таблиця 5. Прогноз впливу зростання урожайності, ціни та вартості
сільськогосподарської продукції до 2025 року.

Диференціальна земельна рента, грн./га

2015 р.

2025 р.

4537,9

6093,1

Вартість сільськогосподарських земель, грн./га 18371,9

Відсоток
зміни, %
+ 25,5

24668,2

Примітка: розраховано автором.

За прогнозами ФАО та ООН така
тенденція буде продовжуватися, що
найвірогідніше призведе до розвитку
дефіциту на землі сільськогосподарського призначення.
У свою чергу, дефіцит, так само
як зростання цін на сільськогосподарську продукцію, спричинить
зростання вартості сільськогосподарських угідь якнайменше до 2050
року.
Крім того, базуючись на прогнозах ФАО до 2025 року щодо основних показників виробництва
сільськогосподарської продукції, а
саме зернових, виробництво, а можна вважати, що і урожайність зросте
на 8,8 %. Майже так само зросте і
ціна реалізації зернових – на 8,9 %.
За умов відсутності прогнозу щодо
№ 3’2017

змін у витратах виробництва варто
припустити, що вони залишаться
щонайменше на тому ж рівні, в чому
і є суть технологічного прогресу.

Висновок.
Таким чином, якщо у 2015 році середня по Україні диференціальна земельна рента становила 4537,9 грн./
га, то до 2025 року, зі збільшенням
урожайності та ціни реалізації майже на 9 %, диференціальна земельна
рента збільшиться на 25,5 % і становитиме 6093,1 грн./га (табл. 5).
Це у свою чергу призведе до
підвищення вартості земель сільськогосподарського призначення із
18371,9 грн./га у 2015році до 24668,2
грн./га у 2025 році в Україні.
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growth and world food production volumes with the areas of agricultural land
and the possible influence of projected
changes in agricultural land use on increasing the cost of agricultural land is
substantiated.
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СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Исследована взаимосвязь динамики
роста населения и объемов производства
продовольствия в мире по площадям
сельскохозяйственных угодий и обоснованно возможное влияние прогнозируемых изменений в сельскохозяйственном
землепользовании на повышение стоимости земель сельскохозяйственного назначения.
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