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AGRICULTURAL LAND-TENURE"

Розглянуто дефініцію поняття "економіко-екологічний механізм ефективного сільськогосподарського землевикористання". Визначено послідовність оцінки економіко-екологічної ефективності використання сільськогосподарських земель. Запропоновано критерії оцінки економічної та екологічної ефективності використання сільськогосподарських земель. Систематизовано показники економіко-екологічної ефективності сільськогосподарського землевикористання. Обгрунтовано доцільність авторського
визначення сутності та змісту поняття "економіко-екологічний механізм ефективного сільськогосподарського землевикористання" як сукупності важелів та регуляторів організаційного, фінансового, економічного та інформаційного впливу, що органічно інкорпоровані до системи управління ефективного використання сільськогосподарських земель, визначеність завдань і функцій яких у збалансованому взаємозв'язку сприяє досягненню оптимального співвідношення між економічно доцільними та екологічно
безпечними формами і видами використання сільськогосподарських земель з метою забезпечення соціально-економічні потреби населення.
Definition of concept "еconomic-ecological mechanism of effective agricultural land-tenure" is considered.
The sequence of estimation of еconomic-ecological efficiency of the use of agricultural earth is certain. The criteria
of estimation of economic and ecological efficiency of the use of agricultural earth offer. The indexes of еconomicecological efficiency of agricultural land-tenure are are systematized. Expediency of authorial determination of
essence and maintenance of concept "еconomic ecological mechanism of effective agricultural land-tenure" is
reasonable, as totalities of levers and regulators of organizational, financial, economic and informative influence,
that the managements of the effective use of agricultural earth organically incorporated to the system, definiteness
of tasks and functions of that in the balanced intercommunication assists the achievement of optimal betweenness
by economically expedient and environmentally sound forms and types of the use of agricultural earth with the
aim of providing socio-economic necessities of population.
Ключові слова: механізм, землекористування, землевикористання, економічна ефективність, екологічна
ефективність, економіко-екологічний механізм.
Key words: mechanism, land-tenure, land-tenure, economic efficiency, ecological efficiency, еconomic-ecological
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ВСТУП
Ефективне (екологічно безпечне, економічно доцільне та соціально справедливе) використання земельних ресурсів є основною умовою життєдіяльності суспільства, його стабільності та гармонійного розвитку,
стрижнем формування продовольчої безпеки держави.
Проте ряд екологічних та соціально-економічних проблем, які загострились у період реформування земельних відносин на селі, призвели до зниження ефективності сільськогосподарського землевикористання. Тож
питання ефективності використання земельно-ресурс-
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ного потенціалу на селі набуває особливої актуальності
й потребує глибоких наукових досліджень.
Завдання науки полягає в тому, щоб забезпечити
комплексне суспільно-природниче розуміння процесів
та змін, які відбуваються у навколишньому середовищі
під впливом господарської діяльності аграріїв. Це дуже
складне завдання, оскільки дві взаємопов'язані проблеми — "задоволення потреб суспільства" та "можливості
біосфери" — слід розглядати та вирішувати одночасно
з розробкою оптимальних, екологічно безпечних варіантів взаємодії природи, суспільства і агропромисло-
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Рис. 1. Послідовність оцінки ефективності використання сільськогосподрських земель

вого виробництва, управління процесами землевикори- повнішого розкриття визначених проблем. Як зауважує
німецький професор Лутц Крушвіц, "... немає правильстання в сільському господарстві [6, с.179—183].
ного чи неправильного визначення. Терміни можна
створити, лише враховуючи цілі досліджень" [4, с. 22].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У цілому поняття "механізм" широко використоВивченню питань ефективного використання земель
приділяється значна увага, про що свідчать численні пу- вується у економічній літературі і в загальному вигляді
блікації в наукових виданнях. Великий вклад у вивчен- під ним розуміється взаємозв'язок між об'єктами, який
ня проблеми ефективного використання та охорони забезпечує перетворення якогось типу рушійних сил в
земельних ресурсів зробили такі вчені, як В.Г. В'юн, інший, або у відповідний результат. Проте, на думку
В.В. Горлачук, Д.С. Добряк, П.Т. Саблук, А.Я. Сохнич, автора, під механізмом більш доцільно розуміти цілісну
М.Г. Ступень, А.М. Третяк та ін. Проте незважаючи на систему важелів, які мають використовуватись в якості
широкий спектр проведених досліджень і узагальнень, інструментів впливу на процеси господарської діяльдо тепер не сформовано єдиного підходу до тлумачен- ності.
Коли ж мова йде про механізм ефективного виконя поняття "економіко-екологічний механізм ефективного сільськогосподарського землевикористання", не ристання, насамперед на увазі мається економічність
визначено чітко критерії та не систематизовано показ- (розумна і раціональна економія ресурсів) функціонуники економіко-екологічної ефективності використан- вання суб'єкта господарювання, а також його резульня сільськогосподарських земель. Тож перелічені питан- тативність (досягнуті результати у порівнянні з цілями,
ня не втратили своєї актуальності й на сьогоднішній день зіставлені з використаними для досягнення цих цілей
потребують подальшого дослідження та узагальнення ресурсами). На думку автора, ефективне використання — це процес досягнення найвигідніших показників,
існуючих теоретико-методологічних підходів.
характеристик, співвідношень.
При розгляді питань використання земель, слід наПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
голосити, що на переконання вчених процес землевиЗавдання статті:
— розглянути дефініцію поняття "економіко-еколо- користання слід відрізняти від традиційного змісту прогічний механізм ефективного сільськогосподарського цесу землекористування [7, с. 55], при цьому другий необхідно розглядати як складову частину процесу викоземлевикористання";
— встановити критерії оцінки економічної та еко- ристання земельних ресурсів (землевикористання) [1, с.
логічної ефективності використання сільськогоспо- 81—82]. У зв'язку з цим землекористування необхідно
розглядати як процес задоволення інтересів суб'єкта
дарських земель;
— систематизувати показники економіко-екологі- (суб'єктів) землекористування за допомогою вилученчної ефективності сільськогосподарського землевико- ня із земельних ресурсів їх складових частин та похідної
від них продукції, а землевикористання — як процес
ристання.
задоволення інтересів суб'єкта (суб'єктів) земельних
відносин (землевласників та землекористувачів) за доРЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Розгляд дефініції поняття "економіко-екологічний помогою процесу землекористування та процесу виробмеханізм ефективного сільськогосподарського земле- лення нових продуктів і пов'язаний з цим набір відповівикористання" варто розпочати з вивчення поняття "ме- дних послуг [5, с. 44].
Технічні (природничі) та соціально-правові фактоханізм". Трактуючи сутність даного поняття науковці
брали до уваги сполучення об'єктних і суб'єктних фак- ри виробництва визначають економіко-екологічні реторів, кожен з них адаптував зміст даного терміну до зультати землевикористання, а тому в економіко-ековирішення завдань власного дослідження з метою най- логічному відношенні сільськогосподарське землевико-
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Рис. 2. Критерії оцінки економічної ефективності використання сільськогосподарських земель

ристання варто визначити як складну систему використання, відтворення та поліпшення сільськогосподарських земель, яка сформована на основі всієї сукупності
земельних та інших суспільно-виробничих відносин, що
виникають у процесі сільськогосподарського виробництва та формують комплекс земельних правовідносин, за
яких досягається оптимальне співвідношення між економічно доцільними та екологічно безпечними формами і видами використання сільськогосподарських земель
та забезпечуються соціально-економічні потреби населення [5, с. 46].
При визначенні методики оцінки ефективності
сільськогосподарськог земелевикористання варто виходити з наступних позицій.
По-перше, функція економіко-екологічного механізму ефективного використання сільськогосподарських земель заснована на наявності зворотного зв'язку
між управляючою і керованою системами, тому функціонування даного механізму передбачає моніторинг, на
основі якого має здійснюватись систематичне та безперервне збирання, аналіз і використання інформації щодо
його функціонування для корегування основних його

структурних елементів — методів, інструментів, заходів
з метою прийняття ефективних управлінських рішень у
сфері земельних відносин.
По-друге, окрім моніторингу необхідне також періодичне оцінювання економіко-екологічного механізму
ефективного використання сільськогосподарських земель, що передбачає визначення доречності та дотримання стратегічних цілей, відстеження ефективності та
результативності, впливу та сталості у його функціонуванні на господарські процеси. Оцінка має забезпечувати достовірну, корисну інформацію та надавати змогу використовувати уроки з набутого досвіду в процесі
прийняття управлінських рішень.
По-третє, оцінка ефективності — це сукупність аналітичних методик вивчення і вимірювання фактичних
результатів використання сільськогосподарських земель, яка дозволяє визначити, в якій мірі діяльність державних інститутів відповідає проголошеним національним цілям.
Отже, оцінка ефективності використання сільськогосподарських земель, на думку автора, має здійснюватися у наступній послідовності (рис. 1).
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Рис. 3. Критерії оцінки екологічної ефективності використання сільськогосподарських земель
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Рис. 4. Система показників оцінки ефективності використання сільськогосподарських земель

Історично домінуючим в оцінці ефективності використання сільськогосподарських земель був критерій
економічної ефективності, але сучасні підходи базуються на більш ширшому соціальному та екологічному
підході, які акумулюють у собі складну палітру суспільних взаємовідносин. Складність та суперечливість застосування критеріїв та показників оцінювання ефективності використання сільськогосподарських земель обумовлюється тим, що ефективність як оціночна категорія, охоплює вибір та реалізацію управлінського процесу, передбачає цілеспрямованість, що зумовлює зміну
критеріїв її оцінювання у відповідності із змінами поставлених цілей, існуючих стандартів та визнаних цінностей, що в свою чергу, визначає її домінанти.
Виходячи із специфіки механізму ефективного використання сільськогосподарських земель, оцінка ефективності має водночас визначатись: економічною та екологічною ефективністю. Тож, і критерії оцінки мають
бути визначені окремо для кожного з видів ефективності.
Зупинимось у першу чергу на розгляді критеріїв
оцінки економічної ефективності використання
сільськогосподарських земель. Економічна ефективність визначається через різні кількісні та вартісні показники, що характеризують проміжні і кінцеві результати використання земель. Проте, як свідчать результати досліджень, зосередження уваги тільки на
кількісних та вартісних показниках призводить до небажаних результатів. По-перше, через те, що витрати
легше виміряти, ніж вигоду, до того ж ефективність ча-
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сто зводять до економії, тобто насправді гонитва за
ефективністю перетворюється на прагнення до скорочення витрат, а не до удосконалення. По-друге, через
те, що суспільно необхідні витрати складніше визначити, ніж економічні витрати, досить часто на практиці не
враховуються зовнішні фактори впливу на ефективність
використання сільськогосподарських земель. По-третє,
економічні вигоди легше виявити, ніж суспільні, і коли
намагаються штучно підвищити ефективність, то
здійснюється заміна одних критеріїв іншими, які легше
вирахувати.
Основні критерії економічної ефективності використання сільськогосподарських земель подано на рисунку 2.
Отже, приходимо до висновку, що економічна ефективність не відображає всієї специфіки відносин, які
властиві механізму ефективного використання сільськогосподарських земель, тож існує нагальна потреба у одночасному визначенні екологічної ефективності.
Далі варто зупинитись на критеріях оцінки екологічної ефективності сільськогосподарського землевикористання. Відповідно до міжнародного стандарту ISO
14031-2001 [2], оцінка екологічної ефективності — це
процес, який сприяє прийняттю управлінських рішень,
що стосуються екологічної ефективності, методом вибору показників, збору та аналізу даних, оцінювання
інформації відповідно до критеріїв екологічної ефективності сільськогосподарського землевикористання, складання звітності та розповсюдження інформації, періодичного перегляду та покращання цього процесу.
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Основними критеріями екологічної ефективності
використання сільськогосподарських земель мають стати наступні (рис. 3).
Таким чином, підсумовуючи, зазначимо, що ефективність використання сільськогосподарських земель є
багатоаспектним поняттям, визначається різними критеріями (рис. 4), оскільки покликана відобразити відносини різних аспектів діяльності: продукту і ресурсів, результату і витрат, результату і цілей, результату і потреб, корисності та витрат. Це потребує особливих способів узгодження критеріїв між собою та пошуку їх
компромісу.
Враховуючи базові положення вищенаведених наукових підходів до визначення поняття "економіко-екологічного механізму", які визнано науковою спільнотою,
автором статті запропоновано власне визначення змісту
і сутності "економіко-екологічного механізму ефективного сільськогосподарського землевикористання". Воно
трактується як сукупність важелів та регуляторів організаційного, фінансового, економічного та інформаційного впливу, що органічно інкорпоровані до системи
управління ефективного використання сільськогосподарських земель, визначеність завдань і функцій яких у
збалансованому взаємозв'язку сприяють досягненню
оптимального співвідношення між економічно доцільними та екологічно безпечними формами і видами використання сільськогосподарських земель з метою забезпечення соціально-економічних потреб населення.
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