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ВСТУП
Ефективне (екологічно безпечне, економічно доці-

льне та соціально справедливе) використання земель-
них ресурсів є основною умовою життєдіяльності су-
спільства, його стабільності та гармонійного розвитку,
стрижнем формування продовольчої безпеки держави.
Проте ряд екологічних та соціально-економічних про-
блем, які загострились у період реформування земель-
них відносин на селі, призвели до зниження ефектив-
ності 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 пробле-
ми — "задоволення потреб суспільства" та "можливості
біосфери" — слід розглядати та вирішувати одночасно
з розробкою оптимальних, екологічно безпечних ва-
ріантів взаємодії природи, суспільства і агропромисло-
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вого виробництва, управління процесами землевикори-
стання в сільському господарстві [6, с.179—183].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вивченню питань ефективного використання земель

приділяється значна увага, про що свідчать численні пу-
блікації в наукових виданнях. Великий вклад у вивчен-
ня проблеми ефективного використання та охорони
земельних ресурсів зробили такі вчені, як В.Г. В'юн,
В.В. Горлачук, Д.С. Добряк, П.Т. Саблук, А.Я. Сохнич,
М.Г. Ступень, А.М. Третяк та ін. Проте незважаючи на
широкий спектр проведених досліджень і узагальнень,
до тепер не сформовано єдиного підходу до тлумачен-
ня поняття "економіко-екологічний механізм ефектив-
ного сільськогосподарського землевикористання", не
визначено чітко критерії та не систематизовано показ-
ники економіко-екологічної ефективності використан-
ня сільськогосподарських земель. Тож перелічені питан-
ня не втратили своєї актуальності й на сьогоднішній день
потребують подальшого дослідження та узагальнення
існуючих теоретико-методологічних підходів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання статті:
— розглянути дефініцію поняття "економіко-еколо-

гічний механізм ефективного сільськогосподарського
землевикористання";

— встановити критерії оцінки економічної та еко-
логічної ефективності використання сільськогоспо-
дарських земель;

— систематизувати показники економіко-екологі-
чної ефективності сільськогосподарського землевико-
ристання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Розгляд дефініції поняття "економіко-екологічний

механізм ефективного сільськогосподарського земле-
використання" варто розпочати з вивчення поняття "ме-
ханізм". Трактуючи сутність даного поняття науковці
брали до уваги сполучення об'єктних і суб'єктних фак-
торів, кожен з них адаптував зміст даного терміну до
вирішення завдань власного дослідження з метою най-

повнішого розкриття визначених проблем. Як зауважує
німецький професор Лутц Крушвіц, "... немає правиль-
ного чи неправильного визначення. Терміни можна
створити, лише враховуючи цілі досліджень" [4, с. 22].

У цілому поняття "механізм" широко використо-
вується у економічній літературі і в загальному вигляді
під ним розуміється взаємозв'язок між об'єктами, який
забезпечує перетворення якогось типу рушійних сил в
інший, або у відповідний результат. Проте, на думку
автора, під механізмом більш доцільно розуміти цілісну
систему важелів, які мають використовуватись в якості
інструментів впливу на процеси господарської діяль-
ності.

Коли ж мова йде про механізм ефективного вико-
ристання, насамперед на увазі мається економічність
(розумна і раціональна економія ресурсів) функціону-
вання суб'єкта господарювання, а також його резуль-
тативність (досягнуті результати у порівнянні з цілями,
зіставлені з використаними для досягнення цих цілей
ресурсами). На думку автора, ефективне використан-
ня — це процес досягнення найвигідніших показників,
характеристик, співвідношень.

При розгляді питань використання земель, слід на-
голосити, що на переконання вчених процес землеви-
користання слід відрізняти від традиційного змісту про-
цесу землекористування [7, с. 55], при цьому другий не-
обхідно розглядати як складову частину процесу вико-
ристання земельних ресурсів (землевикористання) [1, с.
81—82]. У зв'язку з цим землекористування необхідно
розглядати як процес задоволення інтересів суб'єкта
(суб'єктів) землекористування за допомогою вилучен-
ня із земельних ресурсів їх складових частин та похідної
від них продукції, а землевикористання — як процес
задоволення інтересів суб'єкта (суб'єктів) земельних
відносин (землевласників та землекористувачів) за до-
помогою процесу землекористування та процесу вироб-
лення нових продуктів і пов'язаний з цим набір відпові-
дних послуг [5, с. 44].

Технічні (природничі) та соціально-правові факто-
ри виробництва визначають економіко-екологічні ре-
зультати землевикористання, а тому в економіко-еко-
логічному відношенні сільськогосподарське землевико-
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Рис. 1. Послідовність оцінки ефективності використання сільськогосподрських земель
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ристання варто визначити як складну систему викорис-
тання, відтворення та поліпшення сільськогосподарсь-
ких земель, яка сформована на основі всієї сукупності
земельних та інших суспільно-виробничих відносин, що
виникають у процесі сільськогосподарського виробниц-
тва та формують комплекс земельних правовідносин, за
яких досягається оптимальне співвідношення між еко-
номічно доцільними та екологічно безпечними форма-
ми і видами використання сільськогосподарських земель
та забезпечуються соціально-економічні потреби насе-
лення [5, с. 46].

При визначенні методики оцінки ефективності
сільськогосподарськог земелевикористання варто вихо-
дити з наступних позицій.

По-перше, функція економіко-екологічного меха-
нізму ефективного використання сільськогосподарсь-
ких земель заснована на наявності зворотного зв'язку
між управляючою і керованою системами, тому функ-
ціонування даного механізму передбачає моніторинг, на
основі якого має здійснюватись систематичне та безпе-
рервне 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 пе-
ріодичне оцінювання економіко-екологічного механізму
ефективного використання сільськогосподарських зе-
мель, що передбачає визначення доречності та дотри-
мання стратегічних цілей, відстеження ефективності та
результативності, впливу та сталості у його функціону-
ванні на господарські процеси. Оцінка має забезпечу-
вати достовірну, корисну інформацію та надавати змо-
гу використовувати уроки з набутого досвіду в процесі
прийняття управлінських рішень.

По-третє, оцінка ефективності — це сукупність ана-
літичних методик вивчення і вимірювання фактичних
результатів використання сільськогосподарських зе-
мель, яка дозволяє визначити, в якій мірі діяльність дер-
жавних інститутів відповідає проголошеним національ-
ним цілям.

Отже, оцінка ефективності використання сільсько-
господарських земель, на думку автора, має здійснюва-
тися у наступній послідовності (рис. 1).
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Історично домінуючим в оцінці ефективності вико-
ристання сільськогосподарських земель був критерій
економічної ефективності, але сучасні підходи базують-
ся на більш ширшому соціальному та екологічному
підході, які акумулюють у собі складну палітру суспіль-
них взаємовідносин. Складність та суперечливість зас-
тосування критеріїв та показників оцінювання ефектив-
ності використання сільськогосподарських земель обу-
мовлюється тим, що ефективність як оціночна катего-
рія, охоплює вибір та реалізацію управлінського про-
цесу, передбачає цілеспрямованість, що зумовлює зміну
критеріїв її оцінювання у відповідності із змінами по-
ставлених цілей, існуючих стандартів та визнаних цінно-
стей, що в свою чергу, визначає її домінанти.

Виходячи із специфіки механізму ефективного ви-
користання сільськогосподарських земель, оцінка ефек-
тивності має водночас визначатись: економічною та еко-
логічною ефективністю. Тож, і критерії оцінки мають
бути визначені окремо для кожного з видів ефектив-
ності.

Зупинимось у першу чергу на розгляді критеріїв
оцінки економічної ефективності використання
сільськогосподарських земель. Економічна ефек-
тивність визначається через різні кількісні та вартісні по-
казники, що характеризують проміжні і кінцеві резуль-
тати використання земель. Проте, як свідчать резуль-
тати досліджень, зосередження уваги тільки на
кількісних та вартісних показниках призводить до не-
бажаних результатів. По-перше, через те, що витрати
легше виміряти, ніж вигоду, до того ж ефективність ча-

сто зводять до економії, тобто насправді гонитва за
ефективністю перетворюється на прагнення до скоро-
чення витрат, а не до удосконалення. По-друге, через
те, що суспільно необхідні витрати складніше визначи-
ти, 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 викори-
стання сільськогосподарських земель подано на рисун-
ку 2.

Отже, приходимо до висновку, що економічна ефек-
тивність не відображає всієї специфіки відносин, які
властиві механізму ефективного використання сільсько-
господарських земель, тож існує нагальна потреба у од-
ночасному визначенні екологічної ефективності.

Далі варто зупинитись на критеріях оцінки екологі-
чної ефективності сільськогосподарського землевико-
ристання. Відповідно до міжнародного стандарту ISO
14031-2001 [2], оцінка екологічної ефективності — це
процес, який сприяє прийняттю управлінських рішень,
що стосуються екологічної ефективності, методом ви-
бору показників, збору та аналізу даних, оцінювання
інформації відповідно до критеріїв екологічної ефектив-
ності сільськогосподарського землевикористання, скла-
дання звітності та розповсюдження інформації, періо-
дичного перегляду та покращання цього процесу.

Рис. 4. Система показників оцінки ефективності використання сільськогосподарських земель
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Основними критеріями екологічної ефективності
використання сільськогосподарських земель мають ста-
ти наступні (рис. 3).

Таким чином, підсумовуючи, зазначимо, що ефек-
тивність використання сільськогосподарських земель є
багатоаспектним поняттям, визначається різними кри-
теріями (рис. 4), оскільки покликана відобразити відно-
сини різних аспектів діяльності: продукту і ресурсів, ре-
зультату і витрат, результату і цілей, результату і по-
треб, корисності та витрат. Це потребує особливих спо-
собів узгодження критеріїв між собою та пошуку їх
компромісу.

Враховуючи базові положення вищенаведених нау-
кових підходів до визначення поняття "економіко-еко-
логічного механізму", які визнано науковою спільнотою,
автором статті запропоновано власне визначення змісту
і сутності "економіко-екологічного механізму ефектив-
ного сільськогосподарського землевикористання". Воно
трактується як сукупність важелів та регуляторів орга-
нізаційного, фінансового, економічного та інформацій-
ного впливу, що органічно інкорпоровані до системи
управління ефективного використання сільськогоспо-
дарських земель, визначеність завдань і функцій яких у
збалансованому взаємозв'язку сприяють досягненню
оптимального співвідношення між економічно доціль-
ними та екологічно безпечними формами і видами ви-
користання сільськогосподарських земель з метою за-
безпечення соціально-економічних потреб населення.

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження:
— обгрунтовано, що під економіко-екологічним ме-

ханізмом ефективного сільськогосподарського землеви-
користання слід розуміти сукупність важелів та регуля-
торів організаційного, фінансового, економічного та
інформаційного впливу, що органічно інкорпоровані до
системи управління ефективного використання сільсько-
господарських земель, визначеність завдань і функцій
яких у збалансованому взаємозв'язку сприяють досяг-
ненню оптимального співвідношення між економічно
доцільними та екологічно безпечними формами і видами
використання сільськогосподарських земель з метою
забезпечення соціально-економічних потреб населення;

— запропоновано послідовність оцінки економіко-
екологічної ефективності використання сільськогоспо-
дарських земель;

— систематизовано показники економіко-екологі-
чної ефективності сільськогосподарського землевико-
ристання.
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