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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Ефективне використання земельних ресурсів має

важливе значення для сталого розвитку аграрного сек-
тора України. Проблема ефективного використання
земель сільськогосподарського призначення в Україні
дедалі більше ускладнюється. Сьогодні вона має різні
аспекти, головними з яких є економічний, організацій-
ний та екологічний. Рівень використання земель в
Україні нині настільки критичний, що подальша дегра-
дація потенціалу земельних ресурсів у сільському гос-
подарстві може мати катастрофічні наслідки, які позна-
чаться на загальному рівні продовольчої безпеки краї-
ни та здоров'ї нації. При визначенні ефективності ви-
користання землі в сільському господарстві важливо
методологічно правильно визначити результати вироб-
ництва, які об'єктивно характеризують досліджуване
явище.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Головна мета економіки — підвищення матеріаль-
ного і культурного рівнів життя народу, а головний засіб
досягнення цієї мети — зростання ефективності вироб-
ництва. Більшість вчених вважають, що економічна
ефективність не залежить від форми економічних відно-
син і має загальний характер. Економічна ефективність
суспільного виробництва — об'єктивна категорія, за-
гальна для всіх суспільно-економічних формацій, яка
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CRITERION AND EFFICIENCY INDICATORS OF LAND USE

У статті визначено основні критерії та показники ефективного використання землі сільськогоспо-
дарськими підприємствами. Встановлено, що критерій економічної ефективності сільськогосподарсько-
го виробництва відображає зростання необхідної суспільству якісної сільськогосподарської продукції
за допомогою земельних ресурсів при збереженні та підвищенні родючості грунту. При цьому критерій
ефективності конкретизується через показники, які відображають рівень і динаміку ефективності.

The article outlines the basic criteria and indicators of effective land use by agricultural enterprises.
Established that the criterion of economic efficiency of agricultural production growth displays the society needs
quality agricultural products using land resources while maintaining and improving soil fertility. In this criterion
of efficiency is specified through indicators that reflect the level and inter-temporal changes.
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виражає рівень віддачі витрат безпосередньо в мате-
ріальному виробництві. Економічну ефективність розг-
лядають через призму використання земельних ресурсів
багато вчених: В.Я. Амбросов, А.Є. Данкевич, І.В. Кош-
калда, Т.Г. Маренич, Л.Ю. Мельник, В.Я. Месель-Весе-
ляк, О.М. Онищенко, М.М. Федоров, П.Т. Саблук та
інші. Водночас сучасні умови землекористування, очі-
кувана відміна мораторію на купівлю-продаж земель-
них паїв зокрема, поява і розвиток "латифундій", вима-
гають нових підходів. На більшу увагу заслуговують
питання збереження й поліпшення якості грунтів. Та-
кий підхід вимагає уточнення поняття "ефективності
сільського господарства", оскільки основним і незамін-
ним засобом виробництва є земля — ресурс, який про-
сторово обмежений.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є узагальнення критеріїв та показників

ефективності землекористування як економічної кате-
горії.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як економічна категорія ефективність землекорис-
тування повинна мати свої критерії та показники, які
були б мірилом її оцінки. Серед вчених-економістів про-
блема вибору критерію ефективності є предметом гос-
трої дискусії. Це свідчить про недостатню розробку
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теорії, зокрема, про відсутність єдиної думки щодо сут-
ності досліджуваного поняття. В економічній літературі
висловлюються різні точки зору стосовно існування
одного або декількох критеріїв ефективності. Прихиль-
ники єдиного критерію вважають, що ця вимога має по-
ширюватися на всі рівні господарювання. Ефективність
суспільного виробництва повинна плануватися на основі
єдиного критерію шляхом зіставлення результатів ви-
робництва (ефекту) з затратами живої та уречевленої
праці або використаними ресурсами. Але більшість на-
уковців-економістів вважають за необхідність викори-
стання різних критеріїв ефективності залежно від рівня
господарського управління [4; 6].

Єдиний критерій економічної ефективності містить
узагальнену оцінку явища, і передбачає існування мно-
жинності показників, які кількісно відображають різні
сторони економічних процесів. Критерій економічної
ефективності відображає узагальнений результат еко-
номічного явища на підставі якого здійснюють оцінку,
визначення та класифікацію часткових показників ефек-
тивності. Він пов'язаний з використанням обмежених
ресурсів підприємства і виробництвом споживчих вар-
тостей. Стосовно критерію національної продовольчої
безпеки економічна ефективність агарного виробницт-
ва проявляється в зростанні виробництва продовольства
і сировини в необхідному асортименті та якості з роз-
рахунку на душу населення. Багато вчених поділяють
ефективність на декілька видів: економічну; соціально-
економічну; соціальну; виробничо-економічну; техноло-
гічну; екологічну; еколого-економічну; соціально-еко-
лого-економічну та інші [1; 2; 3]. Це свідчить про до-
цільність визнання багатоваріантності критерію ефек-
тивності (табл. 1).

Отже, узагальнюючи зміст наведеної таблиці зазна-
чимо, що критерій економічної ефективності сільсько-
господарського виробництва відображає збільшення
виходу необхідної суспільству якісної сільськогоспо-
дарської продукції за допомогою земельних ресурсів з
одиниці площі при збереженні та підвищенні родючості
грунту.

Під економічною ефективністю сільськогосподарсь-
кого виробництва слід розуміти ефективність викорис-
тання землі, а під економічною ефективністю викорис-

тання землі — рівень ведення на ній господарської діяль-
ності [4].

Екологічна ефективність — це екологічний стан аг-
роекосистеми, рівень економічної родючості сільсько-
господарських угідь. Екологічна ефективність визна-
чається шляхом співставлення величин екологічних ре-
зультатів до понесених витрат. Екологічні результати
визначаються за різницею показників негативного впли-
ву на навколишнє середовище та стану навколишнього
середовища до і після заходів щодо організації раціо-
нального використання земель.

Підвищення екологічної ефективності О.М. Они-
щенко розглядає як поліпшення якості землі, що доз-
воляє отримувати додаткову продукцію високої якості
та підвищувати економічні показники господарської
системи в результаті запобігання шкоди природному
середовищу [5]. Виробничо-економічна ефективність
відображає ефективність використання земельних угідь,
матеріальних і трудових витрат.

Еколого-економічна ефективність розкриває
ступінь реалізації екологічних заходів, підвищення
родючості грунтів, поліпшення природного середови-
ща. Критерієм еколого-економічної ефективності є
ступінь поліпшення екологічного стану агроекосис-
теми: підвищення окультурення, зниження забрудне-
ності й руйнування земель. Еколого-економічну ефек-
тивність доцільно розглядати з позицій економічної
ефективності комплексу заходів, пов'язаних з пол-
іпшенням якості земельних угідь, із забезпеченням
сприятливих умов для розвитку рослин, з охороною
земельних угідь.

Еколого-економічна ефективність є економічною
результативністю комплексу заходів, що проводяться
з метою поліпшення якості земельних угідь (оптимізації
структури агроекосистеми) і підвищення продуктив-
ності рослинних ресурсів. Вона відображає результа-
тивність екологічних витрат (окупність витрат на при-
родоохоронні цілі), спрямованих на підвищення родю-
чості грунтів і біологічного потенціалу сільськогоспо-
дарських культур [5].

Поняття соціально-економічної ефективності вико-
ристання землі є більш ширшим в порівнянні з економі-
чною (господарською) ефективністю, тому що в нього

Таблиця 1. Критерії та показники ефективності використання землі в сільському господарстві
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входять не тільки економічні, але й соціальні результа-
ти, які досягаються на основі найбільш раціонального
землекористування. Соціально-економічний ефект ви-
мірюється показниками задоволення потреб, зростан-
ня добробуту, заробітної плати, фонду споживання.
Оцінку ефективності проводять після складання проек-
ту організації раціонального використання землі. У ході
розробки проектів виникають різні варіанти вирішення
завдань, що вимагають знаходження серед них опти-
мального. Позитивний екологічний ефект проектів
організації раціонального використання землі вира-
жається приростом показника її економічної оцінки та
визначається в грошовому вираженні.

Науковці й практики часто не проводять чітких меж
між різними сторонами ефективності, а вкладають у них
однаковий зміст, оперуючи, як синонімами, різними її
назвами, і розкривають сутність її як "співвідношення
ефектів" економічної діяльності, з одного боку, і різних
ресурсів і (або) витрат — з іншого.

Поняття ефективного землекористування відріз-
няється великою складністю й багатогранністю та не
піддається однозначному визначенню. Виділене в одно-
му зі своїх аспектів, воно може формулюватися невірно
в сенсі комплексного змісту самого поняття. Сутність
ефективного землекористування в сільськогосподарсь-
кому виробництві формують три основних аспекти: еко-
номічний, екологічний, соціальний.

Економічна ефективність землекористування харак-
теризується рівнем виробництва сільськогосподарської
продукції — чим більше обсяг виробленої продукції при
одночасному зниженні витрат праці й коштів, тим вище
економічна ефективність землекористування.

Екологічна ефективність землекористування харак-
теризується рівнем витрат енергії, а також рівнем ста-
більності й продуктивності агроекосистеми та її основ-
ного компонента — земельних ресурсів. Екологічна
ефективність землекористування тим вище, чим нижче
рівень витрат енергії, стабільніша та продуктивніша аг-
роекосистема.

Соціальна ефективність землекористування ха-
рактеризується розподілом між суспільством і дер-
жавою земельної ренти, а також тим, як впливають
на соціальну стабільність суспільства проблеми зе-
мельних відносин. Соціальна стабільність землекори-
стування тим вище, чим справедливіше вирішуються
земельні проблеми в інтересах більшої частини су-
спільства.

ВИСНОВОК
Отже, узагальнення критеріїв та показників вико-

ристання земельних ресурсів мають забезпечити при-
родоохоронний, ресурсозберігаючий і відновлювальний
характер у їх використанні. Цього можна досягти при
вивченні особливостей кожного з видів ефективності
наведених у статті. При цьому критерій як мірило ефек-
тивності конкретизується через показники, які слугу-
ють лише кількісним вираженням цього вимірювача.
Вони повинні якомога точніше відображати рівень і ди-
наміку ефективності.
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