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Анотація
Збалансоване використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній 

галузі має економічні, соціальні та екологічні наслідки. Ця робота виконана 
у межах використання системного підходу й має на меті розвиток теорети-
ко-методологічних засад оцінки збалансованості використання земельно-ре-
сурсного потенціалу в сільськогосподарській галузі.

У статті систематизовано позитивні і негативні показники економіч-
ного, соціального та екологічного розвитку з врахуванням наявних вітчизня-
них та закордонних напрацювань у галузі оцінки рівня ефективності стало-
го розвитку форм господарювання. Також визначено ключові етапи комплек-
сної оцінки збалансованості використання земельно-ресурсного потенціалу 
за допомогою інтегрального показника, який має економічну, екологічну та 
соціальну складові.

Abstract
An important role should be played by the development of a system of 

indicators for assessing the balanced use of land-resource potential in the agrarian 
sector. This will help to adopt the effective management decisions concerning 
balanced agricultural land use has been established. The key objective of this 
study is to explore the possibilities of applying modern methodological approaches 
to the assessment of the balance of land-resource potential utilization in agrarian 
production.

The research was conducted using the dialectical method of knowledge of 
the effect of economic laws and a systematic approach to the study of economic 
phenomena and processes, and a number of other research methods. The 
methodical approach to the estimation of the level of land use balance in the 
agrarian sector has been substantiated. 

The author has systematized the indicators in the system of estimation of 
balanced agricultural land use. The paper presents the procedure for estimating 
the balance of land-resource potential using an integral indicator and the scale of 
estimation of integral indicator of balanced land use in the agrarian sector.
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The paper reviews the basic ecological and socio-economic effects of balanced 
land use in the agrarian sector. The position of author as to the expediency of 
carrying out an assessment of the socio-ecological and economic efficiency of land 
use in order to achieve a balanced utilization of the land-resource potential of 
the agrarian sector has been substantiated. 

The paper discusses the integration of interests of the ecology and economy 
will solve the problem of finding a compromise between ensuring an acceptable 
level of profitability of agricultural production and agroecological safety of the 
regions.

Постановка проблеми

Реформування аграрної галузі, проведене в Україні наприкінці ХХ ст., зумовило значний спад 
обсягів сільськогосподарського виробництва, погіршення екологічних параметрів використання земель 
сільськогосподарського призначення, зниження їх родючості, порушення науково обґрунтованих систем зем-
леробства тощо [2; 7]. Однією з ключових умов для вирішення зазначених проблем є покращення еколого-
економічної ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу.

Питання збалансованості сільськогосподарського землекористування та формування передумов ста-
лого відтворення земельних ресурсів сьогодні набувають особливої актуальності. Оцінювання еколого-
економічної ефективності сільськогосподарського землекористування має визначальне значення в теорії і 
практиці ведення сільськогосподарської діяльності. 

Для прийняття ефективних управлінських рішень, що стосуються збалансованого сільськогосподарського 
землекористування, особлива увага має приділятися формуванню системи показників оцінки збалансовано-
го використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі.

Аналіз останніх публікацій та досліджень

Численні дослідження, в яких вивчається проблема оцінки сільськогосподарського землекористування, 
засвідчують, що це питання є досить складним і багатогранним, існує низка дискусійних питань, що стосу-
ються, насамперед, формування системи показників оцінки збалансованого використання земельно-ресурс-
ного потенціалу в сільському господарстві в умовах розвитку сучасної системи господарювання. 

Так, А. Ткач, А. Степанов, Р. Ілюхін [8] вважають, що соціально-екологічно-економічна ефективність 
сільськогосподарського виробництва має оцінюватися в показниках перетворення сонячної енергії  
з мінімальними витратами енергії природного палива й людини за високого виходу продукції. Такими  
показниками, на їх думку, є: 1) кількість енергії, що продукується біомасою; 2) рівень використання різних 
джерел енергії; 3) відношення енергії біомаси до витрат енергії природного палива й людини.

В. Будзяк [1] до загальних принципів ведення економічно та екологічно збалансованого 
сільськогосподарського землекористування відносить: 1) інтегровану єдність природної та виробничої систем 
у процесі використання, охорони і відтворення земель сільськогосподарського призначення; 2) комплексне 
вирішення економічних, виробничих, екологічних і соціальних завдань; 3) обов'язковість відшкодування 
збитків за нераціональне землекористування; 4) забезпечення пріоритетності збереження і покращення ста-
ну природної екосистеми.

Для оцінки ефективності різних форм господарювання у 2006 р. німецькі вчені Г. Екерт, Д. Бахман, 
І. Маттнес [11] запропонували застосовувати методичний підхід, який передбачає визначення критеріїв 
економічної, екологічної та соціальної сумісності. Цю систему вчені назвали «системою критеріїв аналізу 
та оцінки сталого розвитку сільського господарства». За цим підходом усі критерії мають представляти со-
бою кількісну величину однакової розмірності, а тому для оцінки різних показників їх необхідно переводити  
в єдину бальну систему. За кожним критерієм встановлюється допустиме відхилення, що дає уявлення про 
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те, в межі якого критерію потрапляє конкретне значення показника. Межа кожного з критеріїв має визнача-
тися залежно від різниці між найвищим і найнижчим значенням показника, що оцінюється.

Такі різнопланові методичні підходи оцінки збалансованості використання земельно-ресурсного 
потенціалу в сільськогосподарській галузі формують широке предметне поле для подальшої аналітичної ро-
боти, оскільки ці підходи зосереджені на отриманні різних економічних, соціальних і екологічних переваг, 
містять у собі дискусійні моменти стосовно проведення такої оцінки.

Методологія дослідження

Метою роботи є розвиток теоретико-методологічних засад оцінки збалансованості використання  
земельно-ресурсного потенціалу в сільськогосподарській галузі. У роботі систематизовано показники  
в системі оцінки збалансованості сільськогосподарського землекористування та запропоновано етапи оцінки 
збалансованості використання земельно-ресурсного потенціалу за допомогою інтегрального показника.

Дослідження проводилося з використанням діалектичного методу пізнання дії економічних законів 
і системного підходу до вивчення економічних явищ і процесів, що передбачає досягнення максимізації 
економічної вигоди та екологічної безпеки в процесі сільськогосподарського землекористування; 
монографічного – під час опрацювання наукових публікацій з питань збалансованості використання  
земельно-ресурсного потенціалу; індукції та дедукції – для формування системи показників оцінки еколого-
економічної та соціальної ефективності сільськогосподарського землекористування; абстрактно-логічного 
методу – при здійсненні теоретичних узагальнень та формулювання висновків.

У цьому дослідженні наслідками реалізації заходів щодо збалансованого використання природно-ресурс-
ного потенціалу вважались: забезпечення біо-соціо-еколого-економічної ефективності сільськогосподарської 
діяльності, мінімізація негативного впливу на аграрні екосистеми. При цьому соціально-екологічно-економічна 
ефективність розглядалась як результативність, яку можна отримати від комплексного поєднання ефектів 
унаслідок задоволення інтересів соціальних груп, покращення екологічного стану природного середовища 
та виробничого розвитку господарських систем.

Основні результати дослідження

Для кількісної оцінки критеріїв у системі збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу 
нами запропоновано згрупувати позитивні і негативні показники економічного, соціального та екологічного 
розвитку з врахуванням наявних напрацювань у галузі оцінки рівня ефективності сталого розвитку форм 
господарювання [5; 10] (табл. 1). Кількість або безпосередньо самі показники можуть змінюватися з ураху-
ванням агрономічних та екологічних параметрів господарювання в територіальному розрізі.

Оцінювання показників пропонуємо здійснювати, виходячи із мінімальних значень, граничних норм або 
середніх показників для регіону чи країни. Для порівняння поданих у табл. 1 показників можна використати 
єдину бальну систему виміру. 

Показники оцінюють за наступним принципом: 1 бал – максимально можливий і бажаний результат,  
а 9 – найменш бажаний і найгірший результат. Таким чином, зона з 1 до 3 балів показує значення показників, 
за яких агарна галузь може стабільно розвиватися і забезпечується збалансованість використання земельно-
ресурсного потенціалу аграрними формуваннями. Зону з 4 до 6 балів можна вважати достатньо ризиковою 
щодо забезпечення збалансованого розвитку аграрного землекористування. Зона з 7 до 9 балів відображає 
небажані значення показників, за яких малоймовірний збалансований рівень використання земельно-ре-
сурсного потенціалу в аграрній галузі [6]. Оцінка за бальною шкалою відбувається шляхом надання кожному 
показнику конкретного значення в балах (від 1 до 9) з урахуванням індивідуальних значень кожного показ-
ника. 

Для прикладу проаналізуємо показник «Коефіцієнт екологічної стабільності». Нормативна величина 
коефіцієнтів екологічної стабільності для різних видів земельних угідь представлена у праці «Підвищення 
ефективності використання, відтворення і охорони земельних ресурсів регіону» [4, с. 20] (табл. 2). При 
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оцінювання показника за бальною шкалою отримуємо такі результати: при його значенні в 0,14, угіддя буде 
оцінено в 8 балів, що відповідає нормативній величині коефіцієнта екологічної стабільності для ріллі, яка 
має низький рівень екологічної стабільності, а при значенні 0,68 – коефіцієнт отримав би 3 бали (відповідає 
нормативній величині коефіцієнта екологічної стабільності для пасовища, що є більш екологічно стабільним 
угіддям) (див. табл. 2; 3).

Таким чином, проводиться оцінювання всіх показників економічної, соціальної та екологічної складових 
діяльності аграрних формувань в сфері землекористування за їхніми значеннями в межах індивідуальних 
шкал оцінки. У результаті кожен показник отримує певну кількість балів та потрапляє в зону відхилення – 
бажаних, допустимих або небажаних значень.

Табл. 1. Показники економічного, соціального та екологічного розвитку в системі оцінки збалансованого 

використання земельно-ресурсного потенціалу агарними формуваннями

№ 
п/п

Економічні показники Соціальні показники Екологічні показники

позитивні негативні позитивні негативні позитивні негативні

1.

Темп зростання 
виробництва 
аграрної про-

дукції, %.

Темп спаду 
виробницт ва 
аграрної про-

дукції, %.

Зростаюча ди-
наміка трива-
лості життя в 

регіоні, %.

Зростаюча ди-
наміка захво-

рюваності насе-
лення в регіоні, 

%.

Рівень родю-
чості ґрунту 
відносно се-

редньої по ре-
гіону, %

Частка земель 
із високим тех-
ногенним на-

вантаженням в 
загальній площі 

землі, %

2.

Зростання обся-
гу ви робництва 
аграрної про-
дукції на 1 га 

землі, на 1 пра-
цюючого,  
грн./га.

Падіння 
обсягу ви-
робництва 

агарної про-
дукції на 1 га 
землі, на 1 

працю ючого, 
грн./га.

Частка мо-
лодих людей 
зайнятих в 

агарному ви-
робництві, %

Рівень дитячої 
та малюкової 

смертності в ре-
гіоні, %.

Питома вага 
посівної пло-
щі удобреної 
органічними 
добривами

Темп приросту 
екологічного 

сліду в сільсько-
му гос подарстві 
на питому вагу 

агарної про дукції 
в загальному ви-

робництві

3.

Рівень само-
забезпеченості 
аграрного ви-
робництва до 
потреби: ма-
теріальними, 
трудовими та 
фінансовими 
ресурсами, %

Рівень 
залу чення 
сто ронніх 

засобів для 
виробничо-
го процесу в 
аграрній га-

лузі, %

Відношення 
середнього 
доходу с/г 

працівника до 
середньо го 

доходу по кра-
їні, %.

Різниця між тем-
пом при росту 

продук тивності 
праці та темпом 

приросту за-
робітної плати, 

%.

Рівень при-
датності агро-
ландшафтів 

для відпо чинку 
та рекреації 

лю дей: зелені 
зони та зелені 
насадження, 
незмінність 
природного 

ландшафту, %

Площа еродо-
ваних земель у 
загальній площі 

угідь, %

4.

Рентабельність 
виробництва 
аграрної про-

дукції, %

Збитковість 
сільського-
подарської 

діяльності, %

Частка спе-ціа-
лістів із вищою 
та середньою 
спеціальною 
освітою, за-

йнятих в агар-
ному виробни-

цтві, %.

Рівень ви-
плат з фондів 
соціального 

забезпечення 
в результаті не-
щасних випадків 
у сільськогоспо-
дарській галузі, 

%.

Частка сіно-
жатей і па-
совищ в за-

гальній площі 
сільгосп угідь.

Коефіцієнт еко-
логічної стабіль-

ності

5.

Темп приросту 
прибутку від 
реалізації с/г 

продукції та по-
слуг, %.

Темп приро-
сту збитку від 
реалізації с/г 
продукції та 
послуг, %.

Питома вага 
витрат на соці-
альні заходи у 
загальних ви-
тратах аграр-
них товарови-
робників, %.

Співвідношення 
цін на с/г про-

дукцію і доходів 
населення, %.

Еколого-агро-
хімічна оцінка 
ґрунтів, бал.

Коефіцієнт ан-
тропогенної на-
вантаженості

Джерело: розроблено автором на основі [5; 10].
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З метою отримання цілісної системи показників оцінювання рівня екологічної сфери нами запропонова-
но розраховувати показник значущості кожного окремого позитивного показника в порівнянні з негативними 
екологічними показниками, як представлено в табл. 4.

При використанні методу попарного порівняння варто скористатися наступною шкалою: 3 – параметр 
більш значущий, 1 – параметр менш значущий, по 2 отримують параметри з однаковою значущістю [3]. 
Така шкала може бути використана при оцінці всіх показників системи оцінювання. Оскільки всі складові 
(економічна, соціальна та екологічна) необхідно збалансувати, то значущість кожної з них дорівнює 100%. 

Наступний етап розрахунків інтегральних показників – це оцінка значущості показників: економічної, 
екологічної та соціальної складової в системі землекористування шляхом попарних порівнянь і розраху-
нок їхньої питомої ваги. Метод попарних порівнянь дає можливість визначити найбільш важливі показники  
у групі економічної, соціальної або екологічної складової. Тому показники подані в табл. 1 порівнюються 
один з одним згідно із екологічною складовою (табл. 4). Такий само розрахунок слід проводити за соціальною 
та за економічною складовими. 

Табл. 2. Нормативна величина коефіцієнтів екологічної стабільності для різних видів земельних угідь

Земельне угіддя Коефіцієнт екологічної стабільності території (К1)

Землі під будівлями і дорогами 0

Рілля 0,14

Виноградники 0,29

Лісосмуги 0,38

Сади, чагарники 0,43

Городи 0,50

Сіножаті 0,62

Пасовища 0,68

Ставки і болота природного походження 0,79

Ліси природного походження 1,00

Джерело: [4, с. 20.]

Табл. 3. Оцінювання показника «Коефіцієнт екологічної стабільності» за бальною шкалою

№ п/п Значення показника Бали

1. 0-0,1 9

2. 0,11-0,2 8

3. 0,21-0,3 7

4. 0,31-0,4 6

5. 0,41-0,5 5

6. 0,51-0,6 4

7. 0,61-0,7 3

8. 0,71-0,8 2

9. 0,81-1,0 1

*Джерело: розроблено автором на основі [5].
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Таким чином, визначаються значення значущості позитивних показників в порівнянні з кож-
ним із негативних показників, які мають бути покладені в основу розрахунку інтегральних показників 
за кожною із складових. Вплив значущості показника на рівень ефективності запропоновано врахову-
вати шляхом використання коригувальних коефіцієнтів, які залежатимуть від значущості показника:  
1 – більш значущі, 0,7 – рівнозначні, 0,3 – менш значущі. Інтегральний показник за кожною із складових 
доцільно визначати за наступною формулою:

де І – інтегральний показник (індекс), який визначається по кожній із складових (екологічній, соціальній 
та економічній);

n – кількість позитивних показників у кожній із складових;
m – кількість негативних показників у кожній із складових;
Qij – значення показника, в балах;
Ккіj – коригувальний коефіцієнт для кожного значення показника.
Збалансування економічної, соціальної та екологічної показників є важливою передумовою збалансова-

ного використання земельно-ресурсного потенціалу в сільському господарстві, оскільки збалансоване земле-
користування в системі сільського господарства передбачає гармонійне поєднання економічної ефективності, 
захисту навколишнього середовища, а також розвитку соціальної сфери. Визначення інтегрального індексу 
збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу пропонуємо здійснювати за наступною фор-
мулою:

де Ізз – інтегральний індекс збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу;
Іел – інтегральний показник (індекс), який визначається за екологічною складовою;
Іел – інтегральний показник (індекс), який визначається за економічною складовою;
Іс – інтегральний показник (індекс), який визначається за соціальною складовою.
Значення цього показника від 1 до 3 буде свідчити про збалансованість землекористування. У разі, якщо 

інтегральний індекс збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу знаходиться в діапазоні 
від 4 до 6, це може свідчити про деяку розбалансованість використання земельно-ресурсного потенціалу в 
аграрних формуваннях. Коливання індексу в межах від 7 до 9 свідчить про незбалансоване землекористу-
вання. 

Отже, комплексна оцінка ефективності в системі забезпечення збалансованого використання земель-
но-ресурсного потенціалу повинна передбачати три етапи оцінювання: 1) оцінка за бальною шкалою; 2) виз-

Табл. 4. Приклад оцінки значущості показників екологічної сфери шляхом попарних порівнянь

Показник позитивний
Показник негативний

№1 №2 №3 №4 №5

№1 3 3 2 3 3

№2 2 2 3 3 3

№3 2 1 2 3 3

№4 1 1 1 2 3

№5 1 1 1 1 2
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начення інтегральних показників; 3) збалансування показників економічної, соціальної та екологічної скла-
дових в системі землекористування.

Обговорення результатів

У контексті оцінки збалансованого використання земельних ресурсів аграрної галузі з позиції си-
стемного підходу доцільним є врахування природи основних елементів і особливостей функціонування 
двох підсистем – природної і господарської, а також формування регламентуючих чинників екологічно 
збалансованої природно-господарської системи агросфери, визначення позитивних заходів та послаблення 
(ліквідація) негативних природних, економічних і екологічних чинників впливу на її функціонування. Тому 
пріоритетним видається дотримання наступних принципів природокористування: 1) збереження природних, 
зокрема, земельних ресурсів; 2) підвищення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції, вико-
ристання адаптованих систем землеробства; 3) забезпечення ефективності використання альтернативних 
видів енергії; 4) інтенсифікації мікробіологічних процесів у ґрунті як важливої ланки кругообігу речовин в 
агроекосистемах, зокрема біологічної азотфіксації; 5) використання новітніх енергозберігаючих природоо-
хоронних технологій тощо.

Під час дослідження встановлено, що основними екологічними ефектами від ведення збалансованого 
землекористування в аграрній галузі можна вважати: захист і забезпечення відтворення ґрунтів; збережен-
ня екології навколишнього середовища через відсутність шкідливих викидів та випаровувань; виробництво 
високоякісних, екологічно чистих продуктів. Інтеграція інтересів екології та економіки дозволяє вирішити 
проблему пошуку компромісу між забезпеченням прийнятного рівня рентабельності агровиробництва та 
агроекологічною безпекою регіонів. Проведений аналіз також підтверджує дані інших дослідників [7, 9], 
що до важливих соціально-економічних ефектів можна віднести: збільшення обсягів виробництва валової 
сільськогосподарської продукції, що сприятиме зростанню кількості робочих місць; появу у споживача вибо-
ру між звичайною та екологічною продукцією сільськогосподарського виробництва; оздоровлення сільського 
населення, зменшення рівня захворюваності; поліпшення якості харчування й екології навколишнього се-
редовища, які сприятимуть збереженню життя та здоров’я населення; підвищенню рейтингу України серед 
європейських країн, що сприятиме зростанню її інвестиційної привабливості. 

Проведене дослідження підтверджує, що для вивчення рівня збалансованості використання земельно-
ресурсного потенціалу аграрними формуваннями необхідно брати до уваги сукупну соціально-екологічно-
економічну результативність процесу виробництва сільськогосподарської продукції, дотримуватись ком-
плексного і послідовного порядку проведення оцінки, використання інтегральних показників.  

Наразі шляхом обґрунтування параметрів оцінки рівня збалансованого землекористування в аграрній 
галузі можна стати на перешкоді випуску і споживанню неякісної сільськогосподарської продукції і спри-
яти оздоровленню навколишнього середовища, збереженню екологічно чистих сільських територій та 
відродженню українського села.

Висновки

Збалансоване використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі призводить до досяг-
нення не тільки економічних, а й соціальних та екологічних ефектів. В системі оцінки збалансованого ви-
користання земельно-ресурсного потенціалу агарними формуваннями доцільно послуговуватись системою 
показників економічного, соціального та екологічного розвитку, які віддзеркалюють функціонування двох 
підсистем – природної і господарської.

Комплексна оцінка ефективності в системі забезпечення збалансованого використання земельно-ре-
сурсного потенціалу повинна передбачати наступні етапи: 1) оцінка за бальною шкалою шляхом надання кож-
ному показнику конкретного значення в балах (від 1 до 9); 2) визначення інтегральних показників, зокрема 
оцінка значущості показників: економічної, екологічної та соціальної складової в системі землекористуван-
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ня шляхом попарних порівнянь і розрахунок їхньої питомої ваги; 3) збалансування показників економічної, 
соціальної та екологічної складових в системі землекористування.
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