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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Земля — основний і незамінний ресурс

сільськогосподарського виробництва, одне з
найважливіших складових ресурсного потен&
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ANALYSIS OF EFFICIENCY OF LAND RESOURCES

У статті здійснено обгрунтування сутності економічної ефективності використання аналізу земельних ресурсів
сільськогосподарських підприємств. Узагальнено теоретичні та практичні положення особливостей використання землі
як фізичного об'єкта, а також об'єкта економічних і правових відносин у галузі сільськогосподарського виробництва,
проаналізовано основні показники економічної ефективності аналізу земельних ресурсів. Розглянуто новизну Індекс
стану земельних відносин, який дає можливість оцінювати ефективність управління аналізу земельними ресурсами,
інвестиційну привабливість областей/міст/районів, рівень корупції у земельній сфері, внесок кожного району та міста
у реформи. Досліджено сутність та зміст мораторію на продаж сільськогосподарських земель, встановлено об'єкти
мораторію та коло суб'єктів, на які він розповсюджується. Проаналізовано вплив мораторію на економіку країни.

The article presents the substantiation of the essence of the economic analysis of efficient use of land resources of
agricultural enterprises. Summarizes the theoretical and practical position of the features using the earth as a physical
object, and the object of economic and legal relations in the field of agricultural production, analyzes the main indicators of
economic efficiency analysis of land resources. Considered the novelty of the index of the state of land relations, which
gives the opportunity to assess the management efficiency analysis of land resources, investment attractiveness of regions/
cities/districts, the level of corruption in the land sector, the contribution of each district and city in reforms. investigated
the nature and content of the moratorium on sale of agricultural land, established the objects of the moratorium and the
scope of entities to which it applies. Analyzed the impact of the moratorium on the country's economy.

Earth is one of the main resources of society. The state of the settlement of land problems depends on the development
of agriculture and organization forms of management of agricultural enterprises. The most important task of land reform at
the present stage is the consolidation and development of reformed land relations, without improving and state regulation
which other transformation of the economy do not give the expected results.

Today this topic is quite extensive, but a lot of questions (efficacy, efficiency assessment, energyBsaving technologies
for land resources) require further refinement. According to the nature of the industry, different ways of assessing land use.

Scholars have opinions as to improve economic efficiency and achieve best results in agriculture, stressing that plays a
big role, a comprehensive approach considering all environmental factors: economy, law, politics, natural processes, and
the like. To assess the effectiveness of the use of land traditionally used quantitative and qualitative indicators, which are
fairly individual in nature and require detailed study and benchmarking of economic indicators.

Ключові слова: земельні ресурси, земля, аналіз, ефективність, земельні угіддя, сільське гос7
подарство, оцінка ефективності, мораторій.

Key words: land resources, land, analysis, efficiency, land, agriculture, efficiency assessment,
moratorium.

ціалу аграрного формування, який, крім землі,
включає трудові ресурси, основні та оборотні
засоби. Наявний ресурсний потенціал, якісні
його параметри та раціональне поєднання в
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процесі господарської діяльності є вихідною
передумовою виробництва конкурентоспро&
можної продукції. Аналіз земельних ресурсів
необхідний для обгрунтування управлінських
рішень для того, щоб виявити, які виробничі
ресурси потрібно придбати (залучити, побуду&
вати та ін.), а також разом з наявними досягти
від використання максимального ефекту, не
завдаючи шкоди навколишньому середовищу,
поліпшуючи умови праці та життя людей. Важ&
ливою проблемою на сьогодні є скасування мо&
раторію, який обмежує конституційні права
власників земельних ділянок, що закріплені
також у ч. 1 ст. 90 ЗК України: "Власники зе&
мельних ділянок мають право продавати або
іншим шляхом відчужувати земельну ділянку,
передавати її в оренду, заставу, спадщину".
Зважаючи на розподіл і використання земель,
земельні ресурси повинні розглядатися різно&
бічно, а земельна політика має бути спрямова&
на на удосконалення земельних відносин та
охорону навколишнього середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами аналізу земельних відносин в
Україні та ефективного їх використання при&
свячено багато наукових праць провідних уче&
них, серед яких: Г. Калетнік, Т. Мулик, В. Жук,
А. Третяк, О. Олійник, П. Саблук, Н. Правдюк,
А. Сохнич, М. Ступень, Г. Черевко, І. Юхновсь&
кий, Л. Федоришина.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження ефективності

використання землі, що була та залишається
актуальним питанням для розвитку аграрного
сектору економіки. Формування сучасних зе&
мельних відносин, від яких залежить ефек&
тивність функціонування економіки, вимагає
створення дієвого механізму, який би стимулю&
вав ефективне використання і збереження зе&
мельних угідь.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Земля є одним із головних ресурсів життє&
діяльності суспільства. Від стану залагоджен&
ня земельних проблем залежить розвиток
сільського господарства і організація форм
господарювання сільськогосподарських під&
приємств. Найважливішим завданням земель&
ної реформи на сучасному етапі є закріплення
і розвиток реформованих земельних відносин,

без вдосконалення та державного регулюван&
ня яких інші перетворення економіки не дають
очікуваних результатів.

На сьогодні зазначена тема є достатньо роз&
галуженою, але багато питань (ефективність,
оцінка ефективності, впровадження енергозбе&
рігаючих технологій земельних ресурсів) по&
требують подальшого доопрацювання. Відпо&
відно до характеру галузі різняться і способи
оцінки використання земель.

Науковці мають єдину думку щодо підви&
щення економічної ефективності та досяг&
нення кращих результатів у сільському
господарстві, наголошуючи на тому, що ве&
лику роль відіграє комплексний підхід з ура&
хування всіх чинників навколишнього середо&
вища: економіки, законодавства, політики,
природних процесів, тощо. Для оцінки ефек&
тивності використання земельних угідь тра&
диційно використовуються кількісні та якісні
показники, що мають досить індивідуальний
характер та вимагають детального вивчення
та визначення критеріїв економічних показ&
ників [3, c. 2].

Розглядаючи на сьогодні ефективність з
економічної точки зору, стає зрозуміло, що
вона тісно пов'язана з головною метою людсь&
кої діяльності — задоволенням постійно зрос&
таючих матеріальних та духовних потреб су&
спільства.

О.В. Гунченко вважає, що економічна ефек&
тивність земельних угідь у сільському госпо&
дарстві характеризується системою натураль&
них і вартісних показників, які представлені на
рисунку 1.

Покращення та раціоналізація використан&
ня земельних угідь в аграрних підприємствах
досягається за умови здійснення заходів з
підвищення родючості грунтів, охорони від еко&
логічно&шкідливого впливу та ерозій. Політи&
ка держави повинна мати на меті таке викори&
стання земель, щоб прийдешні покоління мали
її у якомога ліпшому стані. Сучасні тенденції
та безліч інтенсивних технологій у сільському
господарстві повинні ретельно вивчатися та
перевірятися перед застосування, щоб запо&
бігти негативним наслідкам, зумовлених спе&
цифічним проявом засобів виробництва [3, с. 5].

Крім того, до уваги слід взяти характерні
особливості галузі, а саме:

— взаємозв'язок економічного відтворення
з відтворенням природних ресурсів;

— властивість землі одночасно виконувати
роль основного засобу виробництва та об'єкта
виробничих відносин;

— сезонність виробництва;
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— взаємозалежність сільського господар&
ства з іншими галузями агропромислового ком&
плексу [3, с. 5].

В.В. Макарова вважає, що до показників
ефективності аналізу земельних ресурсів нале&
жать природні характеристики земельних угідь
(родючість грунту, рельєф, розташування);
ступінь розвитку продуктивних сил (культура
землеробства, технологія виробництва, стан
матеріально&технічної бази); система економі&
чних і правових відносин тощо. На її думку,
головною умовою підвищення економічної
ефективності виробництва в сільському госпо&
дарстві та створення конкурентоспроможної
продукції в ринкових умовах є раціональне ви&
користання земель та землемісткість сільсько&
господарської продукції. В основу визначення
цього показника покладено метод питомої
участі, який потребує наявності двох склад&
ників: сукупності об'єктів і порівнюваних по&
казників — площі сільськогосподарських угідь
і вартості виробленої продукції [8, с. 285—286].

Основний показник економічної ефектив&
ності використання аналізу земельних ресурсів
вимірюється вартістю виробленої продукції на
одиницю площі. Цей показник відображає не
лише використання землі, а й увесь виробни&
чий потенціал підприємства, його взаємоузгод&
женість та взаємозамінність. Економічна ефек&
тивність виробництва є головною характе&
ристикою результативності діяльності під&
приємств.

Науковець В.Г. Андрійчук підкреслює, що
під час характеристики та оцінці використан&
ня аналізу земельних ресурсів сільськогоспо&
дарських підприємств доречним є застосуван&
ня таких показників, як інтенсивність і ефек&
тивність їхнього використання. Рівень інтен&

сивності використання земельних ресурсів виз&
начають за такими показниками:

— ступінь господарського використання
землі;

— ступінь розораності;
— ступінь меліорованості;
— питома вага інтенсивних культур у за&

гальній посівній площі підприємства;
— коефіцієнт повторного використання

землі [9, с. 779].
Ефективність використання земельних ре&

сурсів у визначальній мірі залежить від рівня
дохідності аграрних підприємств, але їхні
фінансові інтереси не повинні призводити до
погіршення властивостей земельних ресурсів
як головного засобу виробництва у сільсько&
му господарстві. Усі землі України потребу&
ють дбайливого використання і охорони.
Особливо це стосується грунтів — одного з
найважливіших природних ресурсів держави,
національного багатства українського народу.
Понад 65% грунтового покриву України при&
падає на чорноземи. Непродумане госпо&
дарське використання грунтів може призвес&
ти до негативних наслідків [5, с. 197]. В Україні
залишається актуальною проблема раціональ&
ного використання земельних ресурсів,
оскільки значно погіршується їх якісний стан.
Це пов'язано з неправильним веденням сіль&
ського господарства деяких сільськогоспо&
дарських підприємств, що піклуються більше
про отримання прибутку, ніж збереження ро&
дючості грунту. В результаті такої безгоспо&
дарної діяльності, грунт сильно виснажуєть&
ся, сильніше підпадає ерозійним процесам. Від
якісного стану земельних ресурсів залежить
врожайність і якість сільськогосподарських
культур.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натуральні показники Вартісні показники 

• урожайність 
сільськогосподарських 
культур; 

• виробництво 
сільськогосподарської 
продукції на 100 га 
земельних угідь 

• вартість валової й товарної 
продукції з розрахунку на 1 га 
сільськогосподарських угідь; 

• валовий і чистий дохід та 
прибуток з розрахунку на 1 га 
сільськогосподарських угідь 

Рис. 1. Економічна ефективність земельних угідь
у сільському господарстві

Джерело: [3].
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Ефективне використання земельних ре&
сурсів неможливо без достовірної інформації
про якісний та кількісний стан грунтів, рівня їх
забрудненення (рис. 2) [13]. Тому необхідно
вирішити, які будуть визначені основні напря&
ми підвищення ефективності використання зе&
мельних ресурсів, який оптимальний варіант
структури посівних площ, системи обробітку
грунту, системи живлення і захисту рослин. У
розробці систем удобрення важливо визначи&
ти оптимальні норми і співвідношення пожив&
них елементів для сільськогосподарських куль&
тур. Як відомо, клімат впливає на умови
сільськогосподарського виробництва, тому по&
трібно враховувати зміни метеоумов під час
вирощування сільськогосподарських культур
[6].

Така схема включає в себе послідовність дій,
пов'язаних з реєстрацією господарських опе&
рацій з руху земель, групуванням їх у регіст&

рах аналітичного та синтетичного обліку, фор&
муванням звітних показників та проведенням
аналізу ефективності використання земельних
ресурсів [13].

Потреба суб'єктів земельних відносин в
інформації, що характеризує стан земельних
ресурсів, зумовила створення державного зе&
мельного кадастру (ДЗК). Відомості про зе&
мельні ресурси, їх місцерозташування та пра&
вовий режим використання встановлюються
єдиною державною геоінформаційною систе&
мою відомостей про землі, розташовані в ме&
жах державного кордону України, їх цільове
призначення, а також про кількісну і якісну
характеристику земель, їх оцінку, розподіл
між власниками і користувачами, що ведеться
уповноваженим органом виконавчої влади з
питань земельних ресурсів [1]. В Україні та&
ким органом є Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру (Дер&

Рис. 2. Загальна схема обліку земельних ресурсів
Джерело: [13].
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жгеокадастр), що входить до системи органів
виконавчої влади і забезпечує реалізацію дер&
жавної політики у сфері земельних відносин
та топографо&геодезичної і картографічної
діяльності [2].

О.Ю. Єрмаков зазначає, на превеликий
жаль, відзначається той факт, що ефективність
використання земель в Україні далека від оп&
тимальної. Багатьма українськими аграріями
ігноруються основні агротехнічні заходи за
технологічними картами вирощування
сільськогосподарських культур. Спостері&
гається порушення структури посівних площ,
у сівозміні змінюється науково обгрунтоване
чергування культур. Окремо необхідне відзна&
чити, що відтворення родючості грунтів не буде
відбуватися, якщо немає агрохімічного обсте&
ження полів на вміст рухомих форм мікроеле&
ментів, вмісту гумусу, pH грунту тощо, яке не&
обхідне для складання систем живлення рос&
лин [7, с. 12].

Реформування аграрного сектора економі&
ки створило можливості збільшення кількості
землекористувачів, підвищення рівня викори&
стання земельних угідь та збільшення обсягів
виробництва продукції. Проте ступінь викори&
стання сільськогосподарських угідь у багатьох
підприємствах допоки що залишається на до&
сить низькому рівні [4, с. 138].

В умовах, коли природні ресурси обме&
жені, а потреби населення постійно зроста&
ють, підвищення економічної ефективності їх
використання набуває першочергового зна&
чення. Ефективна система сільськогоспо&
дарського землекористування має базувати&
ся на охороні і розширеному відтворенні зе&
мельно&ресурсного потенціалу. Оптимальне
сільськогосподарське землекористування
повинно грунтуватися на таких загальних
принципах:

1) використання земельних ресурсів є недо&
цільним, якщо це не відповідає одночасно інте&
ресам людини і природи;

2) використання земельних ресурсів має
завжди супроводжуватися їх охороною та
відтворенням;

3) використання земельних ресурсів має
відбуватися з врахуванням законів природи та
природних умов [4, с. 140].

Найбільш важливим питанням на сьогодні
є скасування мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення. Вважає&
мо, що мораторій на продаж сільськогоспо&
дарських земель суперечить ст.ст. 14, 22 та 41
Конституції України, вихолощує сутність пра&
ва власності на землю, позбавляючи власника

не лише правомочності розпоряджатися своїм
майном, а взагалі одержати нормальний еконо&
мічний ефект від своєї земельної ділянки чи
земельної частки (паю). визначити момент,
коли він буде знятий, і чи буде знятий взагалі,
не можливо. Проекти закону про ринок земель,
про ринок земель сільськогосподарського при&
значення розглядаються у Верховній Раді Ук&
раїни вже багато років, вони неодноразово
ухвалювалися у першому читанні, а згодом пе&
редавалися на доопрацювання. Вбачається, що
рішення про знаття мораторію на продаж
сільськогосподарських земель лежить пере&
важно не у юридичній, а у політичні площині.
За таких умов на думку деяких науковців [10,
с. 516] перспективним видається звернення
власників "підмораторних" земельних ділянок,
а також земельних часток (паїв) до Європейсь&
кого суду з прав людини за захистом своїх
прав.

Нині, згідно останніх змін, запроваджених
Законом України "Про внесення змін до Зе&
мельного кодексу України" від 20.11.2012 р. [10
с. 516] положення про мораторій сформульо&
вані наступним чином (п. 15 розділу Х "Пе&
рехідні положення" ЗК України) до набрання
чинності законом про обіг земель сільськогос&
подарського призначення, але не раніше 1 січня
2016 року, не допускається:

а) купівля&продаж земельних ділянок
сільськогосподарського призначення держав&
ної та комунальної власності, крім вилучення
(викупу) їх для суспільних потреб;

б) купівля&продаж або іншим способом
відчуження земельних ділянок і зміна цільо&
вого призначення (використання) земельних
ділянок, які перебувають у власності грома&
дян та юридичних осіб для ведення товарно&
го сільськогосподарського виробництва, зе&
мельних ділянок, виділених у натурі (на
місцевості) власникам земельних часток
(паїв) для ведення особистого селянського
господарства, а також земельних часток
(паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну
земельної ділянки на іншу земельну ділянку
відповідно до закону та вилучення (викупу)
земельних ділянок для суспільних потреб, а
також крім зміни цільового призначення (ви&
користання) земельних ділянок з метою їх
надання інвесторам — учасникам угод про
розподіл продукції для здійснення діяльності
за такими угодами.

Як вбачається із даних положень, мораторій
поширюється на відчуження таких видів земель
сільськогосподарського призначення: земель&
них ділянок державної та комунальної влас&
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ності; земельних ділянок приватної власності,
наданих для ведення товарного сільськогоспо&
дарського виробництва (зокрема фермерсько&
го господарства); земельних ділянок, виділених
в натурі (на місцевості) власникам земельних
часток (паїв) для ведення особистого селянсь&
кого господарства; а також земельних часток
(паїв). Водночас під мораторій не підпадає
відчуження таких видів земель сільськогоспо&
дарського призначення, як землі, надані грома&
дянам на підставі ст. 121 ЗК України для веден&
ня особистого селянського господарства та са&
дівництва. Мораторій не поширюється на відчу&
ження земель сільськогосподарського призна&
чення на підставі договору міни, за умови, що
обидві сторони за договором міни відчужують
земельні ділянки. Крім того, мораторій не по&
ширюється на такі види переходу права влас&
ності на землю, як успадкування ділянки за за&

коном чи заповітом, вилучення (викуп) земель&
них ділянок для суспільних потреб, а також у
разі звернення стягнення на земельну ділянку
за рішенням суду [12, c. 21—22].

Д. Нізалов та В. Яремко досліджують в Ук&
раїні новий Індексу стану земельних відносин,
що є інноваційним інструментом для оцінки
стану земельних відносин та динаміки їх рефор&
мування у районах і містах України, розробле&
ний у рамках Проекту "Підтримка реформ у
сільському господарстві та земельних відноси&
нах в Україні". Ці розробники спираються на
сучасні світові практики управління земельни&
ми відносинами та науково обгрунтовану ме&
тодологію. Розрахунок базується на офіційних
даних державних органів (Держгеокадастру,
Мінюсту, Фіскальної служби, Державної служ&
би статистики та Державної судової адмініст&
рації). Дає можливість оцінювати ефективність
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Реєстрація/формальне 
визначення прав власності на 
земельні ділянки 

Відсоток зареєстрованих земель державної 
форми власності

Відсоток зареєстрованих земель приватної 
форми власності

Транзакції щодо зміни права 
власності та використання 

Кількість транзакцій зі зміни користувача 
ділянки на 1000 землевласників і 

землекористувачів 

Кількість транзакцій зі зміни власника 
ділянки на 1000 землевласників і 

землекористувачів 

Оподаткування земельних 
ділянок 

Кількість громадян, які сплачують податок 
за використання землі на 1000 власників 

приватної землі 

Кількість юридичних осіб, які сплачують 
податок за використання землі на 1000 

власників приватної землі* 

Розв’язання суперечок щодо 
земельних ділянок та прав на 
них 

Кількість справ цивільного судочинства, 
які надійшли в розрахунку на 1000 

власників приватної землі 

Кількість справ адміністративного 
судочинства, які надійшли в розрахунку на 

1000 власників приватної землі 

Зміна форми власності 
(приватизації та 
експропріація)* 

Забезпечення рівності прав 
між суб’єктами земельних 
відносин 

Примітка: *тимчасово не враховано в Індекс через відсутність даних.

Рис. 3. Ключові сфери земельних відносин узагальнені в Індексі стану аналізу
земельних відносин

Джерело: [11].
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управління аналізу земельними ресурсами,
інвестиційну привабливість областей/міст/райо&
нів, рівень корупції у земельній сфері, внесок
кожного району та міста у реформи, а також
слугувати індикатором прозорості роботи
органів влади адміністративно&територіальних
одиниць у сфері земельних відносин та визна&
чати пріоритетні напрямки їх удосконалення на
центральному та місцевому рівні [11].

Цей Індекс має ряд переваги. Він охоплює
локальний аспект земельних відносин, який
є важливим для такої великої за площею
країни, як Україна. Локальний розвиток на&
буває ще більшої ваги в контексті децентра&
лізації. Оцінка земельних відносин на локаль&
ному рівні дозволить місцевим органам вла&
ди переймати ефективні практики міст та ра&
йонів із подібними умовами для розвитку зе&
мельних відносин. Також світова практика
свідчить, що створення індексів та рейтингів
є ефективним методом стимулювання змін.
Прикладом може служити Індекс легкості ве&
дення бізнесу (Ease of Doing Business Index);
він інтегрує характеристики 10 аспектів у єди&
ний показник та дозволяє порівнювати
легкість ведення бізнесу для майже 200 країн
світу. Як наголошується в публікації Світо&
вого банку (2013) "Чи пов'язаний Індекс лег&
кості ведення бізнесу з прямими іноземними
інвестиціями", досвід показує, що бажання
підвищити позицію в рейтингу та зробити
країну більш привабливою для інвестицій
стимулює впровадження реформ для поліп&
шення бізнес&середовища. Подібними є очі&
кування й від запровадження Індексу стану
земельних відносин.

Нині Індекс стану земельних відносин не
має аналогів в інших країнах. Одна з причин —
організаційна складність отримання даних з
рівня дрібних адміністративно&територіальних
одиниць за всіма ключовими сферами земель&
них відносин. Проте ця методика може бути
поширена в тих країнах, які вже розпочали по&
будову національних систем Моніторингу зе&
мельних відносин [11].

У світовій практиці суспільні відносини
щодо володіння, розпорядження та викорис&
тання земельних ресурсів (далі — земельні
відносини) розглядаються як багатовимірна
система. Для оцінки стану земельних відносин
та вдосконалення їх державного регулювання,
міжнародні організації (зокрема, Світовий
банк, ФАО) розглядають шість ключових сфер
цих відносин. Зокрема:

1. Реєстрація/формальне визнання прав
власності на земельні ділянки.

2. Транзакції щодо зміни прав власності та
використання (продаж, оренда, успадкування,
обмін, тощо).

3. Оподаткування земельних ділянок.
4. Зміна форми власності (приватизація та

експропріація).
5. Розв'язання суперечок щодо земельних

ділянок та прав на них.
Індекс дозволяє оцінити стан земельних

відносин, але не визначає причин того чи іншо&
го стану. Для районів і міст із низьким його зна&
ченням, Індекс може служити сигналом для
детального вивчення ситуації у сфері земель&
них відносин. Місцева влада може керуватися
Індексом для розробки плану заходів із покра&
щення стану земельних відносин та оцінки
ефективності вжитих заходів у кожній із клю&
чових сфер [11].

Індекс охоплює інформацію про ключові
сфери земельних відносин у районах і містах.
Перелік показників, які характеризують кож&
ну ключову сферу земельних відносин, подано
на рисунку 2.

Розглядаючи цей Індекс земельних відно&
син це — інноваційний інструмент для оцін&
ки стану земельних відносин на локальному
рівні, який може використовуватися органа&
ми місцевої влади, інвесторами та громадсь&
кістю для виявлення проблемних аспектів у
цій сфері та розробки рішень, спрямованих
на покращення ситуації. Індекс охоплює май&
же всі ключові сфери земельних відносин, а
саме:

1) реєстрацію/формальне визнання прав
власності на земельні ділянки;

2) транзакції щодо зміни прав власності та
використання (продаж, оренда, успадкування,
обмін, тощо);

3) оподаткування земельних ділянок;
4) розв'язання суперечок щодо земельних

ділянок та прав на них.
У майбутньому до розрахунку Індексу пла&

нується додати інформацію про зміну форми
власності та забезпечення рівності прав враз&
ливих категорій землевласників та землекори&
стувачів [11].

Індекс побудовано з використанням адмі&
ністративних даних, які збирають державні
органи влади та які публікуються в рамках Мо&
ніторингу земельних відносин в Україні. Засто&
сування методу головних компонент дозволяє
зробити обрахунок Індексу простим і водночас
виокремити взаємозв'язки між показниками,
покращення кожного з яких асоціюється з
місцевим розвитком та підвищенням добробу&
ту місцевих мешканців. На основі значень
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Індексу сформовано Рейтинг земельних відно&
син, в якому адміністративнотериторіальні
одиниці з найкращим станом земельних відно&
син посідають перші позиції. Найвищі позиції
у Рейтингу посідають Магдалинівський та
Юр'ївський райони Дніпропетровської області,
а також Зіньківський район Полтавської об&
ласті. Найнижчі — м. Новий Розділ Львівської
області, м. Світловодськ Кіровоградської об&
ласті, а також Воловецький район Закарпатсь&
кої області [11].

На основі Рейтингу також можна вияв&
ляти випадки неналежного виконання місце&
вою владою своїх обов'язків, проявом чого
може бути гірша позиція в Рейтингу порівня&
но з подібними містами та районами. На&
приклад, органи влади безпосередньо впли&
вають на повноту реєстрації у Державному
земельному кадастрі земель державної влас&
ності, тому значна частка незареєстрованих
земель є сигналом про неефективність діяль&
ності в цьому напрямі. Аналогічно, непро&
порційно низька кількість транзакцій щодо
зміни користувача землі може бути сигналом
про поширеність тіньових операцій з орен&
ди землі [11].

Виходячи із розглянутої інформації,
Індекс має дуже важливе значення для анал&
ізу земельних ресурсів у нашій країні. Це дає
змогу дуже чітко та зручно оцінити стан та
ефективність земель сільськогосподарського
призначення. Проте основна ідея Індексу —
надати всім зацікавленим сторонам інстру&
мент для оцінки земельних відносин у кож&
ному місті/районі, допомогти виявити про&
блемні сфери та визначити можливі заходи
для покращення ситуації. Аналогічно до
Індексу легкості ведення бізнесу, Індекс ста&
ну земельних відносин може служити індика&
тором інвестиційної привабливості міста/
району, а тому буде цікавим для інвесторів.
Із цих же причин в аналізі ситуації має бути
зацікавлена місцева влада міста чи району,
позиція якого в Рейтингу значно гірша, ніж у
сусідів та області. Індекс сприятиме зростан&
ню інвестицій та продуктивності, зменшенню
корупції та збільшенню податкових надход&
жень — позитивним змінам на національно&
му рівні [11].

На сьогодні, на превеликий жаль, відзна&
чається той факт, що ефективність викорис&
тання земель в Україні далека від оптималь&
ної. Багатьма українськими аграріями ігнору&
ються основні агротехнічні заходи за техно&
логічними картами вирощування сільськогос&
подарських культур. Спостерігається пору&

шення структури посівних площ, в сівозміні
змінюється науково обгрунтоване чергуван&
ня культур. Окремо необхідне відзначити, що
відтворення родючості грунтів не буде відбу&
ватися, якщо немає агрохімічного обстежен&
ня полів на вміст рухомих форм мікроеле&
ментів, вмісту гумусу, pH грунту тощо, яке
необхідне для складання систем живлення
рослин [7, с. 11—12].

Реформування аграрного сектора еконо&
міки створило можливості збільшення
кількості землекористувачів, підвищення
рівня використання земельних угідь та збіль&
шення обсягів виробництва продукції. Про&
те ступінь використання сільськогосподарсь&
ких угідь у багатьох підприємствах допоки
що залишається на досить низькому рівні [4,
с. 137].

В умовах, коли природні ресурси обме&
жені, а потреби населення постійно зроста&
ють, підвищення економічної ефективності їх
використання набуває першочергового зна&
чення. Ефективна система сільськогоспо&
дарського землекористування має базувати&
ся на охороні і розширеному відтворенні зе&
мельно&ресурсного потенціалу. Оптимальне
сільськогосподарське землекористування
повинно грунтуватися на таких загальних
принципах:

1) використання земельних ресурсів є недо&
цільним, якщо це не відповідає одночасно інте&
ресам людини і природи;

2) використання земельних ресурсів має
завжди супроводжуватися їх охороною та
відтворенням;

3) використання земельних ресурсів має
відбуватися з врахуванням законів природи та
природних умов [4, с. 136].

ВИСНОВКИ
Можна зробити висновок, що ефективність

аналізу земельних ресурсів необхідний для об&
грунтування управлінських рішень для того,
щоб виявити, які виробничі ресурси потрібно
придбати (залучити, побудувати та ін.), а також
разом з наявними досягти від використання
максимального ефекту, не завдаючи шкоди на&
вколишньому середовищу, поліпшуючи умови
праці та життя людей.
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