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УДК 631.6 А. А. Клименко

СУТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація. У процесі оптимізації землекористування за рахунок правильної організації території, раціо-

нального використання землі створюються умови для виконання виробничої програми виробництва продукції 

з максимальною ефективністю та поліпшується використання всіх засобів виробництва.
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Summary. When optimizing the land resources, the rational use of land and the, the conditions for the production 

program are examined with maximum efficiency and improvesthe using of all kinds of production.
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Постановка проблеми. Еколого-економічна 

криза в Україні охопила практично всі сфери на-

родного господарства і складові елементи навко-

лишнього природного середовища. За оцінками 

економістів-екологів, щорічні втрати нашої дер-

жави від нераціонального використання природ-

них ресурсів і тотального забруднення довкілля 

досягають 15–20 % її національного доходу. Якщо 

негайно не взятися за радикальну охорону і все-

бічне екологічне відродження навколишнього 

природного середовища, насамперед ґрунтів, то 

будь-які економічні реформи можуть виявити-
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ся взагалі зайвими і марними. Держава, яка не 

розв’язує свої екологічні проблеми, не турбується 

про екологобезпечне функціонування народно-

господарського комплексу, не має майбутнього.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Останніми роками у зв’язку з прийняттям ново-

го земельного законодавства у незалежній Україні 

земля стала об’єктом ринкових відносин — підля-

гає купівлі та продажу. Введено земельні платежі 

(податок, орендна плата тощо). Вони відобража-

ють економічну суть землі як товару та нерухо-

мості. Ця функція землі радикально змінювалась 

від заборон державою угод з землею до державно-

го заохочення земельного обігу.

Мета статті. Сьогодні практично всі розумі-

ють катастрофічність екологічної ситуації та по-

декуди роблять перші кроки у напрямі аграрної та 

земельної реформи, але негативні тенденції зупи-

нити не вдається.

Виклад основного матеріалу. Ефективність 

виробництва — складна економічна категорія, в 

якій відображається дія об’єктивних економічних 

законів виробництва — результативність. Вона 

є формою виразу мети виробництва. Необхідно 

розрізняти поняття «ефект» і «економічна ефек-

тивність». Ефект — це наслідок, результат ви-

робництва в цілому або проведення тих чи інших 

заходів у сільському господарстві. Наприклад, 

ефект від застосування добрив — це приріст уро-

жаю, а від поліпшення годівлі худоби — приріст 

її продуктивності. Але ефект не показує, вигідна 

певна справа, чи ні. Тому з ефекту не можна суди-

ти про доцільність діяльності. Потрібно зіставити 

ефект із витратами на його одержання й визначи-

ти, якою ціною він досягнутий. Саме про це свід-

чить економічна ефективність.

Ефективність — це економічна категорія, що 

відображає співвідношення між одержаними ре-

зультатами і витратами на їх досягнення ресурса-

ми, які можуть бути представлені або в певному 

обсязі за їх первісною (переоціненою) вартістю 

(застосовувані ресурси), або частиною їх вартості у 

формі виробничих витрат (виробничоспожиті ре-

сурси). Якщо при цьому врахувати, що результати 

виробництва не лише є різноманітними, але й мо-

жуть бути представлені в різних формах (вартісній, 

натуральній, соціальній), то стає очевидною необ-

хідність в ідентифікації категорії ефективності від-

повідно до тих аспектів діяльності підприємства, 

які важливо проаналізувати й оцінити.

Технологічна ефективність — це результат 

взаємодії факторів виробництва, що характери-

зує досягнуту продуктивність живих організмів, 

які використовуються в сільському господарстві 

як засоби виробництва. В рослинництві показни-

ками технологічної ефективності є врожайність 

культур з одиниці посівної площі та основні па-

раметри якості рослинницької продукції (вміст 

цукру в цукрових буряках, олії — в насінні со-

няшнику, білка — в зерні тощо). Таким чином, за 

результат діяльності підприємств береться валове 

виробництво певного виду продукції, і цей резуль-

тат зіставляється з ресурсом — посівною площею 

культури. Щоб вирахувати якість продукції, мож-

на визначити біологічний вихід цукру, олії, біл-

ка тощо на гектар посівної площі, помноживши 

врожайність культури з гектара на відсоток вмісту 

відповідної органічної речовини (коефіцієнт).

Досягнутий рівень технологічної ефектив-

ності виробництва істотно впливає на економічну 

ефективність через існування постійних витрат, на 

які, як відомо, виробники в короткостроковому 

періоді впливати не можуть. Важливо й те, що по-

казники технологічної ефективності відображають 

специфіку й особливості сільського господарства, 

пов’язані з функціонуванням у цій галузі основно-

го засобу виробництва — землі і живих організмів 

як засобів виробництва. Вони дають змогу здій-

снювати порівняльну оцінку результативності ви-

робництва в динаміці і в територіальному аспекті 

за окремими підприємствами і регіонами [1].

Економічна ефективність — це таке співвід-

ношення між ресурсами і результатами вироб-

ництва, за якого отримують вартісні показники 

ефективності виробництва. При цьому можливі 

три варіанти вказаного співвідношення:

1) ресурси і результати, виражені у вартісній 

формі;

2) ресурси — у вартісній, а результати — у на-

туральній формі;

3) ресурси — у натуральній, а результати — у 

вартісній формі.

Вимірювальну систему економічної ефек-

тивності сільськогосподарського виробництва 

доцільно будувати таким чином, щоб вона була 

здатна повністю розкривати дві взаємопов’язані 

і взаємодоповнюючі результативні сторони ді-

яльності аграрних підприємств — раціональність 

використання ними землі через показники за-

гального ефекту, приведені до одиниці площі сіль-

ськогосподарських угідь, і економічність вироб-

ництва, показники якої розкривали б, якою ціною 

одержано цей ефект. З огляду на сказане, для оцін-

ки ефективності діяльності аграрних підприємств 

слід широко використовувати показники ефектив-

ності сільськогосподарського виробництва.

Для оцінки економічної ефективності сіль-

ськогосподарського виробництва використову-

ють натуральні і вартісні показники. Натуральні 

самі по собі ще не вказують на рівень економічної 

ефективності виробництва, але є вихідними для її 

вимірювання. Адже врожайність культур та про-

дуктивність худоби і птиці повною мірою харак-

теризують ступінь ефекту, одержаного в процесі 

виробництва, і відображають лише один бік до-

сягнутої ефективності.
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Найважливішим результативним показни-

ком сільськогосподарського виробництва є об-

сяг валової й товарної продукції підприємства, на 

основі якого можна розрахувати валовий і чистий 

дохід та прибуток.

Для визначення економічної ефективності 

сільськогосподарського виробництва необхідно 

насамперед одержаний результат (ефект) порів-

няти з виробничими витратами або ресурсами, 

що його створили. У процесі сільськогосподар-

ського виробництва використовуються сільсько-

господарські угіддя, засоби виробництва, робоча 

сила, а функціонування цих ресурсів пов’язане з 

виробничими витратами.

Наведені показники характеризують ефектив-

ність використаних виробничих ресурсів, окуп-

ність витрат виробництва та його рентабельність.

Поряд з визначенням економічної ефектив-

ності сільськогосподарського виробництва на рів-

ні галузей, підприємств та окремих продуктів ви-

значають економічну ефективність різних заходів.

Особливе значення при впровадженні інтен-

сивних технологій вирощування сільськогоспо-

дарських культур має хімізація. Розрахунок еконо-

мічної ефективності застосування хімічних засобів 

ґрунтується на порівнянні приросту врожайності, 

одержаного за рахунок внесення мінеральних до-

брив або пестицидів, з додатковими витратами 

щодо їх використання. До останніх належать ви-

трати на придбання, навантаження та переве-

зення, зберігання, підготовку (подрібнення, змі-

шування), внесення в ґрунт, а також на збирання 

додаткового врожаю. Для визначення економічної 

ефективності застосування мінеральних добрив і 

хімічних засобів захисту рослин використовують 

таку систему показників: приріст урожайності; 

окупність мінеральних добрив (обсяг додаткової 

продукції в натуральному виразі з розрахунку на 

1 кг NPK, кг); підвищення продуктивності праці 

(збільшення виробництва продукції в розрахунку 

на 1 люд. — год. або зниження затрат праці на 1 ц 

продукції); зниження собівартості продукції в ре-

зультаті застосування добрив; окупність витрат на 

добрива (вартість додаткової продукції на 1 грн. до-

даткових витрат, пов’язаних із застосуванням до-

брив); додатковий чистий дохід з розрахунку на 1 

га посівної площі, на 1 люд. — год., на 1 грн. додат-

кових витрат; рівень рентабельності застосування 

добрив (відношення чистого доходу до витрат на 

застосування добрив, виражене в процентах).

Для визначення економічної ефективності 

використання засобів хімізації важливо правиль-

но обчислити приріст урожаю, а також вартість 

додаткової продукції (основної і побічної).

Економічна оцінка сільськогосподарських 

культур і сортів. Така оцінка в підприємствах не-

обхідна для обґрунтування раціональної структу-

ри посівних площ, при проектуванні тa освоєнні 

сівозмін. Для її здійснення потрібні дані хімічного 

аналізу про якість вирощуваних культур і сортів. 

Ці дані можна одержати в регіональних агрохіміч-

них лабораторіях.

Економічну ефективність вирощування но-

вих сортів сільськогосподарських культур визна-

чають порівнянням їх із районованими, які ви-

ступають тут як своєрідний стандарт. Новий сорт 

і стандарт порівнюють за середньою врожайністю 

культури протягом 3–5 років.

Найкращою є та сівозміна, яка забезпечує 

максимальний вихід продукції землеробства з 1 

га ріллі при найменших затратах праці і коштів на 

одиницю продукції.

Наслідки неефективного землекористування 

суспільство змушене компенсувати дедалі біль-

шими додатковими затратами матеріально-тех-

нічних та трудових ресурсів. Набагато вигідніше 

спрямувати ці кошти на боротьбу не з наслідка-

ми, а з причинами ерозії, деградації і виснаження 

ґрунтів, еколого-економічної кризи в сучасному 

аграрному землекористуванні [2].

Необхідною умовою високоефективного, 

екологічно безпечного використання зрошуваль-

них земель стає розробка і впровадження комп-

лексу заходів з управління родючістю зрошуваних 

земель, поліпшення їх агроекологічного стану та 

рівня використання. Цей комплекс повинен по-

стійно адаптуватися до мінливості природних та 

антропогенних факторів з метою одержання мак-

симально можливого прибутку при дотриманні 

вимог збереження земельних ресурсів, охорони 

ґрунтів і підтримання рівноваги природних про-

цесів як у межах агромеліоративних ландшафтів, 

так і в біосфері в цілому. Головними елементами 

цього комплексу заходів повинні бути:

1) реконструкція і модернізація зрошуваль-

них систем з урахуванням їхнього еколого-меліо-

ративного стану. Потреба у зрошенні як у цілому 

в Україні, так і для окремих її регіонів залежить 

від різних сценаріїв розвитку агропромислового 

комплексу України. При цьому мінімально необ-

хідна площа зрошення в Україні має становити 

1,5–1,7 млн. га. За такої площі на зрошувальних 

землях гарантовано буде вирощуватись 3,5–4,0 

млн. т зерна, близько 5,0 млн. т овочів, 3,0–3,5 

млн. т фруктів та винограду;

2) переведення зрошувального землеробства 

на адаптивно-ландшафтні, екологічно безпечні 

(компенсаційні) системи землеробства, що мак-

симально враховують особливості природних 

ландшафтів, еколого-меліоративний стан зрошу-

вальних земель, спрямованість ґрунтових проце-

сів і режимів. При цьому технологічною основою 

цих заходів має стати точне землеробство — дифе-

ренціація агротехніки в межах поля за компонен-

тами структури ґрунтового покриву та еколого-

меліоративного стану зрошувальних земель;
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3) раціональна структура посівних площ та 

сівозмін, орієнтованих на ринкові умови господа-

рювання з обов’язковим включенням у сівозміни 

багаторічних бобових трав;

4) відновлення робіт з хімічної меліорації зро-

шувальних земель та поливних вод на принципо-

во нових положеннях;

5) використання внутрішньоґрунтових запасів 

кальцієвих солей (самомеліорація ґрунтів) шля-

хом проведення меліоративної плантажної оранки 

на площі близько 500 тис. га. Позитивна післядія 

плантажної оранки (у т. ч. на продуктивність сіль-

ськогосподарських культур) простежується про-

тягом 35–50 років, і закінчення її ефективності на 

цей період дослідженнями не зафіксовано, рестав-

рація солонцевого процесу не відбувається. При 

здійсненні плантажної оранки мають бути врахо-

вані не тільки вміст та глибина залягання карбона-

тів у ґрунтів, а й наявність важких металів;

6) комплекс інженерних, агромеліоративних 

та профілактичних заходів, склад яких для кожного 

регіону повинен враховувати причини виникнен-

ня та особливості розвитку процесів підтоплення;

7) поповнення ґрунту органічною речовиною 

за рахунок рослинних решток, органічних добрив, 

сівозмін з багаторічними бобовими травами;

8) ефективне застосування мінеральних до-

брив. На сучасному етапі впроваджуються нові 

ефективні агротехнології, які передбачають зни-

ження доз мінеральних добрив та підвищення 

їх окупності в 1,5–2 рази за рахунок оптимізації 

строків і способів внесення;

9) застосування різних способів поливу (до-

щування, краплинне зрошування, поверхневе) 

для зрошення різноманітних сільськогосподар-

ських культур залежно від ґрунтово-кліматичних 

умов їхнього вирощування, наявності, конструк-

ції та технічного стану існуючої мережі зрошу-

вальних систем;

10) заходи з детоксикації зрошувальних ґрун-

тів, що забруднені важкими металами, включають 

промивку ґрунту, внесення адсорбентів, фітомелі-

орацію, підбір толерантних культур;

11) використання сучасних моделей управ-

ління меліорацією земель, підвищення ролі зем-

ле — і водокористувачів в управлінні зрошенням, 

а також залучення приватної ініціативи у вигляді 

інвестицій;

12) організація та ведення еколого-меліора-

тивного моніторингу зрошувальних земель [3, 

с. 48–49].

Метою екологічного нормування допусти-

мого антропогенного навантаження на землі та 

ґрунти є встановлення обов’язкових нормативів, 

правил, регламентів, вимог щодо їхнього вико-

ристання та охорони, дотримання вимог еколо-

гічної і санітарно-гігієнічної безпеки. Завдяки 

екологічному нормуванню держава реалізує свою 

функцію відносно охорони земель як основного 

національного багатства українського народу.

Принципи адаптивного управління родючіс-

тю зрошувальних ґрунтів включають такі загальні 

положення:

1) адаптивно-ландшафтне застосування уп-

равлінського впливу на грунт, його родючість й 

адаптацію до агрокліматичних ресурсів та соці-

ально-економічних факторів;

2) пізнання та визнання провідної ролі за-

кономірностей ґрунтових процесів та режимів, 

поетапної еволюції ґрунтів при зрошенні. Тісний 

зв’язок родючості з функціонуванням ґрунту як 

системи визначає його динамізм;

3) адекватність. Меліоративні та агротехнічні 

заходи, що направлені на підвищення родючості 

ґрунтів, мають бути адекватні генетичним власти-

востям ґрунтів, ґрунтово-меліоративним умовам;

4) дотримання екологічних вимог (екологічне 

нормування) щодо мінімізації негативного впли-

ву зрошення на ґрунти, природно-меліоративні 

системи (якість поливних вод, режими зрошення, 

норми дії техніки на ґрунт, ступінь дренованості 

території).

Технологічний блок управління родючістю 

включає:

1) формування оптимальної структури сіль-

ськогосподарських ландшафтів, відновлення біо-

різноманіття, що пов’язано з науково обґрунто-

ваним співвідношенням сільськогосподарських 

угідь, зрошувальних і богарних земель. Слід фор-

мувати високопродуктивні, екологічно стійкі і 

естетично повноцінні агроекосистеми і агроланд-

шафти;

2) переведення зрошувального землеробства 

на адаптивно-ландшафтні системи землероб-

ства, що максимально враховують особливості 

природних ландшафтів, еколого-меліоративний 

стан земель, структурно-функціональну ієрархію 

агроландшафтів. Упровадження цього принципу 

може бути реалізовано тільки на підставі деталь-

ного грунтово-екологічного районування земель, 

з урахуванням вимог культур і агроекологічної 

класифікації зрошувальних земель;

3) підбір рослин, які адаптовані до грунтово-

меліоративного стану земель (реалізація відносної 

родючості) з метою більш повного використання 

біокліматичного потенціалу. При цьому розрізня-

ють пасивну адаптацію — реагування рослин на 

зміну середовища, й активну — вплив системи на 

середовище, тобто поліпшення негативних влас-

тивостей ґрунтів шляхом підбору і впливу рослин-

меліорантів;

4) впровадження енерго- і ресурсозберіга-

ючих технології управління родючістю й виро-

щування сільськогосподарських культур, які за-

безпечують баланс гумусу, стійку оптимізацію 

базових агрофізичних, фізико-хімічних і біологіч-
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них властивостей ґрунтів. Вони включають ресур-

созберігаючі технології використання мінераль-

них і органічних добрив, хімічних меліорантів, 

найбільш ефективні способи та строки внесення 

агрохімікатів. Урахування наслідків дії органічних 

і мінеральних добрив та хімічних меліорантів;

5) планування режимів зрошення сільсько-

господарських культур на компенсаційному та 

адаптивному принципах. Слід упроваджувати такі 

норми поливів, які виключають (мінімізують) ви-

трати поливної води на інфільтрацію.

Інтегральним показником якості управ-

ління родючістю ґрунтів виступає урожайність 

сільськогосподарських культур, її відповідність 

екологічним вимогам та еколого-меліоративний 

стан ґрунтів. Відповідність отриманих результатів 

запланованим оцінюється на заключному етапі і 

враховується при коригуванні режимів управлін-

ня родючістю ґрунтів [4].

Висновки. Ефективне розв’язання проблеми 

радикального поліпшення природокористування 

та охорони земель, у тому числі землекористуван-

ня та охорони земель, на сьогоднішньому етапі 

неможливе без виваженої і послідовної політики 

держави, єдиної науково обґрунтованої програми 

у галузі охорони єдиного земельного фонду, ді-

йового контролю за ходом її реалізації і цільовим 

використанням виділених бюджетних коштів [5]. 

При цьому держава повинна застосовувати гнуч-

ку систему як стимулюючих, так і примусових ва-

желів та інструментів впливу на землевласників 

і землекористувачів, від яких насамперед і зале-

жить стан нашого національного багатства — зе-

мельних ресурсів.
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МОДЕЛЮВАННЯ КРИМІНОГЕННОЇ ОБСТАНОВКИ В МІСЦЯХ РОЗМІЩЕННЯ 
ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Анотація. У роботі розглядається аналіз, оцінка й прогнозування криміногенної обстановки в місцях 

розміщення туристичних комплексів у регіоні.

Ключові слова: нормальний розподіл, функція Лапласа, ймовірність події, факторні моделі.

Summary. In this article the analysis, evaluation and prediction of the crime situation in the locations of tourist 

facilities in the region is reserched.

Key words: the normal distribution, the function of Laplace, the probability of the event, factor models.

Постановка проблеми. Туризм є однією з най-

більш дохідних галузей світової економіки, висту-

пає в числі найважливіших факторів соціально-

культурного розвитку, підвищення рівня і якості 

життя населення. Широта виконуваних функцій 

туризму дозволяє використовувати його як дію-

чий інструмент стимулювання соціально-еконо-

мічного зросту на регіональному й національному 

рівнях. Функції туризму проявляються, насампе-

ред, на територіях конкретних регіонів, а можли-

вості його розвитку визначаються природно-ре-

сурсними умовами регіонів. Тому використання 

туризму як інструменту соціально-економічного 

розвитку особливо актуально на регіональному 

рівні. Забезпечення зростаючого впливу туризму 

на соціально-економічні умови функціонування 

регіону вимагає розв’язку ряду конкретних задач, 

серед яких першочерговими є: оцінка ресурсної 

забезпеченості й туристських можливостей регі-

ону, розробка ефективних методів управління ту-
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