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У статті розглянуто доцільність та необхідність 
агроекологічної оптимізації та визначення інтегра-
льного показника екологічного стану Полтавської 
області. Наведені результати досліджень доводять, 
що методологія визначення інтегрального показника 
стану Полтавщини у системі стійкого розвитку се-
літебних територій дає можливість оптимізувати 
територію області для виробництва органічної про-
дукції. Для досягнення мети використано методики 
науковців, що дозволяють провести ранжування і 
встановити критерії антропогенного впливу на еко-
логічний стан довкілля. 

Ключові слова: інтегральні показники,  
антропогенний вплив, селітебні території, еко-
логічний стан земельних територій, екологічна 
стабільність. 

Постановка проблеми. Парадигма стратегії 
раціонального природокористування передбачає 
формування адекватного понятійного апарату, 
удосконалення еколого-нормативно-правової 
бази, узгодження розвитку аграрного природно-
ресурсного потенціалу з пріоритетами соціаль-
но-економічної політики [1, 4].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Забезпеченню збалансованого розвитку агрови-
робництва має передувати впровадження екологі-
зації виробництва продуктів харчування, прове-
дення інвентаризації та екологічної паспортизації 
екологічно небезпечних (тобто екологічно нестабі-
льних) територій з умовою подальшої координації 
екологічних заходів у досліджуваному регіоні. 
Методологічною основою екологічної страте-

гії має стати концепція сталого розвитку продук-
тивних сил продовольчого підкомплексу. До 
еколого-економічних пропорцій між місткістю 
аграрного природно-ресурсного потенціалу та 
рівнем соціально-економічного розвитку регіо-
нів належать наступні пропорції: між сировин-
ним потенціалом та виробничими можливостями 
щодо його використання, потенційними ресурс-

ними можливостями та гранично допустимим 
виробничо-господарським навантаженням, екс-
плуатацією та розширеним відтворенням аграр-
них ресурсів довкілля продовольчого призна-
чення [2].  
В. М. Трегобчук вказує, що сталий соціально-

економічний розвиток економіки держави (зок-
рема у нашому випадку продовольчого підкомп-
лексу) означає, що його функціонування забез-
печує  задоволення матеріальних, культурних та 
духовних потреб людини, тобто економічне зро-
стання спрямоване на досягнення комплексного 
соціально-економічно-екологічного ефекту [10]. 
Основними екологічно-деструктивними чинни-
ками впливу виробництва продуктів харчування 
та продовольчої сировини на якісний стан ре-
сурсів довкілля є велика масштабність і розселе-
ність, високий рівень порушення екологічно не-
допустимого структурного співвідношення зе-
мельного фонду, нераціональна структуру посі-
вів, недотримання технології виробництва про-
довольства [9].  
Виробництво продуктів харчування та продо-

вольчої сировини пов’язане з ефективним функ-
ціонуванням агропромислового комплексу.  
Інтенсифікація виробництва продовольства за 
умов еколого-економічної кризи не повинна 
руйнувати екологічну стабільність довкілля.  
Вартісний вираз природного капіталу врахо-

вує крім господарського значення також ресурс-
ну та екологічну цінність. Природні екосистеми 
є значно складнішими у порівнянні з традицій-
ними факторами виробництва продовольства 
(засоби виробництва, фінансовий капітал, пра-
ця). Основними причинами низької віддачі земе-
льно-ресурсного потенціалу у продовольчому 
виразі є відсутність реального власника та моти-
вації, недосконала цінова та інвестиційно-
кредитна політика [5, 8]. Раціональність приро-
докористування характеризується показниками 
структури використання території, якістю еколо-
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гічного потенціалу землі. 
На думку вчених, для оцінки впливу якісного 

складу угідь на екологічну стабільність території 
необхідно провести розрахунок коефіцієнтів 
екологічної стабільності території.  
Метою досліджень є аналіз методологічної 

бази з інтегрування, ранжування та нормування 
екологічних показників, що характеризують стан 
селітебних територій Полтавської області. 
Результати досліджень. Рівень інтенсивного 

використання земельних ресурсів є показником 
аналогічним фондооснащеності. Результатив-
ність господарювання на землі характеризується 
розміром валової продукції та урожайністю. Ко-
ефіцієнт інтенсивності використання землі роз-
раховується відношенням площі орних земель та 
інших видів угідь до загальної площі сільського-
сподарських угідь. 
У таблиці 1 подано нормативні величини кое-

фіцієнтів екологічної стабільності для різних 
видів земельних угідь за Волковим С. М. [2] 
Аналіз показників екологічної стабільності 

показав, що величина коефіцієнту екологічної 
стабільності території Полтавської області зна-
ходиться у межах 0,34–0,50, тому за шкалою гра-
дації (таблиця 2) має нестійко стабільну екологі-
чну стабільність території (розрахунки проведені 
автором на основі статистичних даних по Полта-
вській області та Агроекологічного атласу Пол-
тавщини [3]). Доведено, що при підвищенні 
сільськогосподарської освоєності та розораності 

земельних угідь істотно знижується екологічна 
стійкість ландшафтів. Загальний коефіцієнт еко-
логічної стабільності території  KЕ.С.  розрахову-
ється за формулою:  

PiiliСЕ KPPKK ⋅⋅= ∑∑ )/(.. ,  (1) 
де К1і – коефіцієнт екологічної стабільності 

угідь і-го виду;  
Рі – площа угідь і-го виду;  
Кр – коефіцієнт морфологічної стабільності 

рельєфу (Кр=1 для стабільних і Кр=0,7 для неста-
більних територій).  
Проведені розрахунки показали, що коефіці-

єнт екологічної стабільності території Полтавсь-
кої області становить 0,38, тоді як середній кое-
фіцієнт екологічної стабільності території Укра-
їни складає 0,4, що свідчить про екологічну не-
стабільність території нашої держави. Як відомо, 
екологічно стійкі угіддя, зокрема ліси, позитивно 
впливають на навколишню територію. Вага 
впливу угідь на навколишні землі визначається 
за формулою:  

)/10(ln/ln100 2KPД = ,   (2) 
де Р – площа угідь;  
К2 – коефіцієнт екологічного впливу території 

на навколишні землі. 
Величина прибутку з 1 га земельної площі ха-

рактеризує економічну ефективність викорис-
тання землі. Значення земельних ресурсів як 
джерела продовольства дедалі зростає. 

1. Нормативна величина коефіцієнтів екологічної стабільності [джерело даних 2] 

Види земельних угідь Коефіцієнт екологічної 
 стабільності території (К1) 

Коефіцієнт екологічного 
впливу угіддя на навколишні 

землі (К2) 
3абудована територія і дороги 0,00 1,27 
Рілля 0,14 0,83 
Виноградники 0,29 1,47 
Лісосмуги 0,38 2,29 
Фруктові сади, чагарники 0,43 1,47 
Городи 0,50 1,59 
Сіножаті 0,62 1,71 
Пасовища 0,68 1,71 
Ставки і болота природного походження 0,79 2,93 
Ліси природного походження 1,00 2,29 

2. Шкала градації величини коефіцієнту екологічної стабільності земельної території 
 [джерело даних 2] 

Екологічна стабільність території Величина коефіцієнту екологічної стабільності земельної 
території 

Нестабільна  < 0,3 
Нестійко стабільна 0,34–0,50 
Середньо стабільна 0,51–0,66 
Стабільна > 0,67 
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Далеко не завжди сприятливі погодні умови та 
подорожчання освоєння нових земель забезпечу-
ють достатньою мірою відтворення родючості 
ґрунтів, збереження землі як природного ресурсу. 

3більшення сільськогосподарського освоєння 
земельних ресурсів, що супроводжується зрос-
танням розораності угідь, свідчить про підви-
щення антропогенного навантаження на одини-
цю земельної площі. Безумовно, це не може не 
вплинути на екологічний стан навколишнього 
середовища. Критерієм екологічної ефективності 
землекористування є відновлення природного 
стану ґрунтів, тобто темпи відтворення їх родю-
чості.  
Охорона навколишнього середовища, зрос-

тання природно-ресурсного потенціалу земель-
ного регіону є похідними від екологізації земле-
користування [7]. 
Як зазначає Коренюк П. І., до екологічно не-

безпечних галузей, які мають глобальний харак-
тер, уже завтра можна буде віднести й аграрне 
виробництво, де вже сьогодні стають масштаб-
ними процеси деградації ґрунтового покриву, 
забруднення пестицидами, мінеральними добри-
вами та іншими хімікатами навколишнього се-
редовища, підвищення вмісту в продуктах хар-
чування небезпечних і просто шкідливих речо-
вин. Ці процеси мають бути призупинені. Осно-
вний спосіб виходу з цього становища – припи-
нити нераціональне використання землі, змен-
шити ступінь розораності, вивести з інтенсивно-
го землеробства схилові землі, що мають крути-
зну понад 7о, із розміщенням на них луків, пасо-
вищ, а на надто крутих – лісопосадок тощо. Не-
обхідно перейти до стратегії оптимізації викори-
стання і охорони земельних ресурсів на принци-
пах адаптованості, тобто пристосування земле-
користувачів до прояву природних процесів, 
ґрунтово-кліматичних умов кожного регіону.  
Поява негативних чинників аграрного похо-

дження, що впливають на екологічну безпеку, 
пояснюється недосконалим обґрунтуванням ін-
дустріалізації сільськогосподарського виробниц-
тва і його інтенсифікації. Поглиблюються ці 
процеси надмірним використанням мінеральних 
добрив і отрутохімікатів, концентрацією відхо-
дів великих промислових тваринницьких ком-
плексів при відсутності в них очисних споруд 
тощо. Внаслідок цього посилюється забрудне-
ність продуктів харчування шкідливими речови-
нами, погіршується природне середовище життя 
людини.  
Для оцінки структурного впливу угідь на еко-

логічну стабільність території проведено розра-
хунок коефіцієнтів екологічної стабільності зе-

мельної території Полтавської області. Екологі-
чна ситуація досліджуваного регіону за останні 
роки знаходиться у передкризовому (нестійко 
стабільному) стані. Проте у кількох районах об-
ласті спостерігається тенденція до підвищення 
екологічної стабільності земельної території 
(Шишацький, Глобинський та Котелевський ра-
йони).  
Поряд із позитивною тенденцією поліпшення 

екологічної стабільності земельних угідь, агро-
екологічна ситуація у цілому по Полтавській об-
ласті залишається передкризовою.  
На Полтавщині екологізація виробництва 

продуктів харчування та продовольчої сировини 
передбачає економічно та екологічно виправда-
ну інтеграцію на європейський ринок.  
Індикативні програми екологізації продоволь-

чого комплексу враховують внутрішньогалузеві 
пріоритети, спеціалізацію, аграрний природно-
ресурсний потенціал території, матеріально-
технічну забезпеченість сільськогосподарських 
товаровиробників [6]. 
Вирішити всі проблеми екологічного, еконо-

мічного та соціального характеру, що властиві 
продовольчому комплексу як Полтавщини, так і  
України, лише за допомогою ринкових важелів 
можливо. Розв’язання даного питання можливе 
при підтримці держави в реалізації екологічної 
концепції України та законодавчо-правовій базі.  
Екологічна стабільність земельної території є 

базовим показником для розробки коефіцієнту 
інтегрованого екологічного стану землекористу-
вання.  
У сучасних умовах економіко-соціальні дося-

гнення будь-якого регіону країни, зокрема і Пол-
тавщини, не можна повноцінно оцінити без ура-
хування антропогенного тиску на довкілля. Еко-
логічний індекс має враховувати ступінь ціліс-
ності й ефективного функціонування  екосистем, 
ступінь екологічного добробуту населення про-
мислових регіонів, підтримку на державному 
рівні, роботу і підтримку спеціалізованих органі-
зацій і формувань різних рівнів. З метою еколо-
гічної стабілізації територій необхідно знизити 
антропогенний вплив на природні системи, що 
не перевищував би гранично допустимого рівня 
навантаження на ресурси навколишнього сере-
довища. Потенціал стійкого екологічного розви-
тку держави чи окремих регіонів розраховують 
таким чином:  
КП = ЕР + ПРП,    (3) 

НПП
БППС

ТНЕР +
+

=
,    (4) 

де Кп – інтегральний коефіцієнт;  
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ТН – потенціал техногенного навантаження на 
довкілля, куди входять показники соціально-
економічної освоєння території та забруднення 
довкілля;  
ПС – потенціал самоочищення природного се-

редовища;  
БП – біотичний потенціал довкілля;  
НПП – потенціал несприятливих природно-

антропогенних процесів;  
ПРП – природно-ресурсний потенціал терито-

рії;  
ЕР – потенціал екологічного ризику території 

[1].  
Як відмітив Коренюк П. І., розробка методо-

логії дослідження інтегрального показника еко-
логічного стану земельної території вимагає  
формування спеціалізованого понятійно-катего-
ріального апарату. Розробка понять і категорій 
сприяє поглибленому розумінню економіко-
екологічних відносин, розумінь законів та зако-
номірностей, конкретизації наукових напрямів, 
систематизації економіко-екологічних проблем 
розроблення наукових концепцій екологічної 
стабілізації земельної території. Шляхом спів-
ставлення фактичної концентрації шкідливих 
речовин у ресурсах довкілля і ГДК можна отри-
мати індекс ступеня перевищення концентрації 
шкідливих та небезпечних речовин.  
Екологічну небезпеку характеризують такі 

фактори: сільськогосподарське освоєння терито-
рії, розораність і лісистість, частка земель із на-
хилом більше 2 %, густота гідрографічної мере-
жі, частка екологічно стабільних видів угідь, ці-
лісність населення, ступінь концентрації тварин-
ництва, величина пестицидного та хімічного на-
вантаження на агроландшафт.  
Створення полезахисних лісових смуг є не-

від’ємним елементом системи заходів з інтенси-
фікації виробництва продуктів харчування та 
продовольчої сировини. Чистий дохід від меліо-
ративного впливу полезахисних лісосмуг розра-
ховують так:  
Чд = Вп – Зт – Зоп,    (5) 
де, Вп – вартість приросту урожаю, грн;  
Зт – технологічні витрати, грн;   
Зоп – амортизаційні підрахунки, грн. 
У свою чергу, складові даної формули розра-

ховуються таким чином:  
Вп = Ц(УзS – Убл),    (6) 
Зт = (Сб х Убл. + Зут х Уз)S – Сб х Убл. 

(S + 1) = Зт УзSУбл,    (7) 
Зоп = φ х Квп,    (8) 
де, Ц – закупівельна ціна 1 ц к.о. грн;    
Із – прибавка урожаю на 1 га захищеного по-

ля, ц.к.о.;  
S – площа виробничого ефекту, га;   
Ібл – урожайність на відкритому полі, 

ц.к.о./га;  
Зут – загальний норматив прямих витрат на  

1 ц при прибавки урожаю, грн;   
Сб – фактична собівартість 1 ц.к.о.;  
1 – площа ріллі, яка відчужується при посадці 

1 га полезахисних лісових смуг;  
φ – середні щорічні амортизаційні підрахунки 

у залежності від народного складу лісонаса-
джень;  
Квл – капітальні витрати на створення 1 га 

смуг, грн. 
Інтегрований екологічний стан території – це 

такий стан, який максимально враховує увесь 
комплекс якісного складу видового ресурсного 
потенціалу довкілля. Доцільно виділити показ-
ники, які негативно або позитивно впливають на 
екологічний стан довкілля (рис. 1). 
Один із фундаторів екологічної економіки ла-

уреат Нобелівської премії “Right Livelihood 
Award” Герман Дейлі стверджує, що створена 
людиною економіка «вбудована» в екологічну 
глобальну систему. Якісні показники довкілля 
визначаються якістю атмосферного повітря, які-
стю земельних угідь сільськогосподарського 
призначення, якістю поверхневих вод та якістю 
біотичних ресурсів [8].  
Природокористування в агропродовольчому 

комплексі є досить специфічним. Регулювання 
стану аграрного природно-ресурсного потенціа-
лу доцільно здійснювати на основі пріоритетно-
го розвитку екологічно врівноважених техноло-
гій виробництва продуктів харчування та продо-
вольчої сировини [8].  
Отже, інтегрований коефіцієнт екологічного 

стану земельної території доцільно розраховува-
ти таким чином: 
Кі.е.с. = Ке.с. х. Косв. х. Крз. х Кг.м. .х Іщ.н. х. 

Ке.ш.о. .х Пн х Хн,    (9) 
Де Ке.с. – коефіцієнт екологічної стабільності 

території;  
Косв. – коефіцієнт сільськогосподарської 

освоєності території;  
Крз. – коефіцієнт розораності території;  
Кг.м. – коефіцієнт густоти гідрографічної ме-

режі, км/км2;  
Іщ.н. – індекс щільності населення, чол./км2;  
Ке.ш.о. – коефіцієнт розміщення екологічно 

шкідливих об’єктів;   
Пн., Хн. – пестицидне та хімічне навантажен-

ня, кг/га д.р. на рік.  
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Рис. 1. Показники антропогенного впливу на екологічний стан довкілля [джерело даних 7] 

3. Нормативна шкала складових елементів визначення інтегрального коефіцієнта   
екологічного стану земельної території [джерело даних 7] 

Відсотки Величина коефіцієнту 
Коефіцієнт екологічної стабільності території 

1,0–0,66 Екологічно стабільна територія 
0,65–0,50 Середньо стабільна територія 
0,49–0,33 Екологічно мало стабільна територія 

< 0,33 Екологічно нестабільна територія 
Коефіцієнт  сільськогосподарської  освоєння території 

< 60 1,0 
60–70 0,9 
71–80 0,7 
81–90 0,5 
> 90 0,3 

Коефіцієнт розораності території 
< 45 1,0 

45–55 0,9 
56–65 0,8 
66–75 0,7 
> 75 0,5 
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Продовження таблиці 3 

Відсотки Величина коефіцієнту 
Коефіцієнт густоти гідрографічної мережі, км/км2 

< 0,2 1,0 
0,3–0,59 0,8 
0,6–0,8 0,6 

0,81–0,9 0,4 
> 0,9 0,2 

Пестицидне навантаження, кг/га д.р. на рік 
< 0,5 1,0 

0,5–1,5 0,8 
1,51–3,0 0,6 
3,1–5,0 0,4 
> 5,0 0,2 

Хімічне навантаження, кг/га д.р. на рік 
> 100,0 1,0 

100–200,0 0,8 
201,0–300,0 0,6 
301,0–400,0 0,4 

< 400,0 0,2 

4. Градаційна шкала інтегрального коефіцієнта екологічного стану земельної території 
 [джерело даних 7] 

Величина коефіцієнта Екологічна безпечність 
< 0,33 Екологічно кризовий 

0,34–0,66 Екологічно передкризовий 
> 0,66 Екологічно помірно безпечний 

близько 1 Екологічно безпечний 
 
Відповідно до вищевказаного розрахунку ін-

тегрального коефіцієнту екологічного стану зе-
мельної території, П. І. Коренюком запропонова-
на відповідна нормативна шкала та шкала града-
ції величини даного коефіцієнта (таблиці  3 та 4). 
Отже, інтегральний індекс екологічного стану 

території є відносним показником, що характе-
ризує комплексний стан земельної території ре-
гіону, країни тощо. 
Проведені розрахунки по Полтавській області 

показали: 
- коефіцієнт сільськогосподарської  освоєння 

території – 0,3. 
- коефіцієнт розораності території – 0,5, 
- коефіцієнт густоти гідрографічної мережі, 

км/км2 – 0,6. 
- пестицидне навантаження, кг/га д.р. на рік – 

0,6, 
- хімічне навантаження, кг/га д.р. на рік  –  0,6. 
Висновок. Коефіцієнт екологічної стабільнос-

ті території Полтавщини характеризується як 
екологічно малостабільна територія. Такий пока-
зник є наслідком надмірного сільськогосподар-
ського освоєння території та значного рівня роз-
ораності угідь. 
За шкалою інтегрального коефіцієнта екологі-

чного стану земельної території Полтавської об-
ласті, величина якого складає 0,38, характеризує 
її стан з точки зору екологічної безпеки як еко-
логічно передкризовий. 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1. Барановський В. А. Стратегія екологічно 
сталого розвитку України / В. А. Барановський // 
Розбудова держави. – 1998. – № 9–10. – С. 18–22. 

2. Волков С. М. Основы землевладения и зем-
лепользования / Волков С. М., Хлистун В. М., 
Улюкаєв В. Х.  – М. : Наука, 1990. – 143 с. 

3. Голик Ю. С. Агроэкологический атлас Пол-
тавщины / Юрий Степанович Голик, 2009. – 70 с. 

4. Голуб О. А. Стратегія раціонального лісоко-

ристування як складова загальної екологічної 
політики / О. А. Голуб, Р. Б. Бабич // Вісник 
Сумського державного університету: Спеціаль-
ний випуск “Екологічні проблеми виробництва 
та споживання екологічно чистої продукції”. – 
Суми, 2001. – С. 130–133. 

5. Касьяненько В. Ф. Екологічні аспекти сіль-
ськогосподарського землекористування / Касья-
ненько В. Ф. // Вісник Сумського державного 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ 

№ 2 • 2018 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 112

аграрного університету: Спеціальний випуск: 
“Екологічні проблеми виробництва та спожи-
вання екологічно чистої продукції”. – Суми, 
2001. – С. 427–429. 

6. Коренюк П. І. Менеджмент навколишнього 
природного середовища. / Коренюк П. І. – Дніп-
ропетровськ: НГАУ, 2001. – 224 с. 

7. Коренюк П. І. Методологічні засади визна-
чення інтегрального показника екологічного 
стану земельної території / П. І. Коренюк // Еко-
логія і природокористування. – 2003, Випуск 6. – 
С. 85–91. 

8. Несвєтов О. О. Біологічні ресурси – приро-
дний капітал / Несвєтов О. О. // Вісник Сумсько-
го державного аграрного університету: Спеціа-

льний випуск “Екологічні проблеми виробницт-
ва та споживання екологічно чистої продукції”. – 
Суми, 2001. – С. 356–359. 

9. Попова О. Л. Еколого-економічні проблеми 
сталого природокористування в аграрній сфері / 
Попова О. Л.  // Економіка АПК. – 2000, № 11. – 
С. 57–63. 

10. Трегобчук В. М. Еколого-економічні про-
блеми переведення АПК на модель сталого роз-
витку / Трегобчук В. М. // Вісник Сумського 
державного аграрного університету: Спеціаль-
ний випуск: “Екологічні проблеми виробництва 
та споживання екологічно чистої продукції”. – 
Суми, 2001. – С. 30–33. 

 

ANNOTATION 

Laslo O. O., Dychenko O. Yu., Nagorna S.V. 
Methodological bases of agroecological optimiza-
tion and determination of the integrated indicator of 
the ecological state of Poltava region in the system 
of sustainable development of agricultural territo-
ries. 

The article considers the expediency and neces-
sity of agroecological optimization and determina-
tion of the integral index of the ecological state of 
Poltava region. The presented results of the research 
prove that the methodology for determining the in-

tegral index of the condition of Poltava region in the 
system of sustainable development of residential 
territories gives an opportunity to optimize the terri-
tory of the region for the production of organic 
products. To achieve the goal, scientists’ methods 
are used to make a ranking and establish criteria for 
anthropogenic impact on the environmental state of 
the environment. 

Key words: integral indicators, anthropogenic in-
fluence, residential areas, ecological status of land 
territories, ecological stability. 

 

 

 

 

 




