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Постановка проблеми. Екологічний стан на-
вколишнього природного середовища обумов-
люється природним біорізноманіттям території, 
а всі заходи з його покращання спрямовані на 
збереження й відтворення біорізноманіття.  
Збереження біорізноманіття сприяє збалансо-

ваному природокористуванню. 
Принципова відмінність природних умов від 

природних ресурсів полягає у тому, що природні 
умови – це властивості природи, що можуть по-
легшувати або ускладнювати розвиток суспіль-
ного виробництва, але при цьому в ньому не ви-
користовуються.  
Природні ж ресурси завжди беруть участь у 

виробництві, поскільки вони є предметом праці. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Найважливішою властивістю біологічних ресур-
сів є здатність живих організмів до самовіднов-
лення і самовідтворення, тому вони належать до 
відновних ресурсів.  
Нині інтенсивність їхнього використання лю-

диною значно перевищує природні можливості 
самовідновлення [16]. 
Основою раціонального використання при-

родних ресурсів є вивчення складних взаємин у 
природних системах.  
Однією з властивостей агроекосистем, як і 

будь-якої екосистеми, є її стійкість, тобто здат-
ність підтримувати рівновагу не тільки між су-
сідніми екосистемами, а й всередині самої сис-
теми, зі здатністю до розвитку і вдосконалення 
[17].  
В зв’язку з розвитком технологій вироблення 

сільськогосподарської продукції, навантаження 
на виробничі площі збільшилося й сконцентру-
валося, що, в свою чергу, призводить до пору-
шень екологічних циклів природних систем [7]. 
Тому наразі постає питання щодо ідентифікації 

класифікаційних ознак та диференціації структур-
но-організаційних і функціональних складових 
екосистем та агроекосистем, а також спецефіч-
них особливостей їх потенціалів. 
Мета дослідження: теоретичне обґрунтуван-

ня природно-ресурсного потенціалу сільських 
територій як показника екологічного стану агро-
ландшафтів. 
Об'єкт досліджень – структурно-функціона-

льний і аксіологічний аналіз трактувань потенці-
алу агроекосистем у понятійно-категоріальному 
апараті екологічної та економічної галузей наук і 
знань. 
Предмет досліджень – понятійно-категоріаль-

ний апарат у трактуванні потенціалу агроекосис-
тем для майбутнього екологічного оцінювання 
територій.  
Результати досліджень. Категорія «потенці-

ал» (від лат. potentia – сила) означає можливості, 
сукупність чогось, наявні запаси, засоби, що мо-
жуть бути використані для досягнення якихось 
цілей, вирішення певних завдань. 

__________________________ 
* Науковий керівник – доктор педагогічних наук Н. М. Рідей  

Проаналізовано поняття різних потенціалів у аг-
роекосистемах. Обґрунтовано визначення природ-
но-ресурсного потенціалу агроландшафтів. Запро-
поновано ландшафтно-індикативний підхід до оці-
нки агроландшафтів шляхом встановлення індексу 
їх природно-ресурсного потенціалу за основними 
факторами антропогенного впливу в агросфері. 
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Структурно-функціональний і аксіологічний аналіз трактувань «потенціалу» 
№ 
п/п 

Автор,  
джерело 

Визначення 

1 2 3 
1 Т. Ф. Єфремова 

[8] 
Потенціал – сукупність усіх наявних засобів і можливостей в якій-небудь 

сфері або області. 
2 Д. Н. Ушакова 

[24] 
Потенціал – сукупність умов, засобів, необхідних для підтримки, ведення, 

збереження чого-небудь. 
3 О. С. Мельничук 

[21] 
Потенціал – це можливість, сили, запаси, способи, які можуть бути  

використані. 
4 Б. А. Введенсь-

кий [2] 
Потенціал – це засоби, запаси, джерела, що є в наявності і можуть бути  

мобілізованими, приведені в дію, використані для  досягнення певних цілей, 
здійснення плану, вирішення будь-якої  задачі. 

5 Е. В. Лапін [15] Потенціал розуміють як ресурси, які формують приховані можливості; він 
характеризує можливості як реальні, конкретні, фіксовані, сформовані  

в процесі будь-якої діяльності.  
6 В. А. Черніков 

[1] 
Природній потенціал – міра потенційної здатності якої-небудь природної 

системи задовольняти потреби суспільства.  
7 О. І. Фурдичко 

[22] 
Потенціал природний – здатність природних систем створювати будь-яку 
продукцію, що використовується у господарській діяльності людини і  

виражається групою еколого-економічних показників. 
Потенціал природно-ресурсний – сукупність можливостей використання 
у господарстві природних благ: ґрунту, рослин, тварин, корисних копалин, 

води, кліматичних умов тощо. 
8 Є. П. Качан [12] Потенціал природних ресурсів – це здатність природного комплексу або  

його окремих компонентів задовольняти потреби суспільства в енерґії, сиро-
вині, здійсненні різноманітних видів господарської діяльності. Величина 
потенціалу природних ресурсів і потенціалу ландшафтного, на відміну від 
природно-ресурсного, оцінюється в природних (натуральних) показниках. 

9 В. П. Руденко  
в «Екологічній 
енциклопедії»  
за редакцією 

А. В. Толстоухо-
ва [5] 

Потенціал природно-ресурсний – сукупна продуктивність природних ресур-
сів території (акваторії) як засобів виробництва і предметів споживання, що 
виражається в їхній суспільній споживній вартості; природні ресурси роз-
глядають як опосередковані працею тіла та сили природи з встановленою 
суспільною споживною вартістю; природні ресурси розглядають як опосе-
редковані працею тіла та сили природи з встановленою (визначеною) суспі-
льною споживчою вартістю; його величина кількісно може бути представ-
лена через вартісні показники у так званих загальнодержавних кадастрових 
або світових цінах та є елементом національного багатства і характеризуєть-

ся як сума величин основних видів природних ресурсів. 
10 Я. Б. Олійник 

[16] 
Природно-ресурсний потенціал – це сукупність природних ресурсів і приро-
дних умов, які знаходяться у певних географічних межах і забезпечують за-
доволення економічних, екологічних, соціальних, культурно-оздоровчих та 
естетичних потреб суспільства; поняття, що дозволяє зафіксувати фрагмент 
реальної природи як цілісності на відміну від окремих природних ресурсів, 

що складають цей фрагмент. 
11 П. М. Качан [13] Природно-ресурсний потенціал території – це сукупна продуктивність при-

родних ресурсів, засобів виробництва і предметів споживання, яка виража-
ється в їх сукупній споживній вартості системи «суспільство – природа». 

12 Є. П. Качан [12] Природно-ресурсний потенціал території – це цілісна система складно органі-
зованих об'єктів, визначається закономірним сполученням взаємообумовлених 
природних і соціально-економічних зв’язків і залежностей, що територіально 
поєднують усі природні ресурси; об'єктивна дійсність і водночас сукупність 

економічних відношень, що складаються на базі його використання. 
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1 2 3 
13 І. М. Коротун 

[14] 
Природно-ресурсний потенціал – це важливий фактор розміщення продук-
тивних сил, який включає природні ресурси й умови (тіла та сили у природі, 
що за певного рівня розвитку продуктивних сил можуть бути використані 

для задоволення потреб людського суспільства). 
14 Б. М. Данили-

шин [3] 
Природно-ресурсний потенціал – це міра потенційної можливості будь-якої 
природної системи (або території) задовольняти різні потреби суспільства; 
сукупність природних ресурсів і природних умов у певних географічних 

межах, які забезпечують задоволення потреб суспільства. 
15 Н. Ф. Реймерс 

[19] 
Еколого-економічний потенціал – це теоретично доступні для використання 

ресурси і властивості екологічних систем усієї планети та її регіонів. 
16 І. К. Бистряков, 

О. І. Олесюк у 
«Екологічній 
енциклопедії»  
за редакцією 

А.В. Толстоухо-
ва [5] 

Потенціал еколого-економічний – потенційна здатність біосфери зберігати 
властивості самовідтворення при антропогенному навантаженні; включає 

лише ті умови та ресурси, які можуть біти потенційно використані у процесі 
суспільного відтворення та набувають економічного характеру і розгляда-
ються в позиції територіальної обмеженості; є категорією близькою до при-
родно-ресурсного потенціалу, але менш ємною; базується на принципах 
введення екологічної складової розвитку в рамках економічної системи. 

17 О. І. Фурдичко 
[22] 

Потенціал еколого-економічний – економічний потенціал з екологічним  
обмеженням, пов'язаний з раціональним природокористуванням. 

18 Я. Б. Олійник 
[16] 

Біотичний потенціал – це генетично зумовлена здатність організмів, видів, 
популяцій, структурних чи функціональних блоків екосистеми існувати у 

певному діапазоні екологічних умов та підтримувати структурно-
функціональну організацію екосистеми, у складі якої вони перебувають. 

19 О. І. Фурдичко 
[22] 

Потенціал адаптивний – успадковано-детермінована здатність організму 
пристосуватися до змінних умов середовища. Ступінь прояву цієї здатності 

залежить від біотичного потенціалу. 
20 О. І. Фурдичко 

[22] 
Потенціал виду адаптивний – обсяг пристосувальних можливостей виду до 

умов середовища. 
 О. І. Фурдичко 

[22] 
Потенціал ландшафту – міра можливого виконання ландшафтом соціально-
економічних функцій. Потенціал ландшафту залежить від його природних 

якостей, спрямованості, форм використання. 
21 А. В. Бохан та ін. 

в «Українській 
екологічній ен-
циклопедії» [23] 

Потенціал ландшафтний – фізичний стан і територіально-матеріальна, енерґе-
тична, технологічна та економічна, науково-професійна забезпеченість ланд-
шафтів географічних, що сукупно визначають їхню здатність виконувати при-
родоохоронні та соціально-економічні функції й задовольняти суспільні потре-
би людей через різні види природокористування; розглядають як сукупність 

природних, матеріальних, інтелектуальних ресурсів та як природне середовище, 
що оточує людину, які разом мають бути використані для її життєзабезпечення 
за умов раціонального господарського використання і збереження довкілля; 
визначається розмірами і географічним положенням ландшафту, його природ-
ними властивостями, напрямами, формою і технологією природокористування.
Потенціал земельно-ресурсний – показник, що характеризує здатність земель-
них площ, за їх використання, продукувати певні продукти і в певних обсягах за 
певних екологічних, соціально-економічних, фінансових, технологічних умов. 

22 О. І. Фурдичко 
[22] 

Потенціал рекреаційний – ступінь здатності системи позитивно впливати на 
фізичний, психічний та соціально-психологічний стан людини під час  

відпочинку. 
23 Я. Б. Олійник 

[16] 
Екологічний потенціал – це сукупність речовинно-енергетичних ресурсів та 

властивостей екосистем, що забезпечують її максимально можливі  
структурно-функціональні параметри (енергетичні, біогеохімічні, середови-

щні) і корисні функції (захисні, продуктивні, рекреаційні, ресурсні,  
естетичні), котрі можуть бути використані людиною. 
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1 2 3 
24 Б. М. Данили-

шин [3] 
Екологічний потенціал території – це здатність природного середовища від-
творювати певний рівень якості помешкання протягом досить тривалого  

часу. 
25 В. А. Черніков 

[9] 
Екологічний потенціал території – це здатність природного середовища від-
творювати певний рівень якості життя протягом довгострокового періоду; 

чистина природно-ресурсного потенціалу. 
26 О. І. Фурдичко 

[22] 
Потенціал агроекосистеми біологічний – верхня межа біологічної продукти-
вності (рослинництва та тваринництва), яка залежить від клімату, ґрунтів і 
підкоряється закону лімітуючих факторів і якої можна досягти при повному 
розкритті природного потенціалу сільськогосподарських ґрунтів і природ-
них кормових угідь за рахунок екологічно виправданих вкладень антропо-
генної енерґії. Розкриття біопотенціалу – центральне завдання агроекології.

27 О. Г. Тарарико  
в «Екологічній 
енциклопедії»  
за редакцією 

А.В. Толстоухо-
ва [5] 

Потенціал агроекологічний – здатність сільськогосподарської діяльності  
реалізовувати потенційну продуктивність агроекосистем для одержання  

якісної продукції за умови збереження екологічної рівноваги в природному 
середовищі. 

28 О. І. Пашенцев 
[18] 

Потенціал екологічної безпеки – це наявні ресурси та засоби, що можуть 
бути використані для захисту індивіда, суспільства, держави та територій 

від наслідків антропогенного впливу, стихійних лих тощо. 
 
У широкому науковому значенні поняття  

«потенціал» стало використовуватись у кінці  
70-х років минулого століття. На початку ХХІ 
століття з’явилося чимало публікацій, в яких ав-
тори розглядали різні аспекти цього поняття.  
У таблиці наведено структурно-функціональний 
і аксіологічний аналіз трактувань поняття  
«потенціал». 
Потенціал як потенційну сукупність умов, дже-

рел сил, можливостей, запасів ресурсів, засобів, які 
прогнозовано мають здатність мобілізуватися для 
конкретного втілення запланованої діяльності і 
дослідження мети, розглядають Т. Ф. Єфремова,  
Д. Н. Ушакова, О. С. Мельничук, Б. А. Введенсь-
кий, Е. В. Лапін [2, 8, 15, 21, 24]. 
Слід зазначити, що в переважній більшості 

робіт вітчизняних учених наголошено на важли-
вості дослідження питань моніторингу оціню-
вання різних потенціалів і специфічних особли-
востей понять «потенціал», його змісту, струк-
тури, функцій, диференціації та співвідношення 
з іншими потенційними категоріями складових 
природних і антропогенно-змінених екосистем. 
Значна частина досліджень основних елементів 
досліджуваного поняття відокремлює ресурсну 
складову та потенціальну можливість її викорис-
тання [9–10]. 
Потенціал природний у більшості випадків 

тлумачень ототожнюють із природно-ресурсним 
потенціалом, виражаючи його в еколого-
економічних показниках як здатність екосистеми 

задовольняти потреби суспільства. Це обумовле-
но цілевстановленням і цілепокладаннням науко-
вих робіт учених агроекологів О. І. Фурдичка [22], 
В. А. Чернікова [1] та ін., які спрямовані на забез-
печення найвищої (максимальної) біопродуктив-
ності агроекосистем та ефективності аграрного 
виробництва. Однак, на відміну від природно-
ресурсного потенціалу, природний потенціал має 
оцінюватися й виражатися у нативних (природних) 
показниках, що відображають ступінь відповідно-
сті показників якості довкілля прийнятим норма-
тивам технічного регулювання [6]. 
Природно-ресурсний потенціал використову-

ють для діагностики екологічного стану терито-
рій, а учені Н. Ф. Реймерс, В. А. Черніков,  
О. І. Фурдичко, П. М. Качан, Є. П. Качан,  
І. М. Коротун, Б. М. Данилишин, Я. Б. Олійник, 
В. П. Руденко трактують його як сукупну продук-
тивність природних ресурсів і умов системи ком-
плексу задоволеннями потреби суспільства (еколо-
гічні, соціально-економічні, естетичні, рекреаційні, 
культурологічні) [1, 3, 5, 12–14, 16, 19]. 
Про природно-ресурсний потенціал судять пе-

редусім за ступенем різноманітності природних 
умов, набором кількісного і якісного складу і 
доступністю природних ресурсів, ступенем від-
повідності показників якості довкілля прийня-
тим нормам і стандартам [22]. 
Величина природно-ресурсного потенціалу є 

елементом національного багатства і кількісно 
може бути представлена лише через вартісні по-
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казники у так званих загальнодержавних кадаст-
рових або світових цінах. Зазвичай природно-
ресурсний потенціал кількісно характеризують 
як суму величин основних видів природних ре-
сурсів. Склад та співвідношення основних видів 
природних ресурсів у природно ресурсному по-
тенціалі є його компонентною структурою. Під 
функціональною структурою потенціалу розу-
міють склад і співвідношення основних видів 
природних ресурсів за їхньою комплексофор-
муючою здатністю та участю в територіальному 
поділі праці. Територіальна структура природно-
ресурсного потенціалу – це основні форми та 
види територіального розосередження чи зосе-
редження природних ресурсів і є важливим по-
няттям для визначення граничної кількості при-
родних ресурсів, яку можна використати без 
шкоди для існування і розвитку природних сис-
тем та людини [5]. 
Еколого-економічний потенціал як визначення 

використовується в процесі оцінювання терито-
рій щодо їх раціонального природокористування 
(за певним типом) для характеризування їх спе-
цифічних особливостей екологічних обмежень 
потенційних можливостей галузей економіки і 
притаманних їм видів економічної діяльності. 
Еколого-економічний потенціал базується на 

принципах введення екологічної складової роз-
витку в рамках економічної системи. З розвит-
ком економіки природокористування дедалі бі-
льша частина природно-ресурсного потенціалу 
набуває ознак еколого-економічного потенціалу. 
До нього включають цілі природні системи, гра-
нична корисність яких у сучасних умовах зрос-
тає не лише з позиції забезпечення виробничими 
ресурсами, а й забезпечення суспільства сприят-
ливим для проживання та відтворення середо-
вищем [5]. 
На думку Н. Ф. Реймерса, поняття еколого-

економічного потенціалу подібне до змісту при-
родно-ресурсного потенціалу, але в першому 
випадку основна увага зосереджується на функ-
ціонуванні й збереженні природних систем зага-
лом, а в іншому – на збереженні лише їх части-
ни, тобто природно-ресурсного потенціалу. Еко-
лого-економічний потенціал не може оцінюва-
тись економічно, зважаючи на невимірюваність 
цінностей природних умов. Однак еколого-
економічний потенціал має оцінюватися спільно 
із природно-ресурсним потенціалом (якщо по-
няття природно-ресурсного потенціалу розгля-
дати як головну складову еколого-економічного 
потенціалу) у процесі планування напрямів при-
родоохоронних заходів та екологічного обме-

ження розвитку господарювання [19]. 
Поняття еколого-економічного потенціалу 

ототожнюється також із терміном «екологічна 
ємність території», як певна максимальна кіль-
кість техногенного та антропогенного наванта-
ження на середовище, яке воно може витримати 
без катастрофічних порушень [11]. 
Потенціал як внутрішня властивість, яку еко-

система виконує або може виконати стосовно 
будь-якої соціально-економічної функції, визна-
чає сутність поняття еколого-економічного по-
тенціалу, що полягає у внутрішній можливості 
інтегральної геосистеми «суспільство – приро-
да» забезпечувати виконання нею антропоеколо-
гічної, виробничої та інших соціально-
економічних функцій. Виробнича функція таких 
геосистем виявляється у забезпеченні промисло-
вого та сільськогосподарського виробництва 
енерґетичними і природними ресурсами. Антро-
поекологічна функція інтегральних геосистем – 
це створення якісного навколишнього середо-
вища для життєдіяльності населення. До інших 
соціально-економічних функцій належать есте-
тична, заповідна, рекреаційна, селітебна тощо. 
Проте головними з-поміж них є виробнича та 
антропоекологічна. 
Кожна екосистема містить певну кількість 

структурно-функціональних блоків – певна кіль-
кість популяцій рослин і тварин. Для вирішення 
їх потенційних можливостей застосовується  
термін «біотичний потенціал», на відміну від 
екологічного потенціалу, як властивості цілої 
системи. 
Для структурних блоків екосистеми еталон-

ним можна вважати такий стан (величину) біо-
тичного потенціалу, котрий відповідає первин-
ній екосистемі конкретної ділянки земної  
поверхні. Емерджентну сукупність біотичних 
потенціалів екосистеми можна розглядати як 
загальний екологічний потенціал у разі 
об’єднання автотрофного (фітоценозу, популя-
цій рослин), консументного (різних груп і попу-
ляцій другого та наступних трофічних рівнів), 
редуцентного (трофічних груп безхребетних і 
мікроорганізмів) блоків загалом або підпорядко-
ваних їм структур (популяцій, трофічних груп  
та ін.) [16]. 
Вітчизняні учені у своїй енциклопедичній ро-

боті виділяють потенціал ландшафтний  
(Р. С. Дяків, А. В. Бохан, І. Й. Робчич, П. О. Ма-
сляк, Р. П. Федорищак та ін.) як узагальнені 
складні компоненти, а саме:  

- земельно-ресурсні (площа ландшафту, до- 
ступна для землекористування);  
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- мінерально-сировинні (здатність ландшафтів 
упродовж геологічної історії нагромаджувати 
або трансформувати речовини, носіїв теплової 
чи іншої енерґії, сировину, будівельні матеріали, 
що використовуються суспільством як корисні 
копалини);  

- вологісно-теплові і водні (здатність ландша-
фтів трансформувати атмосферну вологу й ство-
рювати запаси поверхневих і ґрунтових вод, ко-
трі використовують для формування біогеоцено-
тичного покриву і задоволення потреб людини); 

- біотичні (здатність географічного ландшафту 
продукувати й відтворювати біомасу, органічну 
речовину, постійно відновлювати цю власти-
вість, використовуючи біологічний та мінераль-
ний кругообіг);  

- будівельні (наявність у межах ландшафту те-
риторій, придатних для розміщення житлових, 
промислових об'єктів, транспортних шляхів  
тощо);  

- рекреаційні (здатність ландшафту задовольняти 
культурно-естетичні та спортивно-оздоровчі  
потреби людей);  

- самоочищення (здатність ландшафтів пере-
творювати, розкладати невластиві йому речови-
ни та самооновлюватися);  

- біотичної регенерації (можливість ландшаф-
ту зберігати, збільшувати й підтримувати різно-
манітність біоти, відновлювати генофонд);  

- естетичні (властивість ландшафту через 
свої виняткові й звичайні можливості викликати 
в людини почуття інтересу, прив'язаності, необ-
хідності його збереження);  

- саморегуляційні (здатність протидіяти впли-
вам, які можуть спричинити ґальмування чи 
втрату відновлювальних і саморегулювальних 
процесів) та ін. [23]. 
Екологічний потенціал як дефініція за функ-

ціональним і ціннісним змістом, сферами прина-
лежності та можливостями використання, а та-
кож взаємопов'язані з ним похідні поняття, мо-
жуть слугувати модельним відображенням су-
часних антропогенних змін у структурно-
функціональній організації екосистем, а також 
потенційним обґрунтуванням напрямів природо-
користування господарської діяльності, спрямо-
ваної на ефективне використання даного потен-
ціалу за мінімізації впливів на навколишнє при-
родне середовище. 
Важливе значення у тлумаченні екологічного 

потенціалу має частота стихійних природних 
явищ та інших екстремальних природних умов,  
а саме санітарно-гігієнічні, медико-географічні, 
медико-екологічні та рекреаційні особливості 

природного середовища. Показники, що можуть 
характеризувати екологічний потенціал: загаль-
носекторні типи природних ландшафтів (рівнин-
ні та гірські), показники біологічної ефективнос-
ті клімату (кількість днів із сприятливими  
погодними умовами), суми активних температур 
повітря, коефіцієнт зволоження території, річна 
сума опадів, біологічна продуктивність, неспри-
ятливі природно-антропогенні процеси. 
Оцінювання екологічного і біотичного потен-

ціалів кожної однорідної ділянки земної поверх-
ні, кожної екосистеми має бути передумовою 
раціоналізації ведення аграрного, рекреаційного, 
лісового, водного господарювання. 
Природні ресурси агроекосистем обумовлю-

ються взаємозв’язками характерних природних 
умов, що визначають можливий потенційний 
розвиток біоти у конкретній агроекосистемі.  
За екологічними характеристиками параметрів 
агроландшафтів можливо встановити кількісний 
та якісний склад природних ресурсів, а також 
прогнозувати їх господарське значення, тобто їх 
природно-ресурсний потенціал. 
Сучасні методи використання природних ре-

сурсів в агроландшафтах не сприяють реалізації 
агроекологічного потенціалу – це пов’язано з 
деградацією та зниженням родючості ґрунтів, 
розвитком ерозійних процесів. Важливими умо-
вами оптимального використання агроекологіч-
ного потенціалу є землевпорядні роботи, науко-
во обґрунтоване чергування культур у сівозмі-
нах, внесення необхідної кількості органічних і 
мінеральних добрив, запровадження системи 
заходів щодо раціонального використання воло-
ги та захисту ґрунтів від ерозії. Для підвищення 
родючості кислих і засолених ґрунтів здійсню-
ють хімічну меліорацію. Важлива складова агро-
екологічного потенціалу – районовані сорти і 
гібриди, біологічний потенціал яких можна ви-
користати в агроекосистемах лише забезпечую-
чи високу родючість ґрунтів. Реалізація агроеко-
логічного потенціалу є необхідною умовою  
формування сталих агроекосистем на основі  
повнішого використання біологічних ресурсів, 
екологічно безпечного застосування ресурсів 
промислового походження у разі підтримання 
біорізноманіття в агроландшафтах шляхом оп-
тимального співвідношення орних земель і при-
родних угідь, а також застосування кращих ме-
тодів ведення сільськогосподарського виробниц-
тва, особливо в межах транскордонних екологіч-
них коридорів та екологічно вразливих терито-
рій [5]. 
Максимально допустима величина антропо-



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

№ 3 • 2013 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 19

генного навантаження на самоорганізований і 
саморегульований природний комплекс – вимір-
на величина негативного впливу (ризику), що не 
призводить до порушення меж стійкості екосис-
теми та до незворотного руйнування структурно-
функціональної сукупності її елементів і не про-
являється у погіршенні динамічних характерис-
тик, перетворюючи ризики у небезпеки для всієї 
системи. Таким чином, у природній системі збе-
рігається динамічна рівновага і витривалість. 
Індикатором різкого переходу за межі експлуа-
таційних можливостей виступають різні форми 
деградації природних систем, проявами яких є 
процеси ускладнення екологічних ситуації в ре-
гіонах. У регіональному аспекті – це антропо-
генне навантаження на територію, що не зумов-
лює збільшення зворотного негативного впливу 
господарського розвитку на природні системи,  
а також не погіршує стан здоров'я населення. 
Поскільки основою стійкості будь-якої екоси-

стеми є замкнутість біологічних циклів, які фор-
муються за умов життєдіяльності живих органі-
змів, то малий біологічний колообіг визначає і 
забезпечує її стабільність і продуктивність. Спе-
цифіка сільськогосподарської діяльності полягає 
у підтримці малих біологічних циклів агроеко-
систем (у межах агроландшафту), при цьому ви-
ніс із системи врожаю сільськогосподарських 
культур призводить до розмикання її малого ко-
лообігу [17]. Таким чином більш стійкий при-
родних комплекс, якому притаманний певний 
потенціал сільськогосподарського використання, 
формує природно-ресурсну базу для аграрного 
виробництва і є потенційно привабливим для 
характерних його галузей. 
Відповідність природному потенціалу сільсь-

когосподарського використання природних ре-
сурсів забезпечує адекватну вартість продукції й 
мінімізацію впливів, соціо-економічних витрат і 
навколишнє природне середовище та його охо-
рону. Типізація агроекосистем потребує конкре-
тизації кваліфікаційних ознак її потенціалів. 
Ґрунти – найбільш стійкий елемент ландшаф-

ту, що піддаються об'єктивному аналізу та є ос-
новним об’єктом сільськогосподарського вико-
ристання [17]. Таким чином, вони формують  
первинну ресурсну базу аграрного виробництва 
для життєдіяльності живих організмів у певних 
умовах. Родючість ґрунту характеризує й обумо-
влює потенційні затрати для отримання сільсь-
когосподарської продукції та є потенційною 
ознакою ресурсів агроландшафту. 
Крім природної стійкості екосистем, яка фор-

мує ресурсну базу для сільськогосподарського 

виробництва, потрібно враховувати певні при-
родні умови ландшафту (клімат, рельєф, строка-
тість ґрунтів і т.д.), що визначають його природ-
ний потенціал. 
Природно-ресурсний потенціал сільських тери-

торій (агроекосистеми) визначаємо у авторському 
трактуванні як міру потенційної сукупності мо-
жливостей сталого розвитку агроекосистем у 
процесі задоволення агробіологічних споживчих 
потреб і вимог екологічної комфортності довкіл-
ля для всіх живих організмів (у тому числі лю-
дей); діагностований прогнозований екологічний 
стан агроландшафтів, який характеризує забез-
печеність агрокліматичними, земельними і біо-
логічними ресурсами, що потенційно здатні для 
сільськогосподарського використання; потен-
ційно привабливі природні й агровиробничі 
умови і ресурси, що обумовлюють спеціалізацію 
господарювання за певним типом природокори-
стування для гарантування його раціональності, 
якості і безпечності в агросфері. 
Виходячи з комплексності природно-ресурс-

ного потенціалу сільських територій, найбільш 
доцільним способом його оцінки є індикативний 
підхід, що дає змогу встановити індекс природ-
но-ресурсного потенціалу агроландшафтів, роз-
глядаючи агроландшафт як цілісну систему.  
До основних факторів, що визначають парамет-
ри природно-ресурсного потенціалу, включаємо 
показники якості ґрунтів за еколого-агрохімі-
чним бонітуванням, природного стану території 
– за інтегрованим індексом узагальненого при-
родного біорізноманіття, протиерозійної стійко-
сті агроландшафту – за еродованостю території 
та ефективної зональності позитивного агроно-
мічного впливу лісових насаджень, із урахуван-
ням вагомих коефіцієнтів кожного з факторів  
[4, 20, 25]. 
При встановленні екологічної оцінки ефективно-

сті використання природно-ресурсного потенці-
алу агроландшафтів окрім інтегрального показ-
ника агроекологічного стану земель ми не вклю-
чали показники, які відповідають за забезпечен-
ня агроекологічних умов вирощування сільсько-
господарських культур, оскільки вони врахову-
ються в проведенні якісної оцінки ґрунтів, ви-
значаючи еколого-агрохімічний бал бонітету. 
Для розробки розрахункової формули та інте-

грування врахованих показників, кожному з них 
присвоювався певний коефіцієнт вагомості, ве-
личина якого встановлювалася нами за допомо-
гою методу експертних оцінок за дольовою уча-
стю прямих або опосередкованих впливів на 
стан і розвиток агроекологічного потенціалу 
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ландшафтів. За отриманими результатами екс-
пертного оцінювання вивели формулу розрахун-
ку в геоінформаційному середовищі, яка дає мо-
жливість оцінити ефективність використання 
агроландшафтів за індексом їх природно-ресурс-
ного потенціалу (1). 
ІРП = Б · F1 + Е · F2 + Л · F3+ Бр · F4, (1) 
де: ІРП – індекс природно-ресурсного потен-

ціалу агроландшафтів; 
Б – еколого-агрохімічний бал бонітету; 
Е – еродованість території за крутизною схилів; 
Л – ефективна зональність позитивного агро-

номічного впливу; 
Бр – інтегрований індекс біорізноманіття; 
F1, F2, F3, F4 – вагомість кожного фактора. 
Запропоновано, що індекс ІРП набуває зна-

чення від 1 до 10, де 1 – це території, в яких від-
сутня умовна стабільність агроландшафтів або 
склалися незадовільні умови для вирощування 
сільськогосподарських культур, а 10 – території 
з найвищим показником умовно-природної ста-
більності агроландшафтів, оптимальними умо-
вами для рослинництва та з високою потенцій-
ною ефективністю їх сільськогосподарського 
використання. Тобто, чим вище значення ІРП, 
тим більша екологічна умовно-природна стій-
кість агроландшафтів. 
Висновки. У ході теоретичного аналізу існу-

ючих трактувань і тлумачень «потенціалу» при-
родних та антропогенно-змінених систем, врахо-
вуючи їх структурно-функціональну належність 

та ціннісну господарську придатність, а також 
запропонувавши власну дефініцію «природно-
ресурсний потенціал сільських територій (агро-
екосистем)», можна зробити висновки: 

1. Природний потенціал сільських територій 
обумовлюється ресурсами й умовами агроекоси-
стеми та визначається її природною стійкістю, в 
тому числі характеризується потенційними ком-
пенсаторними і буферними можливостями до 
саморегулювання, самоочищення, самовіднов-
лення складових компонентів агроландшафтів. 

2. Природно-ресурсний потенціал агроланд-
шафтів формується на основі якісних характери-
стик параметрів довкілля, зокрема агроклімати-
чних, агрохімічних, фізико-хімічних, водно-
фізичних, агрофізичних, геоморфологічних і біо-
логічних показників у агробіогеоценозах. 

3. Природно-ресурсний потенціал агроланд-
шафтів можна визначити як екологічний стан 
сільських територій, що характеризується видо-
вим біорізноманіттям і потенційною здатністю 
забезпечувати його біопродуктивність, збере-
ження та відтворення. 

4. Найбільш доцільним способом визначення 
природно-ресурсного потенціалу сільських те-
риторій є системний аналіз якості параметрів 
складових агроекосистем на основі індексно-
індикативного підходу, що дає змогу зробити 
комплексну якісну оцінку екологічному стану 
агроландшафтів. 
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