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ВСТУП 

Актуальність теми. Агросфера займає всю придатну для сільського 

господарства частину суші біосфери, зокрема 70% території України, забезпечує 

країну продовольством та сировиною, є екологічною нішею для сільського 

населення. Вона відіграє ключову роль у сталому розвитку держав, а її 

збалансованість є одним із пріоритетних завдань, про що зазначено у міжнародних, 

національних документах: Порядку денному на 21 століття, резолюції ООН 

2015 року «Перетворення  нашого світу: Порядок денний сталого розвитку до 

2030», стратегії сталого розвитку України до 2030 року, Указ Президента України 

№ 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», Концепції 

збалансованого розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року. 

В останні роки в Україні існують всі ознаки екологічної кризи агросфери, що 

зумовлено деградацією земельних, виснаженням водних ресурсів, забрудненням 

довкілля, зниженням якості життя сільського населення та втратою біорізноманіття 

агроландшафтів. Складні економічні умови в державі, розбалансування аграрного 

сектору на тлі надмірного техногенного навантаження та кліматичних змін 

призводять до виникнення значних диспропорцій у соціо-економічному та 

екологічному стані агросфери. 

Созінов О.О., Придатко В.І., Патика В.П., Фурдичко О.І., Клименко М.О., 

Попова О.Л., Сонько С.П., Павлов О.І., Тараріко Ю.О. та інші наголошують, що 

агросфера є складною системою, яка поєднує виробничу (економічну), соціальну, 

екологічну складові, має значне антропогенне навантаження та постійно 

зростаючий негативний вплив промисловості, урбосистем, і практичне вирішення 

проблеми сталості агросфери можливо лише з подоланням локальних криз та явищ 

в її підсистемах, що забезпечить отримання  екологічно безпечної продукції, 

високий рівень якості життя населення та збереження довкілля для прийдешніх 

поколінь. 

Завдяки працям Медведєва В.В., Вознюка С.Т., Тараріко О.Г.,  

Макаренко Н.М., Смаглія О.Ф., Романчук Л.Д., Гамаюнової В.В., Польового В.М., 

Писаренка П.В., Калініченко А.В., Пічури В.І., Мудрака О.В., Ковальова В.Б., 

Палапи Н.В., Моклячук Л.І., Ландіна В.П., Чорної В.І., Грицана Ю.І.,  

Ткаченка М.А., Чайки В.М., Долженчука В.І. та інших розвинуте вчення про 

агроекологію, як науку про формування сталої агросфери та агроекосистем, 

розроблено методології агроекологічної оцінки та моніторингу ґрунтів за різних 

умов використання, вивчено деградаційні процеси ґрунтів, обґрунтовано системи 

інтегрованого управління родючістю ґрунтів, сталістю агросистем та інше. У 

більшості наукових досліджень проблеми  сталого розвитку агросфери розглядають 

в контексті зміни клімату, і практично не беруть до уваги глобальні процеси 

урбанізації. Які за твердженнями  Ібатуліна Ш.І, Пивовара Г.А., Трейвіша А.І.,   

Гофа К.В., Алергаарда Дж, Владімірова В.В., Кучерявого В.П., Дронова О.Л., 

Сніжко О.О., Яценко В.О., Габреля М.М.,  Burak S., Dogan E.,  Gazioglu C., 2004, 

Marcotullio P.J., Braimoh A.K., Onishi Т., 2008, Beckers V., Poelmans L.,  

Rompaey A. Van., 2020 та інших є пріоритетними у зміні використання земельних 

ресурсів, сількогосподарського виробництва, диференціації агросфери та 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=C3xdSh0AAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=TKG_XLMAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=YWPKT7wAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=mLOtj88AAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0l0kdcgAAAAJ&hl=uk&oi=sra
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загострення кризових явищ в соціальній, економічній та екологічних підсистемах. 

Урбанізація на глобальному рівні значно впливає на енергетично-речовинні потоки 

біосфери і за прогнозами ООН до 70% населення буде концентруватися в 

урбосистемах, на регіональному – формує міські агломерації, порушуючи 

стабільність природно-територіальних комплексів та агроландшафтів, а на 

локальних змінює прилеглу агросферу, де відбуваються значні соціо-економічні, 

екологічні перетворення, надмірні антропогенні навантаження, специфічні 

накопичення екологічних проблем, зіткненням економічних і територіальних 

інтересів урбосистеми та агросфери та виникнення кризових явищ в останній. 

Застосування урбаністичного підходу до вивчення збалансованості агросфери 

зумовлено посиленням антропогенного тиску на агросферу та порушення рівноваги  

її складових. 

Сьогодні найменш вивченими є питання формування зон впливу на агросферу 

середніх та великих урбосистем (чисельністю з населенням понад 100 тис. осіб), 

агропромислових регіонів яких в Україні нараховується більше 30 та саме вони є 

основними чинниками соціо-економічного, екологічного перетворення агросфери, 

зростання та виникнення екологічних проблем у прилеглій агросфері. Окремі 

дослідження впливів урбосистем на агросферу присвячені землекористуванню 

приміської території та направлені на встановлення можливостей раціонально 

використовувати урбосистемою приміський простір. 

Існуючі уявлення про оцінювання соціо-економічного, екологічного стану 

агросфери, виявлення кризових явищ, породжених дією урбосистеми, є 

фрагментарними та перебувають на стадії становлення. Традиційні підходи до 

дослідження агросфери зони впливу урбосистем, недоліки концептуальної, 

методичної бази та оцінки структурно-функціонального стану урбосистем, 

агросфери зумовлюють необхідність удосконалення теоретико-методологічних 

засад оцінки кризових явищ агросфери зони впливу урбосистем. Розроблення такої 

методології повинно ґрунтуватися на виявленні причинно-наслідкових зв’язків 

формування агросфери в зоні впливу урбосистем, врахуванні позитивних, 

негативних синергетичних ефектів, розробленні моделі соціо-економіко-

екологічного зростання агросфери зони впливу урбосистеми на засадах сталого 

розвитку. Відсутність методологічних основ оцінювання кризових явищ агросфери 

в зоні впливу урбосистеми визначає наукову значимість та актуальність даного 

наукового дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконували впродовж 2010-2020 рр.  відповідно до програм наукових досліджень 

кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового 

господарства Національного університету водного господарства та 

природокористування: за державною темою «Розробка теоретичних засад оцінки 

соціо-економіко-екологічного розвитку регіонів, територій України в контексті 

сталого розвитку» (ДР № 0109U001944), яку виконували у контексті «Порядку 

денного на ХХІ століття» та програми «Україна 2015. Цілі розвитку тисячоліття»; у 

межах плану науково-дослідницьких робіт «Охорона і раціональне використання 

природних ресурсів Полісся України» (ДР № 0114U001143); «Розробка 
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регіонального комплексного моніторингу сталості розвитку» (ДР № 0114U001144), 

«Збалансоване використання природно-ресурсного потенціалу України у контексті 

сталого розвитку» (ДР № 0117U001988) та обласних програм «Охорони довкілля, 

збалансованого природокористування та забезпечення екологічної безпеки до 

2015 року (за № 671-р), з охорони навколишнього природного середовища на            

2012-2016 рр. (№ 723), на 2017-2021 рр. (№ 482); госпдоговірних НДР «Наукові 

дослідження з відновлення і підтримки сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Устя» (№ 4-711), «Розробка компенсаційних заходів з 

відновлення та підтримки сприятливого еколого-санітарного стану Басівкутського 

водосховища» (№ 4-723). 

Мета завдання і дослідження. Метою досліджень є теоретико-методологічне 

обґрунтування оцінки кризових явищ агросфери в зоні впливу урбосистем.  

Для досягнення мети в роботі поставлені та виконані наступні завдання: 

- проаналізувати й узагальнити існуючі  підходи дослідження кризових явищ 

агросфери, проблеми забезпечення її сталого розвитку на тлі зростаючого 

антропогенного навантаження та урбанізації; 

- сформувати методичну базу, розробити й апробувати методологію та 

методики дослідження агросфери зони впливу урбосистеми; 

- проаналізувати передумови зародження, розвитку та становлення агросфери 

зони впливу урбосистеми систематизуючи просторово-часові взаємодії,  

масштаби трансформації урбосистеми та агросфери;  

- за авторськими підходами дослідити структурно-функціональний стан 

урбосистеми, діагностувати екологічний стан та визначити гостроту змін у 

біосистемах; 

- оцінити стан урбосистеми за соціо-економічними, екологічними показниками 

та проаналізувати деструктивні впливи на агросферу; 

- дослідити структурно-функціональний стан агросфери, визначити 

інтегральний рівень екологічної безпеки за індикаторами ресурсного, 

біосферноцентричного та антропоцетричного блоків для формування матриці 

критичних станів агросфери; 

- провести оцінку агросфери за індексом  соціо-економічного, екологічного 

стану та виявити закономірності його формування; 

- обґрунтувати методологічні підходи та провести зонування агросфери з 

врахування її соціо-економічного екологічного стану; 

- удосконалити систему комплексного моніторингу агросфери зони впливу 

урбосистем (ЗВУ) для управління її  сталим розвитком. 

Об’єкт дослідження: соціо-економіко-екологічні процеси, що протікають в 

урбосистемі та агросфері зони впливу урбосистем. 

Предмет дослідження: теоретико-методологічні та методичні засади 

дослідження агросфери зони впливу урбосистем, соціо-економічні, екологічні 

показники, що характеризують кризові явища та стан агросфери ЗВУ. 

Гіпотеза. Методологія оцінювання кризових явищ в агросфері зони впливу 

урбосистеми полягає у визначені принципів, концепцій, розробці методів і 

застосуванні методик для кількісної та якісної оцінки станів соціальної, економічної 

http://www.ecorivne.gov.ua/tmp/Programa%20ONPS_2012_2016.doc
http://www.ecorivne.gov.ua/tmp/Programa%20ONPS_2012_2016.doc
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та екологічної підсистем і придатності цих показників для виділення зон впливу 

урбосистеми на прилеглу агросферу.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є системний 

підхід. У роботі використані положення нормативних актів, відомчі документи та 

звіти. Для вирішення поставлених завдань використано комплекс загальнонаукових 

емпіричних, теоретичних і спеціальних методів дослідження. А саме 

загальнонаукові методи: аналіз – при формуванні наукової проблеми, узагальнення 

сучасних наукових знань щодо стану урбосистеми, агросфери, рівнів 

антропогенного навантаження та забруднення складових довкілля, передумов 

становлення урбосистем, агросфери ЗВУ  й опрацювання статистичних даних для 

визначення тенденцій та закономірностей соціо-економічного, екологічного стану 

урбосистеми, агросфери ЗВУ; системний аналіз і синтез у суб’єктивно-

об’єктивному та структурно-функціональному аспектах (для аналізу стану 

урбосистеми та агросфери ЗВУ, як складних, відкритих взаємопов’язаних між 

собою систем, вивчення причинно-наслідкових зв’язків трансформації агросфери 

ЗВУ), абстрактно-логічний аналіз і моделювання (для формування науково-

методичних підходів до зонування агросфери); методи дедукції та індукції, 

систематизації, математичної статистики та класифікацій для детального 

ретроспективного дослідження антропогенного навантаження на урбосистему, 

агросферу ЗВУ, встановлення багаторічної динаміки зміни антропогенного 

навантаження на складові урбосистеми, агросфери ЗВУ, кластерний аналіз для 

типізації агросфери за станом екологічної безпеки та виділення типових індикаторів 

для організації моніторингу за кризовими явищами агросфери ЗВУ, картографічний 

метод для картографування якісного стану ґрунтів та визначення спеціальних 

сировинних зон.  

Агрохімічні та токсикологічні показники ґрунтів досліджено за 

загальноприйнятими методами в атестованій лабораторії Рівненської філії ДУ 

«Інститут охорони ґрунтів України». Оцінювання екологічного стану біосистем 

урбосистеми з використанням біоіндикаційних методів. Якість поверхневих вод 

оцінювали за «Методикою екологічної оцінки  якості поверхневих вод за 

відповідними категоріями» (1999 р.). Фізико-хімічний аналіз для встановлення 

кількісно-якісних характеристик ґрунту,  атмосферного повітря та поверхневих вод. 

Інформаційну базу дисертації складають дані статистичних щорічників, звітів 

про стан довкілля Рівненської області,  матеріалів Рівненської філії ДУ «Інститут 

охорони ґрунтів України», матеріали періодичних видань, регіональних, 

всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, літературних 

джерел і особисті дослідження автора. 

Опрацювання та візуалізація статистичної, картографічної інформації та 

результатів дослідження здійснювалися за допомогою пакетів програм Microsoft 

Excel, Statistica, Matlab.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вони 

направлені на вирішення важливої проблеми – створення концептуальної моделі 

дослідження агросфери зони впливу урбосистеми, як складної соціо-економіко-

екологічної системи та розроблення методології, методик, які дозволяють системно 
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оцінити сучасний стан урбосистеми, агросфери, визначити кризові явища, чинники 

які призводять до порушення їхньої сталості та розкрити шляхи управління 

агросферою ЗВУ з врахуванням синергетичних впливів урбосистеми. 

Вперше: 
- узагальнено еволюцію понять «агросфера», «урбосистема», науково 

обґрунтовано та розкрито сутність, змістового наповнення терміну 

«агросфера зони впливу урбосистеми (ЗВУ)» на підставі теоретичного 

дослідження внутрішніх і зовнішніх механізмів взаємодії окремих 

компонентів, підсистем агросфери та урбосистеми з урахуванням загальних 

класифікаційних ознак і функціональних особливостей; 

- розроблено методологію оцінювання кризових явищ в агросфері зони впливу 

урбосистеми з обґрунтуванням принципів, методів та підбору методик, що 

дозволяє кількісно та якісно оцінити соціо-економічний, екологічний стан 

агросфери ЗВУ; 

- розроблені теоретико-методологічні засади, концептуально обґрунтовано 

методологію дослідження агросфери  в зоні впливу урбосистеми, в основі якої 

є системні зв’язки між підсистемами, компонентами урбосистеми та 

агросфери, що дозволяє диференціювати агросферу за соціо-економічним, 

екологічним станом розвитку, виявляти кризові явища та провести зонування 

агросфери за підібраними критеріями; 

- систематизовані та визначені передумови зародження, розвитку, становлення 

урбосистеми та агросфери ЗВУ із застосуванням історико-екологічного 

аналізу та побудови інформаційної моделі, що відображає просторово-часові 

взаємодії, трансформації систем і надає можливість в подальшому 

враховувати позитивні та негативні синергетичні ефекти взаємодії цих 

систем; 

- застосовано індикативну оцінку екологічної безпеки для виявлення кризових 

явищ агросфери ЗВУ з використанням груп індикаторів ресурсного, 

біосферноцентричного та антропоцетричного блоків, що дозволило провести 

диференціацію агросфери за рівнем забезпечення ЕБ та встановити 

визначальну роль урбосистеми у формуванні ЕБ через підсилення 

індикаторів-дестимуляторів; 

- встановлені просторові особливості стану агросфери ЗВУ за соціо-

економічними, екологічними базовими, агрегованими та інтегрованими 

показниками та визначено, що з віддаллю від урбосистеми соціо-економічний 

стан агросфери погіршується, а екологічний навпаки – покращується;  

- розроблені принципи та методологічні підходи до виділення зон впливу 

урбосистеми на агросферу, що дозволило виділити резистентну, дисипативну 

і буферну зони агросфери та встановити їхні межі.  

Подальшого розвитку набули:  
- вчення про агросферу – складну СЕЕ систему, яка набуває нових ознак та 

властивостей в зоні дії урбосистем, що дозволило запропонувати сучасні 

методологічні підходи до оцінювання її стану і теоретичні основи управління 

сталістю урбосистеми й агросфери; 
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- уявлення про причинно-наслідкові зв’язки взаємодії урбосистеми з 

агросферою; 

- методичні підходи до оцінювання соціо-економіко-екологічного стану 

урбосистеми, шляхом розширення базових показників екологічної 

підсистеми, які  враховують екологічний стан складових урбоекосистеми 

(якість повітря, ґрунту, водних екосистем та біосистем) та розробки 

відповідних нормативів за екологічним станом; 

- діагностика екологічного стану урбосистеми з використанням 

цитогенетичних методів, що дозволило визначити гостроту змін у 

біосистемах урбосистеми та можливість їх породжувати в агросфері; 

- систематизація відомостей про антропогенне навантаження урбосистеми, 

агросфери, його просторові закономірності, які зокрема надали можливість 

встановити тенденції деструктивних впливів урбосистеми, зміни структури 

сумарних викидів в атмосферне повітря, виокремити зростаючу роль 

пересувних джерел у формуванні екологічного та соціо-економічного стану 

агросфери. 

Удосконалено: 
- методичні підходи до оцінювання соціо-економічного, екологічного стану 

агросфери за рахунок  розширення базових та агрегованих показників, що 

дозволило врахувати вплив урбосистеми на агросферу; 

- удосконалено підходи до управління агросферою ЗВУ, які базуються на 

прийнятті рішень за результатами комплексного моніторингу та надають 

можливість оперативно виявляти і реагувати на зміну якості довкілля. 

Практичне значення одержаних результатів. Основний науковий та 

прикладний результат дисертаційної роботи полягає в тому, що вперше для 

сільськогосподарської науки виконано наукове дослідження, результатом якого є 

обґрунтування теоретико-методологічних засад і методичних підходів оцінювання 

кризових явищ агросфери ЗВУ, розроблення авторської концептуальної моделі 

зонування агросфери зони впливу урбосистеми. За результатами досліджень вперше 

розроблено методологію дослідження агросфери ЗВУ та  обґрунтовано методики 

системного вивчення та оцінювання урбосистеми, кризових явищ агросфери, які 

можна застувати для прилеглої агросфери типових урбосистем, чисельністю від 

100 тисяч осіб, запропоновано систему моніторингу агросфери ЗВУ, обґрунтовано 

розширення моніторингу атмосферного повітря урбосистеми з включенням 

резистентної зони агросфери, здійснено визначення зон та агломерацій для 

проведення моніторингу атмосферного повітря в розрізі впровадження Директиви 

ЄС в галузі охорони атмосферного повітря та Плану імплементації Директиви 

2008/50/ЄС, затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 

2015 року № 371 «Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних 

ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС».  

Проведено кількісну та якісну оцінку соціо-економічного, екологічного стану 

урбосистеми Рівного, сільських населених пунктів агросфери ЗВУ. Розроблено 

низку рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності оцінювання соціо-

економічного, екологічного стану урбосистем та агросфери ЗВУ. Розроблені 
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картосхеми якісного стану ґрунтів агросфери ЗВУ, визначено території, придатні 

для організації спеціальних сировинних зон, проведено зонування та рекомендовано 

низку управлінських заходів, щодо забезпечення екологічної безпеки урбосистеми 

та агросфери ЗВУ. 

Результати досліджень впроваджено та використовуються у сфері екології та 

природних ресурсів, земельних відносин, просторового планування на державному, 

регіональному та локальному рівнях. Матеріали та висновки дисертації 

впроваджено в роботу відділу оцінки впливу на довкілля; відділу заповідної справи, 

екологічної мережі, моніторингу і природоохоронних заходів Департаменту 

екології та природних ресурсів Рівненської державної адміністрації                       

(акт впровадження № 1586 від 15.06.2020 р.), ТОВ «Захід Агропром» (акт 

впровадження № 5 від 08.12.2019 р.) ТОВ «ДЕДДЕНС АГРО» (акт № 25 

від 18.06.2019 р.), Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська 

екологічна ліга» (акт № 001-105 від 20.05.2019 р.). 

Результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес при 

викладанні навчальних дисциплін «Урбоекологія», «Системний аналіз якості 

навколишнього середовища», «Екологічна безпека регіонів», «Моніторинг 

довкілля», «Охорона і раціональне використання водних ресурсів» для студентів 

спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» освітніх рівнів бакалавр, магістр  Національного університету водного 

господарства та природокористування (довідка № 001-679 від 23.06.2020 р.) 

Рівненського державного гуманітарного університету (акт від 04.09.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею, в якій викладені результати власних досліджень із розроблення теоретико-

методологічних, методичних і практичних основ  оцінювання кризових явищ 

агросфери ЗВУ. Наукові висновки та положення, представлені в роботі, 

сформульовані особисто автором. Використані положення інших авторів мають 

відповідні посилання. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації 

використані лише ідеї та положення, отримані автором особисто. 

Апробація результатів досліджень. Основні положення та матеріали 

дисертаційної роботи оприлюднені та обговорені на міжнародному, вітчизняному й 

регіональному рівнях, серед яких слід відмітити: ІІІ, ІV, V Всеукраїнський з’їзд 

екологів з міжнародною участю (Вінниця, 2011, 2013, 2015); ІІІ, IV, V Міжнародний 

екологічний форум «Чисте місто. Чиста річка. Чиста планета»  (Херсон, 2011, 2013, 

2015); Міжнародні науково-практичні конференції: «Зелена» економіка: 

перспективи впровадження в Україні (Київ, 24-25 квітня 2012 р.); «Карпатська 

конференція з проблем охорони довкілля» (Carpathian environmental conference – 

CEC-2011 (Мукачево, 2011); «Екологія та освіта: актуальні проблеми 

природокористування в умовах наростаючих ризиків техногенних катастроф» (19-

20 квітня, 2012);  «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» (м. Запоріжжя, 

2012); присвяченій 90-річчю заснування кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів 

ім. проф. М.К. Шикули НУБПУ «Сучасне ґрунтознавство: наукові проблеми та 

методологія викладання» (Київ, 2012 р.); «Рекультивація складних техноекосистем 

у новому тисячолітті: ноосферний аспект» (м. Дніпропетровськ, 2012); «Стратегія 
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збалансованого розвитку агросистем України». (м. Київ, 2013 р.); «Мониторинг 

окружающей среды» (Брест, 2013); «Інтеграційна система освіти, науки і 

виробництва в сучасному інформаційному просторі» (м. Тернопіль, 2014); 

«Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды 

обитания» (Брест, 2014, 2016); «Актуальные проблемы наук о земле, геологические 

и географические исследования трансграничных регионов» (Брест, 215);  «Довкілля 

2013»  (Київ, 2013); «Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору 

економіки» (м. Київ, 2015); «Екологія: вчені у вирішенні проблем науки, освіти і 

практики» (Житомир, 2010); «Екологічна безпека як основа сталого розвитку 

суспільства. Європейський досвід і перспективи» (Львів, 2018); «Екологічні 

проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в 

контексті сталого розвитку» (м. Херсон, 2018, 2020); Сonference proceedings «The 

development of nature sciences: problems and solutions» (Brno, the Czech Republic, 

2018); «Ukraine – EU. Modern Technology, Business end Law: collection of international 

scientific» (Chernihiv, 2016); приуроченої до Всесвітнього дня Водних ресурсів 

(Житомир, 2019); «Науково-інноваційний супровід збалансованого 

природокористування» (м. Рівне, 2019 р.); Регіональні геоекологічні проблеми в 

умовах сталого розвитку (м. Рівне, 2020); на Всеукраїнських  науково-практичних 

конференціях: «Стратегія розвитку сучасного міста» (м. Сімферополь, 2012); 

«Проблеми сталого розвитку» (м. Рівне, 2011); Національному форумі 

«Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 

(Луганськ, 2013; Київ, 2015; Святогірськ, 2019);  Збалансований (сталий) розвиток 

України – пріоритет національної політики (Київ,  2010 р.); V, VI  «Сучасні 

проблеми збалансованого природокористування» (Кам’янець-Подільський, 2010, 

2013);  «Вода: проблеми та шляхи вирішення» (м. Рівне, 2013, 2014, 2015), 

«Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього 

середовища» (Рівне, 2013); присвяченої 75-річчю видатного вітчизняного вченого, 

доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки 

України, академіка МАНЕБ Клименка Миколи Олександровича «Стратегія сталого 

розвитку України: сьогодення та перспективи» (Рівне, 2020). 

Публікації. Основні матеріали дисертаційної роботи опубліковано в 

110 наукових працях загальним обсягом 243,53 д.а. (особисто автору належить 

88,89 д.а.), зокрема: 5 монографій українських видавництв загальним обсягом 

24,81 д.а. (17,25 д. а. – авторських), 1 колективна монографія (1,2 д.а. – авторських), 

30 статей (7,62 д.а. – авторських) у фахових виданнях (11 одноосібно), з них 

6 статей у фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних 

баз (3 – Web of Science, 1 – Sсopus, 0,33 д.а. – авторських), 6 статей у закордонних 

наукових виданнях (1,71 д.а., з них 0,53 д.а. – авторських), 3 в інших періодичних 

наукових виданнях (0,74 д.а., з них 0,3 д.а. – авторських, 47 тез та матеріалів 

наукових з’їздів, конференцій загальним обсягом 6,81 д.а. (4,4 д.а. – авторських), з 

яких 7 одноосібних; 6 підручників, загальним обсягом 124,32 д.а. (35,5 д.а. – 

авторських), 5 посібників (77,98 д.а., з них особистих 21,1 д.а.), 1 методичної 

рекомендації  (0,93 д.а. – авторських) та 5 авторських свідоцтв на твір. 
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Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

8 розділів, списку використаних джерел, 12 додатків. Матеріали дисертації 

викладено на 548 сторінках друкованого тексту, у т.ч. основний текст на 

360 сторінках. Дисертацію ілюстровано 115 таблицями та 130 рисунками. Список 

літератури нараховує 631 найменування, у т.ч. – 105 латиницею.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено мету, основні 

завдання, предмет, об’єкт і методи дослідження, охарактеризовано наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів, наведені дані щодо 

особистого внеску здобувача та апробації результатів досліджень. 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи дослідження змін 

агросфери під впливом антропогенних чинників» проведено аналіз літературних 

джерел вітчизняних і закордонних вчених з теми дослідження. Узагальнено 

теоретичні уявлення про агросферу як складну соціо-економіко-екологічну систему 

(СЕЕС). В історії еволюції (розвитку) агросфери виділено чотири основні етапи 

формування та становлення агросфери від зародження сільського господарства 

(перший етап), екстенсивного та інтенсивного господарства (другий та третій етапи) 

до збалансованого аграрного виробництва (четвертий етап). Систематизовано 

знання про агросферу, яке згруповано в 5 історичних періодів, визначено, що для 

сьогодення пріоритетними є дослідження сталого розвитку агросфери. Встановлено, 

що найменш вивченими є кризові явища агросфери, які формуються під дією 

екзогенних антропогенних чинників, до яких відносимо процеси урбанізації, не 

визначено просторові межі цих впливів, не обґрунтовано систему індикаторів. 

Дослідження еволюції взаємодії урбосистеми з агросферою дозволило виокремити 

роль урбосистем у зміні та формуванні нової адаптивної  системи агросфери зони 

впливу урбосистеми (ЗВУ). 

Розглянуто різні підходи та тлумачення, на основі яких конкретизовано зміст 

понять «урбосистема», «агросфера» та запропоновано нову дефініцію «агросфера 

зони впливу урбосистеми», з’ясовано сутність та змістове наповнення цього 

поняття. При цьому, агросфера ЗВУ, як об’єкт дослідження, є 

багатофункціональною системою, що знаходиться в постійному взаєморозвитку з 

урбосистемою, характеризується відсутністю чітких меж, вираженою просторовою 

організацією та такою функціональною структурою, в якій відображені, міські та 

сільські особливості. Агросфера зони впливу урбосистем – це просторова історично 

сформована соціо-економіко-екологічна, складна, багатофункціональна, відкрита, 

динамічна, інтегральна та адаптивна система, яка функціонує в межах агросфери, 

що зазнає впливу урбосистеми, представлена сількогосподарським виробництвом, 

агроландшафтами та сільським населенням, характеризується певним типом 

розвитку, ступенем використання природних ресурсів, просторовим 

розташуванням, типом ландшафтно-територіальних комплексів.  

У агросфері ЗВУ формується якісно нові функціональні цінності, які 

доповнюють історично сформовану структуру господарювання агросфери та 

направлені на забезпечення необхідних умов функціонування урбосистеми.  
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Визначено, що існуючі методологічні підходи до оцінювання агросфери ЗВУ 

є недостатньо ефективними та дієвими, оскільки не  мають можливості враховувати 

дію урбосистеми, котра диференціює агросферу, змінює її СЕЕ стан. Обґрунтовано, 

що нові теоретико-методологічні засади дослідження агросфери зони впливу 

урбосистеми, виявлення та оцінювання кризових явищ доцільно формувати на 

основі системного підходу з урахуванням принципів сталого розвитку. 

У другому розділі «Об’єкти, умови та методологія досліджень» 

представлена комплексна характеристика об’єкта, методології та методичних схем 

дослідження.  

Кризові явища агросфери ЗВУ досліджували на прикладі типової для  

Західного агропромислового регіону урбосистеми Рівного (площа 5,8 тис. га, 

населення –  244,8 тис. осіб) та його зони впливу на агросферу радіусом до 100 км, 

площею 6 234 км², що охоплює СЕЕС адміністративних районів: Рівненський, 

Здолбунівський, Гощанський, Костопільський, Млинівський, Костопільський, 

Осторозький, що об’єднують сто шістдесят СЕЕС сільських рад та селищ. Для 

дослідження екологічного стану урбосистеми її територію було поділено з 

урахуванням промислового та транспортного навантаження на 4 сектори, кожен з 

яких містить 9 тест-полігонів. Моніторингові ділянки для дослідження агросфери 

на локальних рівнях представлено територіями 160 сільських, селищних рад на 

субрегіональному рівні територіями 7 адміністративних районів, що обумовлено 

наявністю відомчих баз даних. 

Агросфера розташована в межах Волино-Подільської височини на 

Рівненському лесовому плато, яке глибинними розломами відділяє Мале Полісся 

від Волинського Полісся. Поширеними типами ґрунтів агросфери є дерново-

підзолисті, опідзолені, сірі, дерново-оглеєні та болотні ґрунти. 60% дерново-

підзолистих ґрунтів інтенсивно використовуються в сільськогосподарському 

виробництві.  

Програма досліджень передбачала проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень із наступним опрацюванням результатів 

математико-статистичними методами. Характеристика природних умов, 

господарсько-виробничої діяльності, розмірів антропогенного впливу на довкілля, 

рівні забруднення складових довкілля виконана на основі опублікованих 

літературних джерел та архівних матеріалів, статистичних збірок та звітів про стан 

навколишнього природного середовища. Показники забруднення атмосферного 

повітря, стану поверхневих та підземних вод, розвитку ПЗФ визначали за 

«Доповідями про стан навколишнього природного середовища в Рівненській 

області» (за 1990–2017 рр.). Рівні захворюваності населення встановлювали за 

даними статистики Обласного управління охорони здоров’я.  

Провідним методологічним підходом до вивчення агросфери зони впливу 

урбосистем є принцип системності, який передбачає розгляд об’єкта дослідження 

як складного цілісного утворення, у якому сформована сукупність взаємодіючих 

ієрархічних підсистем: економічної, соціальної та екологічної, а методологічною 

основою є наступні положення: урбосистема й агросфера ЗВУ функціонує як одне 

ціле за рахунок взаємозв’язків між підсистемами, компонентами, елементами; вони 
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є динамічними; здатні до розвитку, самоорганізації та ускладнення; штучно-

природними, тому їхня стійкість залежить від управління та діяльності людини. 

Розроблено методологію дослідження агросфери зони впливу урбосистеми, 

яка містить чотири логічно-послідовних блоки, що забезпечують комплексне 

використання загальних, адаптованих та авторських методик (рис. 1).  

1. Визначення типових передумов зародження та становлення агросфери 

ЗВУ здійснюється з використанням історико-екологічного аналізу (адаптованого 

історико-географічного аналізу, Ковальчук І.П., 2003), який полягає у реконструкції 

доісторичний умов, застосування макроскопічного підходу до побудови 

інформаційної моделі та використання інформації в якості інструмента для 

оцінювання стану природного середовища урбосистеми, відтворення 

територіальних поселень, зміни чисельності населення, антропогенного 

навантаження, встановлення трансформаційних процесів природних екологічних 

систем та урбосистеми в цілому.  

2. Дослідження структурно-функціонального стану урбосистеми 

проводиться для встановлення основних чинників та тенденцій розбансування 

урбосистеми на основі опублікованих літературних джерел та архівних матеріалів, 

статистичних збірок та доповідей про стан довкілля з використанням 

ретроспективного аналізу та систематизації підібраних автором показників, які 

відображають СЕЕ стан урбосистеми та дозволяють встановити тенденції, 

закономірності антропогенного навантаження на урбосистему. Оцінка 

аеротехногенного забруднення здійснюється за середньомісячними та максимально-

разовими концентраціями у кратності перевищень гранично-допустимих 

концентрацій за пріоритетними забруднюючими речовинами, які вносять 

найбільший вклад в забруднення атмосферного повітря урбосистеми, вимірюються 

стаціонарними постами Гідрометцентру за стандартними методиками та методами 

згідно з РД 52.04.186-89 Керівний документ щодо здійснення контролю за 

забрудненням атмосфери (1989 р.), ГОСТ 17.2.3.01-86 Охорона природи. 

Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів (1986 р. № 3359). 

Інтегральна оцінка стану довкілля і визначення рівня екологічної безпеки 

людини та біоти проводиться за «Методикою розрахунку умовних показників 

ушкодження стану навколишнього середовища за токсико-мутагенним фоном», 

ділення тест-полігонів проводили згідно методичних рекомендацій «Обстеження та 

районування території за ступенем впливу антропогенних чинників на стан об'єктів 

довкілля з використанням цитогенетичних методів», екологічний стан урбосистеми 

визначається за результатами польових та лабораторних досліджень на основі 

аналізів пилку, мазків епітеліоцитів слизової оболонки дітей дошкільного віку за 

тестами «Стерильність пилку рослин фіто індикаторів», «Частота епітеліоцитів з 

мікроядрами в слизовій оболонці ротової порожнини дітей дошкільного віку».
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Рис. 1. Методологічна схема  дослідження агросфери зони впливу урбосистеми  
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Сталість урбосистеми оцінювали з використанням СЕЕ індексу, який 

враховує взаємозв’язки між показниками, що характеризують соціальний, 

економічний та екологічний стан, та розраховується на підставі поступового 

згортання базових показників в агреговані, агрегованих в інтегровані відповідно до 

методики (Клименко М.О., Прищепа А.М., Брежицька О.А., 2018). Автором 

розширено набір базових та агрегованих показників, що дозволяє відображати 

якість компонентів довкілля та відслідковувати ланцюг «фактор тиску – стан 

довкілля – реакція» та побудовано опорні таблиці. Оцінювання СЕЕ стану 

урбосистеми здійснюється за шкалою від 0 (стан критичний) до 1 (стан еталонний). 

Для екологічної оцінки якості води у річці використано методику 

«Комплексна експертна оцінка екосистем басейнів річок ІЕ», якість поверхневих вод 

оцінено у семи контрольних створах за результатами власних досліджень (2016-

2018 рр.), відбір проб та аналіз якості води здійснювали згідно зі  стандартними 

методиками за відповідними методами. 

Деструктивні впливи урбосистеми на агросферу оцінюються методами 

систематизації та аналізу часових рядів даних, що відображають використання 

водних ресурсів (підземних, поверхневих вод), формування відходів, а також 

моделювання розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря та зміни 

концентрації важких металів у ґрунтах агросфери. 

3. Дослідження структурно-функціонального стану агросфери проводиться, 

на основі опублікованих літературних джерел та архівних матеріалів, статистичних 

збірок та доповідями про стан навколишнього природного середовища в 

Рівненській області  (за 1990–2017 рр.). з використанням ретроспективного аналізу 

та систематизації підібраних автором показників, які відображають соціо-

економічний, екологічних стан агросфери та дозволяють встановити тенденції, 

закономірностей антропогенного навантаження на агросферу. 

Оцінка екологічної стабільності та рівня антропогенного навантаження 

агросфери здійснюється за методикою Ракоїд О.О., 2008. 

Для оцінювання кризових явищ агросфери використовували методичні 

підходи до діагностики екологічної безпеки (ЕБ) (Герасимчук З.В., Олексіюк А.О., 

2007) та модернізовану автором методику визначення інтегрального індексу ЕБ 

агросфери, яка передбачає визначення кількісно та якісно кризових явищ з 

використанням індикаторів-стимуляторів, індикаторів-дестимуляторів, їхніх 

порогових значень та є основою для формування матриці критичних станів 

агросфери. Для з’ясування взаємозв’язків між показниками ресурсної, 

антропоцентричної та біосферноцентричної складової ЕБ агросфери ЗВУ 

застосовується кореляційний аналіз, що дозволяє виявити пріоритетність 

функціональних зв’язків. Кластерний аналіз використовується для формування 

кластерів та субкластерів. 

Комплексна оцінка агросфери СНП, здійснюється з використанням 

системного підходу за авторською методикою, яка узагальнює підходи до 

оцінювання СЕЕ стану регіонів (Клименка М.О., Люльчика В.О., 2007, 

Прищепи А.М., Клименко Л.В., 2009,  Брежицької О.А., 2010), враховує рівноцінні 

взаємозв’язки між соціо-економічним і екологічним станом території та зводиться 
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до визначення індексу СЕЕ стану СНП агросфери, за системою екологічних, соціо-

економічних індикаторів (базових показників), які максимально відображають 

вплив урбосистеми на агросферу. Нормування, агрегування та інтегрування 

індикаторів проводили за методиками (Клименко М.О., Прищепа А.М., 

Клименко Л.В., 2017). При цьому за максимальні позитивні і мінімальні негативні 

показники брали значення базових показників, які відповідають кращим для 

агросфери СНП та згідно з нормативами, запропонованими науковцями. Для оцінки 

СЕЕ стану агросфери застосовували уніфіковану вимірювальну шкалу табл. 1. 

Оцінювання екологічного стану СНП агросфери ЗВУ проводиться за базовими 

індикаторами, що відображають зміни у використанні земельних ресурсів, якості 

атмосферного повітря, ґрунтів. Оцінювання ґрунтового покриву проводиться за 

результатами агрохімічного обстеження ґрунтів Рівненським інститутом охорони 

ґрунтів. Агрохімічні показники характеризували за даними звітності центру 

Облдержродючості, в яких визначали: вміст гумусу – згідно з ДСТУ-4289, 

ДСТУ ISO-10694; рН – ДСТУ  ISO-103940, ГОСТ-26483; нітрифікаційна здатність 

ДСТУ ISO-4114; ДСТУ-4115; ДСТУ-4405; вміст мікроелементів ОСТ-10147-88.  

Таблиця 1 

Шкала оцінки рівня СЕЕ стану агросфери  
 Рівень соціо-економічного, екологічного стану 

Кількісно 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1.0 

Шкала I дуже низький низький середній високий дуже високий 

Шкала II критичний загрозливий задовільний сприятливий еталонний 

 

Мінімальні та максимальні значення показників якості ґрунту  визначаються 

за нормативними показниками придатності сільськогосподарських угідь вимогам 

спеціальних сировинних зон (Фурдичко О.І., Макаренко Н.А., 2006 р.). При цьому 

вважали, що за ступенем придатності ґрунти поділяються на непридатні для 

вирощування екологічно-безпечної продукції з інтегральним показником 0-0,4; 

обмежено придатні – 0,4,-0,8 та придатні 0,8-1.0. 

4. Визначення зони впливу урбосистеми на агросферу здійснюється за 

авторською методикою диференціації агросфери ЗВУ з використанням коефіцієнта 

пріоритету розвитку, методичними підходами до зонування агросфери та 

методикою визначення меж агросфери зони впливу урбосистем, з авторською 

ієрархічної моделлю організації комплексного моніторингу та управління 

агросферою ЗВУ в контексті її сталості.  

Розрахунок проводили з використанням програми Microsoft Excel-2003 або 

2007, Mapinfo 6.0.  

Якісне оцінювання зв’язку зміни показника в часі виконували з 

використанням коефіцієнта детермінації за шкалою Чеддона: 0,1-0,3 – незначний; 

0,3-0,5 – помірний; 0,5-0,7 – істотний; 0,7-0,9 – високий; 0,9-0,99 – дуже високий; 

1,0 – функціональний. Одержані регресійні моделі рекомендувати до використання 

за умови, коли коефіцієнт детермінації R2 > 0,7. 

Запропонована авторська методологія та авторські методики дослідження 

апробовані на прикладі агросфери в зоні впливу урбосистеми Рівного.  
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У третьому розділі «Дослідження передумов зародження та становлення 

агросфери зони впливу урбосистеми» на прикладі урбосистеми Рівного проведено 

історико-екологічний аналіз стану урбосистеми за основними показниками площа, 

чисельність населення, трансформація природного середовища, зміна техногенного 

навантаження, соціальної інфраструктури, побудовано інформаційну модель 

функціонування урбосистеми у просторі та часі. Визначено, що місто формує 

імпульси на агросферу, з певними часовими періодами, які зумовлені розвитком 

виробничо-господарського та переущільненням населення. Встановлено, що 

збільшення площі міста відбувається за рахунок поглинання передмість (рис. 2). 

Так починаючи з середини 15 сторіччя, урбосистема збільшила свою площу у 

8 разів, і на сьогодні площа дорівнює 6400 га. Визначено, що з середини 18 століття 

урбосистема відіграє визначальну роль у розвитку агросфери та зміні її структурно-

функціонального стану. Теоретично досліджено, що взаємозв’язки, котрі виникають 

в межах систем та між системами є позитивними та негативними (рис. 3) та 

направлені на зміну соціо-економічного, екологічного стану як урбосистеми, так і 

агросфери. 

  

  
а)                                                                б) 

Рис. 2. Зміна  площі міста Рівне: 
а) Схема розвитку м. Рівне з ХІІІ по ХХІ ст. н. е. [Карта з книги В.О. Демьянова, О.А. Андрєєва «Велич 

Дулібії Рось. Суренж (Таємниці Волинської землі)», Київ 2006 р., стор. 215]; б)  Зміна площі міста (1900- 

2000 рр.)  
 

У четвертому розділі  «Оцінка структурно-функціонального стану 

урбосистеми»  проаналізовано стан виробничо-господарського комплексу, галузеву 

структуру промисловості, досліджено динаміку основних показників, соціо-

економічного стану за період 1990-2018 рр., визначено, що у місті функціонує 

потужний виробничий комплекс, розвинута транспортна інфраструктура та 

міжміське сполучення, інтенсивність транспортних потоків на виїздах з міста 

зростає  кожним роком та дорівнює від 2651 одн./год – західний напрям до 3538, 

3865 одн./год відповідно південний та східний напрями.  

Для урбосистеми характерним є високе аеротехногенне навантаження. 

Побудовано трендові моделі обсягів викидів забруднюючих речовин від 

стаціонарних та пересувних джерел забруднення атмосферного повітря (табл. 2), 

вони мають вигляд поліномів шостого порядку з R2>0,75 . Встановлено, що на тепер 
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Рис. 3. Визначення деструктивних та взаємовигідних зв’язків урбосистеми з 

агросферою (авторська розробка) 
 

 (16,19 тис. т/рік) з поступовим зниженням до 2010 р. (11,1 тис. т/рік) та 

стабілізацією викидів на рівні 11,3-12,6 тис. т/рік. На фоні зниження сумарних 

викидів у 1,7 рази порівняно з 1990 р., відбулася зміна їхньої структури: вклад 

пересувних джерел збільшився з 50% (1990р.) до 76,3% на теперішній час (рис. 4). 
  

Таблиця 2 

Трендові моделі зміни показників забруднення атмосферного повітря урбосистем 
(П*)/Трендові моделі  R2 

(А) y1 = -1E-05t6 + 0,0008t5 - 0,0156t4 + 0,0777t3 + 0,8536t2 - 8,5821t + 31,763;   R² = 0,79 

(В) y2 = -3E-05t6 + 0,0023t5 - 0,0613t4 + 0,7666t3 - 4,317t2 + 9,1122t + 6,9704;  R² = 0,80 

(С) y3 = 2E-05t6 - 0,0015t5 + 0,0463t4 - 0,6916t3 + 5,1616t2 - 17,647t + 24,927;  R² = 0,75 

П* – показник, А* – обсяги сумарних викидів; В – обсяги викидів від пересувних джерел; 

С – обсяги викидів від стаціонарних джерел, t – роки (1990…) 
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обсяги викидів від стаціонарних джерел забруднення, у порівнянні з 1990 р.  

(13,0 тис. т), зменшилися у 4 рази, у порівнянні з 2000 р. (3,3 тис. т) – у 1,3 рази, з 

2010 р. (3.1 тис. т) – у 1,2 рази і дорівнюють 2,8 тис. т. Викиди від пересувних 

джерел з 1994 р. (13,6 тис. т/рік) знижувалися до 1999 р. (6,82 тис. т/рік) і 

починаючи з 2000 р. (14,39 тис. т/рік) відбувається зростання викидів до 2005 р. 

Визначено, що середньорічні концентрації забруднюючих речовин двоокису азоту, 

фенолу, фтористого водню, аміаку та формальдегіду значно перевищують гранично 

допустимі концентрації (ГДК) та спричинюють підвищені індекси забруднення 

атмосферного повітря (рис. 5), максимальне значення якого спостерігали у 2011 р., з 

показником ІЗА5 – 14,2 (повітря сильно забруднене).  

Гостроту змін у біосистемах урбосистеми та можливість їх породжувати у 

агросфері продемонстрували результати цитогенетичних досліджень (табл. 3). 

Низький відсоток стерильних пилкових зерен спостерігається в ІІІ та IV секторах, а 

високий відсоток зафіксовано у І та ІІ секторах. Діапазон умовного показника 

ушкодженості (УПУ) рослин біоіндикаторів для  урбосистеми коливався в межах 

від 0,002 до 0,964, у середньому для урбосистеми дорівнює 0,441, тобто стан  

екологічної безпеки біосистем є помірно небезпечний, а екологічна ситуація за 

мутагенним фоном є незадовільна.  

 

    
Рис. 4. Внесок викидів пересувних джерел у сумарні викиди  

забруднюючих речовин для урбосистеми 
 

   
 а)                                                                        б) 

Рис. 5.  Якість повітря: а) середньорічні концентрації забруднюючих речовин  

(в кратності ГДК); б) динаміка зміни індексу забруднення атмосферного повітря 
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Таблиця 3 

Інтегральний умовний показник ушкодженості тест-систем біоіндикаторів 

(ІУППбіоінд) 

Тест-

полігони  

ІУПУ ІУПУ 

МЯ 

ІУППбіоінд Тест-

полігони 

ІУПУ ІУПУ 

МЯ 

ІУППбіоінд 

І (Північно-західний) 0,395 ІІ (Північно-східний) 0,356 

ТП 1-1 0,506 0,203 0,385 ТП 2-1 0,536 0,138 0,377 

ТП 1-2 0,567 0,203 0,421 ТП 2-2 0,74 0,138 0,517 

ТП 1-3 0,558 0,203 0,416 ТП 2-3 0,70 0,138 0,475 

ТП 1-4 0,344 0,185 0,280 ТП 2-4 0,360 0,152 0,277 

ТП1-5 0,588 0,185 0,427 ТП 2-5 0,659 0,152 0,457 

ТП 1-6 0,569 0,185 0,415 ТП 2-6 0,325 0,152 0,253 

ТП 1-7 0,456 0,136 0,328 ТП 2 -7 0,562 0,152 0,398 

ТП 1-8 0,630 0,136 0,432 ТП 2- 8 0,409 0,152 0,306 

ТП 1-9 0,607 0,136 0,417 ТП 2-9 0,216 0,152 0,190 

Категорія екологічної безпеки: помірно небезпечна; рівень ушкодженості біосистем – 

середній; стан біосистеми/екологічна ситуація за мутагенним фоном – конфліктний/ 

незадовільна 

ІІІ (Південно-західний) 0,218 IV (Південно-східний )  0,266 

ТП 3 -1 0,685 0,200 0,491 ТП 4-1 0,503 0,163 0,367 

ТП 3-2 0,520 0,200 0,392 ТП 4-2 0,520 0,163 0,377 

ТП 3-3 0,375 0,153 0,286 ТП 4-3 0,39 0,163 0,299 

ТП 3-4 0,200 0,199 0,200 ТП 4-4 0,396 0,163 0,303 

ТП 3-5 0,117 0,094 0,108 ТП 4-5 0,501 0.163 0,366 

ТП 3-6 0,105 0,094 0,101 ТП 4-6 0,396 0,134 0,291 

ТП 3 -7 0,105 0,094 0,101 ТП 4 -7 0,318 0,134 0,244 

ТП 3 -8 0,105 0,094 0,101 ТП 4-8 0,115 0,117 0,116 

ТП 3- 9 0,105 0,094 0,101 ТП 4-9 0,118 0,117 0,118 

Категорія екологічної безпеки: безпечна; рівень ушкодженості біосистем – нижче за 

середній; стан біосистеми/екологічна ситуація за мутагенним фоном – сприятлива 

/задовільна 

Урбосистема 0,441 0,141 0,266     

Категорія екологічної безпеки: помірно небезпечна; 

Рівень ушкодженості біосистем – середній; стан біосистеми/екологічна ситуація за 

мутагенним фоном – конфліктний/ незадовільна 

Тест-

полігони  

ІУПУ ІУПУ 

МЯ 

ІУППбіоінд Тест-

полігони 

ІУПУ ІУПУ 

МЯ 

ІУППбіоінд 

І (Північно-західний) 0,395 ІІ (Північно-східний) 0,356 

ТП 1-1 0,506 0,203 0,385 ТП 2-1 0,536 0,138 0,377 

ТП 1-2 0,567 0,203 0,421 ТП 2-2 0,74 0,138 0,517 

ТП 1-3 0,558 0,203 0,416 ТП 2-3 0,70 0,138 0,475 

ТП 1-4 0,344 0,185 0,280 ТП 2-4 0,360 0,152 0,277 

ТП1-5 0,588 0,185 0,427 ТП 2-5 0,659 0,152 0,457 

ТП 1-6 0,569 0,185 0,415 ТП 2-6 0,325 0,152 0,253 

ТП 1-7 0,456 0,136 0,328 ТП 2 -7 0,562 0,152 0,398 

ТП 1-8 0,630 0,136 0,432 ТП 2- 8 0,409 0,152 0,306 

ТП 1-9 0,607 0,136 0,417 ТП 2-9 0,216 0,152 0,190 

Категорія екологічної безпеки: помірно небезпечна; рівень ушкодженості біосистем – 

середній; стан біосистеми/екологічна ситуація за мутагенним фоном – конфліктний/ 

незадовільна 
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ІІІ (Південно-західний) 0,218 IV (Південно-східний )  0,266 

ТП 3 -1 0,685 0,200 0,491 ТП 4-1 0,503 0,163 0,367 

ТП 3-2 0,520 0,200 0,392 ТП 4-2 0,520 0,163 0,377 

ТП 3-3 0,375 0,153 0,286 ТП 4-3 0,39 0,163 0,299 

ТП 3-4 0,200 0,199 0,200 ТП 4-4 0,396 0,163 0,303 

ТП 3-5 0,117 0,094 0,108 ТП 4-5 0,501 0.163 0,366 

ТП 3-6 0,105 0,094 0,101 ТП 4-6 0,396 0,134 0,291 

ТП 3 -7 0,105 0,094 0,101 ТП 4 -7 0,318 0,134 0,244 

ТП 3 -8 0,105 0,094 0,101 ТП 4-8 0,115 0,117 0,116 

ТП 3- 9 0,105 0,094 0,101 ТП 4-9 0,118 0,117 0,118 

Категорія екологічної безпеки: безпечна; рівень ушкодженості біосистем – нижче за 

середній; стан біосистеми/екологічна ситуація за мутагенним фоном – сприятлива 

/задовільна 

Урбосистема 0,441 0,141 0,266     

Категорія екологічної безпеки: помірно небезпечна; 

Рівень ушкодженості біосистем – середній; стан біосистеми/екологічна ситуація за 

мутагенним фоном – конфліктний/незадовільна 

Результати цитогенетичного біотестування за мікроядерним тестом в клітинах 

слизової оболонки ротової порожнини дитячого населення показали, що УПУ 

(умовного показника ушкодженості) для І та ІІІ сектору  дорівнює 0,182 та 0,159 

відповідно, тобто рівень пошкоджуваності клітин є нижчий за середнє, стан 

дитячого організму за цитогенетичним статусом є насторожуючий, а екологічна 

ситуація за мутагенним фоном є задовільна, для другого та четвертого сектору 

показники УПУ дорівнюють 0,141, тобто рівень пошкоджуваності клітин є низьким, 

стан дитячого організму за цитогенетичним статусом є благополучний, а екологічна 

ситуація за мутагеним фоном є задовільна.   

Інтегральні умовні показники ушкодженості (ІУПП) тест-систем 

біоіндикаторів для тест-полігонів (ТП) ІІІ та IV секторів знаходяться в межах 0,101-

0,377, тобто відповідають низькому, нижче за середній та середньому рівню 

ушкодженості біосистем. У ТП3-4, ТП3-5, ТП3-6, ТП3-7, ТП3-8 ТП3-9 та ТП4-8, 

ТП4-9 стан біосистем є сприятливим і територія за токсико-мутагенним фоном є 

безпечною.  Всі інші ТП, які відрізняються значним антропогенним навантаженням 

стаціонарними та пересувними джерелами, мають середній рівень ушкодженості 

біосистем, стан біосистем – конфліктний і загрозливий і територія за токсико-

мутагенним фоном є помірно-небезпечною. 

Визначено, що забруднення атмосферного повітря спричинює високий не 

канцерогенний ризик від формальдегіду (HQ=2,266), пилу (HQ=1,36), двоокису 

азоту (HQ=1,1), зневажливо малий – від фенолу (HQ=0,883), фтористого водню 

(HQ=0,293), аміаку (HQ=0,33). Сумарний ризик забруднюючих речовин дорівнює 

6,13, значно перевищує граничну величину та свідчить про значне зростання 

ймовірності розвитку шкідливих ефектів дії забруднюючих речовин на організм 

жителів урбосистеми та прилеглої агросфери.  

Встановлено, що індекс СЕЕ розвитку урбосистеми дорівнює 0,42 – стан 

задовільний за нижньою межею, це обумовлено сприятливим станом економічної 

підсистеми (0,67), загрозливим станом соціальної підсистеми (0,27) та задовільним 

станом екологічної підсистеми (0,42). Визначено, що окремі базові показники стану 
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атмосферного повітря, ґрунтового покриву, використання водних ресурсів й 

агреговані показники стану біосистем та поводження з відходами знаходяться у 

загрозливому стані.  

Отже, урбосистема є розбалансованою, а стрімке накопичення екологічних 

проблем призводить до зростання техногенних наслідків не тільки для урбосистеми, 

але й для агросфери ЗВУ. Нами виокремлено основні деструктивні прямі впливи 

урбосистеми на агросферу.  

Оцінено ймовірну зону зміни якості атмосферного повітря агросфери від 

урбосистеми, як точкового джерела забруднення (рис. 6) використавши 

формулу: км
Pв

LoPi
Li , , де Li – величина радіуса в і-тому напрямі; Lо – розрахункова 

величина радіуса ареалу, Рі – повторюваність вітру певного напряму,                       

Рв – коефіцієнт, що дорівнює 12,5%.  

При визначенні розрахункової величини радіуса ареалу припускали, що 

теоретично найбільшого значення концентрації забруднюючих речовин досягає на  

відстані від 10 до 40 висоти джерела 

викиду.  

Досліджено стан водних ресурсів 

агросфери, встановлено, що урбосистема 

60% від загальних потреб забирає воду із 

підземних горизонтів Рівненського та 

Гощанського районів, та 40% з 

поверхневих джерел, при цьому 

максимальний вплив урбосистеми на 

водні ресурси агросфери (підземні води) 

формується в східному напрямі на 

віддалі  29-30 км, у південному – 15 км,  

через забір підземних вод для питного 

водопостачаня. 

 
Рис. 6. Ймовірна зона забруднення  

атмосферного повітря  агросфери від 

урбосистеми 

 Урбосистема деструктивно впливає на стан поверхневих вод. Так, за 

результатами власних досліджень зміни якості води в річці Устя, які проводили у 

7 створах до (1 створ) та після (6, 7 створ) урбосистеми встановлено, що показник 

І1 – індексу вмісту компонентів сольового блоку коливався в межах від 3,7 в 

першому створі до 4,5 у шостому створі. Показник індексу трофо-

сапробіологічного блоку коливався в межах 4,4 перший створ до 6,1 шостий створ 

та зниження до 5,2 сьомий створ.  

Така ситуація сформувалася за рахунок забруднення води сполуками азоту, 

фосфатами, високими показниками біохімічного поживання кисню та низькими 

показниками розчиненого кисню. Індекс специфічних показників токсичної дії і 

радіаційної дії коливався в межах 3,6 для першого створа до 5,6 для шостого створу.  

Значення екологічного індексу відповідало показникам 4,5 для першого створу та 

5,0 для шостого створу. На всій досліджуваній ділянці якість води річки Устя 

відносилася до ІІІ класу (задовільний стан, ступінь чистоти – забруднена).  

Протікаючи урбосистемою, водний об’єкт значно змінює свою якість за рахунок 
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речовин трофо-сапробіологічного та специфічного блоку. Крім ЗР стічних вод 

комунального сектору, до річки потрапляє значна кількість речовин із поверхневим 

стоком із території урбосистеми.  

Відзначено зростання вмісту важких металів у ґрунтах агросфери. Так на 

відстані 20-30 км зафіксовано  вміст цинку 46 мг/кг, свинцю 21,3 мг/кг. У десяти 

кілометровій зоні навколо міста формується рівномірне забруднення, яке 

перевищує фон для цинку в 1,9 рази, свинцю в межах від 2,1-3,2, кадмію приблизно 

в 1,8 рази. 

Промислові та побутові відходи є одними із деструктивних впливів на 

агросферу. Так, із користування виведено сільськогосподарських земель 58,2 га під 

промислові відходи, та 26,4 га під побутові відходи. Є ймовірність забруднення 

повітря, ґрунтів та поверхневих та підземних вод. За нашими переконаннями ці 

деструктивні впливи формують не лише локальні але й системні зміни екологічної 

агросфери ЗВУ, що посилює процеси її розбалансування. 

У п’ятому розділі «Оцінка структурно-функціонального стану агросфери» 

проаналізовано стан виробничо-господарського комплексу, оцінено екологічну 

стабільність території, джерела забруднення атмосферного повітря, стан водних 

ресурсів та поводження з відходами. Встановлено, що 65% агросфери 

використовують для сількогосподарського виробництва, близько 30% становить 

природна складова (ліси, луки, пасовища та інше), 3% припадає на забудовані землі. 

Для Рівненського та Здолбунівського районів спостерігається високий відсоток 

забудови (5%), що на 2% вище середніх значень для агросфери. Питома вага 

агропромислового виробництва у загальному обсязі області складає 49,2% (38,6% – 

тваринництво, 61,4% – рослинництво). Рослинництво представлене вирощуванням 

зернових, технічних, кормових культур, площі яких постійно змінюються.  

Визначено, що деградовані агроландшафти з кризовим і критичним 

екологічним станом (III-й та IV-й екотипи) характерні для Гощанського, 

Млинівського, Рівненського районів. Для агроландшафтів Рівненського району 

характерний ІІІ екотип території за весь період спостережень, а зменшення частки 

ріллі до 56% не призвело до покращення екологічної ситуації.  

Дослідження навантаження на повітряний басейн агросфери показали, що 

51% ЗР викидають стаціонарні джерела у Рівненському та Здолбунівських районах. 

Проаналізовано динаміку сумарних викидів ЗР, викидів від стаціонарних та 

пересувних джерел (рис. 7) та встановлено математичні моделі, які описують зміни 

викидів в часі. Виявлено, що у формуванні сумарних викидів переважають викиди 

від стаціонарних джерел, а їхній вклад становить в середньому дорівнює 75%. За 

показником питомої ваги вмісту викидів від пересувних джерел у складі сумарних 

райони згруповані у три групи: перша – до 55% (Здолбунівський район), друга – 55-

90% (Рівненський (72%), Дубенський (76%), Костопільський (81%) райони), третя 

більше 90% (Млинівський та Острозький райони). Нерівномірність антропогенного 

навантаження зумовлено значною концентрацією промислових об’єктів поблизу 

урбосистеми та визначальною роллю транспортних потоків у формуванні 

екологічної ситуації агросфери. 
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1)                                                                                 2) 

  
3)                                                                                  4) 

  
      5)                                                                                  6) 

  
     7)                                                                     8) 

Рис. 7. Динаміка викидів ЗР в атмосферного повітря агросфери ЗВУ: 

1, 2, 3, 4 – стаціонарними джерелами забруднення; 5, 6, 7 – пересувними 

джерелами; 8 – сумарні викиди тис. т. 
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Встановлено, що за останнє десятиліття зросли об’єми накопичення відходів 

І–ІІІ класу небезпеки для Дубенського району у 5,1 раз, для Рівненського – у 

9,2 рази, для Гощанського – у 8 разів та для Здолбунівського – у 2,8 рази. 

Нерівномірне антропогенне навантаження агросфери призводить до 

виникнення кризових явищ, порушення екологічної безпеки (ЕБ) оцінку якої 

проводимо запропонованим алгоритмом та адаптованою автором методикою 

Герасимчук З.В., Олексюк А.О., 2007. Індикативний аналіз ЕБ агросфери здійснено 

за 20-ма індикаторами ресурсного блоку, 26-ти індикаторами 

біосферноцентричного блоку, 9-ти індикаторами антропоцентричного блоку, 

відповідними частковими й інтегральним індексами, що дозволило побудувати 

матрицю кризових явищ агросфери та провести диференціацію районів агросфери 

за рівнем забезпечення ЕБ, що відповідає екологічно-ризиковому стану, 0,391 

(Гощанський район), 0,368 (Костопільський район), 0,363 (Дубенський район), 0,332 

(Рівненський район), 0,295 (Здолбунівський район), що відповідає екологічно-

загрозливому стану та побудувати спадаючий ряд: 0,630 (Острозький район), 

0,518 (Млинівський) (табл. 4).  

Такий стан ЕБ двох останніх районів районів обумовлено критичними 

частковими показниками біосфероцентричного блоку, які знаходять в межах  

0,138 та 149 відповідно. Кризові явища в агросфері формуються за рахунок 

надмірного використання природних ресурсів та техногенного навантаження 

шкідливими речовинами атмосферного повітря, водних ресурсів, промисловими 

відходами практично для всієї території агросфери ЗВУ.  

Кореляційний аналіз дозволив з’ясувати взаємозв’язки між частковими 

індексами та показниками кожного блоку. Встановлено, що з інтегральним 

показником біосферноцентричної складової дуже тісний зв’язок мав показник 

обсягу викидів шкідливих речовин стаціонарними джерелами (r=0,959), тісний зв’язок 

із загальним обсягом викидів шкідливих речовин (r=0,854) та обсягом викидів 

шкідливих речовин пересувними джерелами (r=0,857), а також із питомою вагою 

регіону у загальних обсягах викидів (r=0,863), вмістом оксиду вуглецю в складі 

викидів шкідливих речовин стаціонарними джерелами (r=0,899) та вмістом оксиду 

вуглецю в складі викидів шкідливих речовин автотранспортом (r=0,799). 

Проведення кластерного аналізу дозволило прослідкувати подібність вкладу  

кожного з показників ЕБ у відповідних блоках з метою виокремлення їх у якості 

індикативних при проведенні систематичного моніторингу Так, у ресурсному блоці 

простежується 6 кластерів, серед подібності показників біосферноцентричного 

блоку виділяється п’ять кластерів, а показники антропоцентричного підтвердили 

свою складну  траєкторію  формування  та вкладу в екологічну «безпеку-небезпеку» 

агросфери, що доводить наявність лише одного кластеру, зокрема коефіцієнт 

смертності та коефіцієнт смертності з основних причин на 1000 осіб, які мають 

підтвердження свого функціонального зв’язку і за результатами кореляційного 

аналізу також. 
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Таблиця 4 

Інтегральний рівень екологічної безпеки  агросфери 

Райони 

Блоки Інтегра-

льний 

показник 

Рейтинг 
Екологіч-

ний стан 
ресурс-

ний 

біосферо-

центричний 

антропоцен-

тричний 

Гощанський  0,2597 0,3876 0,5925 0,3907 5 

загроз-

ливий  

Дубенський  0,3984 0,225 0,5322 0,3627 3 

Здолбунівський  0,2944 0,1485 0,5893 0,2953 1 

Костопільський  0,4027 0,2221 0,5558 0,3677 4 

Млинівський  0,3908 0,5301 0,6704 0,5179 6 
ризиковий 

Острозький  0,5099 0,6432 0,7615 0,6297 7 

Рівненський  0,4152 0,1377 0,6377 0,3316 2 загроз-

ливий  Агросфера 0,3735 0,2800 0,6159 0,4009  

 

У результаті кластерного аналізу (рис. 8) встановлено подібності районів за 

станом ЕБ відповідних блоків і сформовані кластери та субкластери районів. Для 

кожного адміністративного району визначено різний набір індикаторів, що будуть 

сигналізувати про кризові явища в агросфері.  
Tree Diagram for 7   Variables

Single Linkage

Euclidean distances

0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Linkage Distance

Костопільський

Острозький

Млинівський

Рівненський

Дубенський

Здолбунівський

Гощанський

Tree Diagram for 7   Variables

Single Linkage

Euclidean distances

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Linkage Distance

Острозький

Млинівський

Рівненський

Здолбунівський

Костопільський

Дубенський

Гощанський

 

1)                                                                                          2) 

Tree Diagram for 7   Variables

Single Linkage

Euclidean distances

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Linkage Distance

Острозький

Рівненський

Костопільський

Здолбунівський

Дубенський

Млинівський

Гощанський

Tree Diagram for 7   Variables

Single Linkage

Euclidean distances

1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

Linkage Distance

Острозький

Здолбунівський

Костопільський

Рівненський

Дубенський

Млинівський

Гощанський

 
3)                                                                                      4) 

Рис. 8. Дендрограма подібності стандартизованих величин:  1) ресурсного блоку; 

2) біосферноцентричного блоку; 3) антропоцентричного блоку; 4) інтегрального 

рівня «безпеки-небезпеки» досліджуваних районів агросфери 

 

Визначено, що урбосистема значно підсилює роль дестимуляторів у 

формуванні сталості агросфери. Так, кількість, рівень залучення і виснаження, 

раціональність та ефективність використання природних ресурсів (водних, лісових, 

земельних) найнижчим є для Гощанського району, а рівні антропогенного 
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навантаження на складові довкілля агросфери найвищими є для Рівненського та 

Здолбунівського районів 

У шостому розділі «Соціо-економіко-екологічний стан агросфери ЗВУ» 

досліджено позитивні, деструктивні впливи урбосистеми на агросферу на рівні 

соціо-економіко-екологічних систем СНП та проведено оцінку СЕЕ стану 

агросфери за авторською методикою, використовуючи систему базових показників, 

які об’єднані у відповідні агреговані (АП), інтегровані соціо-економічного (ІП СЕ), 

екологічного  (ІП Е), індексу соціо-економіко-екологічного (І СЕЕ) стану агросфери 

ЗВУ (рис. 9), та встановлено просторові закономірності формування СЕЕ стану 

сільських населених пунктів (СНП) агросфери.  

Визначено, що середній ІП СЕ стану СНП агросфери дорівнює 0,39, 

відповідає загрозливому стану за верхнею межею та наближається до задовільного 

стану за нижньою межею. Встановлено, що СНП Рівненського району знаходяться 

у сприятливому СЕ стані середнє значення ІП СЕ дорівнює 0,6, що є вищим 

середнього показника агросфери на 0,21, а інші інтергральні показники ЕС стану 

СНП, в більшості є нижчими за середні показники (рис. 10). Проведено 

класифікацію СНП  за ІП СЕ стану та виділено чотири групи зі сприятливим (7,7%), 

задовільним (41,7%), загрозливим (46,8%) та критичним станом (3,8%). Така 

диференціація СЕ стану СНП обумовлена демографічною ситуацією, оскільки до 

36% населення сконцентровано у 30-км зоні навколо урбосистеми, а для СНП 

агросфери ЗВУ сформований такий тип відтворення населення, для якого 

характерні наднизькі значення народжуваності та низькі, середні показники 

смертності.  

Визначено, що найвищий % працюючого населення (50% і вище), високі 

показники забезпеченості людськими та інтелектуальними ресурсами мають 

сільські ради (СР), що знаходяться в 15-кілометровій зоні навколо урбосистеми. 

Агрегований показник інфраструктури, транспортного забезпечення коливається в 

широких межах відповідно (0,04 до 0,73), (0,02-0,98) більші значення притаманні 

для СР, що знаходяться поблизу міста Рівного та мають транспортне сполучення з 

ним.  

Периферійні СР мають низькі показники ІП СЕ, що спричинено відсутністю 

дошкільних закладів, відповідної інфраструктури та транспортного сполучення, 

високими показниками безробіття.  

Побудовано матиматичну модель формування інтегрального показника. 

Кореляційний аналіз дозволив встановити тісний зв’язок між ІП СЕ з АП 

забезпечення людськими й інтелектуальними ресурсами (r=0,84) та АП 

інфраструктури (r=0,74) та помірний зв’язок з АП демографічні (r=0,6), АП 

безробіття (r=0,54),  АП транспортне забезпечення (r=0,48).  

Оцінювання екологічного стану агросфери здійснювали за базовими 

показниками, що характеризують якісний стан ґрунтового покриву, раціональне 

використання  території та стан  атмосферного повітря. 

Для оцінювання стану атмосферного повітря агросфери ЗВУ використано 

агрегований показник потенційного просторового екологічного ризику для 

населення від забруднення атмосферного повітря, який враховує наявність 
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Рис. 9. Структурна схема визначення індексу СЕЕ стану  СНП агросфери ЗВУ  

(АПі – агреговані показники, Хі, Ні – соціо-економічні, екологічні базові показники) 

 

потенційних джерел забруднення   Х= Ʃ(еіng) (ei – наявність певного 

потенційного джерела забруднення атмосферного повітря; ng – кількість 

відповідних потенційних джерел). Оцінюємо за п’ятибальною шкалою: 0 – 

відсутність джерела впливу; 1-5 – наявність одного і більше із перерахованих 

джерел впливу (стаціонарне джерело, наявність автомагістралі, наявність полігона, 

сміттєзвалища, наявність автозаправочної станції, потрапляння в ймовірну зону 

забруднення урбосистеми).  

Стан ґрунтового покриву є одним із основних індикаторів екологічного стану 

території, а агроекологічна оцінка ґрунтів агросфери зони впливу агросфери 

направлена на виявлення територій, які можуть бути використанні для вирощування 

екологічно-безпечної продукції. У результаті дослідження встановлено, що ґрунти 

агросфери, характеризуються низьким та дуже низьким вмістом гумусу, впродовж 

2001-2010 років вміст гумусу коливався в межах 1,7-3,5%. Ґрунти тридцяти 

чотирьох  СР характеризуються вмістом гумусу менше 2%. Для ґрунтів Берегівської 

сільської ради (СР)  Млинівського району (VІІІ, ІХ тури обстеження), Сатиївської, 

Берегівської СР Дубенського району (VІІІ тур обстеження),  Горбаківської, 

Бугринської СР (VІІІ тур обстеження), Симонівської,  Воскодавської, Посягвівської 

СР (VІІІ, ІХ тури обстеження) Гощанського району, Гутянської СР (VІІІ, ІХ тури 

обстеження) Костопільського району, Розвазької СР (VІІІ тур обстеження), 

Розвазької та Могилянівської СР (VІІІ, ІХ тури обстеження) Острозького району 

вміст гумусу становив більше 3%. 
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1)                                                               2) 

    
3)                                                          4) 

   
5)                                                          6) 

   
7)                                                            8) 

Рис. 10. Соціо-еколого-економічний стан СНП агросфери ЗВУ 
           Інтегральний індекс соціо-економічного стану; 

         Інтегральний індекс екологічного стану;      Індекс соціо-економіко-екологічного стану 



28 

 

Аналіз показників двох турів агрохімічних обстежень показав, що 

відбувається зниження вмісту гумусу в середньому на 0,2–0,4%.  Встановлено,  що 

за вмістом гумусу у ґрунті більшість орних земель на території сільських рад 

відноситься до обмежено придатних земель для створення спеціальних сировинних 

зон (ССЗ). 

Досліджувані ґрунти в основному є слабокислими, окремі території 

відносяться за рН сол. до кислих або нейтральних. За цим показником ґрунти 

відносяться до обмежено придатних, і лише окремі ґрунти є придатними для 

створення ССЗ. Відбувається поступове зростання кислотності ґрунту як в 

Лісостеповій, так і в Поліській частині агросфери. Це пояснюється зменшенням 

вапнування кислих ґрунтів на фоні зростаючих норм фізіологічно-кислих добрив.  

Нами розрахований та оцінений агрегований показник екологічної стійкості 

ґрунту агросфери за 8 і 9 тури обстежень, побудовані відповідні карто-схеми 

(рис. 11) та зафіксовано зниження екологічної стійкості ґрунту в окремих СР. 

Встановлено, що рівень забезпечення ґрунтів легкогідролізованим азотом є 

дуже низьким та низьким з показниками умісту азоту 75-140 мг/кг, такі ґрунти 

розміщені у СР Рівненського, Здолбунівського, Млинівського району. 

Відслідковується незначне збільшення цього показника для ґрунтів СР 

Дубенського, Гощанського, Острозького та Костопільського районів у 9 турі 

агрохімічного обстеження. Лише в ґрунтах окремих СР вміст азоту, що легко 

гідролізується, був більший 151 мг/кг, що відповідає середньому рівневі 

забезпеченості. За цим показником лише ґрунти двох СР є обмежено-придатними 

для створення ССЗ, всі інші території є непридатними. Встановлено, що для 

покращення стану грунтів є потреба в азотних добривах.  

Вміст рухомого фосфору коливається в межах 62 до 208 мг/кг. В основному 

ґрунти агросфери характеризуються підвищеним вмістом фосфору та придатним за 

цим показником для створення ССЗ.  

Аналіз забезпечення ґрунтів обмінним калієм показав, що ґрунти СР 

характеризуються в основному низьким (41–80 мг/кг) та середнім (81–120 мг/кг) 

вмістом. Відслідковується незначне зниження цього показника у 9 турі 

агрохімічного обстеження. Разом з тим виділені СР, де вміст рухомого калію є дуже 

низьким: Великостидинська – 37 мг/кг, Гутянська – 37 мг/кг,  Маломидська – 

35 мг/кг,  Мащанська – 34 мг/кг,  Пеньківська – 32 мг/кг. На окремих територіях 

виділені грунти із підвищеним вмістом обмінного калію: Горбаківська – 164 мг/кг, 

Майківська – 139 мг/кг (Гощанський район), Молодавська – 143 мг/кг,  Озерянська 

– 135 мг/кг,  Плосківська – 129 мг/кг  (Дубенський район),   Бущанська – 130 мг/кг, 

Дерманська Друга – 130 мг/кг (Здолбунівський район), Владиславівська – 185 мг/кг, 

Мальованська – 172 мг/кг,  Миколаївська – 144 мг/кг, Підлозцівська – 145 мг/кг 

(Млинівський район), Грушвицька – 141 мг/кг,  Дядьковицька – 148 мг/кг. Ці ґрунти 

за показником вмісту обмінного  калію є придатними для створення ССЗ. Зниження 

внесення калійних добрив та органічних добрив (гною) є основною причиною 

зменшення обмінного калію у ґрунтах агросфери. 
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1)                                2)                                             3)                                                    4)      

Карто-схеми показників якісного стану  ґрунтів агросфери  (8 тур обстеження) 

 

 
 5)                                         6)                                             7)                                                 8) 

Карто-схеми показників якісного стану  ґрунтів агросфери (8, 9 тур обстеження) 

 

Рис. 11. Карто-схеми показників якісного стану грунтів агросфери ЗВУ: 

1, 5 – екологічна стійкість ґрунту; 2, 6 – родючість ґрунту; 3, 7 – сантарно-гігієнічний стан грунту;  

4, 8 – якісний стан ґрунту 

 

 

 

2
9
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Аналіз вмісту важких металів ґрунтового покриву показав, що в                    

10-кілометровій зоні навколо міста формується рівномірне забруднення, яке 

перевищує фон для цинку в 1,9 рази, свинцю в межах від 2,1–3,2, кадмію приблизно 

в 1,8 рази. Простежується чітка тенденція забруднення ґрунтів важкими металами 

тих селищних, сільських рад, які знаходяться в 30-кілометровій зоні впливу 

урбосистеми та поблизу автомагістралей і стаціонарних джерел викидів. За 

агрегованим показником санітарно-гігієнічного стану ґрунтів території СР 

агросфери ЗВУ відносяться до умовно придатних і непридатних для формування 

сировинних зон (рис. 11). Встановлено, що  показник якісного стану ґрунтового 

покриву коливається в  межах від 0,2 до 0,6, що відповідає загрозливому та 

задовільному стану (рис. 11).  

Встановлено, що за ІП СЕ стану СНП агросфери  поділені на чотири групи: 

СНП зі сприятливим екологічним станом (5,7% СНП), із задовільним станом  

(51,2% СНП),  загрозливим екологічним станом (34,8% СНП),  критичним станом 

(8,2% СНП). СНП з критичним екологічним станом зосереджені у Рівненському, 

Здолбунівському та Гощанському районах, такий стан зумовлений різними  

показниками якісного стану ґрунтового покриву (екологічною стійкістю, рівнем 

родючості та санітарно-гігієнічним станом), раціональності використання території. 

За індексом СЕЕ стану СНП агросфери (рис. 10) поділені на  3 групи з 

критичним, загрозливим та задовільним станом. Встановлено, що формування 

критичного стану СНП за І СЕЕ стану відбувається  у різний спосіб: виділені СНП, 

для яких характерний критичний стан екологічний та соціо-економічний, відзначені 

СНП, для яких притаманні критичні значення ІП Е, задовільні та сприятливі 

показники ІП СЕ, та ті, для яких характерними є критичні екологічні стани та 

загрозливий соціо-економічний стан. 

У сьомому розділі «Визначення зони впливу урбосистеми на агросферу» за 

авторською методикою проведено диференціацію агросфери з використанням 

коефіцієнта пріоритету розвитку, обґрунтовані методичними підходами до 

зонування агросфери ЗВУ та запропоновано методику визначення меж агросфери 

ЗВУ.  

За результатами регресійно-кореляційного аналізу (табл. 5) встановлено 

ступінь тісноти середніх АП СЕ та ІП СЕ стану з показником відстані від 

урбосистеми. Визначено, що зв’язки є оберненими та сильними з коефіцієнтом 

кореляції для демографічного АП1 (r=-0,86), для АП2 інфраструктури (r=-0,77), для 

АП3 забезпечення людськими та інтелектуальними ресурсами (r=-0,86), для АП5 

безробіття (r=-0,87), для інтегрального показника соціо-економічного стану  

(r=-0,81), та прямими і сильними для АП4 транспортне забезпечення (r=0,96). 

Досліджено зміну екологічного стану із віддалю СНП від урбосистеми, 

встановлено, що інтегрований показник екологічного стану зростає, за 

виключенням певних територій, що знаходяться біля транспортних магістралей 

(рис. 12). Кореляційний аналіз дозволив встановити тісний зв’язок між 

усередненими ІП Е стану СНП агросфери ЗВУ та віддаллю від урбосистеми 

(r=0,78). 
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Таблиця 5 

Регресійні моделі зміни середніх АП та ІП соціо-економічного стану СНП 

агросфери ЗВУ залежно від відстані від урбосистеми (х) 
 Коефіцієнт 

кореляції 
Регресійна модель Коефіцієнт 

детермінації 
Область 
існування 

АП1   -0,86 y = 2E-05x2 - 0,0029x + 0,4414 R² = 0,9418 Х(0-100) 
  y = -0,0021x + 0,435 R² = 0,9423 Х(0-50) 

АП2  -0,77 y = 1E-04x2 - 0,0139x + 0,6425 R² = 0,9248 Х(0-100) 
  y = -0,0093x + 0,6003 R² = 0,9078 Х(0-50) 
АП3  -0,86 y = 9E-05x2 - 0,0144x + 0,9582 R² = 0,9600 (Х (0-100) 

  y = -0,0099x + 0,919 R² = 0,9735 Х(0-50) 
АП4   0,96 y = -0,0032x + 0,9458 R² = 0,9149 Х(0-100) 

АП5  -0,87 y = 4E-05x2 - 0,006x + 0,8863 R² = 0,9115 Х(0-100) 
  y = -0,0041x + 0,867 R² = 0,8273 Х(0-50) 
ІП СЕ -0,81 y = 6E-05x2 - 0,0091x + 0,6858 R² = 0,8284 Х(0-100) 

  y = -0,0078x + 0,712 R² = 0,9263 Х(0-50) 
 

      
 

      
 

        
Рис. 12. Зміна усереднених показників екологічного та соціо-економічного стану 

СНП в просторі 
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Підтверджене припущення, що з віддалю від урбосистеми погіршується 

соціо-економічний стан та покращується екологічний стан. Відмінні 

характеристики мають СР, які розміщені в зоні дії автомагістралей, де відзначений 

задовільний соціо-економічний стан СР та загрозливий екологічний стан на значних 

ввідалях від урбосистеми.  

Оцінювання нерівномірності соціо-економічних та екологічних просторових 

станів агросфери проведено за коефіцієнтом пріоритету розвитку території (КПРТ):  

ІПСЕ

ІПЕ
К  , де ІП Е – інтегрований показник екологічного стану; ІП СЕ – 

інтегрований показник соціо-економічного стану; при К>1 – пріоритет екологічного 

розвитку; при К<1 – пріоритет соціо-економічного розвитку; при К=1 – 

рівноважний стан. За КПРТ виділено три групи СР: з коефіцієнтом менше одиниці, 

з коефіцієнтом приблизно рівним одиниці та з коефіцієнтом вище одиниці (рис. 13).  

            
а)                                                                                                      б)  

Рис. 13. Зміна коефіцієнта пріоритету розвитку територій (а), зміна індексу соціо-

економіко-екологічного стану СНП агросфери ЗВУ (б) з віддалю від урбосистеми 
 

У межах 10-кілометровій зони відзначено СНП з КПРТ менше 1. Так, для 

Білокриницької СР цей показник рівний 0,09, для Корнинської – 0,16, а для 

Великоомелянської та Городищенської  він становить 0,4 та 0,6. Встановлено, що 

для 30-кілометровій зони агросфери та СР, через які проходять транспортні  

магістралі, КТРТ є нижчий одиниці, що підтверджує гіпотезу, що урбосистема 

впливає на стан  СНП та покращує соціо-економічний стан і погіршує екологічний 

стан. Ці положення дозволили розробити методологічні підходи до зонування 

агросфери (рис. 14). Основними критеріями зонування агросфери ЗВУ є чисельність 

населення урбосистеми, інтенсивність руху транспортних магістралей,  прямі і 

опосередковані впливи на прилеглу територію, через використання природних 

ресурсів та забруднення навколишнього середовища. 

Мінімальна чисельність населення урбосистеми повинна становити  більше 

100 тис. чол. Зонування агросфери дозволяє сформувати уявлення про відмінні 

умови стану та розвитку, організувати систему заходів, направлених на 

екологобезпечний,  збалансований розвиток агросфери, та запропонувати систему 

індикаторів для  моніторингу. За результатами дослідження агросферу ЗВУ 

поділено на три зони (рис. 15). 
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Рис. 14. Методологічні підходи до зонування агросфери ЗВУ 

 

 
Рис. 15. Схема зонування агросфери зони впливу урбосистеми 

МЕТОДОЛОГІЯ ЗОНУВАННЯ АГРОСФЕРИ ЗВУ 

Принципи  

Принцип взаємозалежності, 
який полягає в тому, що 

розвиток агросфери ЗВУ 
залежить від стану та 
розвитку як урбосистеми, 
так і агросфери. Зміна 
систем, підсистем, 
параметрів однієї системи 
призведе до формування 
змін у другій системі. 
Принцип системності, який 
буде враховувати те, що  
урбосистема та агросфера є 
складними системами, які 
формують зв’язки на рівні 
трьох підсистем: 
економічній, соціальній та 
екологічній.  
Принцип рівноцінності: 
економічної, екологічної та 
соціальної складових 
агросфери зони впливу 
урбосистеми.  
Принцип цілісності, який 
полягає у тому, що 
урбосистема та агросфера 
вносить свій вклад у 
реалізацію певних функцій 
агросфери зони впливу 
урбосистеми.   
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Перша зона (резистентності) концентрично розміщена навколо урбосистеми, 

радіусом, що дорівнює радіусу першого поясу урборуральної (приміської ) зони. Для 

неї характерні слабко змінені ознаки урбосистеми та сильно змінені ознаки агросфери. 

У цій зоні чітко відслідковується негативний зворотний зв’язок урбосистеми, який 

проявляється у послабленні стійкості екологічної підсистеми агросфери та 

позитивному зворотному зв’язоку в урбосистемі, що простежується у соціальній та 

економічній підсистемі агросфери. З екологічної точки зору, зона має максимальне 

антропогенне навантаження та  виконує природоохоронні функції для урбосистеми 

та агросфери. Друга зона (дисипативна) формується радіусом, що дорівнює радіусу 

другого приміського поясу, з врахуванням зони ймовірного забруднення 

атмосферного повітря, ґрунтів та прямих деструктивних впливів урбосистеми. Для 

неї характерно слабко змінені ознаки агросфери, значне перетворення ландшафтів, 

розорення території, чітко просліджуються трудові та транспортні зв’язки, значне 

антропогенне навантаження, екологічні зміни та пріоритет соціо-екологічного 

розвитку. Для виділення третьої зони (буферної зони)  впливу урбосистеми на 

агросферу основним критерієм є наявність транспортних магістралей та 

формування лінійного «викиду» забруднюючих речовин. Ширину таких 

придорожніх смуг виділяємо залежно від інтенсивності руху транспорту. 

Протяжність таких зон буде дорівнювати половині відстані між урбосистемами, що 

мають чисельність населення більше 100 тис. осіб. 

Нами проведене зонування агросфери урбосистеми Рівного, та встановлено, 

що максимальну протяжність дисипативна зона буде мати в східному, північно-

західному та південно-східному напрямах. У північному, північно-східному, 

південному та південно-західному вона буде співпадати з радіусом другого поясу 

урборуральної зони. 

У восьмому розділі «Удосконалення механізму моніторингу та управління 

агросферою в зоні впливу урбосистеми» запропоновано систему моніторингу 

агросфери ЗВУ, яка передбачає спостереження, оцінювання, прогноз за станом 

складових агросфери та дозволяє сформувати еколого-інформаційну базу даних для 

різних користувачів від локального до регіонального рівня, для ефективного 

управління господарським використанням агросфери ЗВУ, забезпечення сталого 

розвитку (рис. 16).  

Комплексний моніторинг складається з екологічного моніторингу з 

обов’язковим  спостереженням на фоновому (базовому),  імпактному підрівнях та 

систематичного моніторингу кризових явищ. Імпактний підрівень  екологічного 

моніторингу передбачає спостереження за станом агросфери у резистентній, 

дисипативній та буферних зонах, з обов’язковим виділенням локальних ділянок  

(місць), де розміщені джерела підвищеної небезпеки: підприємства (1-5 класу 

небезпеки), полігони промислових та твердих побутових відходів, автозаправні 

станції та інше. Спостереження за атмосферним повітрям агросфери ЗВУ  

організовуємо відповідно Директиви 2008/50/ЄС «Про якість атмосферного 

повітря». Пропонуємо зону агломерації визначати з врахуванням резистентної зони 

агросфери ЗВУ. У резистентній зоні проводити щомісячні спостереження за станом 

атмосферного повітря на маршрутних постах спостережень. У дисипативній зоні 
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проводити щосезонні спостереження у визначених пунктах маршрутних постів та 

рекомендувати органам місцевого самоврядування встановлювати стаціонарні 

пости спостереження. Зміни стану атмосферного повітря відслідковуємо на 

маршрутних постах спостережень, які встановлюємо у точках перетину відповідних 

зон з напрямами світу.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Блок-схема системи моніторингу агросфери ЗВУ 

Запропонована концептуальна модель моніторингу агросфери ЗВУ дозволить 

цілеспрямовано відстежувати стан навколишнього природного середовища, 

попереджати кризові явища, що можуть виникати в урбосистемі та агросфері. 

Модель дозволяє формувати відкриті бази даних для всіх зацікавлених осіб і 

надавати інформацію для прийняття рішень в галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів, в тому числі земельних, та забезпечення ЕБ 

органами державного і місцевого самоврядування щодо ефективного управління 

СЕЕ станом  урбосистеми та  агросфери ЗВУ,  в контексті їх сталого розвитку. 

 

 

 

 

МОНІТОРИНГ АГРОСФЕРИ ЗВУ передбачає спостереження, оцінювання, 
прогноз за станом складових агросфери та дозволяє сформувати еколого-інформаційну 
базу даних від локального до регіонального рівня, для ефективного управління 
господарським використанням агросфери ЗВУ, забезпечення сталого розвитку.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі сформовані та обґрунтовані теоретико-методологічні 

основи оцінювання кризових явищ агросфери ЗВУ, розвинуте нове знання про 

агросферу ЗВУ, визначені її основні функціональні особливості, розроблені та 

апробовані авторські методологія та методики дослідження агросфери зони впливу 

урбосистеми і представлені результати оцінювання кризових явищ в агросфері. На 

основі результатів досліджень і їх аналітичного узагальнення зроблені висновки: 

1. Узагальнено досвід вітчизняних та зарубіжних вчених до підходів 

дослідження агросфери, виявлення та оцінювання кризових явищ, науково-

обґрунтовано нове визначення терміну «агросфера зони впливу урбосистеми» та 

розкрито його змістове наповнення, сформовано й обґрунтовано наукові положення 

про агросферу та її сталість з врахуванням впливів урбосистем та обґрунтовано 

методологію оцінювання кризових явищ агросфери ЗВУ з врахуванням 

синергетичних ефектів. 

2. Розроблена методологія та авторські методики дозволяють всебічно 

оцінити стан агросфери зони впливу урбосистеми, виявляти кризові явища та 

визначати напрямки сталого розвитку агросфери з врахуванням впливу 

урбосистеми. Методологічна схема дослідження включає чотири логічно-

послідовних блоки: 1 – визначення типових передумов зародження та становлення 

агросфери ЗВУ; 2 – дослідження структурно-функціонального стану урбосистеми; 3 

– дослідження структурно-функціонального стану агросфери; 4 – визначення зони 

впливу урбосистеми на агросферу. 

3. Визначено передумови зародження, розвитку та становлення агросфери 

зони впливу урбосистеми на прикладі урбосистеми Рівного, побудовано 

інформаційну модель, яка дозволила встановити закономірності розвитку 

урбосистеми й агросфери та виділити періоди й етапи трансформації природного 

середовища цих систем. З’ясовано причино-наслідкові зв’язки між розвитком 

виробничого комплексу та зростанням площі міста і чисельності населення. 

Встановлено, що зростання чисельності урбосистеми більше 100 тис. осіб 

спричинює значні перетворення агросфери, що проявляються у зміні її 

функціонально-структурних характеристик. 

4. За авторськими підходами досліджено структурно-функціональний стан 

урбосистеми. Визначено зміни виробничо-господарського комплексу та 

встановлено визначальну роль пересувних джерел забруднення у формуванні 

екологічного стану урбосистеми, що підтверджено трендовими моделями динаміки 

викидів ЗР в атмосферне повітря та аналізом зміни структури сумарних викидів, де 

з 2013 року 76% складають викиди від пересувних джерел. Виявлено зміни якості 

атмосферного повітря за індексом забруднення атмосфери, який змінюється від 

14,2 (2011 р.) до 7,77 (2017 р.) та обумовлюється середньорічними концентраціями 

вище ГДК двоокисом азоту, фенолу, фтористого водню, аміаку та формальдегідом, 

концентрації яких змінюються від 1,3 до 3,3 ГДК. 

5. Встановлено гостроту екологічних змін у біосистемах з використанням 

цитогенетичних методів та визначено, що в цілому рівень ушкодженості біосистем, 

для І, ІІ секторів урбосистеми є середнім, а екологічна ситуація за мутагенним 
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фоном є незадовільна, у ІІІ та ІV секторах рівень ушкодженості біосистем є нижчий 

за середній (за верхнею межею), а екологічна ситуація за мутагенним фоном є 

задовільною Для населення формуються канцерогенні та неканцерогенні ризики. За 

індексом СЕЕ стану урбосистема знаходиться у задовільному стані, що зумовлено 

як критичним станом соціальної підсистеми, так і задовільним станом екологічної 

підсистеми.  

6. Встановлено, що урбосистема формує деструктивні зміни у складових 

агросфери, що проявляються у зміні якості повітря, поверхневих вод та ґрунтів. 

Визначено, що протікаючи урбосистемою, водний об’єкт значно змінює свою якість 

за рахунок речовин трофо-сапробіологічного та специфічного блоку, відбуваються 

зміни індексів вмісту компонентів сольового блоку з 3,1 до 4,5, трофо-

сапробіологічного з 4,4 до 6,1 та специфічного з 4,0 до 5,6, екологічного індексу від 

4,0 до 5,6. Клас якості води р. Устя ІІІ, стан задовільний, стан чистоти забруднений. 

Значний тиск на агросферу здійснюють відходи різних класів небезпеки, кількість 

яких постійно зростає. Значне навантаження відмічено для Рівненського району, де 

розміщений полігон ТПВ. 

7. Узагальнено багаторічні тенденції та закономірності часового розподілу 

структури, обсягів сільськогосподарського виробництва, антропогенного 

навантаження агросфери. З’ясовано, що для прилеглих до урбосистеми 

Рівненського та Здолбунівського районів притаманно вищий від середнього 

відсоток забудови території, підвищена щільність населення, високий відсоток 

еродованих і ерозійнонебезпечних ґрунтів а саме 51,28% та 44,24% відповідно, стан 

агроландшафту є незадовільний, значна концентрація стаціонарних джерел 

забруднення довкілля та формування до 51% сумарних викидів в атмосферне 

повітря агросфери ЗВУ. Визначено, що у сумарних викидах ЗР агросфери ЗВУ доля 

викидів пересувних джерел складає 75%, а для Млинівського та Острозького 

районів – більше 90%. Встановлено, що урбосистема здійснює забір підземних вод з 

5 водозабірних майданчиків, що розташовані у Здолбунівському, Гощанському 

районах.  

8. Встановлено рейтингування адміністративних районів агросфери за 

інтегральним індексом ЕБ, та виявлено, що Здолбунівський (0,295) та Рівненський 

(0,332.) райони та агросфера ЗВУ (0,40) перебувають в екологічно загрозливому 

стані, що обумовлено індикаторами біосферноцентричного блоку, а саме обсягом 

викидів шкідливих речовин стаціонарними і пересувними джерелами, а саме 

викиди діоксиду сірки, діоксиду азоту, метану, оксиду вуглецю, не метанових 

летких органічних сполук, оксиду азоту, обсягом утворених промислових 

токсичних відходів і відходів І-ІІІ класів небезпеки знаходяться в діапазоні, що 

відповідають екологічно-небезпечному стану. На основі розрахунків сформовано 

матриці критичних станів агросфери ЗВУ, котрі відображають кризові явища 

агросфери ЗВУ за індикаторами стимуляторами і дестимуляторами відповідних 

блоків та визначено, що урбосистема значно підсилює роль дестимуляторів у 

формуванні ЕБ агросфери. 

9. Запропоновано авторську методику оцінювання СЕЕ стану агросфери. 

Встановлено основні тенденції зміни базових, агрегованих та інтегрованих 
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показників, індексу СЕЕ стану агросфери ЗВУ для СНП, з врахуванням дії 

урбосистеми, та виявлено, що за інтегральними показниками СЕ стану СНП 

агросфери ЗВУ розподіляються на чотири групи зі сприятливим, задовільним, 

загрозливим та критичним станом. Кореляційний аналіз дозволив встановити тісний 

зв’язок між ІП СЕ з АП забезпечення людськими та інтелектуальними ресурсами 

(r=0,84) й АП інфраструктури (r=0,74), та помірний зв’язок з АП демографічні 

(r=0,6), АП безробіття (r=0,54), АП транспортне забезпечення (r=0,48), помірні 

зв’язки між ІП Е з інтегральним показником якісного стану ґрунтового покриву 

(r=0,56), з АП раціонального використання території (r=0,70), АП потенційного 

екологічного ризику для населення від забруднення атмосферного повітря (r=0,52). 

10. Визначено, що ґрунти СР є придатними для створення ССЗ за вмістом 

рухомого фосфору, 9% ґрунтів СР – за вмістом обмінного калію, а за вмістом 

гумусу, кислотністю, показниками санітарно-гігієнічного стану є обмежено 

придатними. Лімітуючим чинником придатності ґрунтів ССЗ є вміст азоту, що 

легко гідролізується, показник якого коливається в межах 75-140 мг/кг. Виявлено, 

що на формування ІП Е стану агросфери значний вплив мають такі показники, як 

агрегований показник екологічної стійкості ґрунту (r=0,50), показник стану 

агроландшафтів (r=0,5), та % території зайнята будівлями і дорогами (r=0,58). За 

показником інтегрального екологічного стану всі СНП можна згрупувати у чотири 

групи: СНП з сприятливим екологічним станом (9 СНП), з задовільним станом (81 

СНП), загрозливим екологічним станом (55 СНП), критичним станом (13 СНП) За 

індексом СЕЕ стану СНП агросфери ЗВУ поділені на 3 групи з критичним, 

загрозливим та задовільним станом. Встановлено просторову неоднорідність СЕЕ 

стану СНП, яка обумовлюється різним СЕ та екологічним станами. 

11. Встановлено функціональні закономірності зміни СЕЕ стану агросфери 

ЗВУ з віддаллю від урбосистеми, що підтверджено регресійно-кореляційним 

аналізом: зв’язки є зворотними (від’ємними), сильними (з коефіцієнтом кореляції 

від -0,77 до -0,86) для СЕ стану,  сильними та прямими з коефіцієнтом кореляції від 

0,74 до 0,82 для екологічного стану. За коефіцієнтом пріоритетного розвитку 

території в середньому до 30-40 км відбувається різке зниження середніх 

показників соціо-економічного стану та зростання екологічних показників, з 

поступовою рівновагою, за виключенням СНП, котрі потрапляють в зону дії 

автомагістралей.  

12. Сформовані принципи, критерії, методологічні прийоми та 

обґрунтовано методику зонування агросфери ЗВУ, з врахуванням кризових явищ, 

розмірів урбаруральної та ймовірних зон забруднення атмосферного повітря, 

ґрунтів і виділенням резистентної, дисипативної та буферної зон. Для урбосистеми 

Рівного визначено межі таких зон. Обґрунтована модель комплексного моніторингу 

кризових явищ агросфери ЗВУ, як система контролю, оцінки і прогнозу змін у СЕЕ 

підсистемах урбосистеми й агросфери ЗВУ, яка передбачає проведення разового та 

систематичного моніторингу показників, для кількісної, якісної оцінки станів, 

попередження та виявлення кризових явищ урбосистеми, агросфери ЗВУ та є 

основою для прийняття рішень щодо їхнього сталого розвитку.  
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Органам регіональної влади, що відповідають за діяльність моніторингових 

структур, розширити систему моніторингу довкілля, шляхом включення 

складових моніторингу агросфери ЗВУ та сформувати відкриту базу даних 

показників, що характеризують СЕЕ стан урбосистеми, агросфери ЗВУ для 

зацікавлених груп споживачів. При організації екологічного моніторингу за 

станом атмосферного повітря до урбосистем з чисельністю менше 250 тис. 

осіб включати резистентну зону агросфери ЗВУ.  

2. Об’єднаним громадам (ОГ), які розташовані в межах агросфери ЗВУ, 

проводити комплексне інтегральне оцінювання сталого розвитку з 

врахуванням позитивних і деструктивних впливів урбосистеми та 

узгоджувати свої стратегії СЕЕ розвитку з розвитком урбосистеми.  

3. При просторовому плануванні ОГ враховувати кризові явища, що 

формуються в екологічній підсистемі агросфери ЗВУ, екологічні проблеми, 

належне управління водними ресурсами, поводження з відходами, а також 

вимоги, що виникають у зв’язку з необхідністю адаптації до зміни клімату, 

деградацією земель та зниженням біорізноманіття. 

4. Просторове планування урбосистеми здійснювати в комплексі з просторовим 

плануванням ОГ, що розташовані в межах агросфери ЗВУ. 

5. У резистентній зоні агросфери зменшити розораність території до 

оптимальних норм та збільшити лісистість до 40%. 
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АНОТАЦІЯ 

Прищепа А. М. Теоретико-методологічні основи оцінювання  кризових 

явищ агросфери в зоні впливу урбосистем. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 03.00.16 «екологія» – Поліський національний університет 

МОН України, Житомир, 2021. 

У дисертаційній роботі здійснено теоретико-методологічне обґрунтування 

оцінювання кризових явищ в агросфері зони впливу урбосистеми з використанням 

системного підходу, розроблені та апробовані авторські методологія та методики 

дослідження агросфери зони впливу урбосистем і представлені результати оцінки 

структурно-функціонального стану урбосистеми, агросфери, зонування агросфери.  

Методологічна схема дослідження включає чотири логічно-послідовних 

блоки: 1 – визначення типових передумов зародження та становлення агросфери 

ЗВУ; 2 – дослідження структурно-функціонального стану урбосистеми;  

3 – дослідження структурно-функціонального стану агросфери; 4 – визначення зони 

впливу урбосистеми на агросферу. Розроблена та апробована на урбосистемі 

Рівного та прилеглої до нього агросфери авторська концептуальна модель 

дослідження агросфери зони впливу урбосистеми, як складної соціо-економіко-

екологічної системи, заснована на встановлені структурно-фукціональних 

закономірностей, концептуальних основ взаємодії урбосистеми з агросферою та 

диференціації агросфери на окремі зони. Модель спрямована на збалансування 

взаємодії урбосистеми та агросфери шляхом виявлення і усунення кризових явищ у 

їх підсистемах з урахуванням синергетичних ефектів взаємодії цих систем.  

Ключові слова: методологія, методики, урбосистема, агросфера, соціо-

економічний стан, екологічний стан, соціо-економіко-екологічна система, сталий 

розвиток, місто Рівне, деструктивний вплив, моніторинг. 
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АННОТАЦИЯ 

Прищепа А. Н. Теоретико-методологические основы оценивания 

кризисных явлений в зоне влияния урбосистем. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научного степени доктора сельскохозяйственных 

наук по специальности 03.00.16 «экология» – Полесский национальный 

университет МОН Украины, Житомир, 2021. 

В диссертационной работе осуществлено теоретико-методологическое 

обоснование оценивания кризисных явлений агросферы зоны влияния урбосистемы 

с использованием системного подхода, разработаны и апробированы авторские 

методология и методики исследования агросферы зоны влияния урбосистем и 

представлены результаты оценки структурно-функционального состояния 

урбосистемы, агросферы, зонирование агросферы. 

Методологическая схема исследования включает четыре логически-

последовательных блока: 1 – определение типичных предпосылок зарождения и 

формирования агросферы ЗВУ; 2 – исследование структурно-функционального 

состояния урбосистемы; 3 – исследования структурно-функционального состояния 

агросферы; 4 – определения зоны влияния урбосистемы на агросферу. Разработана 

и апробирована для урбосистемы Ровно и прилегающей к ней агросферы авторская 

концептуальная модель исследования агросферы зоны влияния урбосистемы, как 

сложной социо-экономико-экологической системы, которая базируется на 

выявленных структурно-функциональных закономерностях, концептуальных основ 

взаимодействия урбосистемы с агросферой и дифференциации агросферы на 

отдельные зоны. Модель направлена на сбалансирование взаимодействия 

урбосистемы и агросферы путем выявления и устранения кризисных явлений в их 

подсистемах с учетом синергетических эффектов взаимодействия этих систем.  

Ключевые слова: методология, методики, урбосистема, агросфера, социо-

экономическое положение, экологическое состояние, социо-экономико-

экологическая система, устойчивое развитие, город Ровно, деструктивное влияние, 

мониторинг. 

ABSTRACT 

Pryshchepa A. M. Theoretical and methodological bases for evaluating the 

crisis phenomena of agrosphere in the zone of influence of urbosystems.– 

Manuscript. 

Thesis for a Doctor’s Degree in Agricultural Sciences by Specialty 03.00.16 

‘еcology’ – Polissia National University, Ministry of Education of Ukraine, Zhytomyr, 

2021. 

In the dissertation it is carried out the theoretical and methodological substantiation 

of the estimation of crisis phenomena in the agrosphere of the zone of influence of the 

urban system with the use of the system approach; it is developed and tested the author’s 

methodology and methods of research of the agrosphere of the zone of influence of the 

urban system.  The essence and content of the concept of ‘agrosphere of the zone of 

influence of urban systems’ are clarified.  The agrosphere of the zone of influence of the 

urban system (ZIU), as the object of study, is a multifunctional system that is in constant 

development with the urban system, and is described by the lack of clear boundaries, 
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sufficiently pronounced spatial organization, and functional structure, which reflects, to 

some extent, urban and rural features. 

The methodological scheme of the study includes four sequential logic blocks: 1 – 

determination of typical preconditions for the origin and formation of the agrosphere of 

ZIU;  2 – the study of the structural and functional state of the urban system;  3 – the 

study of the structural and functional state of the agrosphere;  4 – determination of the 

zone of influence of the urban system on the agrosphere. The author’s conceptual model 

of research of the agrosphere of the zone of influence of the urban system as a complex 

socio-economic and ecological system, based on the established structural and functional 

regularities, conceptual bases of interaction of the urban system with the differentiation of 

agrosphere and differentiation is developed and tested on the urban system of Rivne and 

adjacent agrosphere. The agrosphere was differentiated according to the level of 

ecological safety: a descending row was built 0.630 (Ostroh district), 0.518 (Mlyniv 

district), which corresponds to the ecological risk situation, 0.391 (Goshchanskyi district), 

0.368 (Kostopil district), 0.363 (Dubenskyi district),  0.332 (Rivne district), 

0.295 (Zdolbuniv district), which corresponds to the environmentally threatening 

condition. The state of Rivne and Zdolbuniv districts is due to the critical partial 

indicators of the biosphere-centric block, which are in the range of 0.138 and 149, 

respectively, the functional dependences of the partial indices of the respective blocks and 

indicators are determined. A comprehensive socio-economic and environmental 

assessment of the agrosphere of ZIU on the basis of basic, aggregated, integrated and 

integrated indicators of sustainable development and found that the integrated indicator of 

socio-economic and environmental status of balanced regional development (ZVU) of  

agrospheres (ZIU) are divided into four groups with favorable (7.7%; 5, 7%), satisfactory 

(41.7%, 51.2%), threatening (46.8%, 34.8%) and critical condition (3.8%, 8.2%). The 

agrosphere of ZIU is not homogeneous, the gradient of influence of the urban system with 

the distance from the focal point fades and, conversely, the gradient of the agrosphere 

increases.  Approaches, principles and criteria of agrosphere zoning of ZIU are developed, 

resistant, dissipative and buffer zone of agrosphere are allocated and characterized.  The 

first zone (resistant) is concentrically placed around the urban system, with a radius equal 

to the radius of the first zone of the urban (suburban) zone.  It is characterized by slightly 

changed features of the urban system and strongly changed features of the agrosphere.  In 

this area, the negative feedback of the urban system is clearly observed, which is 

manifested in the weakening of the stability of the ecological subsystem of the agrosphere 

and the positive feedback in the urban system, which can be traced in the social and 

economic subsystem of the agrosphere.  From the ecological point of view, the zone has 

the maximum anthropogenic load, and performs environmental functions for the urban 

system and the agrosphere.  The second zone (dissipative) is formed by a radius equal to 

the radius of the second suburban zone, taking into account the zone of probable air 

pollution, soils, and direct destructive effects of the urban system.  It is characterized by 

slightly changed features of the agrosphere, significant transformation of landscapes, the 

ruin of the territory, clearly traced labor and transport links, significant anthropogenic 

load, environmental change, and the priority of socio and ecological development.  The 

main criterion for the allocation of the third zone (buffer zone) of the impact of the urban 
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system on the agrosphere is the presence of transport arteries and the formation of a linear 

‘emission’ of pollutants. The width of such roadside lanes will be allocated depending on 

the intensity of traffic. The length of such zones will be equal to half the distance between 

urban systems with a population of more than 100 thousand people. 

The proposed conceptual model of monitoring the agrosphere (ZIU) will allow to 

purposefully monitor the state of the environment, to prevent crises that may occur in the 

urban system and agrosphere. The model aims to balance the interaction of the urban 

system and the agrosphere by identifying and eliminating crisis phenomena in their 

subsystems, taking into account the synergistic effects of the interaction of these systems. 

Keywords: methodology, methods, urban system, agrosphere, socio-economic state, 

ecological state, socio-economic and ecological system, sustainable development, Rivne, 

destructive influence, monitoring. 
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