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Сьогодні немає людини, яка б не відчувала на собі стрімке 

погіршення стану свого життєвого довкілля. Забруднення води в 

ріках, озерах, морях та повітря, яким дихаєм. Проблема із 

забезпеченням якісною питною водою. Сумнівна якість більшості 

продуктів харчування внаслідок забруднення ґрунту і рослинності. Як 

наслідок – погіршення здоров’я більшості людей, поширення 

традиційних хвороб та поява нових. 

Переважна більшість фахівців головною причиною погіршення 

стану природного довкілля вважає людську діяльність, головним 

чином – техногенну. Безліч локальних антропогенних дій різної 

інтенсивності, впливаючи на колообігові природні процеси, призводить 

до регіональних і глобальних змін. Це, перш за все, постійне 

підвищення кислотності атмосферних опадів, потепління і зміна 

клімату, зменшення потужності озонової оболонки, збільшення 

радіоактивності навколишнього середовища. 

Разом з тим досвід окремих країн свідчить про можливість 

загальмувати негативні процеси і припинити погіршення регіонального 

стану середовища, що, безумовно, позитивно впливає на глобальну 

ситуацію. Екологічна політика цих країн ґрунтується на комплексі 

взаємопов’язаних принципів, серед яких важливе місце посідають 

рівень екологічної культури населення і активна участь громадськості 

в природоохоронній діяльності, основою яких є екологічні знання. 

Враховуючи важливість розповсюдження екологічних знань, різні 

видавництва в останні роки збільшили друкування навчальної літератури, 

автори якої пропонують читачеві свої погляди на загальні і часткові 

екологічні проблеми. Різноманіття підходів і тлумачень, закономірно 

притаманне всьому новому, створює деякі труднощі читачеві, але 

разом з тим підштовхує його до пошуку своєї уяви, особистого 

бачення, що і є метою навчальної літератури. 

―Концепція екологічної освіти в Україні‖ передбачає вивчення 

студентами ВНЗ двох дисциплін з екології – загального курсу 

―Основи екології‖ та професійно орієнтованого предмету з фахової 

екології. Беручи до уваги те, що в більшості навчальних планів 

передбачено лише одну дисципліну, викладачі змушені в межах 
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―Основ екології‖ звертатися і до проблем впливу галузевої професійної 

діяльності людей на стан навколишнього середовища. 

У цьому навчальному посібнику узагальнено багаторічний досвід 

роботи автора на кафедрі ―Екології та природокористування‖ при 

викладанні дисципліни ―Основи екології‖ студентам – майбутнім фахівцям 

з економіки, філології, політології, соціальної роботи, комп’ютерних 

технологій. 

Принциповою методологічною особливістю посібника є розміщення 

навчального матеріалу. У першій (основній) частині містяться розділи 

з питань, що є обов’язковими для всіх студентів не залежно від 

напряму навчання. У другій частині (Додатки) навчальний матеріал 

викладено за галузевим принципом, що дає студенту змогу вибрати 

для вивчення один розділ у відповідності до майбутньої професії. 

Висловлюю щиру подяку колегам по кафедрі екології та 

природокористування ЧДУ ім. Петра Могили за увагу до моєї праці 

та зауваження при обговоренні принципових положень на науково-

методичних конференціях і семінарах. 



РОЗДІЛ 1. ЩО ТАКЕ ЕКОЛОГІЯ 
 

1.1. Еволюція поняття “екологія” 

 

 Поява терміну “екологія”. 

 Офіційне визнання поняття “екологія”. 

 Поширення використання терміну “екологія”. 

 Некоректне вживання слова “екологія”. 

 

Слово ―екологія‖ створено з двох грецьких – Logos (вчення, наука) 

та Oikos (дім, житло, оселя, середовище). Абсолютно це означає 

вчення про довкілля, середовище, яке когось оточує. Але в такому 

вузькому розумінні це поняття майже не розглядалось. Можна 

посилатися лише на Енциклопедію 1904 року, де під ойкологією 

розумілася частина зоології – вчення про житла тварин (нори, гнізда, 

барлоги, дупла та таке інше). 

З самого початку використання терміну під екологією розумілось 

вчення про вплив навколишнього середовища на біологічний об’єкт. 

Геккель Е., якого більшість дослідників вважають піонером використання 

терміну (1866 рік), під екологією розумів науку про життя, про 

зв’язки організмів з навколишнім середовищем, куди ми відносимо в 

широкому розумінні усі умови існування. 

Є припущення, що вперше термін ―екологія‖ був використаний в 

розумінні ―природознавство‖ натуралістом і письменником Г.Д. Торо 

в книзі ―Життя в лісі‖, яка надрукована в 1858 році. 

Термін довго не отримував визнання і використання. Офіційно 

термін було затверджено у 1910 році на третьому ботанічному конгресі в 

Брюсселі у вигляді понять ―аутекологія‖ – екологія рослини (особини) і 

―синекологія‖ – екологія спільноти. 

Термін почали використовувати не лише в наукових працях. 
У 1913 році засновано Британське екологічне товариство і журнал 

―Journal of Ecology”, а в 1916 році – Американське екологічне 
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товариство. З 1916 року в США видається журнал ―Ecology”. У 20-х роках 
ХХ століття виникла американська школа ―культурної екології‖, в 
працях членів якої використано поняття ―екологія людини‖. Зокрема, 
в 1921 році Берроуз Х. видав книгу ―Географія як людська екологія‖. 

Поняття ―екологія‖ починають поширювати на питання методології 
вивчення об’єктів. У 1935 році Тенслі А. (США) ввів поняття 
―екологічна система‖, а Троль К. (Німеччина) – ―екологія ландшафту‖. 

Особливо широке використання термін ―екологія‖ почав набирати 
у другій половині ХХ століття, коли люди відчули погіршення стану 
середовища свого існування. Поширення йшло як в бік подрібнення 
об’єктів спостереження або характеристики окремих властивостей, 
наприклад, поведінки тварин чи захворювань, так і у сферу 
нематеріального світу. Академік Ліхачов Д.В. запропонував термін 
―екологія культури‖. З’явилися поняття ―екологія творчості‖, ―екологічна 
свідомість‖, ―соціальна екологія‖, ―екологічна ситуація‖, ―екологічна 
культура‖. Деякі фахівці вважали доцільним використання терміну 
―екологія‖ замість звичних загальновизначених. Наприклад, розглядається 
―екологія природного відтворення сосни‖, ―екологічна оцінка кормових 
угідь‖, ―екологічна фізіологія‖. Широке розповсюдження термін отримав 
для характеристики впливу людської діяльності – інженерна екологія, 
техноекологія, урбоекологія, екологія міста, екологія урбанізованих 
систем, прикладна екологія, екологічні наслідки антропогенного впливу 
таке інше. 

Дехто розглядає екологію ширше, ніж самостійну науку, тобто як 
світогляд. 

Значне вживання термін має в офіційних матеріалах (стандартах, 
інструкціях, таке інше) – екологічна експертиза, екологічний проект, 
екологічна політика, екологічна мережа, екологічний календар, екологічна 
освіта, екологічна інформація, екологічно вразлива держава (територія), 
екологічна карта. 

Термін широко використовується в побуті та в засобах масової 
інформації. І тут кожен вкладає свій зміст. Диктор телебачення: 
―Вживання алкоголю та погана екологія зашкоджують вашій печінці‖. 
Бабуся на базарі: ―Проклята екологія згубила на городі огірки‖. 
Президент країни: ―Екологія взяла нас за горло‖. Назва міжнародного 
фестивалю мистецтва: ―Екологія природи – екологія душі‖. Мер 
міста: ―Екологія міського середовища‖. Прикладів безліч. 

Чим же пояснити ―бум‖ терміну, який з’явився для визначення 

напряму досліджень і вміщує в собі поняття ―наука‖? Головна 

причина – звучність, влучність, зручність слова. Для чого говорити 

―внаслідок забруднення природного навколишнього середовища...‖, 



Добровольський В.В.  

 

8 

сказав ―погана екологія‖ – і тебе всі зрозуміли. Фахівець поблажливо 

посміхнеться з твоєї необізнаності, дилетант – киває головою в знак 

згоди. Як тут не згадати Гілярова О.М., котрий писав у 1990 році: 

―Немає нічого дивного в тому, що це зручне, ємке слово, багато разів 

повторене засобами масової інформації, втратило значення наукового 

терміну і придбало важливий соціальний, а інколи і політичний зміст‖. 

Але не треба, по-перше, погоджуватись з тим, що слово ―екологія‖ 

втратило значення наукового терміну, а по-друге, вживати термін 

―екологія‖ без достатньої підстави. 

 

Контрольні запитання та завдання 

 

1. Що означає слово “екологія”? 

2. Коли, де і відносно чого офіційно затверджено термін “екологія”? 

3. Який зміст, на Вашу думку, вклав Д. Лихачов у поняття 

“екологія культури”? 

4. Чим пояснити широке вживання слова “екологія”? 

5. Пояснити, у чому некоректність словосполучень: 

 екологія душі; 

 погана екологія; 

 екологія змушує; 

 екологічна оцінка поля; 

 екологія творчості; 

 екологічно чиста продукція; 

 екологія навколишнього 

середовища; 

 екологія, у якій ми живемо; 

 екологія стала проблемою; 

 екологічні умови країни; 

 екологічне навантаження; 

 екологія України; 

 це загрожує екології. 

1.2. Екологія як наука 

 

 Еволюція природничих досліджень. 

 Циліндр “таємниць природи”. 

 Диференціація наук. 

 НТП як засіб підвищення продуктивності праці. 

 Негативні наслідки від спеціалізації вчених. 

 Екологічна експертиза як засіб об’єктивності рішень. 

 Актуальність проблеми інтеграції знань. 

 Різні тлумачення екології як науки біологами, географами та 

вченими інших наук. 

Експоненційна залежність  .................................................................... 38 

Емерджентність  .................................................................................... 146 

Енергія  .............................................................................. 44, 55, 139, 149 

Енергетика  ...................................................................................... 84, 148 

 

Є 

Європейський Союз  ..................................................................... 195, 198 

 

Ж 

Жива речовина  ....................................................................................... 26 

Живлення процес  ................................................................................... 33 

 

З 

Забруднення  ............................................................................. 69, 77, 231 

Залежність ―від миші до слона‖  ........................................................... 38 

Заповідна справа  ............................................................................ 61, 126 

Захист атмосфери  ................................................................................. 124 

Захист Світового океану  ..................................................................... 115 

Зв’язок прямий і зворотній  ............................................................. 16, 60 

Згустки життя  ......................................................................................... 49 

Земельні угіддя  ....................................................................................... 63 

Знелісення  ....................................................................................... 75, 117 

 

І 

Індекс людського розвитку  ................................................................. 152 

Історичні хвилі життя  ............................................................................ 27 

 

К 

Кислотність опадів ................................................................................. 82 

Клімат  ................................................................................................... 118 

Коеволюція  ........................................................................................... 190 

Коефіцієнт використання їжі  .............................................................. 138 

Коефіцієнт використання природного ресурсу  ............................. 72, 96 

Коефіцієнт корисної дії  ........................................... 72, 96, 138, 139, 166 

Комахи  .................................................................................................... 27 

Комунальне господарство  ................................................................... 170 

Конвенція про біорізноманіття  ........................................................... 118 

Конкуренція  .......................................................................................... 142 

Космічний вплив  .................................................................................... 43 

Криль  ....................................................................................................... 27 



А 

Адаптація  ................................................................................................ 37 

Антициклон  ............................................................................................ 30 

Антропогенний вплив  .......................................................... 71, 78, 80, 91 

Аудит  .................................................................................................... 110 

 

Б 

Бентос  ...................................................................................................... 27 

Біогеографія  ............................................................................................ 14 

Біосфера  ......................................... 39, 41, 42, 58, 100, 134, 145, 146, 163 

Біфуркація  ............................................................................................. 145 

 

В 

Викиди  .................................................................................. 155, 160, 174 

Вода  ......................................................................................... 22, 171, 228 

Водний баланс  ........................................................................................ 51 

 

Г 

Гідросфера  .............................................................................................. 27 

Глобальні екосистеми  ............................................................................ 39 

Гранично допустимий  ......................................................... 110, 131, 229 

Ґрунт  .................................................................................. 25, 83, 228, 237 

Гумус  ....................................................................................................... 25 

 

Д 

Декларація Ріо  .............................................................................. 116, 191 

Деревина  ............................................................................................... 184 

Джерело впливу  ..................................................................................... 36 

 

Е 

Екологізація . ......................................................................................... 213 

Екологічна характеристика  ............................................................. 9, 227 

Екологічно чистий  ................................................................................. 83 

Експертиза  ............................................................................................ 111 

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 
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 Місце екології в масиві сучасних наук. 

 Структура екології як науки. 

 Поняття “екологічна характеристика”. 

 Зміст ТОЕ. 

 Визначення екології. 

 

Наукове дослідження взаємовпливу представників неживої та живої 

природи, тобто екологічні дослідження, велися фахівцями задовго до 

появи терміну ―екологія‖. Вчителі й сучасники Геккеля Е. всесвітньо 

відомі Ламарк Ж., Гумбольдт О., Мальтус Т., Дарвіни Е. і Ч., Уоллес А., 

Котта Г., Лібіх Ю., Шмарда Л. та інші незалежно від того, ким їх 

вважали (чи вважають), фактично були екологами. 

Ретельний аналіз наукової діяльності натуралістів ХІХ століття 

виявляє універсалізм, широту інтересів. Як правило, починали вони з 

вивчення об’єктів неживої природи, як менш складних порівняно з 

біологічними. Дарвін Ч. після повернення з експедиції надрукував 

―Подорож натураліста навколо світу на кораблі ―Бігль‖ (1839). У 1842 році 

виходе його робота ―Будова і розподіл коралових рифів‖, в 1844 – 

―Геологічні спостереження над вулканічними островами‖, в 1846 – 

―Геологічні спостереження над Південною Америкою‖. І лише через 

тринадцять років вийдуть ―Походження видів...‖. 

Необхідність комплексного підходу в природничих дослідженнях 

обґрунтовували й інші вчені. Всесвітньо відомий Сеченов І.М. у 1861 році 

писав: ―...організм без зовнішнього середовища, яке підтримує його 

існування, неможливий, тому в наукове визначення організму повинно 

входити і середовище...‖. 

Дослідження екологічного спрямування проводились і в більш 

ранні періоди. У 1660 році Роберт Бойль (1627-1691) – англійський 

хімік і фізик – встановив, що зниження тиску атмосферного повітря 

негативно впливає на процеси дихання тварин. Вчений-енциклопедист 

Ломоносов Михайло Васильович (1711-1765) в праці ―О слоях 

земных‖ розглядав питання еволюції рослинного і тваринного світу, 

вказував на необхідність вивчення причин змін у природі. 

Це були часи великих географічних подорожей, відкрить, розвитку 

природничих наук. Пізніше буде період технічних наук. А перед цим – в 

середні віки – панування богослов’я та схоластики. 
Перші спроби узагальнення людського досвіду пізнання природи 

були зроблені в стародавні часи. Грецький філософ Аристотель 
(384-322 роки до н.е.) в роботах ―Про вивчення тварин‖, ―Про частини 
тварин‖, ―Про виникнення тварин‖ описав більше 500 видів відомих 
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йому тварин і розповів про їх поведінку – міграцію, зимову сплячку, 
самозахист і паразитизм. Його учень Теофраст з Ересу написав 
трактати ―Про вивчення рослин‖ та Фізіологія рослин‖, в яких привів 
відомості про залежність особливостей рослин від клімату і ґрунту. 

У Стародавній Індії в епічних поемах ―Махабхарата‖ і ―Рамаяна‖ 
(VI-IV століття до н.е.) опис 50-ти видів тварин виконано одночасно з 
аналізом середовища їх існування. 

У вищевказаних роботах узагальнено не лише дослідження авторів, а 
й попередній досвід людства. Тому з повним правом треба вважати, 
що екологічні спостереження як перший етап наукової діяльності 
розпочалися одночасно з появою людства. Для свого існування людині 
треба було враховувати вплив пори року на наявність їжі, залежність 
кількості злаків від атмосферних опадів чи рівня річкової води, поведінку 
тварин протягом доби й таке інше. Спостережливість була обов’язковою 
умовою виживання сім’ї чи племені. Досвід спостережень природних 
явищ передавався поколінням, накопичувався, перетворювався в знання 
взаємовпливу окремих факторів. 

Якщо уявити у вигляді об’єму циліндра (рис. 1.1. а) сукупність 
явищ, процесів, параметрів, характеристик природи, “таємниць природи”, 
то на зорі людства їх пізнання можна відобразити у вигляді окремих 
крапок – малочисельних і розрізнених. З початком розподілу видів 
людської діяльності процес пізнання природи активізувався – цим 
ремеслом займалися найбільш талановиті представники суспільства, 
які увійшли в історію людства характеризуючись, перш за все, своїм 
універсалізмом. З часом наукова діяльність починає розділятися за 
напрямками – математика, астрономія, гідрологія, мінералогія, жива 
природа (рис. 1.1. б). 

З цього приводу Е. Голдсміт – керівник журналу ―Еколог‖ (США) – 
стверджував: “Біосфера не пристосована до розподілу, але саме так 
вчинили із знаннями”. 

Диференціалізація процесу пізнання природи йшла в двох напрямках. 
По-перше, звуження сектору кожної науки і зростання числа наук 
внаслідок збільшення спеціалізації вчених. По-друге, у кожному 
секторі збільшення знань відбувалось, головним чином, за рахунок 
проникнення в глибини об’єкта досліджень, у мікросвіт, що розділило 
масив знань на рівневі стрічки (рис. 1.1. в). 

Таким чином, суцільний масив пізнання розділився як за напрямками 
наук, так і за розмірами об’єкта пізнання. Вузька спеціалізація вчених 
дозволила значно збільшити об’єм людських знань, особливо в ХХ столітті 
завдяки досягненням науково-технічного прогресу (НТП). Наука поступово 
перетворилась у безпосередню продуктивну силу – її досягнення 
дозволяли створювати ефективні технології. 
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Рис. 1.1. Циліндр таємниць природи: 
а) період первісних комплексних спостережень; б) період початку спеціалізованих 

досліджень; в) період спеціалізації вчених: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – напрямки наукової 

діяльності, A, B, C, D – рівні досліджень (A – рівень частки—молекула, атом і його 

складові, клітина, кристал тощо; B – рівень цілого – організм, речовина, машина тощо; 

C – рівень спільнот – популяція, басейн річковий, завод тощо; D – макрорівень – вид, 

континент, природна сфера, промислова галузь тощо) 

Метою кожної науки є вивчення відповідного сектора людського 
довкілля, виявлення законів, закономірностей, правил з метою подальшого 

використання. Досягнення наук різноманітні й відрізняються об’ємом 

пізнання як за секторами, так і за рівнями. Головним рушійним мотивом 

наукових досліджень є практичні потреби суспільства. Необхідність 
орієнтуватись в морі викликала розвиток астрономії, а вимоги 

сільського господарства в теплих, але посушливих регіонах зародили 

гідрологію – теоретичну основу зрошувального землеробства. У XVII

-XIX ст. велися переважно природничі дослідження, а кінець ХІХ і 
XХ століття увійдуть в історію як період технічних наук. 

Завдяки техніці фізичні можливості людини збільшилися в тисячі 

разів. Змінилися природні виміри часу, відстані, кількості. Людина 

для себе і для багатьох інших представників біосфери змінила природні 
біоритми на організаційні цикли. Сучасні транспорті засоби й системи 

інформації та зв’язку не тільки принципово відрізняються від природних, 

а й можуть суперечити законам макросвіту (наприклад, можливість 
потрапити у вчорашній день, рухаючись зі сходу на захід). Штучні 

моря, велетенські електричні станції та інші гігантські інженерні 

споруди характеризуються такою концентрацією речовини й енергії, 

яка в природніх умовах вважається екстремальною і часто призводить 
до катаклізму. 

Значний вплив на природу людської діяльності було давно відмічено 

різними вченими. Так, іще у 1864 році в США вийшла книга Георга 
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(Джорджа) Марша ―Людина і природа, або про вплив людини на 

зміни фізико-географічних умов природи‖, у якій, зокрема, вказано 

наступне: ―Заплановані зміни, які відбуваються внаслідок людської 

діяльності, мають велике значення, але вони мізерні порівняно з 

незапланованими наслідками, які витікають з людської діяльності‖. 

У цілому технічні науки дали можливість людям значно збільшити 

ефективність праці, полегшити її умови, фантастично покращити побутові 

умови. Людство в середині ХХ століття на своєму матеріальному 

добробуті відчуло практичну користь від наукової діяльності. Вчені 

стали найбільш авторитетною, шанованою частиною людства. Рекомендації 

вчених без обговорення і сумніву приймалися урядами й політиками, 

не кажучи вже про широкі верстви населення. А вчені з свого боку 

намагалися віддячити наполегливою працею, для підвищення ефективності 

якої вимагалася все більш вузька спеціалізація. 

Але разом з позитивними наслідками спеціалізації вчених на 

діяльності у вузькій галузі науки чи на певному рівні досліджень в 

секторі галузевих знань диференціація процесу пізнання призвела до 

втрати головного, що характеризує природу – єдність, нерозривність, 

взаємовплив окремих складових і проявів. Фахівці з гносеології 

вважають це однією з головних причин значного погіршення стану 

природного середовища. Досягнення окремих галузевих наук 

сприймалися людьми абсолютно як самостійні, незалежні від інших 

наук. Впровадження в практику рекомендацій галузевих вчених дуже 

часто в кінцевому результаті виявлялися малоефективними чи навіть 

шкідливими внаслідок негативного побічного непередбаченого (часто 

віддаленого в часі і просторі) наслідку. Так трапилось з використанням 

ДДТ та інших штучних хімічних речовин, з сучасними методами 

використання ядерної енергії, з штучними морями на рівнинних 

річках та багато іншого. Людство відчуло негативний вплив цих рішень 

на середовище свого існування, стан якого значно погіршився. 

Люди зрозуміли, що нове рішення неможливо базувати лише на 

досягненні окремої науки. Потрібне всебічне комплексне обґрунтування, 

яке неможливо отримати на знаннях однієї галузевої науки. Практична 

необхідність захистити людей і природу від некомплексних рекомендацій 

галузевих фахівців була офіційно визнана прийняттям у кінці ХХ століття 

в різних державах, серед яких є й Україна, Закону про екологічну 

експертизу, яким передбачається оцінка не лише економічних показників 

проекту, а і соціальні наслідки, вплив на природне середовище та 

історичні пам’ятки. Але ця комплексна експертиза проводиться на 

заключному етапі розробки низки практичних проектних документів і 
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Х 
Хемосинтез – процес синтезу органічних речовин з вуглекислого газу 
за рахунок енергії окислення аміаку, сірководню та інших речовин, 
який здійснюється певними мікроорганізмами в процесі їх життєдіяльності. 

 

Ц 
Цвітіння води – масовий розвиток планктонних водоростей біля поверхні 
води: слабке – біомаса водоростей в межах 0,5-0,9 мг/л; помірне – 1,0-
9,9 мг/л; інтенсивне – 10,0-99,9 мг/л; гіперцвітіння – більше 100 мг/л. 
 

Ценоз – будь-яке біотичне угруповання. 
 

Цикл біогеохімічний – колообіг хімічних речовин з неорганічної 
природи через рослинні і тваринні організми знову до кісного середовища, 
який відбувається за рахунок енергії (головним чином – сонячної). 
 

Ч 
Червона книга України* – офіційний державний документ, який 
містить перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, 
видів тваринного і рослинного світів у межах території України, її 
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, 
а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів тваринного і 
рослинного світів та заходи щодо їх збереження і відтворення. До 
Червоної книги України, у першу чергу, заносяться реліктові та ендемічні 
види, види, що знаходяться на межі ареалу, що мають особливу 
наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується 
внаслідок господарської діяльності людини. 
 

Щ 
Щільність популяції – середнє число особин на одиницю площини 
чи об’єму. 
 

Я 
Якість води* – характеристика складу і властивостей води, яка визначає 
її придатність для конкретних цілей використання. 
 

Якість природної системи динамічна – здібність системи змінюватися 
і зберігати структурно-функціональні особливості в часі. 
 

Якість середовища – відповідність природних умов потребам людей 
чи інших живих організмів. 
 

Ярусність – розподіл рослинної спільноти на яруси та інші структурні 
й (або) функціональні горизонтальні підрозділи. 
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Толерантність (пластичність) екологічна – здатність організму 
витримувати відхилення факторів середовища від оптимального для 
нього значення. 
 

Транспірація – явище руху води з ґрунту через живу речовину з 
випаровуванням в атмосферу (ґрунт – корінь – стовбур – лист – 
атмосфера). 
 

Тривалість існування виду – час від виникнення виду до повного 
вимирання його представників, який дорівнює для птахів 2 млн років, 
для ссавців 800 тис. років. 
 

Тривалість життя: 
абсолютна – період існування особини від моменту народження 

до смерті; 
видова – середній максимальний вік особин даного виду за благо 

приємних умов життя; 
очікувана – кількість років, яку в середньому проживуть представники 

певного покоління за умов, що смертність у них буде 
дорівнювати сучасному рівню смертності за певними віковими 
групами; 

середня – середній вік, якого сягають особи даної статистичної вибірки; 
екологічна (реальна) – середній вік особин виду в природних 

умовах існування, який менше видового в декілька разів. 
 

У 
Уріз води* - межа води на березі водного об’єкта (берегова лінія). 
 

Ф 
Фактор екологічний – будь-яка умова середовища, на яку живе реагує 
реакціями пристосування, якщо значення фактору не сягає летальної 
величини. Фактори екологічні діляться на абіотичні (температура, 
вологість, склад газів тощо), біотичні (хижацтво, мутагенність тощо), 
антропогенні (викликані діяльністю людини). 
 

Фауна – історично утворена сукупність всіх видів тварин, що проживають 
на певній території. 
 

Філогенез – процес історичного розвитку організмів. 
 

Фітобентос – сукупність рослинних організмів, які проживають на дні 
водоймища. 
 

Флора – історично утворена сукупність видів рослин, які проживають 
на певній території. 
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тому не може орієнтувати науковців на найкращий варіант на самому 

початку процесу створення нового рішення. Це може зробити лише 

сама наука. Тобто постає питання про організаційне вдосконалення 

науки як сфери людської діяльності. 

На це привернув увагу Докучаєв В.В. іще сто років тому: “...вивчаються 

окремі об’єкти, а не їхні співвідношення, не той генетичний, віковічний і 

завжди закономірний зв’язок, який існує між силами, тілами і явищами, 

між мертвою і живою природою... А саме ці співвідношення, ці 

закономірності взаємодії складають сутність пізнання істини...”. 

Британський біолог Дж. Вуджер стверджував, що “повинна бути 

більш загальна наука, яка не поглиблюючись в деталі, зв’язувала б 

різні спеціальні науки і намагалась синтезувати найбільш вагомі 

результати, досягнуті цими науками.” 

Багато фахівців вважають цією наукою ноосферологію. Ось що з 

цього приводу писали у 1995 році Дорогунцов С.І. і Травлєєв А.П.: 

―Ноосферологія – наука нова, створена генієм Вернадського В.І. Ця 

наука загальнопланетарна, міждисциплінарна. Вона залучає для вирішення 

своїх проблем фахівців з фундаментальної екології, географії,  

геології, математики, інших галузей сучасного природознавства та 

суспільствознавства‖. Близьким за змістом є термін ―геосозоологія‖, 

запропонований Стойко С.М. для визначення науки про охорону 

біосфери як планетарної екологічної системи. Є пропозиція враховувати 

сучасні наукові досягнення розподілом екології на дві науки – 

традиційну екологію і неоекологію, тобто нову сучасну екологію. 

(Некос В.Ю.). Туниця Ю.Ю. вказує на зародження нової науки – 

екологічної економії – завданням якої є обґрунтування стратегії 

сталого (надійного) розвитку людства. 

Незважаючи на різні назви, йдеться про одну науку – науку, яка 

повинна вказати людству шлях спасіння від самознищення, шлях 

переходу від сучасного суспільства до принципово відмінного по 

відношенню до довкілля. Для Вернадського В.І. це означало перехід 

від біосфери до ноосфери, для Мойсеєва М.М. – це коеволюція 

людини й біосфери, за документами ООН – це перехід людства на 

шлях ―надійного розвитку‖. Характерною вимогою до цієї нової 

науки є універсалізм, інтегрованість, використання досягнень практично 

всіх традиційних наук. 
Як раніше, нова вузько профільована наука виникала на міцному 

фундаменті попередніх досліджень відокремлюючись від якоїсь традиційної 
науки, не зашкоджувала науці-матері, а навпаки доповнювала і 
стимулювала її, так, нова інтеґрована наука повинна знайти свою нішу 
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не порушуючи традиційні зв’язки в комплексі загально-людської науки. 
Ця наука не може поглинути всі традиційні чи стояти над іншими. 

Враховуючи, що наука – це дуже динамічна сфера людської 
діяльності і знаходиться в постійному розвитку, логічно припустити, 
що нова інтегрована наука не з’явиться раптом, а виникне на базі 
існуючої. Ця існуюча наука повинна відрізнятися від інших широтою 
інтересів. Такою наукою є філософія. Але фахівці твердять, що 
філософія не може обмежитись пошуком відповіді на нехай життєво 
важливу, але утилітарну задачу. 

Такою наукою може стати екологія, якщо її не обмежувати рамкою 
біологічних або географічних наук. З цього приводу у вчених єдності 
немає. Багато фахівців, у тому числі відомі українські (Голубець М.А., 
Кучерявий В.П. та інші), вважають екологію розділом біології, посилаючись 
при цьому на авторитет Геккеля Е. З приводу останнього слід зазначити 
наступне. 

У доповнення до приведених в розділі 1.1. відомостей про вживання з 
самого початку терміну в більш широкому розумінні, ніж біологічний 
наведемо такий факт. В 1899 році була надрукована книга ―Світові 
загадки‖, у якій вельмишановний біолог Геккель Е. на основі механістичних 
принципів і теорії еволюції зробив спробу дати загальне пояснення 
природних і суспільних явищ. Тим самим він не лише визнав 
наявність взаємозв’язків між матеріальними і нематеріальними 
складовими довкілля, що стверджує сучасна соціальна екологія, а і 
наявність загальнопланетарних, тобто екологічних законів. 

Групі ―біотичних екологів‖ протистоять географи, які відносять 
екологію до географічних наук. Зокрема, відомий французький 
вчений Ж. Леме вважає екологію одним з трьох розділів біогеографії. 

Немає єдності і в стані біологів – авторитетні вчені Гіляров О.М., 
Реймерс М.Ф., Одум Ю. і багато інших визнають доцільність розширення 
екології за межі біології. 

Фактично таке розширення уже відбулося незалежно від наукових 
дискусій. Сьогодні екологія займається колом питань, що значно 
перевищують біологічний і географічний сектори науки разом узяті. 

Вчені не можуть ігнорувати реальне місце екології в сучасній 
науці. Треба визнати, що на наших очах екологія стає інтеґральною 
наукою майбутнього, або, в крайньому випадку, – фундаментом тієї 
майбутньої науки. 

У цих умовах принципово важливим є визначення місця екології в 
масиві наук, її меж і взаємозв’язків з традиційними науками. 

Екології належить особливе місце серед сучасних наук як за 
метою, так і за засобами досягнення мети (методологією). Екологія 
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біотичних і біогенних складових; 3) відносно обмежена в просторі 
внутрішньо однорідна природна система функціонально взаємопов’язаних 
живих організмів і оточуючого абіотичного середовища, яка характеризується 
певним енергетичним станом, типом і швидкістю обміну речовиною 
та інформацією. 
 

Ситуація екологічна надзвичайна* – ситуація, за якої на окремій 
місцевості сталися негативні зміни у навколишньому природному 
середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з 
боку держави. 
 

Смертність – число померлих чи загиблих особин по відношенню до 
умовного їх числа (100 або 1000) в популяції. 
 

Ставок* – штучно створена водойма місткістю не більше 1 млн. куб. м. 
 

Стагнація – 1) природне явище дефіциту кисню у водоймищі, що призводить 
до замору – масової загибелі водних організмів; 2) затримка розвитку. 
 

Стійкість екосистеми – здатність системи протистояти дії зовнішніх 
факторів і зберігати структуру та функціональні особливості. 
 

Стрічаність виду – доля пробних ділянок на дослідному полігоні, на 
яких вид вдалося знайти. Одна з основних характеристик рослинного 
покриву в екології. 
 

Субстрат – опорний екологічний компонент, харчове середовище 
рослин та мікроорганізмів: ґрунт – для наземних, товща води – для 
планктону, ґрунт водойми – для бентосу. 
 

Сукцесія – послідовна заміна біоценозів, що спадково виникає на 
території внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів. 
 

Сфера – частина природного середовища, переважним компонентом 
якої є відповідна речовина: вода – для гідросфери, гази – для атмосфери, 
тверда речовина для літосфери. Біосфера складається з живої речовини 
й кісного середовища її існування. Антропосфера – це сфера людської 
діяльності, яка складається з техносфери (штучних споруд виробничого 
призначення) та соціосфери (комплекси матеріальних і нематеріальних 
складових, призначених для задоволення соціальних потреб людини 
та суспільства). 
 

Т 
Таксон – систематична категорія в біології: підвид, вид, рід тощо. 
 

Токсикант – отруйна речовина. 
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Ресурси: 
природні – природні об’єкти і явища, які використовуються для 

прямого і непрямого споживання з метою задоволення 
потреб людей; 

екологічні – сукупність компонентів, що утворюють середовище 
і забезпечують екологічний баланс в біосфері. 

 

Рівновага природна – екологічна рівновага, яка утворена на балансі 
незмінених чи слабко змінених людською діяльністю природних 
процесів. Індикатором природної рівноваги є здатність природних 
систем розвиватися з досягненням клімаксу шляхом сукцесії. 
 

Родовища корисних копалин* – це нагромадження мінеральних 
речовин в надрах, на поверхні землі, у джерелах вод та газів, на дні 
водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання є придатними 
для промислового використання. 
 

Рослинний світ* – сукупність усіх видів рослин, а також грибів та 
утворенних ними угруповань на певній території. 
 

С 
Самоочищення води (ґрунту тощо) – ліквідація забруднення природними 
абіотичними факторами середовища і під час життєдіяльності природно 
проживаючих організмів. 
 

Саморегуляція – здібність екологічної системи відновлювати баланс 
внутрішніх властивостей після будь-якого природного чи антропогенного 
впливу. Саморегуляція базується на принципі зворотного зв’язку окремих 
складових системи. 
 

Симбіоз – тип взаємовідносин організмів, який характеризується 
взаємовигідним співжиттям двох чи більшої кількості видів, наприклад, 
гриба і мікроорганізмів у складі тіла лишайника. 
 

Синойкія (квартирантство) – тип взаємодії двох організмів, коли один 
з них отримує користь без шкоди іншому. 
 

Система екологічна: 1) спільнота живих істот і середовище їх існування, 
поєднаних в єдине функціонально ціле завдяки взаємозалежності і 
причинно-наслідкових зв’язків між окремими компонентами; 2) сукупність 
біотичних компонентів і абіотичних джерел речовини і енергії, єдність і 
функціональний зв’язок яких в межах характерного для певної ділянки 
біосфери часу і простору забезпечують перевагу внутрішніх закономірних 
переміщень речовини, енергії та інформації над зовнішнім обміном, що 
гарантує невизначено довгу саморегуляцію цілого під керуючим впливом 
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більшою мірою використовує досягнення традиційних наук, ніж займається 
самостійним вивченням природи з метою отримання даних первинних 
спостережень. Головне в екології – узагальнення результатів традиційних 
наук з ціллю отримання нового наукового продукту комплексного 
характеру. Практична мета екології значно ширша за мету будь-якої 
традиційної науки, а саме – вдосконалення взаємовідносин між людьми 
й природою, обґрунтування шляху стійкого розвитку біосфери Землі і 
людства як частини біосфери. 

Інтеґруюча роль екології не означає охоплення нею всього об’єму 

циліндра масиву наук. Її місце визначається необхідністю отримання 

продукту кожної з традиційних наук в узагальненому вигляді та 

інтегрування цих матеріалів з подальшою обробкою. 

Повернемося до рис. 1.1. Екологія на зображенні 1.1. в) повинна 

зайняти таке місце, яке дозволить найкращим шляхом спілкуватися з 

усіма традиційними науками, не затруднюючи їх функціонування. 

Такою нішою буде вісесиметричний циліндр малого діаметра, 

розташований всередині (рис. 1.2). 

Цей циліндр не охоплює мікрорівень А, що відповідає історичному 

визначенню поняття екології, яке поділяє більшість сучасних екологів. 

Внаслідок центрального місцезнаходження екологія охоплює певну 

частину всіх традиційних наук, залишаючи недоторканими мікрорівень і 

більшу частину масиву традиційних наук на інших рівнях. То – зона 

діяльності представників традиційних наук. 

Рис. 1.2. Місце екології в масиві наук (а) і структура екологій (б): 
1, 2, 3, 4, 5, 6 – традиційні науки; Х – екологічна характеристика; ЗЗ – загальний закон; 

ЧЗ – частковий закон; КНП – комплексний науковий продукт (науковий продукт екології); 

A, B, C, D – рівні об’єктів наук (частка, ціле, сукупність, макро) 

(інше в тексті) 
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У межах центрального циліндра розміщено масив інтересів вчених-

екологів, які співпрацюють з представниками відповідних галузевих 

наук. Необхідна інформація надходить з секторів традиційних наук в 

зону Е у вигляді часткових законів та екологічних характеристик 

(біотичних характеристик об’єктів живої природи й абіотичних 

характеристик – для неживих об’єктів). Характеристикою є графічне 

чи аналітичне представлення залежності показника чи властивості 

об’єкта від показників зовнішнього впливу. 

Використання поняття ―характеристика‖ дозволяє чітко провести 

межу між традиційною наукою та екологією. Якщо вивченням 

внутрішніх особливостей об’єкта займається відповідна традиційна 

наука, то для екологів цей об’єкт – ―чорний ящик‖, властивості якого 

відображені у вигляді характеристик. Що відбувається в ―чорному 

ящику‖, еколога не цікавить. Характеристика дає повну інформацію 

про реакцію об’єкта на зміну зовнішнього впливу за схемою: дія 

(прямий зв’язок)  реакція (зворотній зв’язок). 

Як відомо, чіткого розмежування між класичними (традиційними) 

науками немає. Між ними існують зони перехідних знань, наприклад, 

для хімії – фізична хімія, біохімія, геохімія. Екологія не є вийнятком – 

між нею та існуючими напрямками наук розміщується перехідна 

зона. Тому циліндр Е складається з двох частин – центральної, яка 

являє собою теоретичні основи екології (ТОЕ) (або – загальну екологію), 

та зовнішнього кільця прикладної екології (ПЕ), утвореного секторами, у 

кожному з яких зконцентровано екологічні аспекти знань відповідного 

традиційного наукового напрямку (рис 1.2. б)). 

Предметом ТОЕ є теорія екологічних систем, загальні закони, 

питання методології, теорія екологічного моніторингу, обґрунтування 

шляху сталого розвитку, теорія екологічної експертизи, нормування 

антропогенного навантаження на екосистеми, екологічні ризик і 

безпека тощо. Між ТОЕ та секторами галузевої екології відбувається 

взаємний обмін інформацією – ТОЕ забезпечує наукове обґрунтування 

практичних рішень, які виробляються в галузі, а в зворотньому напрямку 

до ТОЕ надходить фактичний матеріал екологічного характеру, 

напрацьований відповідною наукою і оброблений до вигляду характеристик. 
Сучасний стан екології характеризується тим, що основна робота 

виконується в перехідних секторах, тобто в області прикладної екології. 
Пояснюється це декількома причинами. По-перше, традиційним наукам, 
які мають історичний досвід, перевірену методологію, наукові кадри, 
теоретичну й експериментальну базу, неважко розширити сферу діяльності 
і розробити нові екологічні аспекти. По-друге, стрімке погіршення 
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Прибережна захисна смуга* – частина водоохоронної зони відповідної 
ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на якій встановлено більш 
суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території 
водоохоронної зони. 
 

Прибережні морські природні ландшафти* – природні ландшафти, 
до складу яких входять наземні (суходільні) і морські (водні) природні 
комплекси та об’єкти. 
 

Природний коридор* – природна або приведена до природного стану 
ділянка землі чи водної поверхні, яка на різних рівнях просторової 
організації екологічної мережі забезпечує для природного середовища 
умови безперервності, системної єдності та функції біокомунікації. 
 

Природний ландшафт – цілісний природно-територіальний комплекс 
з генетично однорідними, одно типовими природними умовами місцевостей, 
які сформувалися в результаті взаємодії компонентів геологічного 
середовища, рельєфу, гідрологічного режиму, ґрунтів і біоценозів. 
 

Природний регіон* – природно-територіальне утворення значної площі, 
суцільність якого визначається характерними для нього фітоландшафтами, 
фізико-географічними, адміністративними та іншими ознаками, що 
характеризуються типовими та унікальними природними комплексами, 
різноманітним рослинним і тваринним світом, і яке виконує регіональну 
екостабілізуючу роль. 
 

Природно-заповідний фонд*: 
природні території та об’єкти – природні заповідники, біосферні 

заповідники, національні природні парки, регіональні 
ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні 
урочища; 

штучно створені об’єкти – ботанічні сади, дендрологічні парки, 
зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. 

 

Продуктивність біологічна – біомаса, яка виробляється популяцією 
на одиниці площі за певний час. 
 

Р 
Рекреаційна ємність – здатність території, яка призначена для відпочинку, 
забезпечити певній кількості відпочиваючих необхідний комфорт. 
 

Рекультивація – штучне поновлення родючості ґрунту і рослинності 
після техногенного порушення природи. 
 

Репродукція – відтворення особин в процесі розмноження. 
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частини диких тварин (роги, шкіра тощо); 
продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо). 

 

Обмін речовин – послідовне перетворення, використання, накопичення 
та витрата речовини й енергії в живих організмах у процесі життя, що 
дає змогу їм зберігатися, розвиватися і самовідновлюватися. 
 

Озеро* – природна западина суші, заповнена прісними або солоними водами. 
 

Океан світовий – глобальна сукупність усіх океанів і морів. Загальний 
об’єм води світового океану складає 1370 млн км3, середня солоність 
води 35 г/кг, середня глибина 3,8 км. 
 

Онтогенез (індивідуальний розвиток організму) – сукупність послідовних 
морфологічних, фізіологічних і біохімічних перетворень, які проходять 
в організмі з моменту його зародження до смерті. 
 

Опад – мертві частини рослин, які падають на поверхню ґрунту чи на 
дно водоймища в період листопаду, гілкопаду, цвітіння тощо. 
 

Опади – кількість води, яка випадає за певний час у визначеній 
географічній точці в різних видах – як дощ, сніг, град, роса. 
 

П 
Параклімакс – біотична спільнота, яка виникла внаслідок зовнішнього 
впливу на клімакс і його руйнування з утворенням іншої сталої спільноти. 
Параклімакс складають найбільш сталі екосистеми в природі, яка 
була порушена діяльністю людей. Приклад – постійне випасання 
худоби на території, яка раніше була лісом. 
 

Пелагіаль – товща моря від його поверхні до межі проникнення 
сонячних променів (до 200-500 м). 
 

Пестициди – хімічні сполуки, які використовуються для захисту рослин, 
деревини, сільськогосподарських продуктів, виробів з шерсті, бавовни і 
шкіри, для регуляції росту і розвитку рослин, для знищення рослин на 
корінні, для відлякування, принаджування чи стерилізації тварин. 
 

Підстилка – шар на поверхні ґрунту відмерлих і опалих частин 
рослин – листя, плодів, квітів, кори та невеликих гілок. 
 

Планктон – сукупність організмів, які пасивно плавають у товщі води, 
не маючи змоги рухатись самостійно. 
 

Популяція* – сукупність особин одного виду із загальними умовами, 
необхідними для підтримання його чисельності на певному рівні впродовж 
тривалого періоду. 
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якості оточуючого людину середовища вимагає прийняття швидких 
практичних заходів. По-третє, відсутність офіційного визнання екології 
як самостійної науки, про що зокрема свідчить відсутність вчених 
ступенів кандидата та доктора екології. Аспіранти, які навчаються за 
напрямом ―Екологія‖ розробляють кандидатські дисертації, які повинні 
відповідати вимогам вчених рад з медицини, аграрних чи технічних 
наук, тобто вимогам прикладної, а не фундаментальної теоретичної 
екології. 

Роль екології не обмежується одностороннім споживанням продукту 
традиційних наук. Існує і зворотній зв’язок у вигляді наукового 
замовлення на поглиблення чи розширення досліджень у певній галузі 
чи з певного питання, відставання в якому не дають змоги виконати 
повноцінне узагальнення. Інтеґруюча й провідна роль екології визначається 
також її науковим узагальнючим значенням – співставляючи та аналізуючи 
досягнення традиційних наук, вона поповнює загальнолюдські знання 
про загальнопланетарні закономірності й закони. 

На заключення приведемо визначення, що ж таке екологія як 
наука. Екологія – це комплексна природничо-суспільна наука, яка, 
інтеґруючи та доповнюючи досягнення традиційних наук, поглиблює 
знання про взаємовплив косної і живої матерії з метою гармонізації 
взаємовідносин між людьми і природою. 

 
Контрольні запитання та завдання 
 
1. Назвати віхові дати в історії екології. 
2. Чим принципово відрізнялося пізнання довкілля за стародавніх 

часів від сучасного? 
3. У чому недолік спеціалізації вчених? 
4. У чому перевага спеціалізації вчених? 
5. Що позитивного отримало людство від НТП? 
6. Учому негативний вплив НТП на природу? 
7. У чому мета екологічної експертизи? 
8. Яку проблему сучасної науки Ви вважаєте найактуальнішою? 
9. Обґрунтуати доцільність використання терміну “екологія” 

для назви нової науки інтегрального призначення. 
10. Обґрунтувати доцільність використання понять “абіотична” 

та “біологічна характеристики”. 
11. Назвати декілька біологічних об’єктів, які в екології розглядаються 

як “чорні ящики”? 
12. Чим відрізняється біологічна характеристика від абіотичної? 

13. Пояснити каталізуюче значення екології для розвитку традиційних 

наук. 
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1.3. Практичне значення екології. Методологія науки 
 

 Пріоритетність практичних задач. 
 Класифікація практичних екологічних задач. 
 Значення екологічного моделювання. 
 Схема процесу математичного моделювання. 
 Причини спрощення об’єкта моделювання. 
 Зміст операції “синтез моделі”. 
 Практичні успіхи екологічного моделювання. 
 

Результати наукової діяльності (науковий продукт) мають для 
людства подвійну цінність – теоретичну у вигляді нових невідомих 
раніше знань про оточуюче людину середовище і практичну у вигляді 
рекомендацій, як ці знання використати. 

Екологія збагатила людські знання головним чином дослідженнями 
біологічного напрямку в XVIII-XIX століттях. Науково-технічний прогрес 
значно ускладнив взаємозв’язки між об’єктами довкілля, що, враховуючи 
незавершеність процесу формування екології як інтегруючої науки, 
загальмувало отримання продукту теоретичних екологічних досліджень. 
В умовах постійного посилення негативного впливу антропогенної 
діяльності на природне середовище головна увага екологів приділяється 
вирішенню нагальних практичних задач. Теоретичною базою для такої 
роботи є, головним чином, наукові досягнення традиційних наук. 

Спектр практичних задач, які необхідно постійно вирішувати фахівцям-
екологам, важко охопити повністю. На рис. 1.3 представлена спрощена 
схема класифікації цих задач. 

Практична задача 

мета задачі 

прогноз 

експертиза 

управління 

короткостроковий 

довгостроковий 

стану довкілля 

проектних матеріалів 

державні стандарти 

нормативні документи 

системи управління 

рівень задачі 

планетарний 

регіональний 

державний 

місцевий 

Рис.1.3. Класифікація практичних екологічних задач  
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Мутація – раптова спадкова зміна організму, окремих його частин, 
ознак, властивостей. 
 

Н 
Навантаженість антропогенна – ступінь прямого чи опосередкованого 
впливу людей та їх господарства на природу в цілому чи на її окремі 
компоненти (ландшафти, ресурси, види тварин тощо). 
 

Навколишнє природне середовище* – сукупність природних і 
природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси (як залучені 
у господарський обіг, так і не використані у народному господарстві 
в даний період) – земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша 
рослинність, тваринний світ, ландшафти та інші природні комплекси. 
 

Надійність екологічна – здібність екосистеми саморегулюватися і відносно 
повно самовідновлюватися в межах еволюційного відрізка її існування. 
Надійність характеризується збереженням структури, функцій, напрямку 
розвитку екосистеми. 
 

Населення – сукупність всіх особин тварин різних видів, які проживають 
на певній території або сукупність всіх особин одного виду тварин, 
зокрема людей. 
 

Ніша екологічна – функціональне місце виду в екосистемі, яке 
визначається його зв’язками з іншими видами та абіотичними факторами 
середовища. Це сукупність умов життя, які відповідають вимогам 
виду (популяції). 
 

Норматив екологічний, норматив гранично допустимого впливу 
фізичних та біологічних факторів* – норматив, який встановлюється 
для кожного джерела акустичного, електромагнітного, іонізуючого та 
інших фізичних і біологічних факторів на рівні, за якого фізичний та 
біологічний вплив усіх джерел у цьому районі з урахуванням перспектив 
його розвитку в період терміну дії встановленого нормативу не призведе до 
перевищення нормативів екологічної безпеки (за найбільш суворим 
нормативом). 
 

О 
Об’єкти тваринного світу*: 

дикі тварини – хордові, у т.ч. хребетні (ссавці, птахи, плазуни, 
земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, 
молюски, голкошкірі та інші) в усьому їхньому видовому 
і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (яйця, 
ембріони, лялечки тощо), які перебувають у стані природної 
волі, утримуються у напіввільних умовах чи у неволі; 
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за рахунок лісоводчиських заходів: лісонасадженням, зміною породного 
та вікового складу деревинно-чагарникової рослинності, оптимізацією 
співвідношення залісеної території з безлісовою тощо. 
 

Лісові ресурси* – це деревина, технічна й лікарська сировина, кормові, 
харчові та інші продукти лісу для задоволення потреб населення і 
виробництва. 
 

Літораль-екологічна зона океану (моря) – прибережна і донна частина 
мілководдя. 
 

Ліцензія – спеціальний дозвіл на користування надрами або іншим 
природним ресурсом. 
 

М 
Марикультура (морська аквакультура) – розведення корисних 
організмів у водному середовищі (молюсків, водоростей, риби тощо). 
 

Межень (меженний період)* – період річного циклу, протягом якого 
спостерігається низький рівень води водотоку. 
 

Метаболізм – процес обміну речовин та енергії в організмі. Метаболізм 
конструктивний характеризує використання речовини й енергії для 
розвитку організму. Метаболізм основний характеризує використання 
речовини та енергії для підтримки організму в стані спокою. Метаболізм 
функціональний характеризує використання речовини і енергії в 
процесі робочої життєдіяльності організму. 
 

Меліорація – заходи щодо покращення оточуючого людину середовища, 
умов вирощування сільгоспкультур, лісу тощо. Розрізняють лісомеліорацію, 
агромеліорацію тощо. 
 

Метали важкі – метали з великою атомною масою: ртуть, свинець, 
цинк тощо. 
 

Метаморфізм – процес істотної зміни структури і мінерального 
складу гірських порід під впливом температури, тиску й хімічної 
активності глибинних розчинів. 
 

Міграція тварин – переміщення тварин за межі індивідуальної 
ділянки існування. Міграція може бути періодичною і неперіодичною, 
постійною й одноразовою, з поверненням і без повернення тощо. 
 

Моніторинг* – система спостережень, збору, обробки, збереження та 
аналізу інформації про стан об’єкта, прогнозування його змін та розробки 
науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень. 
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Особливістю екології є те, що можливості вирішувати теоретичні 
та практичні задачі експериментальним шляхом дуже обмежені. 
Експериментально через моніторинг можливо отримати абіотичні й 
біологічні характеристики лише за конкретних умов зовнішнього 
середовища. Змінювати ці умови людина не може і тому не має 
можливості отримати характеристики об’єкта в широкому діапазоні 
значень і сполучень показників довкілля. Такі експериментальні дані 
можна отримати лише для невеликих об’єктів: грядки чи окремої 
рослини в оранжереї, мікроорганізму в пробірці й таке інше. А як бути з 
процесом глобального потепління, кислотними опадами, озоновим 
шаром Землі? Як визначити рівень безпечного забруднення річки, озера, 
поля, міста? Залишається єдиний шлях – математичне моделювання. 

Процес моделювання у спрощеному до ―трьох пірамід‖ вигляді 
зображено на рис. 1.4. 

Рис. 1.4. Схема процесу математичного моделювання 

Аналіз об’єкта моделювання включає в себе багаторівневу ієрархічну 
декомпозицію, розробку системи властивостей і показників складових, 
встановлення суті процесів і зв’язків між складовими та інші операції. 

На другому етапі виконується аналіз наявного фактичного матеріалу – 
аналітичних залежностей, експериментальних даних та наукового 
аналізу, характеризуючих складові і зв’язки між ними. Проводиться 
ранжування складових за їх впливом на об’єкт і з урахуванням 
наявного фактичного матеріалу виконується спрощення процесів в 
об’єкті моделювання. 

Зв’язки між елементами спрощеної схеми об’єкта моделі на етапі 3 
описуються системою рівнянь, які вводяться у комп’ютер у вигляді 
програми математичних дій. Вводяться також початкові й обмежувальні 
умови. Вирішується питання про критерії оцінки якості рішення. 
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Потім виконуються і оцінюються розрахунки при різних сценаріях – 

варіантах поведінки об’єкта моделювання в різних умовах оточуючого 

середовища. 

На сьогодні накопичено деякий досвід екологічного моделювання 

на всіх рівнях задач. У шестидесяті роки ХХ століття почали розробляти 

глобальні моделі клімату планети. Історичне значення для людства 

мали моделі біосфери, з допомогою яких вдалося прогнозувати 

наслідки ядерної війни. Ці роботи змінили уяву політиків і військових 

про можливість локального використання потужної ядерної зброї без 

трагічних наслідків для всього людства. Є й інші приклади вдалого 

прогнозного моделювання на різних рівнях. Але поки що переважна 

більшість актуальних екологічних задач не вирішена з причин недостатнього 

знання закономірностей природних процесів, математичної складності 

задач, таке інше. 

Тому для екологічної практики важливим є значне розширення 

робіт з отримання фактичних експериментальних даних як за рахунок 

існуючих відомчих систем моніторингу, так і налагодженням комплексного 

(екологічного) моніторингу, створенню екологічних банків даних будь-

якого походження, розробці моделей екосистем різного рівня. 

В основу методології ТОЕ покладено системний підхід, як найбільш 

універсальний, що гармонійно поєднується з комплексністю екології 

як науки. 

 

Контрольні запитання та завдання 

 

1. Визначити декілька практичних задач: 

 планетарних прогнозних; 

 державних управлінських; 

 місцевих експертних. 

1. Чому екологи вдаються до математичного моделювання? 

2. Назвати декілька практичних задач з отримання характеристик 

біологічних і абіотичних об’єктів експериментальним шляхом. 

3. Що означає термін “декомпозиція”? 

4. Чи вірно, що математична модель завжди простіша за об’єкт 

моделювання? 

5. Що таке “синтез моделі” і в чому він полягає? 
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пристосуванням до однакових умов існування. Наприклад, дуже близькі 
форми тіла в акули (риба), іхтіозавра (рептилія), пінгвіна (птах) і 
дельфіна (ссавець). 
 

Консервація земель* – виведення з господарського обороту 
(сільськогосподарського чи промислового) земель на певний термін 
для здійснення заходів щодо відновлення родючості та екологічно 
задовільного стану ґрунтів, а також для встановлення або повернення 
(відновлення) втраченої екологічної рівноваги у конкретному регіоні. 
 

Корисні властивості лісів* – здатність лісів зменшувати вплив 
негативних природних явищ, захищати ґрунт від ерозії, регулювати 
стік води, попереджувати забруднення навколишнього природного 
середовища і очищати його, сприяти оздоровленню населення та його 
есететичного виховання. 
 

Кругообіг (колообіг) екологічний – явище безперервного циклічного, 
але не рівномірного в часі і просторі перерозподілу речовини, енергії 
та інформації в межах екосистем різного ієрархічного рівня організації. 
 

Ксерофіти – рослини, які існують в посушливих умовах. 
 

Л 
Ландшафт – загальний вид місцевості, краєвид, який може 
характеризуватися статичним, просторово-структурним розумінням, 
часовою структурою (еволюція, динаміка структури), типом переважної 
складової (наприклад, гірський ландшафт) чи значенням (ландшафт 
сільськогосподарський, селитебний, рекреаційний тощо). 
 

Ліміт*: 
використання води – граничний обсяг використання води, який 

встановлюється дозволом на спеціальне водокористування; 
забору води – граничний обсяг забору води з водних об’єктів, який 

встановлюється в дозволі на спеціальне водокористування; 
скиду забруднюючих речовин – граничний обсяг скиду забруд-

нюючих речовин у поверхневі водні об’єкти, який 
встановлюється в дозволі на спеціальне водокористування. 

 

Ліс* – це сукупність землі, рослинності, у якій домінують дерева та 
чагарники, тварин, мікроорганізмів та інших природних компонентів, 
що у своєму розвитку взаємопов’язані, впливають один на одного і на 
навколишнє середовище. 
 

Лісомеліорація – направлена зміна окремих природних умов (головним 
чином для підвищення врожайності сільськогосподарських культур) 
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І 
Ієрархія природних систем – підпорядкування функціональних земних 
систем, в якому менші підсистеми складають більші підсистеми, які, 
у свою чергу, є підсистемами ще більших систем. 
 

Інгібітори – види рослин, які гальмують життєдіяльність рослин 
інших видів. 
 

Інтродукція* – штучне введення виду до складу рослинного світу 
поза межами його природного ареалу. 
 

Іхтіофауна – сукупність видів риб і круглоротих будь-якого водоймища. 
 

К 
Кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду* – 
система обліку та оцінки кількісного та якісного стану територій та 
окремих об’єктів природно-заповідного фонду та їх територіальних 
сукупностей, призначена для забезпечення органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб достовірними 
даними про правовий статус, належність, режим, географічне положення, 
кількісні та якісні характеристики цих територій та об’єктів, їх 
природоохоронну, наукову, виховну, рекреаційну та іншу цінність з 
метою охорони, збереження та ефективного управління функціонуванням 
і розвитком природно-заповідного фонду. 
 

Клімакс – ―фінальна‖, відносно стала фаза розвитку рослинної спільноти, 
яка в найбільшій мірі відповідає кліматичним умовам місцевості. 
 

Клімакс екосистеми – заключний період сукцесії, що характеризується 
більш-менш стабільним станом екосистеми. 
 

Коеволюція – сумісна, взаємообумовлена еволюція двох або більшої 
кількості компонентів. 
 

Коефіцієнт розмноження (народжуваності, плодовитості) – число 
екземплярів, які народилися на 1000 осіб (на 1000 самок). 
 

Коефіцієнт смертності – число екземплярів, що загинули в результаті 
природної смерті за рік на 1000 осіб даного виду. 
 

Коменсалізм – постійне чи тимчасове сумісне проживання особин 
різних видів, при якому один з партнерів живиться за рахунок залишків 
їжі чи продуктами виділення іншого, не завдаючи йому незручностей. 
 

Конвергенція – наявність у різних організмів схожих ознак зовнішньої 
чи внутрішньої будови, обумовлених не родинними зв’язками, а 
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РОЗДІЛ 2. ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ  
 

2.1. Природна речовина 

 

 Природна речовина. 

 Хімічні елементи. 

 Властивості речовини. 

 Показники властивості. 

 Природна вода та її властивості. 

 Атмосферне повітря та його властивості. 

 Ґрунт та його властивості. 

 Мінерали. 

 Жива речовина. 

 Різноманіття рослинного і тваринного світу. 

 Особливості водних мешканців. 

 Історичні “хвилі життя”. 

 

Природа – у широкому розумінні – чи природне середовище – у 

більш вузькому – являє собою сукупність безкінечної кількості 

утворень живої (біотичної) й абіотичної матерії, що оточує нас у 

всьому безмежному різноманітті проявів. 

Природна речовина – будь-який хімічний елемент чи хімічні 

сполуки, які виникають під час хімічних реакцій, біологічних і 

фізичних процесів, що входять в природний кругообіг речовин. За 

В.І. Вернадським вона може бути різною за походженням: речовина 

біогенна – створюється й переробляється життям, речовина біокосна – 

створюється одночасно живими організмами й косними процесами, 

речовина косна утворюється процесами, у яких жива речовина не 

бере участі, речовина жива – сукупність тіл живих організмів, які 

мешкають на Землі. 

Процеси утворення та руйнування, тобто перетворення природної 

речовини відбуваються безперервно і на різних рівнях – від краплини 

води до Землі. Основою природної речовини – як живої так і неживої – є 

одні й ті ж хімічні елементи. Складові природного середовища, як 

правило, містять невелике різноманіття хімічних елементів. Наприклад, 

одна з найскладніших природних речовин – органічна речовина – 

складається на 98 % з трьох елементів – вуглецю, кисню і водню 

(табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1. Порівняльний вміст основних елементів 

Елемент 

(% на 100 атомів) 

Жива 

речовина 

Тверда 

речовина 

(літосфера) 

Рідка 

речовина 

(гідросфера) 

Газоподібна 

речовина 

(атмосфера) 

Водень 49,8 2,92 66,4000 – 

Кисень 24,9 60,40 33,0000 21,00 

Вуглець 24,9 0,16 0,0014 0,03 

Особливістю кожної речовини, яка вирізняє її від іншої є 
властивість – категорія, що характеризує фізичну, хімічну, біологічну 
чи комплексну відмінність від іншого. Найширшою комплексною 
властивістю є якість, що характеризує об’єкт в цілому, а не окремі 
його властивості. 

Кількісно властивість оцінюється з допомогою показника (чи показників) 
(табл. 2.2). 

 
Таблиця 2.2. Властивості й показники 

Назва 

властивос-

ті 

Показник Значення показника 

Назва Позначення Розмірність Вода 
Атмосфер-

не повітря 

Ґрун

т 

Вагомість 

Густина 

(питома 

вага) 

r 

 
3м

кг
1000 1,2 

1300-

2500 

Рухливість 

Коефіцієнт 

внутріш-

нього тертя. 

Швидкість 

υ 

 

 

V 
 

м/с 

ссм

г



0,011 

  

До 2 

0,018×10-2 
  

До 20 

  

Тепло-

ємність 

Питома 

теплоєм-

ність 

с 

 
градг

кал


1,00 0,24   

Тепло-

провідність 

Коефіцієнт 

тепло-

провідності 

λ 

 
градссм

кал


1,3 2,2×10-5   

У табл. 2.2 приведені властивості й показники трьох головних 
речовин природного довкілля – води, атмосферного повітря і ґрунту. 

Природна вода – це речовина з унікальними властивостями, котрі 
не тільки ще повністю не пояснені, але навіть не всі відомі. Аналіз 
звичайної води показує, що це суміш декількох різновидів з загальною 
хімічною формулою Н2О. 

Крім наведених в табл. 2.2 властивостей, вода характеризується 
здатністю розчиняти практично усі речовини. Найбільше у воді 
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Забруднення біологічне – проникнення (випадкове чи завдяки людській 

діяльності) в екосистеми сторонніх видів тварин і рослин. 
 

Забруднююча речовина* – речовина хімічного або біологічного 

походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря (воду, 

ґрунт) і моде прямо або опосередковано справляти негативний вплив 

на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища. 
 

Заплавні землі* – прибережна територія, що може бути затоплена чи 

підтоплена під час повені (паводка). 
 

Зміни у навколишньому природному середовищі (НПС) негативні – 

втрата, виснаження чи знищення окремих природних комплексів та 

ресурсів внаслідок надмірного забруднення НПС, руйнівного впливу 

стихійних сил природи та інших факторів, які обмежують або виключають 

можливості життєдіяльності людини та провадження господарської 

діяльності в цих умовах. 
 

Зона екологічного ризику – ділянка суші чи акваторії, де діяльність 

людей може створити небезпечну ситуацію. 
 

Зона курортна та лікувально-оздоровча* – території, що мають 

виражені природні лікувальні фактори: мінеральні джерела, кліматичні 

та інші умови, сприятливі для лікування та оздоровлення людей. 
 

Зона (смуга) маргінальна – прикордонна смуга між ландшафтними 

зонами, у межах якої природні системи дуже уразливі й знаходяться в 

нестійкому стані. 
 

Зона рекреаційна* – ділянка суші і водного простору, призначена 

для організованого масового відпочинку населення й туризму. 
 

Зона санітарної охорони* – територія й акваторія, де запроваджується 

особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання 

погіршення якості води джерел централізованого господарсько-питного 

водопостачання, а також з метою забезпечення охорони водопровідних 

споруд. 
 

Зоопланктон – сукупність дрібних тварин, які вільно переносяться у 

товщі води. 
 

Зрілість екосистемии – ступінь сформованості системи, яка визначається 

зрілістю структури, зв’язків і процесів (перш за все процесів обміну 

речовин). 
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Едатоп – 1) сукупність однорідних для даної території ґрунтово-гідрологічних 
умов; 2) сукупність умов середовища, які створюються ґрунтом. 
 

Екологічна мережа* – єдина територіальна система, яка включає 

ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і 

території та об’єкти природно-заповідного фонду, курортні й лікувально-
оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об’єкти 

інших типів, що визначаються законодавством і є частиною стуктурних 

територіальних елементів екологічної мережі – природних регіонів, 
природних коридорів, буферних зон. 
 

Екологічна характеристика – кількісна залежність властивості чи 

показника об’єкта від екологічного фактору (факторів) довкілля. 
 

Екотип (едафотип) – група особин будь-якого виду, які пристосувалися 

до існування в певному місці оселення та відрізняються від інших 

груп особин того самого виду спадково закріпленими особливостями. 
 

Екотоп – сукупність природних факторів (кліматичних, ґрунтових), 

яка характеризує певну однорідну ділянку землі. 
 

Ектотерм – організм, температура тіла якого залежить від зовнішнього 
джерела енергії. 
 

Ендемік – рослина або тварина, яка проживає лише в даній місцевості 

на обмежених ділянках. 
 

Ендотерм – організм, який підтримує температуру тіла за рахунок 

внутрішньої енергії (ссавці, птахи). 
 

Є 
Ємність середовища – розмір здатності природного чи природно-

антропогенного довкілля забезпечити нормальну життєдіяльність (дихання, 

харчування, розмноження, відпочинок тощо) певної кількості організмів 
чи спільнот без видимого порушення самого довкілля. 
 

Ж 
Живучість (стійкість) екосистеми – її здатність витримувати різкі 
коливання абіотичного середовища, масове розмноження чи тривале 

зникнення окремих видів, антропогенне навантаження. 
 

З 
Забір води* – вилучення води з водного об’єкта для використання за 

допомогою технічних пристроїв або без них. 
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розчинено солей – до 35 грамів в кілограмі океанської води (18 г/кг – 
в Чорному морі). Прісною вода вважається, коли в ній не більше 
одного грама солі. Саме така вода є найбільш цінною, необхідною для 
підтримки наземної біосфери. Вона складає лише один-два відсотки 
від загальних запасів води. Для практичного використання людьми 
придатна значно менша частина, бо головні запаси прісної води 
(75 відсотків) зберігаються у вигляді льоду та снігу. Замерзла прісна 
вода Антарктики дорівнює 23×106 км3, в той же час як води всіх річок 
і озер – 180×103 км3. 

У воді добре розчиняються і гази. Життєво необхідного водним 

тваринам кисню розчинено така кількість (у залежності від температури 

води): 

Температура води (0С) 0 5 10 15 20 25 30 

Вміст кисню у воді (мг/л) 14,6 12,8 11,3 10,2 9,2 8,4 7,4 

Співвідношення розчинених у воді речовин визначає реакцію води, 

надаючи їй кислий чи лужний характер. Критерієм, який позначається 

рН, є концентрація водневих іонів Н+. Чисельно рН = lg (1/H+). За 

значенням рН вода розподіляється таким чином: рН = 7 – хімічно 

чиста; рН = 6,5-7,5 – нейтральна; рН = 5,5-6,5 – слабо кисла; рН < 5,5 – 

сильно кисла; рН = 8-10 – слабо лужна; рН > 10 – сильно лужна. 

Вода може знаходитись у трьох агрегатних станах – рідкому, 

газоподібному і твердому, що робить її головним учасником процесів 

колообігу речовин і руху енергії в природі. Зміна стану значно змінює 

властивості води – перехід з рідини до газу збільшує об’єми більше, 

як в тисячу разів, і в 1,09 – до твердого стану. Для фазових переходів 

потрібні значні зміни енергетичного стану, які на один кілограм води 

дорівнюють: r = 540 ккал (2260 кДж) – прихована теплота пароутворення 

(або теплота конденсації у випадку переходу пари у воду); 

λ = 79,8 ккал (334 кДж) – теплота замерзання води (або теплота 

танення льоду). 

Природна вода – це складна сукупність твердих і газоподібних 

елементів в хімічно чистій рідині Н2О, яку легко можна отримати 

шляхом конденсації водяної пари. Конденсат вживається лише в 

технічних цілях, бо це ―мертва‖, ―штучна‖ вода. Властивості природної 

води до кінця не з’ясовані. Чому ―тала‖ вода, отримана з льоду, декілька 

годин набагато корисніша для тварин і рослин, ніж та сама до замерзання 

чи через декілька діб після розмерзання? Чому при зниженні 

температури густина води збільшується до температури +4 градуси, а 

далі – зменшується? Перелік проблемних питань можна продовжувати... 
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Атмосферне повітря – це суміш біля двадцяти газів, головними з 

яких є азот (78,19 відсотків по об’єму), кисень (20,94 %), аргон (0,93 %), 

вуглекислий газ (0,03 %). Приведене в табл. 2.2. значення густини не є 

постійним – воно залежить від інших показників повітря згідно так званому 

рівнянню стану 

,
 

у якому Р – атмосферний тиск (кг/м2), Т – температура (К), R – 

універсальна газова постійна. Величина R для атмосферного повітря 

дорівнює 29,3 кг×м/кг×град (287 Дж/кг×град). 

У табл. 2.3 приведені дані про зміну показників атмосферного 

повітря в залежності від висоти над поверхнею моря. 

 

Таблиця 2.3. Вплив висоти на показники повітря 

TR

P




Показник 

атмосферного повітря 

Висота над рівнем моря (км) 

0 1 2 3 5 10 15 

Тиск Р (кг/м2) 10330 860 784 700 530 260 120 

Температура (К) 288 282 275 269 256 223 217 

Густина (г/м3) 1225 1110 1012 910 730 410 190 

Важливою для біосфери властивістю атмосферного повітря є його 

вологість – абсолютна d (кількість водяної пари в одному кілограмі повітря) 

чи відносна φ (у відсотках до найбільшої кількості вологи, яка може 

знаходитись в пароподібному стані при температурі повітря). Зв’язок між 

абсолютною та відносною вологістю при постійній температурі 20 °С такий: 

Вологість відносна φ (%) 100 90 80 70 60 50 

Вологість абсолютна d (г/кг) 15,0 13,5 11,9 10,4 8,9 7,4 

Максимально можлива вологість повітря відповідає вимогам φ = 100 % 

і залежить від температури таким чином: 

Температура повітря (°С) 0 10 20 30 40 50 

Абсолютна вологість d (г/кг) 2,3 8,0 15,0 27,3 50,0 90,0 

Приведені дані свідчать про велику кількість вологи, яка може 

сконденсуватись з повітря при охолодженні. Наприклад, при зменшенні 

температури вночі до 20 °С з денної 30 °С при стовідсотковій 

вологості повітря у вигляді ранішньої роси випаде Dd = d30-d20 = 27,3 – 

15,0 = 12,3 грамів з кожного кілограма насиченого вологою повітря. 
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Гомеостаз(ис) – стан динамічної рівноваги природної системи, який 
підтримується регулярним відновленням основних її структур, речовинно-
енергетичним складом і постійною функціональною саморегуляцією її 
компонентів. Термін гомеостаз частіше вживається для характеристики 
організму. 
 

Гравітація – сила тяжіння, константа земного середовища. 
 

Гранично допустима концентрація (ГДК) речовини у воді* – встановленй 
рівень концентрації речовини у воді, вище якого вода вважається 
непридатною для конкретних цілей водокористування (задоволення 
потреб населення, промисловості, сільського господарства тощо). 
 

Гранично допустимий скид (ГДС) речовини* – маса речовини у 
зворотній воді, що є максимально допустимою для відведення за 
встановленим режимом даного пункту водного об’єкта за одиницю часу. 
 

Гумідність – ступінь перетворення органічних залишків у ґрунті і у 
воді в високомолекулярні речовини (головним чином в гумінові 
кислоти), а врешті-решт – в гумус. 
 

Д 
Дегенерація – виродження, погіршення з покоління в покоління властивостей 
організму чи окремого органу (аж до повного зникнення органу). 
 

Деградація ґрунту – поступове погіршення властивостей ґрунту, 
викликане зміною умов ґрунтоутворення внаслідок природних причин 
чи людської діяльності, яке супроводжується зменшенням вмісту 
гумусу, руйнуванням структури ґрунти і знищенням родючості. 
 

Детермінант (вид) – вид живого, який визначає умови біосередовища 
в спільноті. 
 

Детрит – продукт механічного руйнування на дрібні частини відмерлих 
організмів рослин і тварин, завислий у воді або осілий на дно водоймищ. 
Детрит є кормом для детритофагів. 
 

Дикі тварини* – хордові, у тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, 
земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, 
голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті 
та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які 
перебувають у стані природної волі, утримуються у напіввільних 
умовах чи в неволі. 
 

Е 
Евтрофікація – збагачення водного середовища органікою. 
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Використання природних ресурсів*: 
– загальне* для задоволення життєво-необхідних потреб громадянина 
України безоплатно і без надання відповідних дозволів; 
– спеціальне* на підставі спеціальних дозволів за плату для 
здійснення виробничої та іншої діяльності. 

 

Відвід гірничий* – частина надр, що надана користувачам для промислової 
розробки родовищ корисних копалин та цілей, не пов’язаних з видобуванням.  
 

Вода дренажна* – вода, яка профільтрувалася з певної території та 
відводиться за допомогою дренажної системи з метою пониження 
рівня ґрунтових вод. 
 

Вода зворотня* – вода, що повертається за допомогою технічних 
споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні 
ланки у вигляді стічної, шахтної, кар’єрної чи дренажної води. 
 

Води підземні* – води, що знаходяться нижче рівня земної поверхні в 
товщах гірських порід верхньої частини земної кори в усіх фізичних станах. 
 

Водні ресурси* – обсяги поверхневих, підземних і морських вод 
відповідної території. 
 

Водоносний горизонт* – однорідна пластова товща гірських порід, 
де постійно знаходиться вода. 
 

Водосховище* – штучна водойма, місткістю більше 1 млн куб. м, 
побудована для створення запасу води та регулювання стоку річки. 
 

Вплив кумулятивний – результат багаторазової дії одного фактору 
чи сумарної дії декількох факторів. 
 

Вплив синергетичний (синергічний) – комплексний вплив декількох 
факторів, коли загальний ефект не дорівнює арифметичній сумі дії 
окремих факторів. 
 

Г 
Галогенні ґрунти – ґрунти, які утворились внаслідок галогенезу, 
тобто під впливом сукупності процесів у насичених розчинах солоних 
озер, лагун тощо, внаслідок яких кристалізуються солі галогенів (фтору F, 
хлору Cl, брому Br, йоду I, і астату At). 
 

Генофонд – сукупність генів, які є в особин, що складають дану 
популяцію. Це сукупність генетичної інформації за весь пріод еволюції. 
 

Гігрофіти – суходольні рослини, що живуть лише в умовах надмірного 
зволоження. 
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Ґрунт – верхній і найтонший шар земної кори – складне 
утворення, яке В.І. Вернадський назвав біокосною системою. Це 
складний біогеоценоз – єдність мінеральної й органічної речовини, 
продуктів життєдіяльності організмів, повітря і води. За 40-50 років у 
ґрунті не залишається ні частки мінеральної маси, яка не була б 
перероблена живим. Наприклад, дощовий черв’як пропускає через 
систему травлення 5 кілограмів ґрунту за рік. 

Ґрунт – це складна трьохфазова система, у якій тверде пронизано 
безліччю щілин, заповнених газоводною сумішшю, температура і 
вологість якої стабільніші, ніж над поверхнею ґрунту. У ґрунті 
накопичуються органічні та мінеральні речовини. Все це забезпечує 
велику насиченість ґрунту життям – на один квадратний метр площі 
приходиться мільярди клітин найпростіших, мікроскопічних грибів та 
бактерій, мільйони коловерток, нематод та тихоходок, тисячі кліщів, 
колембол та інших членистоногих, сотні черв’яків, молюсків та 
інших безхребетних. На освітлених поверхнях знаходиться безліч 
фотосинтезуючих клітин зелених, жовто-зелених, діатомових і синьо-
зелених водоростей. 

Між ґрунтом та підґрунтовим горизонтом відбувається безперервний 
обмін речовин. Атмосферні опади ініціюють рух ґрунтових вод, які 
розмивають і переносять солі, глинисті та піщані матеріали. Пориста 
структура дозволяє надходити вглиб повітрю, кисень і азот якого 
хімічним шляхом ―переробляють‖ речовини. 

Ґрунт забезпечує можливість існування рослинному світові, тобто 
є основою підтримки життя на суші і першоджерелом існування 
земної біоти. Ділянки відкритого ґрунту займають не більше десяти 
відсотків земної поверхні. Інше – це гори, пустелі, сніги, льодовики, 
тундра, землі проживання людей та їх промислової діяльності. 

У залежності від геологічної основи ґрунти бувають піщані, супіщані, 
підзолисті, чорноземи та інші. Відрізняються вони складом і будовою. 

Показником продуктивності, тобто цінності ґрунту є вміст в ньому 
гумусу – органічної речовини. Чим більше гумусу, тим краще тепловий, 
водний і повітряний режим ґрунту. Тим він багатший головними 
елементами живлення рослин. Тим активніше в ньому йде утворення 
нітратів і вуглекислоти, необхідної для фотосинтезу. Тим краще 
фіксується атмосферний азот мікроорганізмами, які живуть в кореневому 
горизонті ґрунту. Гумус – органічна частина ґрунту – являє собою 
сукупність продуктів мікробіологічної діяльності й продуктів розпаду 
рослинних та інших залишків. Склад гумусу (у %): вуглець 58; кисень 30-39; 
водень – 4,5; азот – 1,5-7,0; попільна речовина – 2-8. Присутні також 
калій, сірка, фосфор, кальцій, натрій, залізо та інші. 
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Гумус накопичується на поверхні ґрунту у вигляді десяти-

двадцятисантиметрового прошарку. Тільки в чорноземах глибина 

гумусу може досягати метра і більше. У часи В.В. Докучаєва на 

гектарі чорнозему було до 300 тонн гумусу, тобто 10-13 відсотків. 

Зараз – 150-100 і навіть 50 тонн. Процес гумусоутворення дуже 

повільний – декілька відсотків за десятки років. 

Ґрунт є верхнім шаром земної кори і тісно пов’язаний з підґрунтям. 

На глибині 10-20 кілометрів земна кора має такий хімічний склад: 

кисень 49,13; кремній – 26,00; калій і магній – по 2,35; водень – 1,00 %. 

Елементи поєднані в природні хімічні утворення земної кори, які 

називають мінералами. Вони виникають і руйнуються в результаті 

фізико-хімічних процесів, які відбуваються з різною швидкістю в усіх 

прошарках земної кори. В залежності від походження мінеральних 

накопичень у земній корі розглядають магматичні утворення – 

результат застигання магми, яка потрапила з глибин в кору, осадні 

породи – виникли внаслідок руйнування і переформування раніше 

сформованих гірських порід і метаморфічні породи – продукти змін 

магматичних і осадних утворень під впливом високих температур і 

тиску. Верхня частина земної кори на 95 % складається з магматичних 

утворень. Поверхневі шари гірських порід є початковим субстратом, з 

якого під впливом рослинності, мікроорганізмів і тварин утворюються 

ґрунти. 

Жива речовина – це сукупність живих істот (рослин, тварин, 

мікроорганізмів та інших), які існують в атмосфері, гідросфері й 

ґрунті. Незважаючи на начебто велику різницю між живим і неживим, 

постійно стоїть питання – що таке ―живе‖, як і коли воно виникло на 

Землі? Є чимало прикладів, коли неможливо відрізнити живу істоту 

від представника неживої природи. Це, перш за все, віруси, котрі поза 

живої клітини ―мертві, як камінь‖, а в її надрах виявляють риси 

живого. Виявлені бактерії та інші мікроорганізми, які знаходяться в 

неживому стані – анабіозі – більше десяти тисяч років. 

Незважаючи на порівняно невелику масу, яка в тисячу разів 

менша за масу гідросфери, жива речовина за різноманіттям значно 

випереджує неживу – якщо кількість природних сполук (мінералів) 

неживої речовини становить біля двох тисяч, то до складу живої 

речовини входить більше двох мільйонів органічних сполук. 

Розподіл живого на тваринний та рослинний світ відбувся приблизно 

мільярд років тому. Вони різняться, по-перше, структурою клітин і їх 

здібністю до росту, по-друге, засобом харчування, по-третє, здатністю 

рухатись. 
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Басейн водозбірний – частина земної поверхні і товщі ґрунтів, з яких 
відбувається стік води у водоток або водойму. 
 

Бедленд – важкопрохідні й непридатні для землеробства землі. 
 

Безпека екологічна* – стан навколишнього природного середовища, 
при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки 
та виникнення небезпеки для здоров’я людей.  
 

Бентос – сукупність організмів, що населяють дно водойм. 
 

Біогеоценоз – відносно обмежена в просторі, внутрішньо однорідна система 
функціонально взаємопов’язаних живих організмів і абіотичного середовища. 
 

Біоіндикатор – група особин одного виду чи біотична спільнота, 
наявність чи стан яких, або їх поведінка свідчить про стан середовища, 
зокрема про присутність в ньому певних забруднювачів. 
 

Біологічна характеристика (характеристика біологічного об’єкта) – 
кількісна залежність властивості чи показника біологічного об’єкта 
від фактору (факторів) довкілля. 
 

Біологічне (біотичне) різноманіття* – сукупність усіх видів рослин, 
тварин і мікроорганізмів, їх угруповань та екосистем у межах певної 
території. Біологічне різноманіття складається з видового, популяційного, 
ценотичного, генетичного різноманіття і поза ним існувати не може. 
 

Біомаса – кількість живої речовини, визначена в одиницях маси чи енергії. 
 

Біом – сукупність видів рослин і тварин, які становлять живе населення 
природної зони (регіону). 
 

Біоритм – рівномірне чергування життєвих процесів. 
 

Біоценоз* – історично утворена сукупність видів рослин і тварин, що 
населяють ділянку з більш-менш однотипними умовами існування – біотоп. 
 

Болото* – надмірно зволожена земельна ділянка із застояним водним 
режимом і специфічним рослинним покривом. 

 

В 
Вивітрювання – руйнування мінералів і гірських порід під впрливом 
фізичних і хімічних атмосферних факторів, різних видів радіації, дії 
організмів. 
 

Вид біологічний – генетично єдина група популяцій, які вільно 
схрещуються, репродуктивно ізольована від інших таких груп. 
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Д 6. СЛОВНИК ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ 
 

* – термін і визначення офіційно визнано державним документом України. 
 

А 
Абісаль – товща води, яка лежить нижче межі проникнення сонячних 
променів, як правило 200-500 м від поверхні води. 
 

Агробіогеоценоз – нестійка екосистема зі штучно створеною чи 
збідненою видами природною спільнотою, яка дає сільськогосподарську 
продукцію. Агробіогеоценоз не здатен тривалий час існувати без 
постійної підтримки людиною. 
 

Аерація – природне чи штучне надходження повітря в середовище 
(воду, ґрунт тощо). 
 

Акліматизація* – пристосування виду до нових умов існування у 
зв’язку із штучним його переселенням. 
 

Акумуляція забруднювачів організмом – накопичення в живому 
організмі хімічних речовин, які вживаються з їжею і виводяться з 
організму не повністю. 
 

Альбедо – частина світлової енергії, що відзеркалюється від поверхні. 
Складає для чистого снігу 0,85-0,95, морського льоду 0,36, трави 
зеленої 0,26, піску 0,35-0,43. Альбедо поверхні земної кулі дорівнює 0,28. 
 

Амплітуда екологічна – межі пристосування виду чи біотичної 
спільноти до зміни умов середовища. 
 

Антагонізм – взаємодія двох організмів, внаслідок якої гальмується 
розвиток одного з них. 
 

Антропосфера – земна сфера, де проживає чи куди сягає людство. 
 

Апвелінг – піднімання холодних глибинних вод, багатих на біогенні хімічні 
елементи, яке відбувається внаслідок вітрового згону поверхневих вод. 
 

Ареал – обмежена зона поширення виду (роду, сімейства) тварин чи 
рослин, однотипних явищ чи об’єктів. 
 

Аридність – сухість клімату, яка призводить до нестачі вологи для 
життя організмів. 
 

Б 
Баланс екологічний – кількісне співвідношення екологічних компонентів, 
яке забезпечує природну рівновагу. 
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Найбільше розповсюджені тварини – це комахи (більше одного 
мільйону видів), молюски (більше як сто тисяч), членистоногі (п’ятдесят 
тисяч). По десять тисяч видів мають птахи та кишковопорожнинні. 
Група найвищих тварин – ссавців – налічує шість тисяч видів. Всього 
тваринний світ має 1,5 млн видів. 

З п’ятисот тисяч видів рослин половина припадає на покритонасінних. 
Сто тисяч видів складають бактерії і гриби, двадцять п’ять тисяч – 
водорості. 

Різноманіття водної флори і фауни значно бідніше за материкову – 
у воді мешкають лише 180 тисяч видів тварин і біля 20-ти тисяч видів 
рослин. Найбільше розповсюдження має невеликий (4-6 сантиметрів) 
морський рачок криль – його налічується до двох мільярдів тонн. 
Багато кальмарів – їх сумарна вага приблизно дорівнює масі всіх риб. 

Як відомо, океан – це колиска біосфери. Лише 350 мільйонів років 
тому живі організми почали переселятися з води на сушу. І сьогодні у 
воді залишились найбільші й найважчі представники живого – кити. 
Вважають, що тому є дві причини: по-перше, водним жителям не 
потрібно витрачати енергію на терморегулювання тіла і, по-друге, 
завдяки невагомості перебування у воді не потребує витрат енергії на 
подолання гравітаційних сил. 

Менше 40 відсотків водної поверхні – акваторії – приходиться на 
долю неглибоких біологічно продуктивних ділянок, які виробляють 
більше 500 мільярдів тонн органічної речовини. Серед нектону – 
плаваючих тварин – риби, кальмари та інші головоногі молюски, 
морські ссавці (кити і ластоногі). Бентос – це глибинні придонні й 
донні морські організми – молюски, ракоподібні, колючкокожі. 
Водорості (бурі, червоні, зелені) складають фітобентос. 

Гідросфера зберегла багато таємниць з історії життя на Землі. 
У воді живуть одні з найдавніших представників водних тварин – 

осетрові риби. 
Деякі мікроорганізми мають ефективність фотосинтезу на порядок 

вищу, ніж суходольні рослини завдяки раціональній будові. Наприклад, 
клітина хлорели виконує всі життєві функції сама: вона сприймає 
поживні речовини з навколишнього середовища, у ній проходять всі 
процеси ―травлення‖, і вона ж таки є органом розмноженя. Клітина не 
віддає частину сонячної енергії на утримання і діяльність інших 
клітин. ККД хлорели дорівнює 7-29 %. 

За багатовікову історію біосфера пережила й періоди розквіту, 
коли майже на всій планеті буяла тропічна рослинність, і періоди 
різкого похолодання, коли льодовики сягали кордонів сучасних 
субтропіків. Науковці дали цьому явищу назву ―історичні хвилі 
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життя”. Вони виділяють 6 максимумів життя, які відбулись 0,25; 0,5-0,7; 
0,9-1,0; 1,7-2,1; 2,6-2,8 і 3,5-3,7 мільярдів років тому й співпали з 
періодами посилення магматизму і вулканізму, коли з надр планети 
збільшувались надходження поживних речовин. 

У кожний геологічний період представники живого пристосовувалися 
до нових умов, або зникали, не зумівши чи не встигши пристосуватися. 

 

Контрольні запитання і завдання 
 

1. Перелічити види речовини за визначенням В.І. Вернадського. 
2. Що таке властивість речовини? 
3. Назвати показники певної властивості води (повітря). 
4. Визначити, що таке питома теплоємність води (повітря). 
5. Визначити, що таке природна вода. 
6. Що таке рН води? 
7. Яка вода вважається прісною? 
8. Чому спостерігаються природні замори риби взимку? 
9. У чому причина природних заморів риби влітку? 
10. Пояснити поняття “теплота пароутворення”. 
11. З чого складається атмосферне повітря? 
12. Чому на високій горі людині не вистачає повітря? 
13. Що таке ґрунт? 
14. Обґрунтуйте властивості і показники ґрунту. 
15. Наскільки зміниться масова кількість повітря в кімнаті розмірами 

6х5х3 метрів при збільшенні температури з 15 до 20 °С? 
 
2.2. Природні процеси 
 
 Рух – властивість природи. 
 Енергія руху. 
 Причини руху атмосферного повітря. 
 Фізичні процеси в атмосфері. 
 Утворення озону в атмосфері. 
 Причини руху води. 
 Світовий океан – планетарний акумулятор і стабілізатор. 
 Природна кислотність атмосферних опадів. 
 Природний парниковий ефект. 
 Процес фотосинтезу. 
 Накопичення енергії в біомасі. 
 Процес живлення організмів. 
 Розклад відмерлої органіки. 
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8.3. Чому збільшується захворюваність людей? 

8.4. Яку воду треба пити? 

 

9. Соціальна екологія. 

9.1. Чому природі не подобається споживацька мораль людей? 

9.2. Чи можуть бути ―вівці‖ цілими? 

9.3. Як врахувати дуалізм людей в природі? 

9.4. Яка людина може вважатися екологічно культурною? 

9.5. Соціально-екологічні проблеми сучасного міста і шляхи їх 

вирішення. 

 

10. Рекреаційна справа. 

10.1. ―Зелений туризм‖ – що це таке? 

10.2. Відпочинок на морі – ―за‖ і ―проти‖ 

10.3. Як себе поводити на природі? 

 

11. Лісова справа. 

11.1. Що це таке – ліс? 

11.2. Як себе поводити в лісі? 

11.3. Чи впливає ліс на клімат? 

11.4. Для чого в степу ліс? 

11.5. Хто живе в наших лісах? 

 

Виступ перед будь-якою аудиторією чи проведення іншого заходу 

неформальної екоосвіти потрібно виконувати з урахуванням наступного: 

 учасники заходу повинні отримати нову інформацію, яка підвищить 

рівень їх екологічних знань; 

 перед учасниками заходу необхідно поставити конкретні практичні 

завдання, які відповідають їх реальним можливостям; 

 інформація повинна бути різноманітною, не обмеженою лише 

глобальними проблемами, або, навпаки, лише вузьким місцевим 

питанням. Все взаємопов’язане і взаємовпливове – навіть незначне 

місцеве відхилення впливає на глобальну ситуацію і навпаки; 

 велике значення має емоційність проведення заходу. Треба 

намагатись дійти не лише до розуму, а й до серця учасників. 

Головна мета заходу – виховательська, а не інформаційна; 

тема заходу повинна бути розкритою всебічно – треба показати не 

лише її теоретичні засади й практичні заходи, а й правові, соціальні та 

нормативні аспекти. 
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3.7. Альтернативні (екологічно безпечні) методи ведення землеробства 

та рослинництва 

3.8. Як знешкодити та краще використати продукцію тваринницьких 

ферм? 

3.9. Вплив тваринництва на природне середовище 

3.10. Чому не можна спалювати стерню? 

 

4. Заповідна справа. 

4.1. Заповідні території області й України. 

4.2. Заповідні куточки міста. 

4.3. Зоопарки міст України – один з найкращих в Україні. 

4.4. Водно-болотні угіддя Причорномор’я та України. 

4.5. Заповідні лісові масиви. 

 

5. Екологічне право. 

5.1. Екологічні права і обов’язки людини. 

5.2. У чому особливості екологічного права? 

5.3. Чому не можна спалювати листя? 

5.4. Які закони захищають природу? 

5.5. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства. 

 

6. Урбоекологія. 

6.1. Екологічні проблеми сучасного міста. 

6.2. Що робити із сміттям в місті? 

6.3. Чи можливо покращити якість повітря в місті? 

6.4. Урбанізація та екологія. 

6.5. Побутове сміття – екологічні збитки чи фінансові прибутки? 

6.6. Чому треба економити воду? 

7. Техноекологія. 

7.1. Енергетика та екологія. 

7.2. Підвищення якості продукції – важливий шлях збереження 

природних ресурсів. 

7.3. Енергозбереження – важливий шлях збереження природних 

ресурсів. 

7.4. Ресурсозберігаючі технології та техніка. 

 

8. Стан довкілля і здоров’я людини. 

8.1. Що таке ―екологічно чистий продукт споживання‖? 

8.2. Здоров’я людини та його залежність від довкілля. 
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Природа постійно змінюється, все в ній рухається – від птаха до 

гори чи материка. Ніщо не зупиняється ні на мить – ні жива речовина, 

ні косна. Цей рух, ці зміни характеризуються природними процесами, 

які за своєю суттю можуть бути фізичними, хімічними, біологічними 

чи комплексними. Для здійснення усякого процесу потрібна енергія, 

природним першоджерелом якої є Сонце та сама Земля. Завдяки 

енергії речовина переміщується, перетворюється, руйнується, створюється 

в безперервному процесі природних колообігів. Розміри перетворень 

залежать від властивостей речовини та енергетичного потенціалу, що 

у випадку переміщення характеризується залежністю (1). 

 

 

 

 

Тут: ρ – густина речовини (кг/м3); 

V – швидкість руху речовини (м/с); 

g – прискорення гравітаційне (9,8 м/с2); 

Е – енергія одиниці об’єму речовини (кгм/м3; кДж/(102м3); 

ккал/(427м3); 

кВт/(860×год×м3). 

 

Аналіз залежності (1) з використанням даних табл. 2.2 виявляє, що 

найбільш рухомою з приведених природних речовин внаслідок малої 

густини є атмосферне повітря. Для переміщення одного кубометра 

води з певною швидкістю необхідно витратити у тисячу разів більше 

енергії, ніж для такого ж переміщення повітря. 

Сонячна енергія є причиною переміщення повітряних мас в атмосфері, 

що наочно показується з допомогою рівняння стану повітря 

 
та залежності (2): 

 
Тут: DТ – зміна температури внаслідок підогріву (К); 

Q – поглинена енергія (ккал; кДж); 

М – маса речовини (кг); 

с – питома теплоємність, котра для повітря приземного шару 

дорівнює 0,24 ккал/(кг×град) (1,0 кДж/(кг×град)). 
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Від того, наскільки прогріється повітря залежить його температура 
і, як правило, густина. Легке повітря піднімається вверх, тяжче (тобто 
холодніше) – вниз. Інтенсивність нагріву залежить від часу доби, 
особливостей рельєфу місцевості та багатьох інших факторів. У 
планетарному масштабі це явище проявляється в тому, що найбільше 
прогріваються тропічні райони, і там спостерігається постійний потік 
нагрітого повітря вверх на декілька кілометрів. На висоті 10-17 кілометрів 
повітря розтікається від екватора на південь і на північ. На зміну 
теплому повітрю на екватор рухаються над земною поверхнею зустрічні 
потоки більш холодного повітря. Обертання планети відхиляє потоки – 
верхні стають західними, а нижні – східними, які називають пасатами. 

У глобальному циркуляційному колі повітря змінюється не лише його 
температура. Піднявшись над тропіками на висоту більше 10 кілометрів 
повітря сильно охолоджується і втрачає майже всю вологу. Сухе повітря 
знижується, нагрівається біля земної поверхні і рухається далі як суховій. 
Саме на цих широтах (25-30 градусів) розміщуються пустелі: Сахара і 
Калахарі в Африці, Аравійська і Тар в Азії, пустеля в Австралії. 

Важливим елементом тропосфери є хмари – накопичення дуже 
мілких краплинок води, які вкривають майже половину поверхні 
планети. Хмари скупчуються поверхневими вітрами, які, у свою чергу, 
викликаються зниженням тиску на окремій території земної поверхні. 
Область пониженого тиску називається циклоном. Антициклоном 
називається область підвищеного атмосферного тиску біля поверхні 
Землі. В антициклоні сухе повітря опускається з верхніх шарів тропосфери. 
Тому тут ясне, безхмарне небо. Циклони і антициклони мають розміри 
до трьох тисяч кілометрів і середній термін життя біля тижня. Тому 
кажуть, що ―пам’ять‖ атмосфери не перевищує тижня. 

Розглянуті фізичні процеси в атмосфері відбуваються одночасно з 
хімічними перетвореннями. На висоті 30-50 кілометрів під впливом 
ультрафіолетової частини сонячного випромінювання молекули води 
Н2О розпадаються на водень і кисень. Легкий водень у кількості 
одного кілограма за секунду піднімається вверх в термосферу, а кисень 
залишається (8 кг/с). Дія грозових розрядів і сонячного ультрафіолету 
призводить до розпаду деяких молекул кисню на атоми, які вступаючи в 
реакції з молекулами кисню утворюють озон О3. На висоті 30 кілометрів 
спостерігається найвища концентрація озону – одна молекула О3 
приходиться на сто тисяч молекул О2. Якщо вилучити увесь озон, то 
при нормальному тиску (тобто на рівні моря) він розміститься у 
прошарку товщиною біля трьох сантиметрів. 

Нормальний природний стан озонового шару характеризується 
значеннями 300-320 о.Д. (одиниць Добсона). 
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діяльності та її впливу на оточуюче середовище. Тобто батьки повинні 

мати досить ґрунтовні знання як з теоретичної екології, так і з 

прикладних її аспектів. 

Нижче приводяться теми лекцій, виступів, бесід, круглих столів, 

обговорень на шкільних уроках та при використанні інших форм 

неформальної екологічної освіти. 

 

Основи теорії екології: 

1. Що таке екологія? 

1.1. Актуальні проблеми екології як науки. 

1.2. Сучасні наукові уявлення про розвиток біосфери. 

1.3. Причини різкого погіршення стану оточуючого людину 

середовища. 

1.4. Перепони на шляху до сталого розвитку людства. 

1.5. Значення екологічного моніторингу. 

1.6. Чому на Землі стає тепліше? 

1.7. Чи керується людство глобальними законами природи? 

1.8. Що потрібно для виживання екосистеми? 

 

2. Екологічна політика. 

2.1. Екологічна політика ООН. 

2.2. Європейська екологічна політика. 

2.3. Особливості екополітики розвинених країн. 

2.4. Екологічні аспекти державної політики України. 

2.5. Екологічна політика області. 

2.6. Екологічна політика міста. 

2.7. Екологічні проблеми міста. 

2.8. Основні екологічні проблеми області. 

3. Агроекологія. 

3.1. Фізична деградація ґрунтів України: причини, наслідки та 

шляхи подолання. 

3.2. Фітосанітарний стан ґрунтового покриву країни та заходи 

щодо його оздоровлення. 

3.3. Покращення родючості ґрунту – нагальна проблема сьогодення. 

3.4. Як мінімізувати негативний вплив на довкілля штучних мінеральних 

добрив та пестицидів? 

3.5. Як отримати екологічно безпечну продукцію в агропромислових 

підприємствах? 

3.6. Як отримати екологічно безпечну продукцію в районах з 

підвищеним техногенним тиском на довкілля? 
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перевиховуватися за допомогою професійних екологів! Професійними 

вихователями слід вважати не лише вчителів, робітників дошкільних 

закладів, лекторів товариства ―Знання‖, а й батьків, зусиллями яких і 

на прикладі яких виховуються малята. 

Дошкільна екологічна освіта розпочинається в сім’ї, коли у дитини 

закладаються основи екологічного мислення. Сімейно-родинне виховання 

покликане сформувати в дитини перші уявлення про навколишній 

світ. Саме тоді час прищепити повагу до всього живого і почуття 

відповідальності за все, що оточує людей. В основу кладуться 

культурні надбання і традиції народу. Методи і зміст екологічного 

виховання в сім’ї залежать від загальної культури батьків та їх 

екологічної обізнаності. 

Виховання дітей проводиться у вигляді бесід, ігор, читання казок 

та літератури іншого виду, перегляду дитячих теле- та кінофільмів 

(головним чином мультиплікаційних) тощо. Треба вміло використовувати 

притаманну малятам допитливість. 

Дошкільна екологічна освіта повинна закласти фундамент нової 

неспоживацької філософії нації. Дитині треба усвідомити, що все живе, а 

не лише людина, має рівне право користуватися благами природи. 

Що природні ресурси обмежені, і тому треба стримувати свої бажання і 

споживати лише життєво необхідний мінімум. Що треба дуже бережливо 

ставитися як до природних, так і до штучних продуктів і виробів, поважати 

і цінувати все, що її оточує – як природу, так і людей та їх працю. 

Дошкільна освіта, незважаючи на її короткотривалість, – найбільш 

відповідальний і важкий етап екологічної освіти. Діти іще не мають 

знань і сприймають світ очима. Їм зрозуміліше те, що вони бачать, 

ніж те, у чому їх запевняють. Тому вони не вірять дорослим, які, 

пояснюючи важливість бережного відношення до всього, на практиці 

―завалюють‖ дитину іграшками, ласощами, одягом. 

Ці особливості дитячої психології треба добре знати батькам і 

вихователям. Необхідно також враховувати індивідуальні особливості 

малюка, стимулювати прояви дружнього ставлення до природи та 

домашніх тварин і терпеливо стримувати агресивність та бездумність. 

Для виконання виховательських функцій батькам необхідно мати 

певну екологічну грамотність. Треба знати не лише назви рослин, 

птахів, тварин, які населяють довкілля, а і їх властивості – особливо 

шкідливі. Треба розбиратись в явищах неживої природи. Уміти 

простими словами, без використання спеціальних термінів пояснити 

складні природні процеси і закономірності, особливості людської 
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Вода рухається під впливом різних причин. Вітер, тобто рух 
атмосферного повітря, викликає поверхневі нагонно-відгонні течії на 

всіх водних об’єктах. Ці течії, у свою чергу, стають тимчасовою 

причиною вертикальних переміщень мас води, так званого апвелінгу. 

Такий процес відбувається і в наслідок нагріву сонячною енергією, 
коли на місце поверхневої прогрітої і насиченої газами (зокрема 

киснем) води з глибин піднімається холодна вода. 

Річкова вода рухається під впливом земної гравітаційної сили. 

Швидкість течії залежить від стоку річки W (м3/с) і площини перерізу 
потоку F (м2) 

V = W/F. 

Маси морської води переміщуються у вигляді припливів і відпливів 

від дії сил притяжіння Місяця (у більшій мірі) та Сонця (у меншій мірі). 
Всупереч силам земного тяжіння вода рухається знизу вверх у ґрунті 

й у рослинах завдяки капілярному ефектові змочування та силі вакууму 

випарювання. 
Сонце є причиною гігантських океанських течій – теплих поверхневих 

Гольфстрім та Курасіво і холодних глибинних в протилежному 

напрямку протитечій. Відомий кліматолог Д.І. Воєйков назвав теплі 

течії ―трубами водяного опалення земної кулі‖. Гольфстрім кожної секунди 
переносить 83 мільйони кубічних метрів нагрітої на екваторі води в 

північному напрямку, прогріваючи води протягом тисяч кілометрів – 

його могутній вплив відчувається до Баренцового моря, де біля 

берегів заполярного Мурманська вода не замерзає суворою зимою. 
Ще могутніша – 140×106 м3/с – циркумполярна течія навколо 

Антарктиди ізолює ―льодовий‖ материк і обумовлює більш суворий 

клімат, ніж в Арктиці. 

Завдяки багатостановості, рухливості й теплоємності води гідросфера 
відіграє головну роль в створенні клімату Землі. Світовий океан є 

планетарним акумулятором – стабілізатором тепла, що неважко показати 

з допомогою залежності (2). 
Враховуючи, що маса води Мв більша за масу атмосферного повітря 

Мп у 258 разів, визначимо, наскільки буде відрізнятись кількість 

тепла, акумульованого водою і повітрям: 

 
Отриманий результат яскраво підтверджує пріоритетне значення 

гідросфери в формуванні теплових процесів на планеті. Вночі і взимку 

вода підігріває поверхню Землі і атмосферу, а в спеку поглинає частку 

.
1

1075

1

258

24,0

0,1







Т

Т

М

М

С

С

Q

Q

п

в

п

в

п

в



Добровольський В.В.  

 

32 

їхнього тепла. Вона переность тепло з екватору до приполюсних 
регіонів, чим зменшує середню температуру в тропіках і підвищує в 

холодних краях. 

Передача теплоти супроводжується процесом випаровування води 

з утворенням в атмосфері дощових хмар. У цих хмарах накопичуються 

інші гази – сірчані і азотисті від виверження вулканів та інших 

літосферних процесів, окисли азоту, які утворюються при грозі від 

іонізації молекул азоту. Розчинені у волозі хмар гази утворюють 

кислоти, які надають дощам природну кислотність. 

Сонячна енергія, перш ніж потрапити на земну поверхню, проходе 

―просіювання‖. Чотири відсотки сонячного випромінювання, а саме 

ультрафіолетовий згубний для живого спектр (λ = 220 ... 290 нанометрів 

(нм = 10-9 м) поглинається озоном, який при цьому частково руйнується. 

Постійне поновлення озону відбувається внаслідок природних процесів. 

Інфрачервоний спектр (λ > 1000 нм) поглинається водяною парою 

у верхніх шарах тропосфери – це ще чотири відсотки сонячної енергії. 

Поглинена сонячна енергія підвищує температуру атмосферного 

повітря згідно із залежністю (2). 

92 відсотки сонячної енергії (290 < λ < 2000 нм) проходить в нижні 

шари тропосфери. Половина енергії розсіюється повітрям, надаючи 

небу блакитний колір. Друга половина потрапляє на земну поверхню і 

частково поглинається літосферою, гідросферою, рослинами. А так 

зване альбедо, яке дорівнює 28 відсотків від випромінювання Сонця 

на Землю, відбивається і повертається в атмосферу. 

Світлова енергія Сонця на земній поверхні переходе в теплову – 

інфрачервону, поверненню якої в Космос заважають (бо поглинають) 

водяна пара, вуглекислий газ і метан. Цей механізм підвищення 

температури на земній поверхні та в нижній атмосфері отримав назву 

парникового ефекту (природного). Він характеризується значенням 

ΔТ = 31-32 °С, з яких близько 20 градусів дає Н2О, 7 градусів – СО2 і 

приблизно 5 градусів – СН4. Без природного парникового ефекту середня 

температура повітря на планеті була б мінусовою (-16,17 °С). 
Широко розповсюдженим природним процесом є радіоактивне 

випромінювання – перетворення нестійких ізотопів хімічного елементу в 
інші ізотопи, що супроводжуються випромінюванням елементарних часток 
чи ядер, а також жорсткого електромагнітного гама-випромінювання. 
Відомо біля 50-ти природніх радіоактивних ізотопів, серед яких лише 
ізотопи урану і торію мають період піврозпаду, що вимірюється 
геологічним часом. Всі інші природні ізотопи називають вторинними, 
бо їх запас постійно поповнюється за рахунок розпаду довготривалих. 
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Хімія: 

1. Особливості процесів горіння вугілля і природного газу. 

2. Механізм виробництва кислотоутворюючих газів. 

3. Механізм утворення кислоти в атмосфері. 

4. Дія кислоти на об’єкти живої і неживої природи. 

5. Шкала оцінки ―кислотності‖ речовин. 

 

Особливості екологічної неформальної освіти 

Наступні рекомендації враховують можливі види неформальної 

екологічної освіти: лекції, бесіди, семінари, цикли лекцій, гуртки, які 

проводять активісти товариства природоохороних товариств; бесіди з 

батьками, які проводить шкільний вчитель; шкільні уроки, олімпіади, 

конкурси, екскурсії, походи школярів. 

Екологічне просвітництво має принципові відмінності від роз-

повсюдження інших видів знань. У практичному житті людини запит 

на його знання з будь-якого предмета (фізики, біології тощо) виникає, 

як правило, періодично внаслідок появи конкретної потреби. Постійно ці 

знання необхідні в дуже вузькому діапазоні, який гарантує безпеку 

життя людини: не пий кислоту, не чіпай електричний дріт тощо. 

Екологічні знання окремій людині і суспільству потрібні постійно, 

тому що будь-яка дія впливає на стан природи і здоров’я людини 

зараз і в майбутньому. Тому екологічна просвіта не має права 

обмежуватися простим наданням знань. Її задача значно ширша і 

набагато складніша – забезпечити ланцюг ―екологічні знання – 

екологічні переконання – екологічна культура‖. Відомо, що навчити 

важко, значно важче перетворити знання в переконання, але найскладніше – 

щоб переконання стало нормою повсякденної поведінки, тобто культурою. 

Екологічна просвіта – не просте надання нової інформації, коли 

об’єктом дії є, головним чином, пам’ять і частково розум людини. 

Еколог повинен звертатися до розуму і серця людини! Не можна 

допускати, щоб людина мала знання, а поводилася всупереч цим знанням. 

Екологічна обізнаність потрібна людині постійно – і на виробництві, і 

в побуті, і на відпочинку. Тому ніяка людина не має права вважати 

себе вільною від екологічних турбот і обов’язків. 

Оскільки мова йде не лише про знання, а й про переконання та 

культуру, то, як відомо, це ефективніше робити шляхом виховання, а 

не перевиховання. Тобто особлива увага повинна приділятися молоді! 

І тут постає класичне питання – а хто буде виховувати молодь? Вихід 

один – перевиховувати вихователів, точніше – професійним вихователям 
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Завдання 9. Проаналізувати проблему забруднення водних об’єктів 

нафтопродуктами. 

 

Біологія: 

1. Вплив поверхневих нафтопродуктів на умови життя водних птахів. 

2. Вплив поверхневих нафтопродуктів на умови життя прибережних 

водних і ґрунтових мешканців та рослинність. 

3. Життя водних мешканців залежить від наявності в середовищі 

існування кисню, необхідного для здійснення процесів ―дихання‖ 

(окислення). 

4. Водні фотосинтезуючі рослини є джерелом кисню (при можливості 

здійснення реакції фотосинтезу). 

Географія: 

1. Розміщення світових ресурсів нафти і споживачів нафтопродуктів. 

Роль морських нафтоперевезень. 

2. Масштаби забруднення водних об’єктів нафтопродуктами. 

3. У природі головним шляхом насичення води киснем є його розчинення 

на стикі ―вода – повітря‖. Ефективність розчинення залежить від стану 

цього стику – хвилі, вітер, бризки, льод, плівка нафти чи планктонних 

водоростей тощо. 

Фізика: 

1. Значення нафтопродуктів для життя людей. 

2. Проникнення сонячного проміння в глибину води залежить від її 

прозорості. 

Хімія: 

Реакція фотосинтезу може відбуватися лише за певних умов. 

 

Завдання 10. Співставити вплив на навколишнє середовище ТЕС 

при роботі на вугіллі та на природному газі. 

 

Біологія: 

1. Вплив кислотності атмосферного повітря на органи дихання тварин. 

2. Вплив кислотності атмосферних опадів на рослинність. 

Географія: 

1. Вплив кислотності атмосферних опадів на якість ґрунту. 

2. Роль атмосферних рухів на переміщення ―кислих‖ хмар і забруднення 

―чистих‖ територій. 

Фізика: 

Схеми і конструктивні особливості теплових електростанцій від виду 

палива. 
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Природний радіаційний фон створюється випромінюванням радіоактивних 
речовин на поверхні землі, у приземній атмосфері, у воді, в рослинах і 
тваринах. Головним джерелом надходження у навколишнє середовище 
природніх радіоактивних речовин є гірські породи. 

Одним з найбільших чудес природи є процес утворення органічної 
речовини – процес фотосинтезу, коли зелена суходольна чи водна 
рослина створює свою біомасу за рахунок світлової енергії Сонця (λ = 
380-710 нм), води та вуглекислого газу згідно із залежністю (3). 

6СО2 + 6Н2О + ЕС  С6Н12О6 + 6О2                         (3) 
Протягом року ―середня‖ рослина (в розрахунку на один кілограм 

сухої речовини) поглинає 5,4 мегаджоулів сонячної енергії, споживає 
в процесі фотосинтезу 0,5 кілограма вуглекислого газу і 150 грамів 
води, виділяє 350 грамів кисню й утворює 300 грамів органічної 
речовини. Для ―дихання‖ рослини, яке відбувається вночі паралельно 
з денним фотосинтезом, використовується 230 грамів кисню, 200 грамів 
органічної речовини, яка окислюється з утворенням 330 грамів вуглекислого 
газу та 100 грамів води із вивільненням 3,6 мегаджоулів енергії, яка 
використовується для фізіологічних потреб рослини. Таким чином, 
біологічний ―врожай‖ складає 100 грамів органічної речовини, що дорівнює 
десяти відсоткам збільшення початкової біомаси, та 120 грамів кисню. 

Активність фотосинтезу протягом дня міняється: при рожево-
сутінковому світлі (вранці, ввечері, при невеликіій хмарності) вона 
максимальна. Коли Сонце у зеніті – процеси уповільнюються і навіть 
можуть припинятись. 

Вміст енергії в біомасі, накопиченої в процесі фотосинтезу, залежить 
від виду біомаси і складає за рік (кілоджоулів на квадратний метр): 
рослинність боліт – 35; рівнинний ліс середньої полоси – 20; луки та 
пасовища – 12; рослини на обробленому ґрунті – 11; тайга – 10; рослинність 
в озерах і ріках – 10. 

Ефективність використання теплових променів у процесі фотосинтезу 
невисока. Теоретично – це 15 відсотків, практично – 2 (цукрова тростина – 
одна з найбільш продуктивних рослин), 1 (зернові культури) відсотки. 

Для живої природи одним з найголовніших процесів є процес 
живлення, за особливостями якого організм класифікується таким чином. 

Автотроф – організм (зелена рослина), який утворює речовину 
свого тіла з неорганічних складових та забезпечує обмін речовин, 
використовуючи енергію Сонця (геліотроф чи фототроф) або енергію, 
яка вивільняється при хімічних реакціях (хемотроф) окислення аміаку, 
сірководню та інших речовин, наявних у воді, ґрунті і підґрунті. 
Автотрофи іще називають продуцентами, бо вони синтезують (продукують) 
органічну речовину за рахунок неорганічних сполук. 
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Гетеротроф – організм, який живиться готовими органічними 

речовинами і не здібний синтезувати органічну речовину з неорганічної. 

Ці організми ще називають консументами (на відміну від автотрофів-

продуцентів). Консументи можуть бути первинними (1-го порядку), 

якщо вживають рослинну їжу, вторинними (2-го порядку) – які вживають 

тварин, та мікроконсументами або редуцентами (головним чином бактерії 

та гриби) – це ті, що руйнують мертві тіла, живляться частиною 

продуктів розпаду й вивільняють неорганічні біогенні речовини, які 

використовують рослини. 

Мезотроф – організм, який у залежності від умов живлення, як 

автотроф чи як гетеротроф. 

У свою чергу, кожну з цих груп можна ділити на більш мілкі, 

кожна з яких має свої особливості в процесі живлення. Наприклад, 

існують гетеротрофні бактерії, які споживають метан, котрий для 

більшості живих організмів є отрутою. 

Після відмирання живої речовини відбуваються процеси її розкладу 

двох типів – окислення і бродіння. Окислення відбувається при 

наявності кисню і описується залежністю (3) у зворотньому напрямку 

(справа наліво) з виділенням теплоти, СО2 і Н2О. У випадку, коли кисень 

відсутній, відбувається процес бродіння з виділенням вуглекислого 

газу і водню Н2 (водневе бродіння), або метану СН4 (метанове 

бродіння), або спирту С2Н5ОН (спиртове бродіння). 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. У чому причина суховіїв? 

2. Записати реакції утворення кисню, водню й озону в атмосфері. 

3. Дати характеристику озоновому прошарку. 

4. Перелічити причини руху водних мас. 

5. Визначити ширину річки, стік якої дорівнює 50 м3/с при 

швидкості 1 м/с, якщо середня глибина річки 2 метра. 

6. Чому вода піднімається стовбуром дерева вверх? 

7. Які властивості води визначають її першорядну роль в забезпеченні 

клімату планети? 

8. У чому причини природного парникового ефекту? 

9. Назвати три позитивні наслідки фотосинтезу. 

10. Які процеси відбуваються після природного відмирання живої 

речовини? 

11. У чому принципова різниця між процесами окислення і бродіння? 
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Хімія: 

1. Механізм виробництва кислотоутворюючих газів. 

2. Механізм утворення кислоти в атмосфері. 

3. Дія кислоти на об’єкти живої і неживої природи. 

4. Шкала оцінки ―кислотності‖ речовин. 

 

Завдання 7. Проаналізувати проблему потепління клімату з позиції 

природничих наук. 

 

Біологія: 

Вплив температури на особливості рослинного і тваринного світу певного 

кліматичного поясу. 

Географія: 

1. Географічні та історичні ―хвилі життя‖. 

2. Вплив температури на стан земної поверхні (танення льодовиків і 

сніговиків, висушення ґрунтів тощо). 

3. Вплив температури на океанічні рухи води. 

4. Явище природного і штучного парникових ефектів. 

Фізика: 

1. Оптична природа парникового ефекту. 

2. Вплив складу атмосферних газів на парниковий ефект. 

3. Штучні й природні джерела ―парникових газів‖. 

Хімія: 

Механізм утворення ―парникових газів‖. 

 

Завдання 8. Проаналізувати проблему озонового шару атмосфери 

з позиції природничих наук. 

 

Біологія: 

Вплив короткохвильових складових сонячного променю на живе. 

Географія: 

1. Розташування озонового прошарку в атмосфері та його склад. 

2. Сутність явища ―озонова діра‖. 

Фізика: 

1. Властивості озону. 

2. Джерела штучних речовин, що руйнують озон. 

Хімія: 

1. Механізм природного утворення і руйнування озону. 

2. Реакції руйнування озону штучними речовинами. 
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Біологія: 

Площа затопленої території впливає на деформацію природного стану 

рослинного і тваринного світу. 

Фізика: 

Енергія потоку води, тобто потужність ГЕС залежить від висоти 

греблі. 

 

Завдання 5. Проаналізувати трагічні наслідки Чорнобильської аварії 

з позицій біології, географії і фізики. 

 

Біологія: 

1. Вплив на живі організми радіаційного опромінення. 

2. Властивість організмів накопичувати радіонукліди. 

3. Переніс радіонуклідів по трофічній піраміді. 

Географія: 

1. Природна радіація. 

2. Переніс радіонуклідів вітром. 

3. Радіонуклідні опади. 

4. Переніс радіонуклідів водою. 

5. Забруднення ґрунтів. 

6. Міграція радіонуклідів внаслідок природних колообігів. 

7. Карти радіаційного забруднення. 

Фізика: 

1. Принцип перетворення енергії ядерного розпаду в теплову. 

2. Небезпечні в радіаційному відношенні ділянки АЕС. 

3. Можливі причини ядерного вибуху на АЕС. 

 

Завдання 6. Проаналізувати проблему кислотних опадів з позиції 

природничих наук. 

 

Біологія: 

1. Вплив кислотності атмосферного повітря на органи дихання тварин. 

2. Вплив кислотності атмосферних опадів на рослинність. 

Географія: 

1. Вплив кислотності атмосферних опадів на якість ґрунту. 

2. Роль атмосферних рухів на переміщення ―кислих‖ хмар і забруднення 

―чистих‖ територій. 

3. Природні джерела кислотоутворюючих газів. 

Фізика: 

Джерела кислотоутворюючих газів природного і штучного походження. 
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2.3. Природні системи 

 

 Екологічна система. 

 Зв’язки екологічної системи. 

 “Чорний ящик” у системі. 

 Екологічний фактор. 

 Особливості зв’язків між природними об’єктами. 

 Сутність і види пристосування організму. 

 Адаптація організмів. 

 Саморегуляція організмів. 

 Експоненційна та логістична закономірності збільшення 

чисельності організмів. 

 Регулююча роль конкуренції в умовах ємності середовища. 

 Залежність “від миші до слона”. 

 Групи екологічних систем. 

 

Природна речовина у всіх її багаточисленних проявах з величезною 

кількістю взаємозалежних процесів повинна розглядатись як суперскладна 

система складових, поєднаних впливовими зв’язками. 

Поняття ―екологічна система‖ не має загальновизначеного тлумачення. 

Вважається, що це сукупність різних організмів, які мешкають разом, 

а також фізичних і хімічних компонентів середовища, необхідних для 

їх існування, або які є продуктами їх життєдіяльності. В екосистемі 

відбувається повний обмін речовиною, енергією та інформацією. 

Вперше поняття ―екосистема‖ використав А. Тенслі у 1935 році. 

Близьким за змістом до екосистеми є введене В.М. Сукачовим та 

В.В. Станчинським поняття біогеоценоз. 

Під системою взагалі розуміється сукупність взаємопов’язаних і 

взаємозалежних складових, об’єднаних у просторі й часі для існування чи 

виконання якогось призначення. Всяка система є складовою (підсистемою) 

наступної за розмірами системи – і так до безкінечного Всесвіту. 

Мінімальна складова системи – елемент – частка, яка не може більше 

ділитися без втрати властивостей. Системний підхід використовується в 

різних галузях знань. 

У залежності від розмірів екосистеми можуть бути різними – від 

планетарної біосфери до локальної в межах невеличкого острова, 

ставка чи дерева. Оскільки всі екосистеми належать до систем 

відкритого типу, то кожна екосистема повинна розглядатись як складова 

системи більш вищого порядку (наступного за ранжуванням рівня), 

тобто підсистемою. 
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Взаємодії підсистеми з системою характеризуються зовнішніми 

зв’язками (для системи вони будуть внутрішніми). При цьому внутрішні 

зв’язки підсистеми при аналізі системи не розглядаються, вона 

уявляється як ―чорний ящик‖, будова якого нас не цікавить. ―Чорний 

ящик‖ характеризується певною реакцією (відгуком) на зовнішню дію. 

Вказана властивість складної системи дозволяє виконувати 

експериментальні та теоретичні дослідження на зручному для дослідника 

рівні системи, йдучи поступово чи від складного до простішого, чи 

навпаки. Обов’язкова умова цього процесу – врахування всіх впливових 

зв’язків. 

Зв’язки в екосистемі віддзеркалюють вплив однієї складової системи 

на іншу. Цей вплив середовища на біологічний об’єкт прийнято 

оцінювати екологічними факторами. Під екологічним фактором розуміється 

окрема властивість чи елементи середовища, які впливають на 

організм, або рушійна сила процесу чи вплив умови на процес. 

Природні екологічні фактори в літературі розділяються на біотичні та 

абіотичні в залежності від джерела впливу. Біотичні фактори – це 

форма впливу живих істот одна на одну (симбіоз, паразитизм, 

нейтралізм, хижацтво, фітонцидний вплив, турбування тощо). Вплив 

людини як біологічної особи теж враховується як фактор природного 

середовища. Абіотичні фактори – це властивості й показники 

природного середовища – рельєф місцевості, гідрохімічні властивості 

води, показники атмосферного повітря, особливості ґрунту тощо. 

Реймерс М.Ф. приводить класифікацію факторів за 37 ознаками. 

У залежності від особливостей дії фактору зв’язки в природній 

екосистемі можуть бути постійні (безперервні) й непостійні (тимчасові, 

періодичні, випадкові), стаціонарні (незмінні по величині) й динамічні, 

які, у свою чергу, можуть бути гармонійними чи хаотичними. У 

залежності від природи фактору зв’язки можуть бути енергетичними, 

речовинними та інформаційними. 

Дія фактору не залишається без відповіді об’єкта впливу. Як видно 

на рис. 2.1, дія на абіотичний об’єкт викликає з його боку рівну за 

величиною протидію у вигляді негативного зворотнього зв’язку. 

Біотичний об’єкт реагує на дію значно складніше – у вигляді протидії 

і пристосування (позитивного зворотнього зв’язку). У залежності від 

довготривалості дії пристосування організму проявляється як регулювання 

(часто називають саморегулювання) чи адаптація. У залежності від 

особливостей механізму регулювання можливі два рівні – просте 

регулювання і складне регулювання. Механізм простого регулювання 

викликає реакцію організму, яка забезпечує його нормальну життєдіяльність 
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Завдання 2. Чому не дозволяється спалювати опавше листя, стерню 

сільгоспугідь, інші органічні залишки? 

 

Біологія: 

1. У природі рослинні залишки переробляються мікроорганізмами, і 

всі речовини і частина енергії повертаються в ґрунт, утворюючи 

гумус (перегній). 

2. Під час горіння знищуються організми на поверхні і на глибині 

прогрівання ґрунту. 

Географія: 

1. Горючі гази (дим) забруднюють атмосферу і розносяться вітром. 

2. Споживання кисню для горіння. 

Фізика: 

1. Зменшення вологості ґрунту. 

2. Теплове забруднення атмосфери. 

Хімія: 

Умови процесу (реакції) горіння. 

 

Завдання 3. У чому полягає явище ―цвітіння‖ води у водоймищах? 

Причини і наслідки? 

 

Біологія: 

1. Масове розмноження планктонних водоростей біля поверхні води 

внаслідок забруднення води. 

2. Результатом цвітіння може бути замор риби внаслідок зменшення 

вмісту у воді кисню. 

Географія: 

Зміна прозорості кольору води. 

Фізика: 

Зміна властивостей води, а також вмісту в ній кисню. 

Хімія: 

Причина цвітіння – надходження у водоймище штучних хімічних 

речовин – добрив, мийних засобів тощо. 

 

Завдання 4. Чому недоцільно будувати гідроелектростанції на 

рівнинних ділянках річок? 

 

Географія: 

Профіль (рельєф) місцевості впливає на розміри затопленої території. 
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законів. Підкреслення частковості предметного закону не принижує 

ролі предмету і його законів, а навпаки, підсилює його, як прояв і 

доказ глобальних планетарних процесів. 

Виявлення ролі геологічних, біологічних, фізичних, хімічних процесів 

в природних та штучних явищах важливо в двох аспектах. По-перше, 

підтверджується взаємозв’язок і взаємовплив процесів різного характеру 

в комплексних явищах. По-друге, розгляд конкретного зрозумілого 

питання про явище полегшує учню засвоєння предмету. 

Теоретичні заняття по предметах, екологізованих за приведеними 

рекомендаціями, доцільно доповнювати практичними завданнями 

комплексного характеру з метою виявлення ролі предметних закономір-

ностей і процесів. 

Нижче приведено перелік таких завдань з виділенням предметних 

аспектів причин. 

 

Завдання 1. З яких причин трапляються замори риби в озерах й 

річках влітку і зимою? 

 

Біологія: 

1. Життя риб, як і всіх тварин, залежить від наявності в середовищі 

існування кисню, необхідного для здійснення процесів ―дихання‖ 

(окислення). 

2. Водні фотосинтезуючі рослини є джерелом кисню (при можливості 

здійснення реакції фотосинтезу). 

Географія: 

У природі головним шляхом насичення води киснем є його розчинення 

на межі між повітрям і поверхнею води. Ефективність розчинення 

залежить від стану цієї межі – хвилі, вітер, бризки, лід, плівка нафти 

чи планктонних водоростей тощо. 

Фізика: 

1. Однією з фізичних властивостей води є здібність розчиняти гази. 

Максимальна кількість розчиненого кисню залежить від температури – 

при підвищенні температури насиченість киснем зменшується. 

2. Проникнення сонячного проміння в глибину води залежить від її 

прозорості. 

3. При зниженні температури вода може перейти в твердий стан. 

Хімія: 

Реакція фотосинтезу може відбуватися лише за певних умов. 
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Рис. 2.1. Зв’язки між природними об’єктами 

у змінених умовах довкілля без змін конструкції організму. Наприклад, 

при підвищенні температури повітря організм підтримує незмінним 

свій тепловий стан за рахунок збільшення випаровування. Рослина 

забезпечує необхідний приріст маси при зниженні інтенсивності освітлення 

за рахунок збільшення ефективності (ККД) фотосинтезу. Складне 

регулювання дозволяє за рахунок короткочасної зміни в організмі 

забезпечити життєдіяльність при більш широкому коливанні зовнішнього 

фактору. Наприклад, у собак тепловідвід у спеку покращується за 

рахунок збільшення поверхні випаровування через язик, який висовується 

з пащі. Для того, щоб зберегти організм від замерзання тварини 

зменшують поверхню тіла на 25-30 %, набуваючи пози ―клубочком‖. 

Адаптація – це довготривале пристосування, яке виникає і змінюється 

протягом еволюції виду. На відміну від реґулювання, адаптація має 

незворотній характер. Зміни в організмі відбуваються повільно і 

стають стало-характерними. По відношенню до людини ВОЗ дає таке 

визначення – ―дійсне пристосування організму до мінливих умов 

навколишнього середовища, яке відбувається без будь-якого порушення 

даної біологічної системи і перевищення нормальних можливостей її 



Добровольський В.В.  

 

38 

реагування, тобто тоді, коли після певного періоду дії реакція на 

токсичні речовини повністю і назавжди зникає‖. 

Зворотній негативний зв’язок живої істоти проявляється в здатності 

переборювати шкідливий зовнішній вплив, зменшуючи ризик свого 

руйнування, компенсувати негативний вплив на життєздатність шляхом 

саморегуляції. 

Позитивний зворотній зв’язок проявляється в здібності живої істоти 

еволюціонувати, адаптуватись (пристосовуватись до нових умов існування). 

На практиці жива природа начебто відшукує оптимальну систему 

пріоритетів, а природний відбір ―фільтрує‖, відбираючи тих, хто краще 

врахував конкретну ситуацію. 

Конкуренція в біосфері відбувається на всіх рівнях – на груповому, 

популяційному, міжпопуляційному, видовому, міжвидовому. Вона є 

регулюючим фактором зберігання біологічного різноманіття, оскільки 

стримує збільшення виду (популяції) зверх природної межі. 

В ідеальних умовах, тобто при достатності живних речовин і 

відсутності конкуренції чисельність осіб популяції Ч зростає за 

експоненційним законом 

Ч = Ч0е
aτ. 

Тут: Ч0 – кількість осіб на початок періоду, 

a – коефіцієнт (постійна) експоненти, 

τ – час періоду. 

 

Розрахунки показують, що в ідеальних умовах один вид може 

заполонити планету за дуже короткий термін, наприклад, бактерії, які 

діляться через 20 хвилин – за 36 годин, комахи – за рік, пацюки – за 8 років, 

риби – за 12 років. 

Цього не відбувається завдяки конкуренції та ємності середовища. 

Остання визначається максимальною кількістю організмів, які можуть 

існувати в умовах обмеженості ресурсів (їжі, світла, місця і т.д.). 

Реально це обмежує період експоненційного росту чисельності, після 

якого частіше настає період стабілізації і асимптотичного наближення 

до горизонталі. Така закономірність називається логістичною (або s-

подібною) – популяція характеризується стійкою рівновагою, а ємкість 

середовища називається рівнозважною чисельністю (рис. 2.2). 

Складна система взаємодій у біосфері призводить до більш-менш 

стабільного співвідношення між видами. Однією з ілюстрацій цього є 

залежність між кількістю особин ссавців Ч та масою особин М (залежність 

―від миші до слона‖) (Рис. 2.3). 
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 давати екологічну оцінку роботи окремих підприємств та галузей 

промисловості, сільського господарства, транспорту, комунального 

господарства, військовій діяльності; 

 пояснити на карті України особливості головних природоохоронних 

об’єктів; 

 пояснити на карті області особливості місцевих природоохоронних 

об’єктів. 

Обґрунтування вибору навчального предмета та використання 

екологічної термінології базується на наступному: 

 чітке розмежування спеціальної термінології на предметну і 

екологічну. Вивчення будь-якого предмета розпочинається з 

ознайомлення учнів із специфічною термінологією та головними 

поняттями. Введення нового чи використання вже відомого 

учням по-іншому предмета екологічного терміну доцільно лише 

в конкретному доречному випадку. Перелік поширених екологічних 

термінів та їх тлумачення приведено в додатку Д6; 

 відповідність термінів і понять, що використовуються, рівню 

екологічної освіти. У залежності від рівня освіти глибина вивчення 

екології відрізняється, що впливає на тлумачення понять і 

використані терміни. Найбільш повні змістовні поняття і терміни 

необхідно використовувати лише на найвищих рівнях освіти; 

 своєчасність використання екологічних термінів і понять. Екологічна 

термінологія використовується при розгляді комплексних питань, 

для повного пояснення яких недостатньо предметної термінології. 

Перше використання екологічного терміну повинно супро-

воджуватися докладним тлумаченням незважаючи на те, що 

його зміст виходить за межі навчального предмета. Наприклад, 

в курсі ―Фізика‖ 7-го класу вивчається питання ―Екологічна 

характеристика джерел енергії‖, коли потрібно розглядати не 

лише фізичні, а й хімічні властивості природних енергоносіїв з 

урахуванням біологічних аспектів їх походження; 

 недопустимість протилежних тлумачень одного і того ж терміну в 

різних дисциплінах. Наприклад, термін ―біосфера‖ в біології на 

всіх рівнях навчання має на увазі сукупність живих речовин з 

довкіллям існування. У географії ―біосфера‖ – це лише жива 

речовина, а сукупність живого з неживим називається ―географічною 

оболонкою‖. 

Співставлення законів предметних і екологічних – один з 

найефективніших важелів екологізації навчального предмета, бо є 

наглядовим доказом дії на Землі загальних, тобто екологічних 
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Екологізація природних дисциплін базується на наступних загальних 

принципах: 

 безперервне поступове поглиблення і розширення екологічних 

знань від рівня початкових до рівня державних вимог до абітурієнтів 

вищого навчального закладу; 

 обґрунтований вибір навчального предмету для використання 

вперше екологічних понять і термінів відповідно до рівня (року) 

навчання; 

 співставлення предметних законів і закономірностей з екологічними; 

 виявлення ролі окремих предметних процесів в комплексних 

природних і антропогенних явищах різного рівня; 

 вирішення практичних завдань комплексного характеру з 

акцентуванням уваги на значенні процесів предметного 

походження. 

Вимоги до екологічних знань випускника старшої школи доцільно 

згрупувати в два блоки – теоретичні знання та прикладні уміння. 

Перший блок вимагає наступних знань на якісному (пізнавально-

понятійному) рівні: 

 предмет, завдання, об’єкт екології, міжпредметні зв’язки екології з 

іншими науками; 

 екологічні поняття і терміни: біосфера, біом, основні види біомів, 

біосинтез, гомеостаз, біотоп, біогеоценоз, популяція, природне 

середовище, екологічні фактори, ланцюги живлення, біопро-

дуктивність, біомаса, екологічна система, головні колообіги в 

природі, властивості екосистем; 

 головні закони екології: Вернадського В.І., константності, екологічної 

піраміди, еволюційно-біфуркаційного розвитку, оптимальності, 

різноманіття і конкурентності, емерджентності, внутрішньої 

динамічної рівноваги; 

 екологічний моніторинг: предмет, завдання, засоби, результати 

на світовому, державному і місцевому рівнях. 

Блок прикладний містить наступні вимоги до уміння школярів: 

 виділити в природному середовищі окремі складові екологічних 

систем; 

 пояснити роль і значення головних елементів й сполук, що 

знаходяться в літосфері, атмосфері, гідросфері та біосфері; 

 проаналізувати на карті особливості екосистеми будь-якого 

рівня; 

 визначити особливості забруднювачів певного природного 

середовища; 
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Рис. 2.2. Зміна кількості особин популяції з часом: 
1 – експоненційний закон; 2 – логістичний закон 

 Ч 

М 

Рис. 2.3. Залежність кількості особин від маси 

У залежності від складності й розмірів природні екосистеми діляться 
на три групи: локальні, регіональні й глобальні. Чітко проведено межу 
мінімальної локальної системи та максимальної глобальної. Мінімальною 
локальною природною системою є окремий організм і його найближче 
середовище. Максимальною глобальною природною екосистемою є 
біосфера Землі. Межі між групою локальних і групою регіональних, так 
само як між групою регіональних і групою глобальних природних 
екосистем нечіткі. 
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Контрольні запитання і завдання 

 
1. Що таке природна екологічна система? 
2. Перелічити ознаки природної екологічної системи. 
3. Пояснити різницю між зовнішнім і внутрішнім зв’язком системи. 
4. Що таке “чорний ящик” в екологічній системі? 
5. Дія якої природної складової не може бути представлена у вигляді 

внутрішнього зв’язку? 
6. У чому різниця реагування на дію біотичного й абіотичного об’єкта? 
7. За яких умов популяція може розмножуватися за експоненційним 

законом? 

 

2.4. Біосфера 

 
 Склад біосфери. 
 Типи глобальних природних екосистем. 
 Гіпотези будови літосфери. 
 Будова атмосфери. 
 Схема біосферної природної екосистеми. 
 Основні складові біосфери. 
 Основні показники Всесвіту. 
 Основні показники Сонця. 
 Вплив Місяця на земні процеси. 
 Склад земних надр. 
 Гіпотеза модульної будови Земної кори. 
 Радіоактивне опромінення: джерела, види, вплив. 
 Широтно-рельєфний вплив на природну енергозабезпеченість 

земної поверхні. 
 Основні показники глобальної наземної природної екосистеми. 
 Географічні “хвилі життя”. 
 Аридні зони. 
 Кордони обмеження розповсюдженості видів та популяцій. 
 Склад глобальної водної екосистеми. 
 Основні показники Світового океану. 
 Розповсюдження життя в океані за В.І. Вернадським. 
 Продуктивність морських ділянок. 
 Типи концентрації життя у воді. 
 Валова продукція океану. 
 

На рис. 2.4 площина кожного кола відповідає сукупності об’єктів 

характерного природного середовища: газоподібного – атмосфера, 
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Екологізація навчальних природничих дисциплін 

Екологічна освіта в початковій школі здійснюється під час 

вивчення загальних дисциплін: ―Я і Україна‖, ―Довкілля‖, ―Рідний 

край‖, ―Природознавство‖, ―Ознайомлення з навколишнім середовищем‖. 

Учень сприймає оточуюче його середовище як єдине ціле, утворене 

безліччю взаємопов’язаних живих і неживих складових. Себе, товаришів, 

родину він розуміє як невід’ємну частину цього складного загадкового 

світу. Можливість задовольнити особисті бажання людини залежить 

від природи – єдиного джерела матеріальних (а частково – і духовних) 

благ. У свою чергу, стан природи залежить від поведінки людей, 

кількість яких на Землі невпинно зростає. Тому не можна тільки 

брати, треба вчитися і віддавати: працю, повагу, турботу. Треба звикати 

до бережливого ставлення, до економії, до стримання бажань – бо 

природа не може задовольнити всі людські примхи, які, на жаль, поки 

що не зменшуються. Треба зрозуміти, що споживацьке ставлення до 

природи є причиною того, що з кожним роком людям живеться все 

тяжче – поширення хвороб від забрудненого повітря, води і харчів, 

значне зменшення чистих ділянок лісу, річки чи моря для відпочинку, 

зникнення значної кількості видів риби, рослин, птахів тощо. Після 

закінчення 4-го класу учень повинен мати елементарні знання про 

природу і взаємовплив людини і природи та отримати навички 

екологічно доцільної поведінки і здорового способу життя. Тут треба 

закласти фундамент нової неспоживацької філософії життя. 

Особливе місце в екологічній освіті належить п’ятому року навчання, 

коли треба здійснювати перехід від комплексного вивчення оточуючого 

середовища до предметного. Учень повинен розуміти причини цього 

переходу і бути готовим до поглибленого вивчення нерозривного 

довкілля по частинах, по окремих напрямках, тобто по самостійних 

навчальних дисциплінах. 

В основній школі такий перехід починається в шостому класі 

розподілом матеріального довкілля на дві складові – живу (біологія) 

та неживу (географія), а в подальшому і на фізику й хімію. При 

вивченні цих принципово різних за змістом предметів підтримувати 

ідею єдності довкілля дозволяє екологізація природничих дисциплін, 

яка полягає в підкресленні загальноприродних (екологічних) аспектів 

фізичних, хімічних, географічних й біологічних проявів в природних і 

штучних процесах, явищах, об’єктах, творіннях тощо. Біосфера і будь

-який природний процес не можуть бути пояснені повністю в межах 

окремих наук, на які поділені сучасні знання. 



Добровольський В.В.  

 

212 

Загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня (10-11, 12 класи) 
забезпечує поглиблений рівень екологічної освіти відповідно до 
спеціалізації. Він забезпечує усвідомлення старшокласниками взаємо-
залежності екології та економіки, знання груп професій за впливом на 
довкілля. Учні старшої школи мають знати особливості впливу на 
навколишнє середовище обраної майбутньої професії, відповідні 
вимоги до фахівця, бути обізнаними у екологічному законодавстві 
відповідної галузі господарства, добре орієнтуватися в екологічних 
проблемах України. В цілому у старшокласників має бути сформована 
особистісна екологічна позиція і вміння її відстоювати в умовах 
правової демократичної держави. 

Зміст екологічної освіти повинен бути спрямований на формування 
особистості з екологічною світоглядною установкою на дотримання 
норм екологічно грамотної поведінки і виконання практичних дій 
щодо захисту власного здоров’я та навколишнього середовища. 

Сучасна екологічна освіта повинна базуватися на обов’язковості 
вивчення конкретно визначенної кількості обсягів природничих та 
гуманітарних дисциплін на різних ступенях навчання і чітко визначеної 
оптимальної кількості понять і термінів на кожному рівні освіти, 
узгодженості й якості щодо основних екологічних понять та термінів. 

Концепцією передбачено залучення громадських організацій, 
просвітницьких товариств до поширення екологічних знань та елементів 
екологічної культури серед широких верств населення. 

Неформальна ланка екологічної освіти та виховання має просвітний 
характер, формує екологічну свідомість і культуру населення. Неформальна 
екологічна освіта – це масова освіта та виховання всіх верств і 
категорій населення як зайнятого у виробничих і військових сферах 
діяльності, так поза цими сферами за допомогою планових занять, 
засобів масової інформації (телебачення, радіо, газети, журнали, 
брошури, електронні засоби), організації постійно діючих стаціонарних, 
тимчасових та пересувних фотовиставок екологічного змісту, екологічних 
фестивалів (шкільні, університетські, молодіжні), олімпіад, конкурсів, 
тематичних екологічних науково-популярних лекцій силами різних 
товариств охорони довкілля та громадських екологічних організацій, 
товариства ―Знання‖, співробітників Мінекології України, викладачів 
навчальних закладів. Крім того, неформальній екологічній освіті 
населення мають сприяти театри, кіно, краєзнавчі музеї, зоопарки, 
природно-заповідні об’єкти, туристично-краєзнавчі організації. 

Кожен з регіонів, а також основні галузі виробництва України 
повинні мати свою низку програм неформальної екологічної освіти 
відповідно до місцевих природних особливостей та екологічної ситуації. 
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водного – гідросфера, твердого – літосфера. Жива речовина існує за 

умови наявності всіх сфер неживої матерії, тобто в межах площини, 

яка перекривається трьома колами. 

Рис. 2.4. Схема природних складових: 
1 – атмосфера, 2 – гідросфера, 3 – літосфера, 4 – біосфера 

Представлене уявлення про природні сфери дещо спрощене і не 
враховує багатьох природних процесів. Наприклад, вода в залежності 
від стану може бути в гідросфері (рідка фаза), у літосфері (льодовики 
й гірські сніговики) і в атмосфері у вигляді пари. У ґрунті вода 
знаходиться і в рідкому, і в газоподібному стані. Щодо біосфери існує 
два підходи: перший характеризується включенням в біосферу лише 
об’єктів живої матерії, прихильники другого під біосферою розуміють 
сукупність живих істот і середовища, яке їх оточує. У попередніх 
розділах ми притримувались саме другого підходу. 

Розглянемо можливі типи глобальних природних екосистем. 
Планетарна природна екосистема – це найбільша глобальна система, 

яка включає в себе цілком всі природні сфери, все, що складає планету. 
Біосферна природна екосистема – це сукупність живої речовини й 

тієї частини неживої природи, у якій існує життя. Гідросфера та жива 
речовина входять в екосистему повністю. Інша справа – літосфера й 
атмосфера. Кожна з них складається з частин, котрі мають різні 
властивості й різний вплив на екосистему. 

Літосфера вивчена недостатньо. Лише про приповерхневий шар 
товщиною до 15 кілометрів (земна кора) наука має більш-менш 
впевнені знання (відомості). 

Наскільки відрізняється уявлення про будову Землі, свідчать гіпотези 
відомих вчених. Так, А.Ф. Капустинський вважає, що крім верхнього 
шару в надрах Землі є дві принципово різні зони, А.Е. Ферсман – три, 
А.П. Виноградов – п’ять відмінних прошарків, а К.Е. Буллен – навіть 
сім оболонок і зон. 

Природне життя сконцентровано головним чином на поверхні 
літосфери – у ґрунті. Людина втручається на більші глибини, але поки 

2 1 

3 

4 



Добровольський В.В.  

 

42 

що не вийшла за межі земної кори. Вважаючи всі біосферні зв’язки 
внутрішніми, домовимось включити в склад біосферної екосистеми 
лише земну кору літосфери. Вплив інших – більш глибинних – зон 
літосфери буде враховуватись через зовнішні зв’язки системи. 

Атмосфера – газова оболонка Землі – складається з багатьох 

прошарків різного складу та властивостей, які поступово переходять 

у безкінечний космічний простір. У склад біосферної системи слід 

включити лише ті прошарки, які (за аналогією з літосферою) є середовищем 

існування біологічних об’єктів, або на які відчутно впливає людська 

діяльність. До таких належать тропосфера, стратосфера і мезосфера. 

Прошарки, які знаходяться далі 100 кілометрів від поверхні Землі (а це 

термосфера й екзосфера), віднесемо до зовнішнього середовища системи. 

Таким чином, всі складові біосферної системи сконцентровані у 

вигляді прошарків на земній поверхні та біля неї (рис. 2.5). 

Рис. 2.5. Схема біосферної природної екосистеми: 
1, 2, 3 – як на рис. 2.4 

Біосферна природна екологічна система, або скорочено біосфера, 

складається з двох екосистем (рис. 2.6). 

Рис. 2.6. Декомпозиція біосфери 
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Ефективним засобом формування екологічної культури є екологізація 

шкільної освіти, яка передбачає включення екологічних аспектів, що 

пов’язані з основним матеріалом, до складу практично всіх навчальних 

дисциплін. В основу процесу екологізації повинні бути покладені 

дидактичні, психологічні, етичні та методичні принципи. Пріоритетом 

загальної середньої екологічної освіти є особистісна орієнтація, що 

передбачає створення таких умов, за яких природа стає особистісною 

цінністю для кожного школяра. 

Згідно Концепції у загальноосвітньому закладі І ступеня (1-4 класи) 

забезпечуються: 

 елементарні знання про природу та взаємозв’язки у ній, взаємодію 

і взаємовплив людини і природи; 

 розуміння погіршення стану навколишнього середовища внаслідок 

нераціональної господарської діяльності та особистої причетності 

до екологічних проблем; 

 розвиток ціннісного ставлення до природи як джерела задоволення 

естетичних, комунікативних, пізнавальних, рекреаційних та інших 

потреб особистості; 

 формування елементів здорового способу життя та навичок 

екологічно доцільної поведінки. 

Загальноосвітні навчальні заклади ІІ ступеня (5-9 класи) покликані 

забезпечити учням базовий рівень екологічної освіти, оволодіння 

ними основами екологічної культури. Учні мають: 

 знати сутність екології як науки та сфери практичної діяльності 

людини; поняття та закономірності, що характеризують природу 

як цілісну систему; 

 усвідомлювати первинність природи, всезагальний та об’єктивний 

характер природних закономірностей, необхідність їх дотримання 

людиною; 

 розуміти діалектичний характер впливу науково-технічного прогресу 

на природу, сутність та причини виникнення глобальних екологічних 

проблем, шляхи досягнення збалансованого екологічно безпечного 

розвитку; 

 знати екологічні права та обов’язки громадян України; 

 вміти оцінювати стан навколишнього середовища, регулювати 

власні споживання та спосіб життя, брати участь у практичних 

природоохоронних діях. 

Поряд з екологізацією змісту освіти на цьому етапі рекомендується 

запровадження окремих курсів екологічного спрямування за вибором. 
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Конкретні завдання, на які повинна орієнтуватися сім’я: 
 виховання любові, чуйності, доброзичливості до об’єктів природи; 
 виховання потреби в спілкуванні з природою, уміння спостерігати 

й відчувати її красу і гармонію, розвиток інтересу, прагнення 
до пізнання природи; 

 виховання культури поведінки, відповідальності за свої вчинки 
щодо природи, формування здатності й умінь піклуватися про 
природні об’єкти та своє здоров’я, включення в спільну з 
дорослими екологічно спрямовану діяльність. 

Наступною ланкою в розвитку екологічної свідомості дитини стають 
дошкільні заклади: дитячий садок, груповий та індивідуальний вихователь. 
Їх завдання – продовжити сімейне екологічне виховання дитини в 
подальшому забезпеченні умов для розвитку екологічного мислення. 
Враховуючи особливості малят, перевага повинна надаватися емоційно-

естетичному сприйманню природи, розвитку естетичних (красиво), 
інтелектуальних (цікаво), гуманістичних почуттів (рослини та тварини – 
живі організми з рівним правом на існування і з почуттям болю) та 
етичних норм у ставленні до природи. 

Підвалини екологічної свідомості складають елементарні знання 
про природу: 

 орієнтування в найближчому природному оточенні; 
 усвідомлення життєво необхідних потреб живих істот в умовах 

існування; 
 ознайомлення з елементарними відомостями про взаємозв’язки 

живої і неживої природи, значення її в житті людини; 
 розуміння впливу людини, її господарської діяльності на природне 

середовище в доступній для малюків формі. 
Загальній середній екологічній освіті в Концепції відведена провідна і 

найважливіша роль. Мета її – формування особистості з новим, 
екоцентричним типом мислення й свідомості, високим ступенем 
екологічної культури. Завдання школи – сформувати систему знань, 
поглядів і переконань учнів, які забезпечать громадську відповідальність 
за стан навколишнього середовища як основу існування держави, 
готовність його поліпшувати шляхом прийняття необхідних екологічно 
грамотних рішень на основі нового стилю мислення і життя у злагоді 
з природою. 

Екологічна освіта може бути реалізована за трьома моделями – 
однопредметною, багатопредметною і змішаною. При існуючих навчальних 
планах мова може йти лише про змішану або багатопредметну модель. 
Змішана модель може бути реалізована шляхом екологізації предметів в 
6 ... 11 класах і введенні в 12 класі узагальнюючого курсу ―Екологія‖. 
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Наземна природна екосистема Н – це частина біосфери Б, що 

включає в себе наземний тваринний і рослинний світ з його середовищем. 

Водна природна екосистема В – та частина біосфери Б, що складається 

з водних тварин і рослин та гідросфери. 

Незалежно від типу природної екосистеми (підсистеми) притаманним 

є зовнішній космічний вплив К. Для всіх систем, за винятком планетарної, 

притаманний також зовнішній надровий вплив Н (рис. 2.5). 

Земля, створена і існуюча як частина Сонячної системи, яка, у свою 

чергу, є мікроскопічною часткою Галактики, відчуває різноманітний 

вплив Космосу (ближнього і дальнього). 

У Всесвіті встановилася рівновага між енергіями магнітного поля, 

космічних променів і міжзоряного газу. Галактичне магнітне поле 

утримує космічні промені, та їх потоки йдуть на Землю з усіх боків. 

Сонце додає до цього опромінювання свою долю – сонячний вітер. 

Температура теплового випромінювання Всесвіту дорівнює всього 

3 К (мінус 270 градусів по шкалі Цельсія). Вона називається реліктовою, 

тобто залишковою від далекого минулого. 12-18 мільярдів років тому, 

коли внаслідок Великого Вибуху утворилася наша Галактика, температура 

складала 1010 К. 

Розподіл речовин у Всесвіті нерівномірний – основна її маса 

знаходиться в ущільнених об’єктах. Планетарні туманності розширяються 

зі швидкістю 15-30 кілометрів за секунду. Утворюються нові зірки, і 

гинуть старі. Вважається, що 600 мільйонів років є циклом катастрофічних 

спалахів зверхнових зірок з велетенським викидом радіації, яка 

впливає на біосферу Землі. 

Сонячна система утворилась біля 5 млрд років тому з космічного 

пилу і є однією з багатьох мільярдів складових нашої Галактики – 

Чумацького шляху. Галактика рухається зі швидкістю 600 км/с і 

завершує одне повне коло за 220 мільйонів років (галактичний рік). 

Центр маси Галактики не сконцентровано в одному місці, тому 

траєкторія руху Сонячної системи міняється з циклом біля 200 років. 

На 4-5 % змінюється і швидкість обертання, що впливає на характер 

руху вод і повітря на Землі. 

Сонячна система складається з Сонця, дев’яти планет з супутниками, 

астероїдів, багатьох небесних тіл. Через систему проходять комети, 

метеори, метеорити та інші ―гості‖ з космосу. 

Сонце – плазмений шар – жовта, ―холодна‖ зірка другого покоління 

класу G2. Маса 199×1025т, що складє 99,87 процентів маси всієї Сонячної 

системи. Густина 1,41 грама на кубічний сантиметр. Температура 

поверхні 6000 градусів Цельсія, а в надрах 20 мільйонів. 
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Сонце обертається навколо осі з періодом 24,65 земних діб. Сонячна 

система рухається з швидкістю 250 кілометрів за секунду навколо осі 

Галактики і завершує повне коло за 180 мільйонів років. 

Склад Сонця: за кількістю атомів – водень 90,7 %. гелій 9,1 %, за 

масою – водень 70 %, гелій 27 %. Склад постійно змінюється, 

оскільки за одну секунду 657 мільйонів тонн водню перетворюється в 

652,5 мільйонів тонн гелію, а 4,5 мільйонів тонн маси переходить в 

тепло завдяки термоядерній реакції. Але з таким твердженням 

погоджуються не всі фахівці. 

Кожен квадратний метр поверхні випромінює 1,36 кіловата енергії 

(так звана ―сонячна постійна‖). З усієї поверхні Сонця випромінюється 

велетенська енергія – 3,83×1023 кВт. До Землі доходить лише половина 

мільярдної частини цієї енергії, тобто 1,75×1014 кВт. 

Енергія Сонця розповсюджується у вигляді коливань в діапазоні 

частот λ = 1 ... 105 нм. Переважна кількість сонячної енергії – це 

світлове випромінювання (λ = 400 ... 800 нм). Значно менше енергії 

випромінюється в ультрафіолетовому (λ = 1 ... 100 нм), фіолетовому 

(λ = 220 ... 290 нм) та інфрачервоному (λ = 102 ... 105 нм) спектрах 

коливань. 

Теплове випромінювання, а також інтенсивність інфрачервоного 

спектру Сонця постійне. Широко відома ―сонячна активність‖ з 

циклом в 11 років та й з іншими періодами циклічності, яка враховує 

зміни в інтенсивності а) ―жорсткого‖ (ультрафіолетового та рентгенівського) 

діапазону; б) ―сонячного вітру‖ – плазми сонячної корони; в) сонячних 

плям – не має впливового значення на кількість енергії. Різниця у 

величині сонячної постійної року високої активності Сонця і року 

низької активності складає ± 0,15 %. Але не можна ігнорувати можливий 

короткочасний вплив сонячних аномалій на біосферу Землі чи погоду 

на планеті. 

Магнітне поле Сонця простягається на 4,5 мільярда кілометрів і 

значно впливає на Землю. Магнітні сонячні полюси через 22 роки 

міняються, що перш за все впливає на сонячні плями – джерела викидів 

протонів високих енергій – зникають старі, і зароджуються нові. 

Велике значення для біосфери має космічна радіація, яка для 

людей, наприклад, забезпечує біля 20 відсотків річної ефективної 

еквівалентної дози шкідливого опромінювання. Інтенсивність радіації 

значно зростає при піднятті над рівнем моря: у горах – у декілька 

разів, на висоті 10 кілометрів – у 25 разів. 
Місяць – супутник Землі, який обертається навколо неї на середній 

відстані, рівній 30 діаметрам планети. Співвідношення їхніх мас 
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ідеєю її повинен бути збалансований, екологічно безпечний (гармонійний) 
розвиток у відповідності з міжнародними вимогами. 

У Концепції підкреслено, що екологічна освіта ґрунтується на 

таких принципах: 
 орієнтація на ідею цілісності природи, універсальності зв’язків 

всіх природних компонентів і процесів; 
 міждисциплінарний підхід до формування екологічного мислення, 

що передбачає логічне підпорядкування різнобічних знань основній 
меті екологічної освіти; 

 взаємозв’язок краєзнавства, національного й глобального мислення, 
що сприяє поглибленому розумінню екологічних проблем на 
різних рівнях; 

 конкретність та об’єктивність знань, умінь та навичок; 
 поєднання високопрофесійних екологічних знань з високоморальними 

загальнолюдськими цінностями, синтез природно-наукових та 
соціо-гуманітарних знань; 

 обов’язковість вивчення конкретно визначеної кількості обсягів 
природничих і гуманітарних дисциплін на різних ступенях 
навчання і чітко визначеній оптимальній кількості понять і 
термінів на кожному рівні освіти, узгодженості і ясності щодо 
основних екологічних понять та термінів. 

Головними складовими системи екологічної освіти та виховання є 
формальна і неформальна частини, форми й методи яких різні, а мета 
одна: різнобічна підготовка громадян до розуміння і вирішення 
екологічних і соціально-економічних проблем регіону проживання. 

Концепцією передбачено декілька стадій і рівнів екологічної освіти: 
 дошкільне виховання; 
 загальна середня екологічна освіта трьох рівнів (початковий – 

1 ... 4 класи, основний – 5 ... 9 класи та старших класів – 10 ... 12 класи); 
 середня професійна екологічна освіта; 
 вища екологічна освіта з двома напрямками: формування 

екологічної культури фахівців за різним фахом і підготовка 
професіоналів-екологів чотирьох рівнів (початкова, базова і два 
рівні повної вищої освіти); 

 післядипломна екологічна освіта. 
Дошкільна екологічна освіта починається в сім’ї. ―Материнська 

школа‖ покликана сформувати в дитині перші уявлення про 
навколишній світ, прищепити повагу до всього живого, що її оточує, 
та відповідальність за його стан. Зміст, форми і методи екологічного 
виховання в сім’ї залежить від загальної культури батьків, їх 
екологічної освіти, переконань. 
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2. Підготовка фахівців-екологів для різних галузей народного 

господарства, у тому числі для освітньої галузі – вчителів, викладачів, 

службовців державних органів управління в галузі охорони навколишнього 

середовища та національного природокористування, а також активістів 

громадських екологічних організацій. 

3. Вдосконалення, узгодження і стандартизація термінології в 

галузі екологічних знань. 

У Концепції в основу екологічної освіти покладені принципи гуманізму, 

науковості, неперервності, наскрізності та систематичності. Екологічна 

освіта спрямована на поєднання раціонального й емоційного у 

взаємовідносинах людини з природою на базі принципів добра й 

краси, розуму й свідомості, патріотизму й універсалізму, наукових 

знань й дотримання екологічного права. 

Згідно з Концепцією під екологічною освітою розуміється сукупність 

компонентів у такому ланцюзі: екологічні знання – екологічне мислення – 

екологічний світогляд – екологічна етика – екологічна культура. Кожному 

компоненту відповідає певний рівень екологічної зрілості – від 

елементарних екологічних знань, уявлень дошкільного рівня до їх 

глибокого усвідомлення і практичної реалізації на вищих рівнях. 

Умовно виділяються наступні узагальнені рівні екологічної зрілості: 

початковий (інформаційно-підготовчий), основний (базово-світоглядний), 

вищий, професійно-фаховий (світоглядно-зрілий). 

Екологічна освіта як цілісне культурологічне явище, що включає 

процеси навчання, виховання, розвитку особистості, повинні спрямову-

ватися на формування екологічної культури як складової системи 

національного і громадського виховання всіх верств населення України, 

екологізацію навчальних дисциплін та програм підготовки, а також на 

професійну екологічну підготовку через базову екологічну освіту. Глибоким 

опануванням екологічними знаннями, формуванням екологічного мислення, 

свідомості й культури мають бути охоплені громадяни всіх категорій, 

вікових груп і сфер діяльності. 
Концепція передбачає, що реформування екологічної освіти та 

виховання має здійснюватися з обов’язковим врахуванням екологічних 
законів, закономірностей, наукових принципів, що діють комплексно 
в біологічній, технологічній, економічній, соціальній і військовій сферах. 
Зміст екологічної освіти повинен бути спрямований на формування 
особистості з екологічно світоглядною установкою на дотримання 
норм екологічно грамотної поведінки і виконання практичних дій 
щодо захисту власного здоров’я і навколишнього природного середовища. 
Методологічною основою екологічної освіти, базисною, вихідною 
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1 : 81,3. Середня густина місячної речовини – 3,34 грама на кубічний 
сантиметр, що на десять відсотків більше густини земної кори. 
Тепловий потік з надр місяця втричі слабший за земний. Але 
внутрішні процеси продовжуються – до трьох тисяч місяцетрусів в 
рік фіксують сейсмометри, встановлені на поверхні супутника. 

Місяць завдяки відносно великій масі й малій відстані до планети 
відчутно впливає на Землю. Під впливом місячного притяжіння Земля 
відхиляється від середньої орбіти траєкторії руху навколо Сонця – 
траєкторія хвиляста з амплітудою в 4,7 тисячі кілометрів. Під час 
повні, коли Сонце і Місяць опиняються по різні боки Землі, ми на 
півтора земних радіуси ближче до Сонця, ніж у новолуння. 

Місячне тяжіння, крім вказаного, деформує ту частину поверхні 
Землі, яка обернена до супутника – ―підтягаються‖ не лише атмосферні 
маси і вода, а й ділянки земної кори. Широко відомі приливи і 
відливи океанських вод, амплітуда яких може досягти 10 і більше 
метрів є наслідком дії гравітаційних сил маси Місяця та (у значно 
меншій мірі) Сонця. 

Юпітер, Венера та інші планети впливають на Землю значно 
меншою мірою, але в достатній для врахування. Перш за все, мова 
йде про вплив планет на земну орбіту. 

Різноспрямована гравітаційна сила Юпітера, Венери та інших планет 
(в меншій мірі) викликає нерегулярне відхилення орбіти Землі, що 
впливає на теплову рівновагу Землі та на її клімат. 

На завершення можна підкреслити, що космічний вплив на 
глобальні природні системи є життєво важливим і має як регулярний, 
так і випадковий характер. 

Особливе місце займає Сонце, постійний потік енергії якого забезпечує 
існування життя на Землі. 

На стаціонарні процеси накладаються регулярні та нерегулярні 
коливання з різноманітними значеннями періоду коливань, а також 
випадкові процеси, що робить загальну картину космічного впливу 
поки що непрогнозованою. 

Земні надра як за складом, так і за параметрами та процесами 
значно відрізняються від земної кори. У табл. 2.4 приведені дані про 
хімічний склад літосфери Землі. 

 
Таблиця 2.4. Склад літосфери 

Район 

літосфери 

Вміст хімічного елемента (%) 

Кисен

ь 
Залізо Кремній Алюміній Магній Кальцій Інші 

Земна кора 37 5 27 11 < 1 4 > 15 

Земні надра 29 30 15 < 1 13 < 1 < 11 



Добровольський В.В.  

 

46 

Хімічний склад впливає на густину речовини: якщо густина земної 

кори дорівнює 3, то густина земних надр майже вдвічі більша – 5,5 грама 

в кубічному сантиметрі. 

Температура літосфери підвищується по мірі заглиблення: на кожні 

100 метрів нижче трьох кілометрів від поверхні температура збільшується 

на 2,5 °С, на глибині десять кілометрів вона дорівнює 180 °С. Тепло 

йде з надр, температура яких перебільшує 1000 °С. За розрахунками 

Земля за 4,5 мільярди років існування виділила половину своєї 

внутрішньої енергії – 31,7×1030 джоуля. 

Енергія надр витрачається на землетруси, створення гір і островів, 

рух материків, виверження вулканів, виділення теплоти в атмосферу 

та гідросферу Землі. 

Згідно з гіпотезою модульної побудови планети земна кора ―плаває‖ 

на гранітних ―подушках‖ товщиною в 15-20 кілометрів. Тектонічних 

плит багато, з них найбільших шість: Євразійська, Африканська, 

Антарктична, Індо-Австралійська, Американська, Тихоокеанська. 

Плити рухаються зі швидкістю в декілька сантиметрів на рік. Там, де 

дві плити розходяться, утворюється нова земна кора, де зближаються – 

одна занурюється під іншу, викликаючи землетруси та інші природні 

катаклізми. 

Кордони тектонічних плит проходять під океанами. 

Вважається, що на землетруси витрачається близько одного відсотка 

енергії тектонічних процесів. 

Більше енергії потребує рух земної кори і материків, який постійно 

змінює поверхню планети. 

Сучасні материки з’явились порівняно недавно: 85 мільйонів років 

тому Північна Америка відокремилась від Європи, 135 мільйонів років 

назад розділилась Африка і Південна Америка, 250 мільйонів років 

тому почали розпадатись праматерики Гондвана і Лавразія, які, у свою 

чергу, утворились з єдиної Пангеї. 

Берингова протока з’явилася всього шість тисяч років тому. Зараз 

Скандинавський півострів піднімається за рік на один сантиметр, а 

Гімалії ―ростуть‖ на два сантиметри. Відстань між Новим та Старим 

світом збільшується за рік на три-чотири сантиметри. Швейцарію 

―стискує‖ – відстань між кордонами зменшується, а висота Альп 

збільшується на декілька міліметрів за рік. І так по всій планеті. 

Енергетичний потенціал надр розподілено по планеті (як по 

глибині, так і по площині) нерівномірно. Те ж саме стосується і 

густини речовин. Тому в різних географічних регіонах прояви впливу 

надр на літосферу, гідросферу і атмосферу значно відрізняються. 
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Д 5. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

Основні положення “Концепції екологічної освіти в Україні” 
 

―Концепція екологічної освіти в Україні‖ (далі Концепція) затверджена 
рішенням колегії Міністерства освіти і науки України 20.12.2001 року. 
Вона складена з урахуванням сучасного стану і перспектив розвитку 
суспільного знання, спрямована на перебудову змісту освіти й виховання 
відповідно до вимог часу та основних положень ―Національної доктрини 
розвитку освіти ХХІ століття‖. 

Основною метою екологічної освіти є формування екологічної 
культури окремих осіб і суспільства в цілому, формування навичок, 
фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, 
що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної 
цінності. Екологічна освіта, з одного боку, повинна бути самостійним 
елементом загальної системи освіти, з іншого боку, виконує інтеґративну 
роль у всій системі освіти. Ця мета досягається поетапно шляхом 
вирішення освітніх і виховних завдань вдосконалення практичної 
діяльності. 

Головними завданнями екологічної освіти є: 
1. Формування екологічної культури всіх верств населення шляхом: 

 відродження кращих традицій українського народу у взаємо-
відносинах з довкіллям, виховання любові до рідної природи; 

 виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави й 
світу, усвідомлення їх важливості, актуальності й універсальності 
внаслідок зв’язків між локальним, регіональним і глобальним; 

 формування усвідомлення безперспективності технократичної 
ідеї розвитку й необхідності заміни її на екологічну, яка 
базується на розумінні єдності всього живого й неживого в складній 
глобальній системі гармонійного співіснування й розвитку; 

 формування розуміння необхідності узгодження стратегії природи 
і стратегії людини на основі ідеї універсальності природних 
зв’язків та самообмеженості, подолання споживацького ставлення 
до природи; 

 розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому, 
регіональному, національному і глобальному рівнях, вміння 
прогнозувати особисту діяльність і діяльність інших людей та 
колективів; 

 розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем 
навколишнього середовища, оволодіння нормами екологічно 
грамотної поведінки, виховання глибокої поваги до власного 
здоров’я та вироблення навичок його збереження. 
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Відповідальність місцевої влади за стан соціо-еколого-економічних 

питань значно зростає в умовах економічної глобалізації, яка все 

більш відчутно проникає в Україну. Характерною рисою цього процесу є 

повна відокремленість органу управління від замкненого циклу зв’язків в 

соціоекосистемі (пунктирні лінії на рис. 3). Керівники корпорацій 

байдужі до соціальних і екологічних проблем регіону. Мета їх 

управління – використання природних і штучних ресурсів регіону для 

отримання негайного максимального прибутку. 

Матеріальному і моральному тиску з боку фінансових і промислових 

об’єднань місцева влада повинна протиставити політику захисту 

інтересів більшості населення, наукове обґрунтування якої треба будувати 

на соціоекосистемному аналізі. Не економічні інтереси фінансово-

промислових об’єднань, а умови життя місцевих жителів повинні 

бути метою управління територією. Тому в теоретичну основу розробки 

регіонального плану дій необхідно покласти системний підхід, а саме 

створення моделі соціально-економічної системи міста або регіону. 
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Складна і в багатьох складових нез’ясована картина поведінки земних 

надр ще більш ускладнюється космічним впливом. Наприклад, відхилення 

від середнього значення траєкторії чи кутової швидкості обертання 

Землі, про які йшлося раніше, безумовно впливають на систему сил, 

діючих на тектонічні плити. 

Як земна кора, так і надра містять велику кількість рудних 

матеріалів (табл. 2.4). Серед земних руд особливе місце займають 

радіоактивні ізотопи, які зустрічаються в різних концентраціях в 

гірських породах. Це, перш за все, калій-40, рубідій-87 та члени двох 

радіоактивних родин – урану-238 і торія-232 – довготривалих ізотопів, 

які входять до складу літосфери з самого її народження. Рівні земної 

радіації різні й залежать від концентрації радіонуклідів в тій чи іншій 

ділянці земної кори – різниця доходить до 100-250 разів. 

За даними ООН середня ефективна еквівалентна доза, котру 

отримує людина за рік від земного опромінювання трохи більша за 

дозу від космічного опромінювання. 

Приблизно 2/3 дози опромінювання від природних джерел людина 

отримує вживаючи воду, їжу та повітря. У повітрі переважає радон – важкий 

газ (густина в 7,5 разів більша, ніж у повітря), який вивільнюється з 

земної кори і накопичується в непровітрюваних ділянках і замкнених 

об’ємах. Вважається, що радон дає половину дози опромінювання 

людини від вказаних 2/3. 

Порівнюючи вплив космосу і надр на глобальні природні екосистеми, 

слід зазначити наступне: 

 космічні зовнішні зв’язки більш різноманітні й стабільні, ніж 

надрові; 

 енергетичний постійний космічний зв’язок забезпечує 99 % 

надходження енергії в систему; 

 незважаючи на відносно незначну роль надр в забезпеченні 

енергією біосфери внаслідок імпульсивності надходження цієї 

енергії, вплив її на процеси в системі великий. Він проявляється, 

як правило, у вигляді природних надзвичайних ситуацій; 

 кількість теплової енергії, яка надходить від Сонця, дорівнює 

кількості енергії, що випромінює Земля в космос, чим забезпечується 

незмінність середньої багаторічної температури приземного шару 

атмосфери. Відрізняється якість енергії: Сонце випромінює 

енергію в спектрі λ = 1 ... 105 нм, а Земля – λ = 104 ... 106. 

Головні складові біосфери знаходяться в таких співвідношеннях: 

жива речовина – 1,0 (2,4×1012 т), атмосфера – 214 (5,15×1015 т), 

гідросфера – 602500 (1,5×1018 т), земна кора – 1670000 (2,8×1019 т). 
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На глобальні системи та їх складові діють зовнішні фактори, з 

яких найбільш впливовим є сонячна енергія. 

Із космосу на Землю падає промінь з енергією 2 кал/(см2×хв), який 

в атмосфері експоненційно послаблюється. У ясний літній день до 

земної поверхні може дійти не більше 67 відсотків енергії, а за 

суцільної хмарності – значно менше половини. Велике значення має 

також кут падіння сонячного променя на поверхню. Як видно на рис. 

2.7, на якому показано вплив нахилу поверхні до напрямку променю, 

площина 3, незважаючи на однаковий розмір з площиною 1, отримує 

менше двох третин енергії променів. Нижче приведені дані про 

сумарну сонячну радіацію на різних географічних широтах: 

Широта (°) 
0° 

(екватор) 

20° 

півн.ш. 

40° 

півн.ш. 

60° 

півн.ш 

60° 

півд.ш. 

40° 

півд.ш. 

20° 

півд.ш. 

Радіація 

(ккал/см2×рік) 
220-180 180-140 140-100 100-60 

60 і 

менше 
60-120 120-160 

 

3 

2 

1 

R 

Рис. 2.7. Вплив нахилу поверхні: 
1, 2, 3 – рівновеликі площини на поверхні Землі 

Аналогічне явище спостерігається на схилах гір, балок та на інших 
нерівностях земної поверхні. 

Глобальна наземна природна екосистема характеризується такими 
основними даними: 

 площа території – 149 млн квадратних кілометрів; 

 маса рослин – 1341,3 млрд тонн, з них 84 % складають ліси; 

 маса тварин – 10,9 млрд тонн; 

 біотичний колообіг – 8 млрд тонн за рік; 

 потужність чистої первинної продукції рослин 1011 кВт/рік. 
Зовнішні зв’язки системи визначають вплив атмосфери у вигляді 

космічного та приземного повітряного впливу, а також вплив гідросфери. 
У наземній природній екосистемі виділяють три рівня життя: 

наземний, ґрунтовий, підземний. 
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промислові підприємства, діяльність, кожного з яких має в соціоекосистемі 

як позитивний, так і негативний внесок (рис. Д 4.2). 

Рис. Д 4.2. Зв’язки в соціоекосистемі 

Схематично вплив продуктивності підприємства на функцію цілі 

соціоекосистеми при врахуванні лише двох блоків потреб показано на 

рис. Д 4.3. 

Рис. Д 4.3. Залежність функції цілі від діяльності підприємства: 
1 – социально-економічний блок; 2 – індивідуально-біологічний блок; 3 – функция цілі 
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постійного розвитку. Тобто обґрунтування функції цілі оптимізації 

соціоекологічної системи при розробці екополітики повинно базуватися 

на урахуванні біологічних і соціальних людських потреб, які доцільно 

згрупувати в п’ять блоків: 

 індивідуально-біологічний – ІБ (потреби в якісних їжі, повітрі, 

воді; можливість використати рекреаційні властивості лісу, річки, 

моря тощо; духовні потреби); 

 соціально-біологічний – СБ (освіта; медичне обслуговування; 

фізична культура; наукові дослідження; культура; біологічно 

обґрунтовані житло та одяг); 

 соціально-економічний – СЕ (робочі місця; інфраструктура 

поселень; колективний і виробничий транспорт; засоби зв’язку 

та інформації); 

 управлінський – У (правоохоронні державні та місцеві органи; 

збройні сили; місцеві, державні та міждержавні органи контролю 

й управління тощо); 

 індивідуально-комфортний – ІК (індивідуальний транспорт; 

надбіологічні їжа, житло та одяг; коштовності та прикраси; 

розваги тощо). 

Оскільки задоволення будь-яких потреб здійснюється за рахунок 

природних ресурсів, перелічені блоки потреб необхідно ранжувати за 

двома ознаками: пріоритет потреби з позицій людства і розміри 

впливу на природне середовище. Не потребує спеціального обґрунтування 

віднесення до найбільш пріоритетних – індивідуально-біологічного і 

соціально-біологічного – блоків потреб. На друге місце поставимо 

соціально-економічний блок – дуже важливий для життєзабезпечення, 

але разом з тим дуже негативно впливовий на природне середовище. 

За ним розташуємо управлінський блок, а на останньому місці – 

індивідуально-комфортний. 

Функція цілі оптимізації соціоекологічної системи врахує перелічені 

блоки потреб таким чином: 

ФЦ = а(ІБ + СБ) + bСЕ + сУ + dІК. 

Тут a, b, c, d – коефіцієнти вагомості, за допомогою яких 

визначається пріоритетність видів потреб. Як відмічено раніше, 

a > b > c > d. Але в окремих конкретних випадках ця умова може й 

змінитися. Обов’язковим є  a + b + c + d =1,0. 

Кожен з блоків потреб, у свою чергу, можна уявити як багатофакторну 

залежність між зв’язками в соціоекологічній системі. 

При пошуку оптимального рішення об’єктами регулювання є будь

-яка складова (чи їх комплекс) штучної системи. Це, перш за все, 
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Перший рівень містить головну частину біомаси. На рис. 2.8 показано 

розміщення маси живої речовини на поверхні ґрунту в залежності від 

географічного поясу. 
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Рис. 2.8. Географічні хвилі життя: 

Географічні пояси         

1 – арктичний   6 – екваторіальний   

2 – субарктичний   7 – південний тропічний 

3 – полярний   8 – південний субтропічний 

4 – північний субтропічний 9 – південний полярний 

5 – північний тропічний 10 – субантарктичний 

Крива на рис. 2.8 яскраво ілюструє залежність біопродуктивності 

від двох головних зовнішніх факторів – енерго- і вологозабезпеченості. 

Якщо різкий спад природної продуктивності в холодному кліматі 

пояснюється нестачею енергії, то спад в районі тропіків викликано 

поганим вологозабезпеченням. Наявність енергії та вологи значно 

підвищує біопродуктивність. 

Крім глобальних ―згустків життя‖ на вершинах хвиль в тропічних і 

субтропічних поясах, в наземній екосистемі спостерігаються ―згустки 

життя‖ на берегах водойм різного типу. У цих районах завдяки 

інтенсивному надходженню поживних речовин при постійній наявності 

вологи у випадках достатнього енергозабезпечення створені чудові 

умови для життєдіяльності. Незважаючи на незначну площу (менше 

одного відсотка земної поверхні), вони виробляють десять відсотків 

живої речовини. 
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На земній поверхні немало так званих аридних зон – територій з малою 
щільністю життя. Це, перш за все, – пустелі. Термічний режим аридних 
зон різноманітний внаслідок їх значного широтного розповсюдження. 
Характерним є недостатність вологи, сильні вітри, великий перепад 
добової температури. 

Теоретично наземні рослини і тварини могли б розповсюджуватись 
по всій земній поверхні. Практично види або популяції займають 
обмежені області, кордони яких визначаються різними причинами, 
головними з яких є: 

 історичні фактори, які враховують довготривалий процес еволюції 
живих істот в умовах географічних особливостей території; 

 географічні бар’єри у вигляді гірських масивів, потужних річок, 
океанічних островів тощо; 

 кліматичні умови, які характеризуються річними циклами 
довготривалості дня, змін температури і вологості повітря тощо. 

 особливості ґрунту, до яких пристосовуються певні рослини; 

 взаємовплив організмів найрізноманітнішого походження, тобто 
вплив біотичних факторів. 

Другий рівень життя – ґрунтова плівка життя – за біомасою не 
може рівнятися з наземним рівнем. Але концентрація життя тут вища. 

Третій рівень життя характеризується дуже низькою концентрацією 
живого 

Глобальна водна екосистема характеризується наступним. 
У табл. 2.5 приведені дані про запаси води на планеті. 
 

Таблиця 2.5. Світові запаси води та їх динаміка 

Види води 
Об’єм 

(км3) 

Доля від 

світових 

запасів (%) 

Період 

поновлення 

Світовий океан 1338,0×106 96,5 2500 років 

Підземні води 23,4×106 1,7 1400 років 

Ґрунтова волога 16,5×103 0,001 1 рік 

Льодовики і постійний сніговий покрив 24,1×106 1,74 9700 років 

Підземний лід зони багаторічної мерзлоти 0,3×106 0,022 10000 років 

Запаси води в озерах 176,4×103 0,013 17 років 

Води боліт 11,5×103 0,0008 5 років 

Води в руслах рік 2,1×103 0,0002 16 діб 

Біологічна вода 1,1×103 0,0001 декілька 

годин 

Вода в атмосфері 12,9×103 0,001 8 діб 

Загальні запаси води 1,4×109 100 – 

Прісні води 35×106 2,5 – 
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їх економічної ефективності, яка в значній мірі впливає на стан природного 

середовища. Таким чином через людину проходять всі процеси, які 

відбуваються між природною і штучною системами. А це означає, що 

людині в соціоекосистемі відведена роль не пасивної складової і навіть 

не просто діючої особи, а регулятора тих процесів, що відбуваються. 

На рис. Д 4.2 представлено фрагмент соціоекологічної системи 

поселення. Для спрощення аналізу зв’язків між складовими системи 

враховано із природних компонентів лише гідросферу (Гі), а із 

штучних – комунальне господарство (Ко) і частину промисловості (Пр) у 

вигляді одного підприємства (А). На рівень підсистеми винесено 

соціальне утворення (1) – сукупність людей, життя яких безпосередньо 

пов’язане з підприємством (А), та саме підприємство. На цьому рівні 

соціум (1) має з підприємством (А) блок економічних зв’язків ―праця – 

оплата праці‖. Всі інші зв’язки людей, що входять до соціуму (1), 

здійснюються на системному рівні, де ці люди разом з іншими 

соціальними угрупуваннями ((2), (3) тощо) утворюють біосоціум системи. 

Підприємство (А) має з гідросферою блок природних зв’язків 

―природокористування – забруднення‖, а з біосоціумом – блок економічно-

командних зв’язків ―управління – податки‖. 

На системному рівні жителі поселення впливають на гідросферу 

через блок біологічних зв’язків (споживання питної води, використання 

рекреаційного потенціалу гідросфери, споживання гідро біонтів, біологічне 

забруднення) і через блок комунальних зв’язків (водокористування і 

каналізація). Комунальне господарство, у свою чергу, пов’язане з 

соціумом двома зв’язками: надання жителям послуг, пов’язаних з 

водою, та отримання коштів, необхідних для функціонування комунальних 

підприємств. 

Таким чином, природні і штучні складові соціоекологічної системи 

на двох рівнях поєднані біологічними, економічними, управлінськими 

зв’язками, які утворюють замкнений цикл взаємовпливу ―людина – 

соціум – промисловість – природа – людина‖. 

Окрім того, система поєднана з надсистемою економічними зв’язками: 

населення відраховує вищерозташованому органу управління (корпорації, 

держави) відповідну частку прибутку і, у свою чергу, отримує від 

нього кошти для вирішення соціальних проблем. Підприємство (А) в 

залежності від форми власності може мати потужні економічно-

командні зв’язки із зовнішнім володарем підприємства. 

У соціоекологічній системі людям визначена не тільки регулююча 

функція. Згідно з сучасними міжнародними документами, зокрема з 

Декларацією ООН 1992 року, людина є центром піклування в процесі 
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найкраще з використанням системного підходу, що дозволяє знайти 
оптимальне або, як мінімум, компромісне рішення. 

Рис. Д 4.1. Фрагмент структурно-ієрархічної схеми урбанізованої 

соціально-екологічної системи 

У цій системі людям належить особливе місце. Внаслідок дуалізму 

людина, з одного боку, як біологічна особина є складовою біосфери і 

знаходиться в природній біоті Бі-підсистеми ПС. З другого боку, вона 

разом з іншими особами утворює різні соціальні угруповання (трудовий 

колектив, політичні та громадські об’єднання, мешканці будинку, 

користувачі комунальних послуг тощо), які є складовими штучної 

підсистеми ШС. 

Кожна людина Л входить до декількох соціальних утворень. На 

рис. Д 4.1.Л є складовою трудового коллективу С1, що являться частиною 

утворення ―Промисловість Пр‖, складовою користувачів С2 комунального 

транспорту Тр, а також входе до числа споживачів води С3 системи 

водозабезпечення Во та є одним з користувачів послуг С4 (на рис. не 

показано), що базуються на природних рекреаційних ресурсах Ре. 

Будь-які зміни в природному середовищі впливають на фізіологічний 

і моральний стан людини через задоволення потреб у воді (питній та 

побутовій), їжі й повітрі, рекреаційних та естетичних потреб тощо. 

Одночасно людина як член декількох соціальних утворень впливає на 

процеси, що відбуваються в штучній системі, і зацікавлена у підвищенні 
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Левова доля води знаходиться в Світовому океані, який є сукупністю 

всіх морів і океанів планети. Площа світового океану 361 млн км2. 

Середня глибина 3,8 кілометрів, середня солоність води 35 г/кг. 

Температура води на поверхні океану коливається в значному 

діапазоні (з 19 до 27 °С для Північної Атлантики) у залежності від 

пори року. Коливання зменшуються в глибині й затухають на стику 

так званих сезонного та постійного термоклинів (200-400 метрів від 

поверхні). До глибини 1000-1400 метрів температура поступово 

зменшується і далі залишається постійною (+3 ... 4 °С в середніх 

широтах і близько 0 °С в полярних областях). 

Сонячна радіація, яка досягає водної поверхні частково віддзеркалюється 

пропорційно куту падіння. Та частина, що проникає у воду частково 

поглинається і розсіюється. Ступінь проникнення залежить від 

прозорості води, тобто від речовин, що розчинені й зависли у воді. 

Інтенсивність освітлення і спектральний склад світла, яке проникає на 

різні глибини, мають важливе значення для живих організмів. 

В.І. Вернадський виділив в океані дві життєві плівки – планктонну 

і донну – та три типи згустків життя – прибережні, саргасові й рифові. 

Планктонна поверхнева плівка має товщину 50-60 метрів. У ній 

проживає величезна кількість (до 10 тисяч в літрі води) 

мікроорганізмів – переважно одноклітинні діатомові водорості. Донна 

плівка життя, особливо в межах шельфу, дуже насичена – у ній 

живуть 157 тисяч з 160 тисяч видів морських тварин. Між плівками 

життя існує тісна залежність – ділянці з високою масою планктону 

відповідає донна ділянка високого вмісту життя. 

Крім плівок життя, в океані існують згустки та пустелі життя. На 

суші пустелі відомі давно, а в океані вони відкриті порівняно недавно. 

Велетенська пустеля знаходиться біля Гавайських островів. Концентрація 

життя в ній дорівнює 3×10-6 %. 

Прибережний згусток життя утворюється там, де зустрічається дві 

плівки життя – планктонна і донна. Крім того, тут є постійний приток 

органічних і мінеральних речовин з континента та інтенсивне 

перемішування водних мас. Тому в прибережній зоні концентрація 

планктону в сотні, а донної фауни – в декілька тисяч разів більша, ніж 

далеко від берега. Набагато більша й біопродуктивність цієї зони 

(табл. 2.6). 

Другий тип концентрації життя – саргасові згустки – це ділянки 

океану, заповнені багатоклітинними водоростями (саргасумом чи 

філлофорою). 
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Таблиця 2.6. Продуктивність морських ділянок (ккал/м3×доба) 

Ділянка 
Глибина (м) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 70 100 

Відкритий 

океан 
0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 

Прибереж-

ні води 
0,50 0,90 0,70 0,20 0,04 0,02 0,01 – – – – – 

Рифові згустки життя характеризуються швидкістю росту рифів до 

25 см/рік. 

Нещодавно виявлено ще два типи згустків життя – апвелінгове і 

абісальне. Апвелінг – вертикальний рух води – переносе на поверхню 

глибинні води, збагачені фосфором і азотом. Перуанська апвелінгова 

зона з площею всього 0,02 % акваторії океану дає 15-20 % світової 

рибної продукції. 

Абісальні згустки життя виявлені у 1977 році біля узбережжя 

Еквадору на ділянках виходу на дно океану глибинного сірководню. 

Автотрофами в цих оазисах життя виступають не зелені рослини, а 

тіонові бактерії, які окислюють сірководень. 

Загальна характеристика продукції Світового океану приведена 

табл. 2.7. 

 

Таблиця 2.7. Валова продукція океану 

Екосистема 
Площа 

(млн км2) 

Первинна річна 

продуктивність 

(ккал/(м2×рік)) 

Загальна річна 

продуктивність 

(1016 ккал/рік) 

Відкритий океан 326,0 1000 32,6 

Прибережні води 34,0 2000 6,8 

Райони апвелінгу 0,4 6000 0,2 

Естуарії та рифи 2,0 20000 4,0 

Контрольні запитання та завдання 
 

1. На рис. 2.4 заштрихувати атмосферу (гідросферу, літосферу). 
2. Пояснити, чому біосфері відповідає саме площина 4 на рис. 2.4. 
3. Чим відрізняється планетарна і біосферна природні екосистеми? 
4. Чим відрізняється водна природна глобальна екосистема від 

гідросфери? 
5. Перелічити види космічного впливу на глобальні природні екосистеми. 
6. Перелічити енергетичні зовнішні зв’язки глобальної екологічної 

природної екосистеми. 
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 держава посідає провідне місце з використання поновлюваних 

джерел енергії. 
Канада має з 1971 року федеральне Міністерство з охорони 

навколишнього середовища. Екологічна політика базується на чіткому 
розподілі відповідальності за стан природного дівкілля між федеральним 
(державним), провінційним і муніціпальним рівнями влади. Для координації 
дій в 1989 році створено Канадську раду міністрів з екології. 

На державному рівні через Парламент здійснюється законодавча 
діяльність стосовно податків, бюджету, наукової діяльності, міжнародних 
стосунків. Міністерство екології федерації здійснює управлінські функції 
на державній власності, до якої належать 50 % території країни. 

Провінції займаються захистом повітря, ґрунтових вод та інших 
природних ресурсів на своїх територіях. До відома муніціпальної 
влади віднесено піклування про питну воду, питання сміття та відходів, 
каналізація забруднених вод, використання муніціпальної землі. 

У системі управління важиве значення мають федерально-провінційні 
угоди. Екологічна інформація базується на принципі ―одного вікна‖. 
Для промислових підприємств розроблено ―Кодекс екологічної 
поведінки‖, а екологічний звіт є обов’язковою частиною фінансового 
звіту підприємства. Банки перед інвестуванням чи кредитуванням 
обов’язково проводять екологічний аудит. 

У будь-якій державі чи місцевій автономії екологічна політика 
формується з урахуванням міжнародних рекомендацій і оформлюється у 
вигляді документів різного рівня і довгостроковості. У 1998 році 
Верховна Рада України затвердила ―Основні напрямки державної 
екологічної політики у галузі охорони довкілля, використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки‖, у яких викладена 
стратегія екологічної політики нашої держави. У 1999 році Верховною 
Радою було ухвалено Закони України ―Про загальнодержавну програму 
поводження з токсичними відходами‖ та ―Про загальнодержавну програму 
формування національної екомережі на 2000-2015 роки‖. 

Територіальні адміністративні одиниці (області, райони, міста) 
розробляють свої Програми, Плани дій, Концепції щодо охорони 
природного середовища, покращення природокористування та інших 
питань екологічної політики в межах своєї території. 

 
Місцева екологічна политика 
Екологічна политика міста (регіону) повинна формуватися в тісному 

взаємозв’язку з економічною та соціальною політикою, утворюючи 
комплексну цілеспрямовану програму дій. Такі складні задачі, у яких 
інтереси окремих складов их часто не співпадають, вирішуються 



Добровольський В.В.  

 

200 

екологічної політики затверджено в 1993 році у вигляді ―Білля про 

екологічні цикли‖, який проголошує приоритет технологій, що 

наближаються до перебігу природних процесів. Ситема управління 

природокористуванням трьохрівнева з чітким розподілом повноважень 

між державними, регіональними та місцевими органами влади. 

Незважаючи на високий рівень індустріалізації та автомобілізації 

(1 автомобіль на 2,6 жителя), стан природного довкілля оцінюється, 

як добрий. Окремі показники реалізації ―Білля про екологічні цикли‖ 
наступні: 

 40 % електроенергії виробляється на ГЕС; 

 більше 75 % старих газет і журналів та 90 % алюмінієвої тари 
надходить для вторинної переробки; 

 більше 6 % від загальної території країни знаходиться під 
заповідним захистом; 

 у документах Федерації швецьких фермерів у якості довготривалої 

цілі передбачено збалансоване господарювання та збереження 

довкілля; 

 ефективно діє система екологічної інформації та освіти. 

 
Німеччина перший закон відносно захисту природного середовища 

прийняла в 1935 році. Екологічна політика формувалась від появи у 

70-ті роки розуміння небезпечності процесів, що відбуваються в 

довкіллі до внесення в 1994 році до Конституції статті про охорону 
природи як основу людського життя. Основним важелем екологічної 

політики є економічне управління шляхом динамічної системи 

оподаткування. За 10 років (1981-1991 рр.) податок за одиницю 

збитку від стічних вод збільшився з 12 до 70 марок. Податок на 
автомобільне паливо введений у 1985 році збільшив використання 

неетилованого бензину з 0,3 % до 30 % за 20 місяців і дозволив з 2000 

року заборонити використання етилованого бензину. З 1993 року 

введено податок на домашнє сміття (50-100 марок за тонну) і за тверді 
промислові відходи – від 100 до 300 марок за тонну в залежності від 

шкоди. 

Внаслідок цілеспрямованої екологічної політики Німеччина отримала 
відчутні результати: 

 у період 1990-2000 роки при зростанні виробництва на 11 % 
споживання енергії зменшилось на 5 %, а кількість викидів – на 15 %; 

 викиди SO2 за 6 років (1990-1996 рр.) зменшились на 60 %, а 

NOx – на 40 %; 

 за 2001 рік споживання нафти знизилось на 5 %; 
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7. Дати характеристику “сонячної активності”. 
8. Дати класифікацію сонячної енергії. 
9. Дати характеристику впливу Місяця на глобальні природні 

екосистеми. 
10. Охарактеризувати енергетичні надрові зв’язки глобальних природних 

екосистем. 
11. У яких природних утвореннях накопичується радон? 
12. Чому маса рослинного світу набагато більша за масу тваринного 

світу? 
13. Як розуміти поняття “біотичний колообіг”? 
14. Чому маса живої речовини в тропічному поясі менша ніж в 

субтропічному? 
15. Якими властивостями характеризується аридна зона? 
16. Що може бути причиною обмеження області розповсюдження 

виду (популяції)? 
17. Що таке “згустки життя” і за яких умов вони існують? 
18. Використовуючи дані табл. 2.5 скласти баланс прісної води. 
19. Перелічити області концентрації живої матерії в океані. 
20. У чому причини нерівномірного розподілу живої матерії в об’ємі 

Світового океану? 
21. Розробити схему освітлення сонячними променями гори (балки, 

пагорба). 
 

2.5. Колообіги речовин у природі 

 
 Рух матерії в природі. 
 Великий колообіг води. 
 Типові процеси в колообігу води. 
 Матеріальний баланс в колообігу води. 
 Схема колообігу вуглецю. 
 Процеси в колообігу вуглецю. 
 Схема колообігу азоту. 
 
Згідно із законами екології речовина, енергія й інформація безперервно 

переміщуються, трансформуються, накопичуються, вживаються, 
утворюються. Цей рух речовин розглядається як кругообіг (колообіг) 
або цикл речовин (елементів) в біосферній екосистемі. 

Колообіги, які охоплюють планету в цілому називають великими. 
Розглянемо головні з них. 

Колообіг води на планеті вважається найпотужнішим. У ньому 
обертається 16,5 мільйонів кубічних метрів речовини в секунду і 
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використовується 40 мільярдів мегават сонячної енергії. Речовина 
рухається в трьох станах: газоподібному (водяна пара), рідкому 
(вода), твердому (лід, сніг). На рис. 2.8 приведено схему великого 
колообігу води, який охоплює всі планетарні сфери. 

У літосфері спостерігається рівність притоку і витрат води 1 = Д. 
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Рис. 2.8. Колообіг води: 
ОС – океан світовий  В – випаровування 

ПВ –поверхневі води  О – опади (атмосферні) 

ЛВ – літосферні води  П – перенос 

АВ – атмосферні води  С – стік 

ЛС – льодовики, сніг  І – інфільтрація 

БС – біосфера   Д – джерельний витік 

    ЕС – енергія Сонця 

У біосфері одна третина втраченої води переходе в біомасу. Тобто 
при споживанні 22 тисяч кубічних кілометрів води за рік біосфера 
повертає 15 тисяч. При умові незмінності маси живої речовини 
біологічна вода повертається в колообіг повністю. 

Найбільший вплив на глобальний цикл води чинить Світовий 
океан завдяки велетенській поверхні F, від якої залежить 
випаровування В = x F (тут x – коефіцієнт випаровування). Значення 
ВОС складає 449, у той час, як ВЛВ дорівнює 71 тисячу кубокілометрів 
за рік. Кількість опадів над океаном менше випаровування – ООС = 
412 тис км3/рік, а над сушею – навпаки. Різниця в 37 тисяч 
кубокілометрів компенсується переносом хмар з океану на материки і 
стоком такої частини опаду з суші в океан. 

Таким чином, у глобальному колообігу води за рік встановлюється 
речовинний баланс, в якому перенесення водяної пари атмосферними 
рухами виступає в ролі регулюючого фактору 

∑О + ∑С + ∑Д – ∑В – ∑І = ∑П. 
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відігравати для сприяння мирному та продуктивному співробінтицтву 

у сфері трнскордонних вод та належного управління; 

 явне посилання на тісну співпрацю між міністрами фінансів та 

навколишнього середовища щодо природоохоронних витрат; 

 усвідомлення зростаючої ролі Пан-європейської Стратегії 

біологічного та ландшафтного різноманіття як важливого 

інструменту для реалізації глобальної Конвенції про біологічне 

різноманіття та ухвалення Резолюції з біорізноманіття, а також 

зобов’язання досягти 9 цілей для зупинення втрат біорізноманіття 

до 2010 року; 

 заохочення країн СЄКЦА розвивати схему ―борги за природу‖; 

 ухвалення заяви з освіти для сталого розвитку та запрошення 

до підготовки стратегії з освіти для сталого розвитку. 

 

Державна екологічна політика 

Досвід країн, яким вдалося стримати погіршення чи навіть покращити 

стан природного середовища (Канада, Японія, Фінляндія та інші), 

показує, що екологічна політика повинна ґрунтуватися на таких 

принципах: 

1) побудова практичних заходів на найновітніших досягненнях 

науки і технологій; 

2) виділення на природоохоронну діяльність необхідних матеріально-

фінансових ресурсів; 

3) раціональне поєднання примусових, економічних та моральних 

важелів у системі управління природокористуванням; 

4) динамічне правове екологічне забезпечення; 

5) високий рівень екологічної освіти і культури населення; 

6) активна участь громадськості. 

Розглянемо в якості прикладу екологічну політику декількох держав. 

 

Швеція входить до числа 20 найбільш розвинених країн світу – 

вона виробляє біля 1 % ВСП при чисельності населення 8,7 млн осіб. 

Швеція займає трете місце у світі з виробництва целюлози і п’яте – з 

видобутку залізної руди, галузей, що не є екологічно чистими. Рівень 

урбанізації в державі перевищує 80 %, тому уряд приділяє значну 

увагу екологічній політиці і має великий досвід. 

Перші законодавчі акти щодо захисту атмосферного повітря з’явилися 

в середині 60-х років минулого століття, а в 1967 р. засновано 

Національну Агенцію з охорони довкілля. Один з основних принципів 
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країнах ННД (Вірменія, Білорусія, Республіка Молдова, Російська 

Федерація та Україна). За дорученням Софійської конференції було 

підготовлено доповідь ―Довкілля для Європи: друга оцінка‖, яка 

розглянута у Орхусі (Четверта Євпропейська конференція міністрів 

навколишнього середовища, Данія, 1998 р.). 

ЕПЄ на цій конференції була відображена у таких питаннях порядку 

денного: 

 Протоколи щодо забруднювачів повітря; 

 Ініціатива з енергозбереження; 

 Стратегія поступового припинення використання етилованого 

бензину; 

 Стратегія біологічного і ландшафтного різноманіття; 

 Конвенція про доступ до екологічної інформації, участі громадськості 

у процесі прийняття рішень і доступу до правосуддя з питань, 

що стосуються навколишнього середовища. 

Остання (п’ята конференція в рамках процесу ―Довкілля для Європи‖) 

відбулася в Києві (2003 р.). Було прийнято три Протоколи: 

 про реєстри викидів та перенесення забруднювачів; 

 про стратегічну екологічну оцінку; 

 про цивільну відповідальність. 

Міністри охорони середовища підкреслили важливість підтримки 

інтеграційних процесів, що спостерігаються в Європі, зокрема: 

 заохочення та сприяння розвитку на регіональному, субрегіональному 

та національному рівнях десятирічної рамкової програми на 

підтримку змін щодо сталих моделей виробництва та споживання, 

звітування щодо прогресу під час наступної, шостої Міністерської 

конференції; 

 інтеграцію екологічних вимог до секторальної політики та розрив 

зв’язку економічного зростання з деградацією навколишнього 

середовища; 

 зміцнення відповідальності бізнесу та виробників щодо сприяння 

сталому розвитку та зобов’язання діяти для укріплення корпоративної 

екологічної та соціальної відповідальності та підзвітності; 

 важливість Водної ініціативи ЄС та Заяви стосовно цієї ініціативи, 

де передбачено до 2015 року скоротити вдвічі кількість людей, 

які не мають доступу до безпечної питної води та елементарної 

санітарії; 

 роль, яку такі регіональні ініціативи як Південно-Східно-

Європейська та Середземноморська й Центральноазіатська, можуть 
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Сонячна енергія в колообігу води використовується на зміну 
теплового і фазового стану та руху, тобто на зміну теплової і кінетичної 
енергії гідросфери. Наприклад, випаровування з поверхні Світового 
океану вимагає QВ = 2260×ВОС = 1019 кілоджоулів на рік. Ця енергія 
хмарами переноситься в інше місце, де вона вивільнюється і залишається 
в атмосфері під час конденсації пари і повернення води на поверхню 
у вигляді опадів ООС і ОЛС. 

Колообіг вуглецю представлено на рис. 2.9. У природі вуглець 
знаходиться у різних формах, як складова всіх земних сфер. 

У біосфері вуглець складає 46 відсотків органічної речовини, тобто 
дорівнює 800 мільярдів тонн. За рік наземні рослини шляхом фотосинтезу 
виробляють приблизно 80 мільярдів тонн вуглецю. 

 

 

 

 

3 

ніч 2 день 

5 

ніч 

день 

6 

4 1 

ЕС 

ЕС 

АТМ 

СО2 

Рис. 2.9. Колообіг вуглецю: 
        виробництво (споживання) 

1 – дихання коренів 

2 – тварини 

3 – гриби 

4 – бактерії 

5 – гумус 

6 – опад 

Залишки відмерлих рослин і тварин сприяють утворенню гумусу, 
ґрунту й торфу, а також вугілля, нафти і газу, у яких вміщується 
більша частка вуглецю планети (за деякими даним до 99 відсотків). 
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Процес фотосинтезу відбувається і в гідросфері за рахунок водної 
рослинності. Між гідросферою та атмосферою відбувається постійно 
рух вуглекислого газу, велика кількість якого розчинена у водах 
Світового океану. Ще більше вуглецю міститься в розчинах у воді, а 
також у відкладеннях на дні водних об’єктів вуглевмісних сполук. 

Колообіг азоту складає один мільярд тонн за рік. Майже весь 
природний азот знаходиться у вільному стані в атмосферному повітрі, 
в якому складає 78 % об’єму. Але це невелика величина – тільки 
0,04 % від загальної маси хімічних елементів на планеті. Необхідний кожній 
живій клітині вільний азот може засвоюватись лише азотфіксуючими 
мікроорганізмами, головним чином клубеньковими бактеріями, які живуть 
на коріннях бобових рослин, використовуючи сонячну енергію. Завдяки 
високій ефективності біокаталізу бактерії (анаеробні та ціанобактерії) 
переводять азот в пов’язану форму: амоній NH4, нітріти NO2 і нітрати 
NO3. Окрім біологічної фіксації азоту відбувається і фото- та електрохімічне 
пов’язання його. Нітріти і нітрати разом з амонієм складають основу 
живлення рослин, грибів, мікроорганізмів, які утворюють амінокислоти, 
пептиди і білки. Таким чином азот переходе у всі живі організми, де 
складає один процент сухої біомаси. 

Залишки відмерлих рослин та тварин переробляються з участю 
денітрифікуючих бактерій, азот вивільняється з біомаси і повертається в 
атмосферу. 

Схему колообігу азоту приведено на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Колообіг азоту 
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Програму для Європи (ЕПЄ) та Програму Дій з охорони навколишнього 
середовища для Центральної та Східної Європи (ПДОНС). 

Програму Дій з Охорони НС було розроблено за допомогою 

Всесвітнього Банку та ОЄСР на основі концепції запропонованою 

Німеччиною на конференції у Добржиші. Надалі ПДОНС було прийнято 

міністрами на другій конференції у Люцерні (1993 р) як основа дій 

для національних і місцевих урядів, Європейської Комісії, міжнародних 

організацій, фінансових інститутів, а також приватних інвесторів. 

ПДОНС базується на трьох передумовах (―триногий підхід‖): 

1) основну частину дій щодо відшкодування шкоди, нанесеної 

навколишньому середовищу слід проводити одночасно із 

структурною перебудовою економіки та в рамках цієї структурної 

пербудови; 

2) цей процес необхідно підкріпити сильними природоохоронними 

органами; 

3) існують екологічно небезпечні ситуації, виправлення яких не 

можна відкладати до настання економічного підйому, і які 

вимагають невідкладних дій. 

До певного часу основна увага приділялася країнам Центральної 

Європи, які, в силу низки причин, отримували більшу частину зарубіжної 

допомоги. Важливість проблем Нових Незалежних Держав (ННД) та 

інших країн Східної та Південно-Східної Європи (ЦСЄ) у порядку 

денному зростала поступово, оскільки у процесі економічних та 

політичних реформ виявилося важко ввести питання охорони 

довкілля як пріоритети у політиці цих країн. 

У Люцерні було визнано, що покращення довкілля має базуватися 

на економічних та соціальних перетвореннях, а не на окремих 

інвестиціях. У конференції брали участь міністри довкілля, керівні 

працівники з міністерств фінансів економіки та інших міністерств з 

20 країн ЦСЕ. 

Наступним після Добржша та Люцерна кроком процесу ―Довкілля 

для Європи‖ стала третя конференція міністрів у Софії (1995 р), яка 

ухвалила екологічну програму для Європи. ЕПЄ представляє собою 

спробу встановити довготривалі природоохоронні пріоритети на 

загальноєвропейському рівні. Було вирішено з участю громадськості 

зробити оцінку стану довкілля у Західноєвропейських країнах (Австрія, 

Німеччина, Данія, Ірландія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, 

Великобританія, Швецарія), країнах ЦСЄ (Албанія, Болгарія, Боснія і 

Герцоговина, Македонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, 

Словакія, Словенія, Хорватія, Чеська Республіка, Естонія та Югославія), 
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передбачено зменшення кількості відходів на 20 % до 2010 року і 
близько 50 % – до 2050 року. 

Для реалізації Програми дій передбачено використання наступних 
інструментів: 

 випереджаючий розвиток загальноєвропейського законодавства. 
У разі його порушення будь-якою державою справа виноситься на 
розгляд Європейського суду. Крім того, передбачено широке 
застосування методу ―ім’я, сором і слава‖ для публічної оцінки 
успіхів та невдач у діяльності урядів; 

 покладання питань охорони довкілля в основу прийняття політичних 
рішень на ранній стадії розвитку всіх сфер діяльності; 

 фінансове заохочування промисловців за нові підходи до зменшення 
негативного впливу підприємств на довкілля; 

 використання споживачів для впливу на виробників шляхом 
переважного попиту на ―земні‖ товари, що виробляються з 
допомогою дружніх для довкілля технологій; 

 надійне та оперативне інформування урядів і населення про 
позитивний досвід держав, підприємств, місцевих органів влади 
та розробка практичних заходів щодо заохочення використання 
кращого досвіду. 

Більш широким за складом держав-учасниць – є міжурядове і 
міжінституційне співробітництво у сфері розвитку загальноєвропейської 
природоохоронної політики під назвою “Довкілля для Європи”. 
Ключовими пунктами цього процесу є конференції міністрів охорони 
навколишнього середовища європейських країн, що відбуваються 
кожні 2-4 роки. 

Ідея розробки загальноєвропейської екологічної співпраці визрівала 
протягом багатьох років на загальноєвропейських нарадах міністрів в 
галузі охорони довкілля, таких як Женевська зустріч 1979 року на 
найвищому рівні в рамках Європейської Економічної Комісії (ЄЕК) 
ООН, а також Софійська зустріч 1989 року, проведена під егідою 
наради з Безпеки і Співробітництва у Європі. 

Початком процесу ―Довкілля для Європи‖ стала перша 
загальноєвропейська конференція міністрів охорони довкілля, що 
проходила у замку Добржиш (Чехословацька Республіка) у червні 
1991 року з метою створення нового ―Європейського Екологічного 
Простору‖ після припинення розділу Європи на Схід та Захід. На той 
час ця ідея була тісно пов’язана з ідеєю ―Загальноєвропейського 
дому‖. На конференції було вирішено підготувати Доповідь про стан 
довкілля у Європі (тепер її називають Перша Добржишська оцінка) і, 
ґрунтуючись на результатах цієї Доповіді, розробити Екологічну 
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Колообіги взаємопов’язані перетворенням і переміщенням речовин 

як в межах глобальної екосистеми, так і виходячи за її межі у вигляді 

зовнішніх зв’язків. 

Найбільш важливим вважається зв’язок циклу вуглецю з циклом 

азоту. Він визначається співвідношенням С : N, яке для наземних рослин 

складає 30 : 1, а для морських водоростей 6 : 1. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Як компенсуються різниця між опадами і випаровуванням у межах 

Світового океану? 

2. Яку роль відіграє сонячна енергія в природному колообігу вуглецю? 

3. Чи можна казати про колообіг енергії? 

4. Чому на рис. 2.9 деякі процеси мають протилежні напрямки 

вдень і вночі? 
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РОЗДІЛ 3. ПРИРОДА І ЛЮДИНA 
 

3.1. Еволюція взаємовідносин між людиною і природою 

 

 Схема взаємовпливу первісної людини і природного середовища. 

 Особливості взаємовідносин між людиною і природой в 

агрокультурний період. 

 Схема зв’язків у сучасній системі “Людина – Природа”. 

 Бумерангова реакція природи на техногенную дію. 

 Конструктивна і деструктивна дії людей на природу. 

 

Первісна людина поводила себе в природному середовищі, як і всі 

інші представники тваринного світу: шукала їжу, ховалася від 

непогоди в природних захистках, пристосовувалась до особливостей 

довкілля. Так продовжувалось більше мільйона років – з періоду, який 

датується цифрою 3,5 мільйонів років тому, коли троє прямоходячих 

індивідуумів пройшли по вулканічному пилові і залишили сліди для 

нащадків до періоду, у якому почалося використання вогню, 

свідчення про який знаходять в печерах. Схематично зв’язки в системі 

―природа – люди‖ тих часів відповідають показаним на рис. 2.1.б). 

Людство як один з видів біосфери формувалося під впливом 

природного довкіля і одночасно впливало на його стан (рис. 3.1). 

Рис. 3.1. Схема взаємовпливу людини й природи: 
а) первісний період; б) агрокультурний період 
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сприяння захисту права кожної людини нинішнього й прийдешніх 
поколінь жити в навколишньому середовищі, сприятливому для здоров’я 
та добробуту. Відповідно до Оргуської (Орхуської) Конвенції європейські 
держави (і Україна в тому числі) мають забезпечити наступне: 

 розвиток законодавчо-правового поля, яке сформує мотивації 
та процедури для ефективної участі громадськості у вирішенні 
екологічних проблем; 

 розвиток нових інфраструктурних можливостей, які б створили 
умови для посилення громадської екологічної активності; 

 створення умов щодо активного включення судової гілки влади 
як дієвого механізму вирішення екологічних суперечок та 
конфліктів; 

 створення та розвиток прозорої, доступної системи комунікацій та 
інформаційних зв’язків, які забезпечили б повний, достовірний, 
оперативний обмін екологічною інформацією. 

 
Екологічна політика в Європі 
Розглядаючи європейську екологічну політику перш за все треба 

відмітити багаторічну планомірну працю держав Європейського 
Союзу (ЄС) в цьому напрямку. У перший рік ХХІ століття було 
прийнято нову (шосту) Програму дій з охорони довкілля на наступні 
10 років під назвою ―Довкілля 2010 – наше майбутне, наш вибір‖. 
Основними напрямками діяльності визнані наступні чотири: 

 запобігання зміні клімату шляхом зменшення викидів парникових 
газів на 8 % за десять років порівняно з 1990 роком. У 
подальшому зменшення треба забезпечити на 20-40 % до 
2020 року, а в кінцевому терміні – на 70 %; 

 охорона природи і диких видів шляхом захисту й відновленню 
структури і діяльності природних систем, збереження біорізноманіття, 
захисту ґрунтів і відновленню ландшафтів та лісових ресурсів; 

 захист населення (перш за все найбільш вразливих груп – дітей 
і людей похилого віку) від впливу довкілля за рахунок поглиблених 
досліджень зв’язків між здоров’ям людей і забрудненням 
довкілля, розробки нових стандартів, розвитку нової стратегії 
стосовно забруднення повітря; 

 зосередження на способах виробництва товарів і надання послуг, 
що використовують менше ресурсів і запобігають утворенню 
відходів. Прийнято таку пририорітетність у системі управління 
відходами: запобігання утворенню, повторне використання, 
відновлення, спалювання, захоронення. Порівняно з 2000 роком 
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тому що не мають точної і достатньої інформації. Підкреслюється, що 
освіта повинна давати уяву не тільки про фізичне і біологічне довкілля, 

але й сприяти розумінню соціально-економічного стану і проблем 

розвитку людини. У галузі освіти та інформації головними вважаються 

такі задачі: 

 забезпечення просвіти щодо питаннь розвитку і збереження 

довкілля для людей різного віку; 

 включення концепції розвитку й охорони навколишнього середовища 
в усі навчальні програми з аналізом причин. Особливу увагу 

приділити підготовці майбутніх керівників; 

 залучення школярів до місцевих і регіональних досліджень стану 

природного середовища, включаючи питання безпечної питної 

води, санітарії, харчових продуктів та наслідків використання 
природних ресурсів; 

 заохочення урядів, промисловості, навчальних закладів, недержавних 
громадських організацій до підготовки кадрів в області 

раціонального використання навколишнього середовища: 

 забезпечення місцевих громад підготовленими з числа жителів 

спеціалістами для вирішення проблем охорони довкілля; 

 роботу із засобами масової інформації, рекламної індустрії, 

мистецтва для заохочування більш активної участі населення в 

обговоренні проблем навколишнього середовища. 
ООН визнала велике значення неурядових організацій (НО) в процесі 

досягнення мети, які поставленої в Порядку денному на XXI ст. внаслідок 

таких причин: 

 незалежність від державних та інших секторів суспільства; 

 володіння різноманітними знаннями в галузях, котрі необхідні 

для забезпечення екологічно безпечного і соціально надійного 

сталого розвитку; 

 спроможність допомогти суспільству досягти згоди в питаннях, 
яким шляхом перейти від нестійкого розвитку до стійкого. 

Внаслідок цього рекомендовано як підрозділам ООН, так і окремим 

урядам запрошувати НО до участі у формуванні політики і прийняттю 

рішень, що спрямовані на досягнення сталого розвитку. Доцільно 
також заохочувати сумісну діяльність НО і місцевих органів влади. 

У розвиток рекомендацій ООН на четвертій конференції міністрів 
Комітету з екологічної політики Європейської економічної комісії 
(Оргус, Данія, 1998) було прийнято Конвенцію ―Про доступ до інформації, 
участі громадскості в прийнятті рішень і доступ до правосуддя з 
питань, що стосуються нвколишнього середовища‖. Мета Конвенції – 
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Використання вогню слід вважати початковим моментом в історії 

людини розумної – ця істота (до формування homo sapiens залишалось 

ще біля двох мільйонів років) за впливом на природне довкілля 

відрізнялося від інших живих істот. Саме ця відміна ще два мільйони 

років тому була характерною ознакою людства. Примітивні знаряддя – 

палка, спис, кремнійова сокира – не внесли принципової зміни впливу 

людства на природне середовище. Вони лише компенсували недостатню 

міцність щелепів, кігтів, м’язів, які були в інших представників хижого 

царства. 

Описана картина взаємовідносин між людиною і природою збереглася 

й на більшій частині антропогенезу – ери homo sapiens, яка налічує 

тридцять п’ять – сорок тисяч років. Використання енергії відрізняло 

людей від інших представників живої природи. Піклування про житло, 

одяг, знаряддя полювання та збиральства не вносило принципових 

змін у відношення до природного середовища. 

Крута зміна відбулася з початком агрокультурного періоду (10-15 тисяч 

років тому), коли люди для їжі та господарських потреб розпочали 

розводити худобу в неволі і вирощувати рослини. З’явився вплив на 

ґрунт, ліс, поверхневі води. Домашня худоба виїдала і затоптувала 

рослинність. Ліси випалювалися для перетворення території в тимчасову 

ріллю. Тимчасову тому, що коли знижувалася природна родючість ґрунту, 

люди переходили на іншу ділянку. У посушливих регіонах почали 

будувати зрошувальні канали. До теплової енергії вогню додалася 

енергія руху річкової води, яку використовували для подрібнення 

зерна та інших потреб. Збільшилася площа земель, використана під 

будівлі та дороги. 

У вказаний период біологічне пристосування людини до довкілля 

в основному закінчилося (рис. 3.1. б). Почалася принципова зміна в 

психології людини по відношенню до природного середовища. Довкілля 

поступово ставало не тільки джерелом засобів існування людини, а й 

місцем для задоволення його втіх, пристрастей, бажань. Тварин 

знищували заради спортивного інтересу на полюванні, землі забудовували 

надмірними спорудами, їжа та одяг з життєво необхідних перетворилися 

для багатьох людей на культові. 

Негативні тенденції у відношенні людей до природи в агропромисловий 

період стримувалися обмеженими можливостями людства – м’язевою 

силою господарських тварин і людей, примітивними технічними 

засобами і знаряддями. 

Ці обмеження було знято індустріальною (технічною) революцією 

двісті років тому. Парові машини і турбіни, двигуни внутрішнього 
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згоряння, електрична енергія, а пізніше – ядерна техніка, комп’ютерні 

технології та інші досягнення науково-технічного прогресу збільшили 

фізичні можливості людей в тисячі разів. Ці можливості були використані 

для задоволення людських потреб за рахунок природних ресурсів. 

Взаємозв’язки в системі значно ускладнилися (рис. 3.2). По-перше, 

набагато підсилились прямі та зворотні зв’язки природного та біологічного 

походження внаслідок демографічного вибуху людства. По-друге, 

могутня техногенна дія породила реакцію бумерангового характеру 

природи на автора й керівника техніки – людство у вигляді погіршення 

якості довкілля та активізації впливу мікробіоти на здоров’я людей. 

По-третє, через зв’язки управління людство має змогу впливати на 

дію техніки, тобто на техногенні зв’язки, а також на природу. 

Останнім мається на увазі природоохоронна діяльність суспільства. 

Рис. 3.2. Зв’язки в сучасній системі взаємовідносин: 

Розуміння згубності (перш за все, для самого людства) шляху 

варварського відношення до природи, ефемерності могутності техніки 

прийшло до кращих представників homo sapiens швидко. З середини 

XIX століття почалися тривожні попередження. 

Достатньо згадати Г. Марша, який у книзі ―Людина і природа, чи 

про вплив людини на зміни фізико-географічних умов природи‖ 

пророче вказував на те, що непередбачені наслідки техногенної 

діяльності впливають на довкілля значно сильніше, ніж заплановані. 
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У доповіді ―Становлення біосфери‖ на засіданні Президії РАН 

академік Заварзін Г.О. зазначив, що традиційний шлях від індивідуальних 

змін до розвитку цілого виявляється недостатнім і веде до помилкових 

висновків. Академік Спірін А.С. вважає, що сучасна людська 

індивідуалістична філософія протирічить основному принципу біології, 

за яким головне – це вид, а інтереси особини другорядні. 

Академік РАН Ізраель Ю.А. впевнений, що наші дії щодо збереження 

біосфери науково недостатньо обґрунтовані. Треба з’ясувати, які 

елементи в біосфері і в кліматичній системі є критичними з точки 

зору впливу людини. Кондратьєв К.Я. і Демірчян К.С. додають, що 

оцінка можливих змін клімату стримується відсутністю кількісних 

оцінок внеску антропогенного фактору в формування клімату. 

Для реалізації програм сталого розвитку потрібні значні кошти. У 

матеріалах ООН головними фінансовими джерелами передбачаються 

розвинені країни та приватний сектор. Плануються витрати на вказані 

цілі 0,7 відсотка ВНП цих країн. Для країн, що розвиваються необхідні 

витрати складають близько 8 млрд дол США щорічно. 

У галузі управління ―Порядок денний на ХХІ століття‖ передбачає 

посиленя ролі держав шляхом більш цілеспрямованого адміністративного 

керівництва з використанням економічних стимулів, законів і норм. 

Звертається увага на важливість використання етичних принипів в 

поведінці ділових і промислових кіл. 

Згідно з позицією ООН міжнародне право повинно сприяти проведенню 

єдиної політики як в галузі охорони природи, так і в галузі розвитку. 

Для цього необхідно переглянути і вдосконалити існуюче законодавство, 

вирішуючи такі головні завдання: 

 підготовку угод до вдосконалення міжнародних норм щодо 

охорони середовища з урахуванням різного стану і можливостей 

різних країн; 

 оцінку можливості встановлення загальних прав і обов’язків 

держав в питаннях сталого розвитку; 

 розробку заходів щодо запобігання чи вирішення міжнародних 

суперечок в питаннях сталого розвитку. 

Підкреслюється, що законодавча політика в питаннях довкілля 

повинна бути спрямована на ліквідацію основних причин, що викликають 

погіршення стану природного середовища і не повинні використовуватися 

для введення непотрібних обмежень в міжнародній торгівлі. 
Важливе значення в документах ООН приділяється питанням 

екологічної просвіти. Звертається увага на те, що багато людей не 

розуміють тісного зв’язку між діяльністю людини і станом довкілля, 
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 органи державної влади повинні добиватися проголошення 
інтернаціоналізації природоохоронних коштів та використання 
економічних важелів, беручи до уваги, що забруднювач у 
принципі відшкодовує втрати на усунення забруднення; 

 творчість, ідеали та сміливість молоді світу повинні бути 
мобілізовані для встановлення глобального партнерства, щоб 
досягти постійного розвитку та забезпечити краще майбутнє 
для всіх. 

У ―Порядку денному на XXI століття‖ підкреслюється: ―Дуже важливо, 
щоб всі – від політичних діячів до широкої громадськості – усвідомили 
ту провідну роль, котру повинна відігравати наука і техніка в охороні 
довкілля і розвитку людства. Вчені і спеціалісти повинні розробити 
кодекс дій і керівні принципи для узгодження потреб людини та 
інтересів захисту наввколишнього середовища. Ці кодекси допоможуть 
оцінити цілісність системи, яка підтримує життя на нашій планеті.‖ 
Серед першорядних наукових проблем вказуються такі: 

 раціоналізація управління приодокористуванням і розвитком з 
метою сьогоденного виживання і задоволення майбутніх проблем 
людства; 

 з’ясування взаємодії між атмосферою, водою і сушею, які 
утворюють єдину екологічну систему; 

 поглиблення знань щодо таких явищ, як зміна клімату, ріст 
споживання природних ресурсів, демографічні тенденції, деградація 
природного середовища; 

 оцінка стану довкілля на місцевому, регіональному і глобальному 
рівнях та визначення національних і регіональних напрямків 
сталого розвитку; 

 розробка показників якості життя, що охоплюють соціальне 
забезпечення, здоров’я, освіту і стан природного середовища та 
економіки; 

 обґрунтування методів оцінки екологічної чистоти нових технологій. 
Незважаючи на відсутність координації дій вчених-екологів в 

планетарному масштабі розрізнені дослідження в окремих країнах 
постійно доповнюють і поновлюють людські уявлення про природні 
процеси і явища. 

Брюсельська школа І. Пригожина на базі аналізу історичних 
перетворень в науці дійшла до висновку, що історія науки – це не 
лінійна серія послідовних наближень до істини. Запропоновано нову 
всеохоплюючу теорію змін, згідно з якою саморегульоване перетворення 
природних і штучних систем здійснюється за рахунок взаємного 
впливу й доповнення хаотичних та детермінованих процесів. 
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У людській діяльності паралельно зі споживацькими технологіями 

починають розвиватись природоохоронні тенденції. 

Тому сьогодні можна класифікувати вплив людства на природу за 

двома видами: 

 позитивний (конструктивний); 

 негативний (деструктивний). 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Чому використання вогню слід вважати єдиною ознакою початку 

ери homo sapiens? 

2. Що обмежувало вплив людини на природу в агрокультурний період? 

3. Коли почалася зміна в психології людини по відношенню до природи? 

4. Що є причиною бумерангового зв’язку між людством і природою? 

5. Охарактеризувати зв’язки управління на рис. 3.2. 

 

3.2. Позитивний вплив людини на природу 

 

 Напрямки позитивного впливу людини на природу. 

 Зміст заповідної діяльності людей. 

 Природно-заповідний фонд. 

 Класифікація заповідних територій. 

 Міжнародні біосферні заповідники на Україні. 

 Екологічна мережа Європи й України. 

 Характеристика земельних угідь України. 

 Зміст господарського напрямку впливу. 

 Значення господарського напрямки впливу для сучасної людини. 

 Внесок тварин в енергозабезпеченість людства. 

 Зміст рекреаційного напрямку діяльності людей. 

 Значення рекреаційного напрямку діяльності для України та інших 

держав. 

 Зміст декоративного напрямку людської діяльності. 

 

Під позитивним впливом мається на увазі робота із збереження 

природних об’єктів та із збільшення біологічного та географічного 

різноманіття. Ці роботи мають такі напрямки: заповідний, господарський, 

декоративний, рекреаційний. 
Заповідна справа – комплекс організаційних, правових, наукових, 

економічних і виховних заходів, спрямованих на збереження унікальних 
та типових ландшафтів чи окремих природних об’єктів (видів рослинного і 
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тваринного світу, насамперед рідкісних та таких, які перебувають під 
загрозою зникнення і занесені до Червоної книги, геологічних утворень, 
водойм тощо) в наукових, природоохоронних та інших цілях. Це 
здійснюється шляхом створення світового, національних та місцевих 
природно-заповідних фондів. 

Природно-заповідні фонди становлять ділянки суші й водного простору, 
природні комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну, 
наукову, естетичну, рекреаційну та інші цінності й виділені з метою 
збереження різноманітття ландшафтів, генофонду тваринного й рослинного 
світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення 
фонового моніторингу навколишнього природного середовища. Природно-
заповідний фонд світової системи природних територій та об’єктів, 
яка складається з державних та місцевих заповідних територій, перебуває 
під особливою охороною. 

Заповідний режим встановлюється залежно від завдань, визначених 
при створенні заповідних територій та об’єктів і характеру заповідних 
територій та об’єктів, характеру заповідних природних комплексів. За 
існуючою класифікацією передбачені такі види заповідних територій: 
заповідник, природний парк, заказник, пам’ятка природи, ботанічний 
сад, дендрологічний парк, зоологічний парк, заповідне урочище. 

На заповідній території визначається заповідне ядро (або декілька 
ядер). Навколо ядра створюється буферна зона для збереження його 
від негативної дії навколишніх територій, що зазнали певного 
антропогенного впливу. За буферною лежить перехідна зона, до якої 
включаються території з традиційною для регіону господарською 
діяльністю, на яку накладаються певні обмеження. 

Згідно з рішенням ЮНЕСКО найвищий рівень заповідання мають 
міжнародні біосферні заповідники. У всьому світі таких налічується 
біля трьохсот. Чотири з них (―Асканія-Нова‖, Карпатський, Дунайський, 
Чорноморський біосферний) розташовані в Україні. 

Заповідні території є частиною так званої екологічної мережі 
континенту. У 1995 році було прийнято рекомендації Всеєвропейської 
стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття 
щодо питань формування Всеєвропейської екологічної мережі як 
єдиної просторової системи територій країн Європи з природним або 
частково зміненим станом ландшафту. Формування екологічної мережі 
передбачає зміни в структурі земельного фонду країни шляхом 
віднесення (на підставі обґрунтування екологічної безпеки та економічної 
доцільності) частини земель господарського використання до категорій, 
що підлягають особливій охороні з відтворенням притаманного їм 
різноманіття природних ландшафтів. 
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1988 – Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий 
шар. 

1988 – Декларація людських прав індивідів та народів. 

1989 – Протокол про обмеження викидів окислів азоту або їх 

транскордонних потоків. 
1992 – Конвенція ООН про біологічне різноманіття. 

1992 – Конвенція ООН про зміну клімату. 

1992 – Декларація РІО-92. 

1992 – Порядок денний на ХХІ століття. 
У документах ООН, прийнятих в 1992 в Ріо-де-Жанейро під сталим 

розвитком розуміється таке співіснування людства і природного 

довкілля, яке забезпече потреби сучасного суспільства без ризику 

задоволення потреб майбутніх поколінь. Або – забезпечення права 
кожної людини нинішнього і прийдешнього поколінь жити в наколишньому 

середовищі, сприятливому для її здоров’я та доброботу. 

Досягнення такого етапу цивілізації передбачається через реалізацію 
наступних концептуальних положень: 

 мир, розвиток та охорона навколишнього середовища – 
взаємозалежні та не від’ємні; 

 право на розвиток повинно реалізовуватись з урахуванням того, 

що це буде відповідати потребам розвитку та природоохоронним 

заходам наступних поколінь; 

 всі держави і всі люди співпрацюють у напрямку викорінення 

бідності, цієї обов’язкової умови постійного розвитку, прагнуть 

зменшити різницю у рівнях життя і краще задовольняти потреби 
більшості населення планети; 

 міжнародні дії в галузі охорони природи та розвитку мають 

відповідати інтересам та потребам усіх країн. Спеціальної 

пріоритетності потребують країни, що розвиваються, особливо 

найменш розвинуті і тому найбільш екологічно вразливі; 

 держави повинні співпрацювати в дусі глобального партнерства. 

Зважаючи на різницю внесків у глобальне погіршення 
навколишнього середовища, держави несуть загальну, але 

диференційовану відповідальність; 

 природоохоронні проблеми вирішуються найкраще за участі 

всіх зацікавлених громадян на відповідному рівні; 

 держави вводять в дію ефективне природоохоронне законодавство; 

 держави повинні співпрацювати у створенні міжнародної 

економічної системи, що веде до економічного росту і постійного 

розвитку в усіх країнах; 
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природи‖, у якій зазначено, що заплановані зміни в природі, які 

відбуваються внаслідок людської діяльності значно менші, ніж 

непередбачені негативні зміни. Відомий французький природознавець 

Ж. Ламарк (1744-1829) з цього приводу висловився більш різко: ―... 

призначення людини покладається в тому, щоб знищити свій рід, 

попередньо зробивши земну кулю не придатною для існування.‖ 

Незважаючи на авторитет процитованих вище та інших авторів, 

їхня полеміка цікавила невелику групу вчених. Переважна кількість 

фахівців не відчувала проблеми, про що свідчить зауваження 

В.І. Вернадського, зроблене вже в ХХ столітті: ―Досі історики, взагалі 

вчені гуманітарних наук, а відомою мірою, і біологи, свідомо не 

рахуються з законами природи біосфери – тієї земної оболонки, де 

тільки й може існувати життя. Стихійно людина від неї невідділена. І 

ця нерозривність лише тепер починає перед нами точно вияснюватися.‖ 

Саме завдяки працям В.І. Вернадського проблема ―Природа – людина‖ 

отримала наукове обґрунтування – людство несе відповідальність за 

стан біосфери. Людський розум повинен і може врятувати цивілізацію 

від самознищення. Видатний вчений сподівався, що настане час, коли 

завдяки людському розуму біосфера переросте в ноосферу, де буде 

панувати гармонія між усім живим. 

Відомий сучасний еколог М.М. Мойсеєв у 1984 році писав ―генеральна 

мета розвитку цивілізації – це забезпечення коеволюції (сумісної 

еволюції) людини і біосфери.‖ 

Завдяки турботам вчених ідея необхідності гармонізувати 

взаємовідносини між людьми і природою була сприйнята багатьма 

політиками і державними діячами. Офіційно вона в документах ООН 

отримала термін ―сталого розвитку‖ (надійного, гармонійного розвитку). 

Практичні дії світова спільнота почала вживати раніше. Ось деякі 

головні угоди міжнародної екологічної політики: 

1959 – Договір про Антарктиду. 

1963 – Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, 

космічному просторі та під водою. 

1971 – Програма ЮНЕСКО ―Людина і біосфера.‖ 

1975 – Конвенція про запобігання забруднень моря скидами відходів 

та інших матеріалів. 

1977 – Конвенція про заборону військового чи будь – якого іншого 

ворожого використання засобів впливу на природне середовище. 

1980 – Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі 

відстані. 

1986 – Протокол про скорочення викидів сірки на 30 %. 
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Загальнодержавна Програма формування національної екологічної 

мережі України на 2000-2015 роки затверджена Верховною Радою 

України у 2000 році. Основною метою Програми є збільшення площі 

земель країни з природними ландшафтами з 4 % до рівня, достатнього 

для збереження їх різноманіття, близького до притаманного їм 

природного стану (10,4 %), та формування їх територіально єдиної 

системи, побудованої відповідно до забезпечення можливості природних 

шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, яка б забезпечувала 

збереження природних екосистем, видів рослинного й тваринного 

світу та їх популяцій. При цьому національна екологічна мережа має 

відповідати вимогам щодо її функціонування у Всеєвропейській екологічній 

мережі та виконувати провідні функції щодо збереження біологічного 

різноманіття. Крім того, Програма має сприяти збалансованому та 

невиснажливому використанню біологічних ресурсів у господарській 

діяльності. 

Сьогодні природні ландшафти спостерігаються менше, ніж на 

40 відсотках території України (табл. 3.1). У найменш зміненому вигляді 

вони збереглися на землях, зайнятих лісами, чагарниками, болотами, 

на відкритих землях. Менше половини, а саме 44 відсотки лісів виконують 

захисні та природоохоронні функції. 

 

Таблиця 3.1. Земельні угіддя України (станом на 2000 рік) 

Назва угіддя 
Площа 

тис. гектарів % до площі країни 

Ліси 9424,6 15,62 

Пасовища 5465,6 9,06 

Сінокоси 2307,3 3,82 

Відкриті землі без рослинного покриву 

або з незначним рослинним покривом 
1133,7 1,88 

Штучні водосховища 940,4 1,56 

Відкриті заболочені землі 1180,8 1,96 

Лісосмуги 645,5 1,07 

Озера 540,8 0,90 

Лимани 334,3 0,55 

Чагарники 310,1 0,51 

Природні водотоки 244,0 0,40 

Штучні водотоки 162,2 0,27 

Радіоактивно забруднені землі, що не 

використовуються у господарстві 
136,0 0,21 

ВСЬОГО 22825,3 37,8 
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Господарський напрямок полягає в збільшенні різноманіття 

тваринного і рослинного світу. Вважається, що першою твариною, 

яка була приручена людиною, є вовк. Так з’явився собака – 

незамінимий помічник стародавнього мисливця, вірний охоронець 

сім’ї та племені. Сьогодні налічується близько 400 порід собак 

різноманітного призначення – чабанські, сторожові, пошукові, службові, 

мисливські (з різними спеціалізаціями). 

Пізніше люди приручили козу, буйвола та інших тварин. 

Отримували м’ясо, молоко, шкіру в скрутні для полювання періоди. В 

розкопках мідної і бронзової епох містяться залишки кісток як диких 

тварин, так і свійської худоби – великої рогатої худоби, коней, 

свиней, кіз і овець. Так тривало багато віків. 

З роками місце диких тварин в раціоні людей зменшувалось, а 

домашніх – збільшувалось. В описі України 1903 року вказано, що 

―Мисливський промисел лише у дуже рідких випадках має мету 

одержати продукти харчування. У переважній більшості він існує 

лише як забава або відпочинок‖. 

Вирощування рослин людиною почалося більше ніж 15 тисяч 

років тому, як засіб наблизити до житла ту їжу, яку люди збирали в 

лісі. Для посіву перші землероби відбирали насіння кращих диких 

рослин. Поступово внаслідок відбору з’явилися рослини, які відрізнялись 

від природних позитивними якостями – більшою врожайністю, 

термінами дозрівання, посухо- та морозостійкістю, таке інше. Пізніше 

люди почали створювати нові сорти і породи шляхом селекції. Зараз 

кожний вид культурної рослини має безліч сортів. Наприклад, 

вирощується більше двох тисяч сортів яблунь. 

Сільськогосподарські угіддя зараз займають одну третину суші 

Землі, а аграрне господарство є основним видом діяльності значної 

частини населення світу. 

Незважаючи на велетенський розвиток техніки в сільському 

господарстві свійські тварини продовжують широко використовуватись 

в якості тяглової сили (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2. Розподіл використання джерел енергії (%) 

Джерело енергії 

в отриманні 

продукції 

Африка 

(37 країн) 

Азія і 

Далекий Схід 

(15 країн) 

Близький 

Схід (14 

країн) 

Латинська 

Америка 

(24 країни) 

людська праця 86 72 65 62 

тяглові тварини 9 23 15 13 

трактори 5 5 20 25 
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Д 4. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Зміст і завдання екологічної політики в контексті сталого 

розвитку 

У перекладі з грецького слова ―політика‖ означає мистецтво 

управління державою. Платон казав, що політика – це ―мистецтво 

жити разом‖. Серед багатьох напрямків політика (оборонна, економічна, 

культурна тощо) все більшого значення набуває екологічна політика 

держави і людського суспільства в цілому. Всі напрямки політики 

тісно пов’язані між собою та взаємозалежні і визначаються метою, 

яка може бути поточною чи довгостроковою, стратегічною. Для 

людства стратегічною метою є забезпечення сталого розвитку, 

головною рисою якого є гармонічні взаємовідносини між людством і 

природою. Саме цим пояснюється невпинне зростання важливості 

екологічної міжнародної і державної політики. 

Проблема гармонійного розвитку людства як частини біосфери в 

природному середовищі має давню історію. Із стародавніх часів філософи 

однією з головних проблем розглядали місце людства в природі. 

Діоген-Кінік (400-325 до н.е.) закликав до обмеження споживання, до 

зближення людини з природою. В протилежній частині світу – Китаї – 

аналогічної думки притримувався Ван Чун (27-104 рр.), який відстоював 

постулат ―людина – частина природи‖. 

І через півтора тисячоліття філософи продовжували полеміку. 

Ж. Кельвін (1509-64 рр.) (Франція) вважав найкращими такі людські 

риси, як помірність та бережливість, проповідував режим мирського 

аскетизму. Італійський філософ Т. Кампанелла у відомій книзі ―Місто 

сонця‖ поруч з широкою демократією вважав за необхідне жорстоко 

обмежувати побут, враховуючи закони природи. На противагу цим 

поглядам Ф. Бекон (1561-1626) (Англія) та Р. Декарт (1596-1650) і 

Д. Дідро (1713-84), (Франція), а також Б. Спіноза (1632-77) (Нідерланди) 

проголошували метою знань збільшення влади людини над природою, 

зміну природи за людським розумінням. 

Ще до початку індустріальної революції з’явилися застереження 

щодо негативних наслідків антропогенного впливу на природу відносно 

самої людини. П. Гольбах (1723-89) (Франція) в книзі ―Система природи‖ 

зауважив, що людина – це частка природи, підлегла її законам. 

Нехтування цього привело рід людський до того, що він став жертвою 

обраної системи управління. 

У 1864 році в США вийшла з друку книга Г. Марша ―Людина і 

природа, або про вплив людини на зміни фізико-географічних умов 
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економічну систему таким чином, щоб вона не руйнувала свою природну 
опору та враховувала пороги сталого видобутку ресурсів з природних 
систем. Ринок є ефективним механізмом для розподілу ресурсів та 
врівноваження попиту і пропозиції, але він не враховує порогів 
сталого видобутку ресурсів з природних систем. Наприклад, якщо раніше 
зростання цін на рибу зупинялось будівництвом додаткових траулерів – 
ринкова система регулювала інвестиції – то тепер, коли вилов риби 
перевищує природне відтворення, збільшення числа траулерів не 
тільки не вплине на ціну риби, а швидко знищить рибний промисел 
взагалі. Подібне становище з лісами, пасовищами, підземними водами. 

Важливо зауважити, що аналізуючи конкретні питання, знаходимо 
позитивні приклади, шляхи конструктивного вирішення проблем та 
механізми впровадження засад сталого розвитку. Так, аналіз розвитку 
енергетики в останнє десятиліття XX ст. свідчить про зростаючу 
тенденцію переходу від великомасштабної централізованої енергосистеми, 
що працює переважно на викопних видах палива, до децентралізованої 
розосередженої моделі з дедалі більшим застосуванням малої енергетики, 
що використовує відновлювані джерела енергії. Впровадження такої 
чистішої, дешевшої та надійнішої енергосистеми є також кроком в 
процесі переходу цивілізації від енергетики, що базується на вуглеці, 
до енергетики, що базується на водні, – переході, необхідному для 
стабілізації клімату Землі. 

Дослідження проблеми одночасного збереження робочих місць та 
довкілля показує, що перехід до ―економіки знань та послуг‖ і наголос 
на продуктивності використання ресурсів – характерні риси постін-
дустріального суспільства – забезпечують історичне відокремлення зайнятості 
та створення робочих місць від руйнування довкілля та виснаження 
ресурсної бази. Це має революційне значення не менше від того, що 
мав перехід до машинної праці під час Індустріальної Революції. А виклики 
екологічної глобалізації ставлять на порядок денний світового співтовариства 
питання про суттєве переосмислення в контексті проблем сталого розвитку 
ролі й завдань міжнародних інститутів, зокрема таких як Світова організація 
торгівлі, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк. 

Життя людства на Землі умовно можна уявити як тріаду 
взаємопов’язаних компонентів ―природа – економіка – суспільство‖. 
Індустріальна цивілізація розвивалася при приорітеті в цій тріаді 
складової ―економіка‖, яка при відсутності обмежень з боку природи 
забезпечувала всі потреби соціуму. Зараз внаслідок збоїв в складової 
―природа‖ у вигляді обмеження природних ресурсів збереження стійкості 
тріади вимагає обов’язкових адекватних змін в економічній і соціальній 
складових. Оскільки вони обидві повністю регульовані людською волею, 
то від людей (і лише від людей!) залежить майбутнє біосфери і людства. 
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ООН вважає необхідним сприяти дослідженням в області створення 
обладнання для забезпечення оптимального використання енергії людини 
й тварини. 

Створення людьми домашніх тварин і рослин на базі природного 
живого світу не залишилось без зворотного зв’язку. Здичавілі з якихось 
причин рослини й тварини дають в природних умовах дивні гібриди. 
Це ―розумні‖ вовко-собаки, проти яких безсилі бригади мисливців. 
Або дикі коні, які ―викрадають‖ селянські табуни. 

Система штучних лісополос створила в степу більш сприятливі 
умови для хліборобства – зменшується вплив вітру, збільшується 
кількість опадів тощо. 

Рекреаційний і декоративний напрямки впливу людини на природу 
полягають в створенні штучних умов для відпочинку та оздоровлення, а 
також вдоволення естетичних потреб людини. Сьогодні майже біля 
кожного степового села чи хутора є ставок, створений у природній 
балці завдяки штучній греблі. Береги засаджені деревами чи чагарниками, 
в яких знайшли притулок птахи і мілкий звір. В степу змінено 
ландшафт. Люди отримали невелику рекреаційну територію. 

На морських косах, на піщаних берегах річок, лиманів, Чорного 
моря насаджено соснові бори, ліси листяних порід. Це не тільки 
закріпило піщаний ґрунт, а і створило додаткові рекреаційні фактори. 

Є приклади й більш радикального впливу людини на природне 
середовище. Це створення оазисів у пустелях із заснуванням людських 
поселень. Таким є місто Шевченко на березі Каспійського моря. Чи 
поселення в пустелях та півпустелях в Ізраїлі й арабських державах. 

Великих масштабів досягла людська діяльність зі створення 
культурних ландшафтів на місці порушених техногенною діяльністю 
природних арен. Це створення штучних водоймищ на відпрацьованих 
копалинах відкритого типу. Це озеленення звалищ відходів біля 
збагачувальних підприємств рудної, вугільної, будівельної промисловості 
таке інше. 

Декоративний напрямок позитивного впливу людини на природу 
задовольняє естетичні, духовні потреби людей. Кімнатні квіти, акваріумні 
рибки, пташки, кішки та собачки створюють спокійну домашню 
атмосферу, наближають людину до тваринного і рослинного світу. 

 
Контрольні запитання і завдання 
 
1. Обґрунтувати доцільність терміну “позитивний вплив людини 

на природу”. 

2. Перелічити складові заповідної справи. 
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3. Обґрунтувати цілі створення природно-заповідного фонду. 

4. Перелічити види заповідних територій. 

5. Намалювати зональну схему заповідної території. 

6. Навести приклади відмінностей домашніх рослин (тварин) від 

природніх пращурів. 

7. Як називається період в історії людства, коли люди почали 

займатися сільським господарством? 

8. Коли почався перехід людей від пасивного збиральництва та 

мисливства до землеробства? 

9. Охарактеризувати значення домашніх тварин для країн Азії 

та Далекого Сходу. 

10. Навести приклади зворотного впливу домашніх тварин на своїх 

природних родичів. 

11. Що таке рекреаційний напрямок людської діяльності? 

12. Навести приклади рекреаційної діяльності людей. 

13. У чому різниця понять “рекреаційний природний ресурс” і 

“рекреаційна діяльність”? 

14. Що таке декоративний напрямок людської діяльності? 

 

3.3. Негативний вплив людини на природу 

 

 Класифікація людских потреб. 

 Природні ресурси – єдине джерело задоволення людских потреб. 

 Класифікація негативного впливу людей на природу. 

 Джерела негативного антропогенного впливу на природу. 

 Забруднення Світового океану. 

 Стійкі органічні забруднювачі. 

 Наслідки нафтового забруднення води. 

 Трансконтинентальний переніс забруднювачів. 

 

Негативний вплив є наслідком постійної необхідності задовольняти 

потреби людини й суспільства. 

Для нормального існування людині необхідно задовольняти матеріальні 

і духовні потреби. Оскільки духовні потреби можуть бути задоволені 

тільки з використанням матеріального – для виконання музики 

потрібні інструменти, картину треба намалювати на чомусь, а вірші і 

прозу записати – обидва види потреб вимагають витрат природних 

ресурсів. Матеріальні потреби сучасної людини складаються з двох 

частин – природні та комфортні. Природні потреби – це біологічні 

потреби в їжі, воді, повітрі, житлі, притаманні усякій вищій тварині. 
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систем, підвищення якості середовища проживання людини. Усвідомлення 
сталого розвитку, як стратегічної мети на найближчі десятиліття, 
вимагає великої щоденної роботи всього суспільства щодо змін в 
системах управління і організації праці, змін пріоритетів при формуванні 
економічної, промислової, енергетичної, сільськогосподарської політики, 
реорганізації систем освіти та охорони здоров’я, формування нових 
ціннісних орієнтацій та моделей поведінки людини. 

Сьогоднішнє покоління українців, на думку фахівців ВГО ―Україна. 
Порядок денний на XXI століття‖ та Інституту сталого розвитку здобувши 
незалежність наприкінці XX століття, отримало історичний шанс – 
модернізувати українське суспільство на найсучасніших засадах й інтегрувати 
Україну до постіндустріальної цивілізації, що інтенсивно формується у 
провідних країнах світу. На жаль доводиться констатувати, що Україна, 
успадкувавши неефективну ресурсомістку економіку та вкрай занедбане 
довкілля, за роки незалежності не змогла подолати негативні тенденції 
свого попереднього розвитку: посилюється невідповідність між інтересами 
країни та її економікою, яка дедалі менше працює на суспільство, орієнтуючись 
на виробництво сировинних продуктів, а її ресурсоємність, затратність і 
антиекологічність неухильно зростають. Такий розвиток є принципово 
несумісним із сучасними світовими тенденціями і засадами сталого 
розвитку та відкидає Україну на узбіччя загальносвітових процесів. 

Маємо визнати, що, незважаючи на особливу гостроту для України 
проблем, які постали перед людством наприкінці XX століття, концепція 
сталого розвитку не набула в Україні достатнього поширення і не знайшла 
належного відображення ні у суспільній думці, ні у національних 
програмах, ні у державній політиці. Продовжується практика розгляду 
і прийняття економічних, соціальних, технологічних і екологічних рішень 
без необхідного ув’язування їх в єдину комплексну систему на основі 
перспективної та збалансованої стратегії України у XXI столітті. 

Це відбувається тому, що сучасне покоління українських управлінців, 
науковців та політиків не в повній мірі усвідомлює світові тенденції, а 
недостатній рівень поінформованості всіх верств населення про характер 
існуючих проблем не формує соціального замовлення на якісно нову 
стратегію розвитку, спрямовану в майбутнє. Водночас перехід до стратегії 
сталого розвитку дозволив би Україні чітко вписатися в ―світовий контекст‖, 
визначив би її місце в майбутньому світі в когорті його провідних націй. 

Автори багатьох досліджень доводять, що існуюча економічна система, 
ефективна в минулі часи в умовах значно менших потреб світової економіки, 
стає дедалі менш адекватною, оскільки виходить за межі продуктивності 
земних екосистем. У результаті людство може постати перед майбутнім, 
в якому екологічні руйнації майже напевне призведуть до економічного 
занепаду. Для продовження економічного розвитку необхідно змінити 
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у вигляді плям і плівки, що покривають значні площі, які не 
розриваються при хвилюванні води, то вміст нафти складає 1,2 г на кв.м. 
І найбільша кількість нафти на поверхні (2,4 г/м2) – це суцільний шар нафти, 
добре видної при хвилюванні, забарвлення темне чи темно-коричневе. 

У випадках вжиття заходів з ліквідації наслідків забруднення 
водного об’єкта сума збитків може бути зменшена залежно від кількості 
зібраної або знешкодженої забруднюючої речовини і строку ліквідації 
наслідків забруднення таким чином: 

Строк (год) до 6 6-12 12-18 18-24 24-30 60-72 132-144 228-240 

Коефіцієнт 

зменшення 
0,800 0,650 0,500 0,463 0,434 0,346 0,293 0,250 

Економіка в контексті сталого розвитку 
У кінці минулого століття світ зіткнувся з проблемою незворотного 

виснаження природних ресурсів та деградації екологічних систем, від 
яких залежить наш добробут, під загрозою опиняється саме існування 
людини на Землі. Сучасна індустріальна цивілізація, що стрімко 
розростається, почала вичерпувати існуючу ресурсно-екологічну нішу та 
входить в епоху планетарної кризи, що охоплює різноманітні аспекти 
людського життя. Поступове усвідомлення нових загроз спонукає народи 
та їх політичних лідерів до пошуку принципово нових підходів до соціально-
економічного розвитку та природокористування. Це, зокрема, призвело 
до постановки на порядок денний світового співтовариства питання про 
перехід на шлях ―сталого‖, або всебічно збалансованого, розвитку, що має 
лягти в основу становлення в XXI столітті нового постіндустріального суспільства, 
у якому головним продуктивним ресурсом та цінністю стане сама людина. 

Стратегія сталого розвитку передбачає досягнення суспільного 
консенсусу, суть якого полягає в тому, щоб утримувати економічну 
підсистему людства в межах певного масштабу, що дозволяє природній 
системі Землі її живити і підтримувати. Сталий розвиток часто 
помилково ототожнюють зі стаціонарним станом, який дає нульове 
економічне зростання. Поширеним є також хибне розуміння сталого 
розвитку як стійкого економічного зростання, головним показником 
якого є неухильне зростання ВНП. Сталий розвиток як теорія є, у 
першу чергу, концепцією революційного переходу від екстенсивного 
економічного зростання до сталого розвитку людського суспільства, 
що базується на оцінці прогресу не за кількісними параметрами 
економічного зростання, а за показниками, які відображають передусім 
якість людського життя, а також стан довкілля. При цьому стала 
економіка ні в якому разі не означає статичність, нерухомість, оскільки 
передбачає постійне оновлення та якісне покращення людських ресурсів, 
засобів та продуктів виробництва, а також оздоровлення природних 
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Комфортні потреби – це додаткові до природних для покращення 

умов життя і праці людини. Оскільки поняття ―краще‖ суто якісне, 

відносне, неконкретне, то і комфортні потреби різних людей значно 

відрізняються (на відміну від природних потреб, які у всіх людей 

майже однакові). Витрати природних ресурсів на задоволення комфортних 

потреб значно перебільшують витрати на біологічні потреби людини. 
Потреби суспільства визначаються необхідністю підтримувати 

здоров’я людей і рівень їх освіти та культури, розвивати наукові 
дослідження, а також забезпечити реалізацію державної та колективної 
політики, яка формується під впливом, головним чином, націоналістичних, 
релігійних, кланових, амбіційних та фінансових інтересів. Забезпечення 
цих потреб вимагає витрат великої кількості природних ресурсів для 
виробництва та експлуатації військової техніки, засобів зв’язку, транспорту, 
полігонів, складів, спеціальних приміщень таке інше. 

Негативний вплив класифікується за багатьма ознаками, головними з 
яких є наступне: 

 об’єкт впливу. Негативна дія може шкодити людині або 
природній екосистемі, зокрема водній, повітряній чи груповій; 

 характер впливу, який може бути двох типів: споживання 
природного ресурсу (характеризується ресурсоємністю) або 
забруднення у вигляді газоподібного викиду, рідкого скиду чи 
твердого відходу. Крім цього вплив може буди короткочасним 
чи довготривалим; 

 рівень впливу, тобто масштаби екосистеми, яка страждає від 
впливу. Можливі такі рівні: глобальний, континентальний, 
державний, регіональний, локальний; 

 спосіб впливу – прямий або непрямий. У першому випадку 
забруднювач впливає на об’єкт безпосередньо. Непрямим буде 
вплив через проміжного носія забруднення. Наприклад, 
забруднювач потрапляє до людини з молоком, яке забруднене 
внаслідок вживання коровою корму, вирощеного на 
забрудненому полі; 

 період впливу може бути трьох типів. Перший – вплив під час 
будівництва споруди, підприємства. Другий – вплив в процесі 
виготовлення виробу на збудованному підприємстві. Нарешті 
третій – під час експлуатації виготовленого виробу. У свою 
чергу, вплив на довкілля під час експлуатації виробу залежить 
від стадії експлуатації, яка може бути чотирьох видів: робота 
(діяльність), стоянка (бездіяльність), ремонт, виведеня з 
експлуатації. Під час експлуатації розмір і шкода впливу 
залежить від режиму роботи виробу; 
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 вид впливу, який характеризує сутність шкідливості забруднювача. 
Вплив може бути таких видів: а) механічний, до якого належать 
шум, вібрація; б) тепловий, тобто забруднення довкілля викидами 
теплової енергії; в) електромагнітний, який генерується при отриманні, 
транспортуванні та споживанні електроенергії; г) радіологічний; 
д) біологічний; е) токсичний, який в залежності від шкідливості 
(небезпечності) токсичної речовини (токсиканта) розподілено 
на чотири класи. До токсикантів першого класу віднесено ртуть, 
свинець, озон, бензапірен, сполуки ванадію, нікелю, хрому, кадмію, 
миш’яку, хлору та інші речовини. До другого – нафтопродукти, 
оксиди цинку та марганцю, бензол, сірководень, фенол, оксиди 
азоту та інші, до третього – металургійні шлаки, сірчаний 
ангідрид, толуол, ксилоли та інші, до четвертого – оксид 
вуглецю, аміак, ацетон, етиловий спирт та інші; 

 особливість джерела впливу – яке може бути стаціонарним або 
пересувним. Характерним представником пересувного джерела 
впливу є транспортні засоби; 

 технологічні особливості джерела впливу, які залежать від галузі 
людської техногенної діяльності. При найбільш укрупненій 
класифікації цих галузей джерела можна поділити на чотири 
групи: промислові, аграрні, комунальні, транспортні. У межах 
кожної групи існує своя внутрішня класифікація джерел впливу 
на довкілля згідно з особливостями технологічних процесів. 

Джерела антропогенного впливу за розмірами невеликі: підприємство, 
технологічне обладнання, транспортний засіб, населений пункт тощо. 
Вплив на довкілля через забірник природного ресурсу чи джерело 
забруднення завжди розташовано на локальному рівні. Особливості 
негативного впливу виробництва на природне середовище визначаються 
галузевою технологією та сукупністю типових технологічних процесів, 
серед яких найбільш масовими є зварювання, холодна обробка металу, 
термічна обробка таке інше. Цей місцевий (крапковий) концентрований 
вплив внаслідок природних колообігових процесів, розсереджуючись 
у просторі, переноситься на регіональний рівень, де сумується з впливом 
від інших джерел і переходить на глобальний рівень. Внаслідок 
колообігових процесів антропогенна діяльність відчувається у всіх 
куточках земної кулі. Наприклад, радіоактивний пил від чорнобильського 
вибуху не зупинили навіть Карпати, і він відчувся майже у всіх 
країнах Європи. Наведемо ще декілька прикладів комплексності дії 
негативного антропогенного впливу. 

Забруднення Світового океану відбувається головним чином річковим 

стоком і атмосферними опадами. З річковим стоком (біля 50 тис 
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Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення правил 
природокористування. 

Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про ОНПС, 
підлягає компенсації юридичними та фізичними особами, у тому числі 
іноземними, як правило в повному обсязі незалежно від плати за 
забруднення НПС у випадках, що не викликані непередбаченими 
обставинами (землетрус, стихійне лихо і т. ін.) 

Розрахунки розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок 
порушення законодавства про охорону та раціональне використання природних 
ресурсів виконуються відповідно до Методик Міністерства екології та ОНПС. 

При цьому враховуються природні особливості регіону. Наприклад, 
при розрахунку забруднення підземних вод нафтопродуктами встановлені 
такі значення питомої величини збитків (в розрахунку на 1 куб. м 
підземних вод): 0,0003 – Чернігівська обл.; 0,0006 – Київська і 
Рівненська обл.; 0,0007 – Львівська і Сумська обл.; 0,0009 – Волинська, 
Луганська і Полтавська обл.; 0,0010 – Тернопільська обл.; 0,0012 – Херсонська 
і Хмельницька обл.; 0,0013 – Харківська обл.; 0,0015 – Республіка 
Крим; 0,0017 – Черкаська обл.; 0,0024 – Вінницька і Закарпатська обл.; 
0,0027 – Донецька обл.; 0,0036 – Запорізька обл.; 0,0043 – Миколаївська обл.; 
0,0047 – Житомирська, Одеська, Чернівецька обл.; 0,0051 – Дніпро-
петровська, Івано-Франківська обл.; 0,0069 – Кіровоградська обл. 

Величина збитків збільшується пропорційно коефіцієнту, який 
враховує природну незахищеність підземних вод і приймається 1,0 – 
для ґрунтових; 1,3 – для міжпластових безнапірних і 1,6 – для між 
пластових напірних (артезіанських). 

Розміри відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення 
поверхневих водних об’єктів залежать від категорії об’єкта, що 
визначається коефіцієнтом a, котрий приймається за 1,0 для морських 
та поверхневих водних об’єктів комунально-побутового водокористування. 
Для поверхневих об’єктів господарсько-питного водокористування a = 1,4. 
Для морських та поверхневих водних об’єктів рибогосподарського 
водокористування другої категорії a = 1,6 і першої категорії a = 2. 

У разі забруднення нафтою поверхневих вод розрахунок кількості 
(маси) нафти рекомендується вести за наступними ознаками. Кількість 
0,1 грам нафти на 1 кв. м водної поверхні відповідає відсутності плівки і 
плям при наявності окремих райдужних смуг, що видимі при найбільш 
сприятливих умовах і спокійному стані водної поверхні. 0,2 г на кв.м. 
означає окремі плями та сірі плівки сріблястого кольору на поверхні 
води, що видно при спокійному стані водної поверхні, поява перших 
ознак забарвлення. Якщо при незначному хвилюванні на поверхні 
води видні плями і плівки з яскравими кольоровими смугами, то 
кількість нафти дорівнює 0,4 г на кв.м. Коли на поверхні видно нафту 
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72,65 – раки; 72,31 – сазан; 68,88 – ставрида чорноморська; 68,54 – 
форель; 65,8 – рибець; 44,21 – камбала глоса; 42,15 – мідії; 26,73 – 
бичок; 16,35 – хамса чорноморська; 6,2 – кілька чорноморська. 

На деревину лісових порід, що відпускаються на пні, встановлено 
такси залежно від породи, розташування і розмірів. Всі ліси України 
розподілені на два лісотаксові пояси. Ліси Закарпатської, Івано-
Франківської, Чернівецької областей та ліси гірської зони Львівської 
області складають другий пояс, а всі інші належать до першого 
лісотаксового поясу. 

В залежності від відстані між центром кварталу (урочища) і 
найближчим нижнім складом лісозаготівельника, до якого деревина 
вивозиться безпосередньо з лісосіки, або пунктом відвантаження деревини 
залізницею, встановлено п’ять лісотаксових розрядів: 

відстань (км) до 10 10,1-25 25,1-40 40,1-60 більше 60 

розряд 1 2 3 4 5 

До великої деревини всіх лісових порід належать відрізки стовбура 
діаметром у верхньому перетині без кори від 25 см і більше, до 
середньої – діаметром 13-24 см, до дрібної – діаметром 3-12 см. До 
дров’яної деревини належать сортаменти, які можна використати для 
технологічних потреб та дрова паливні. У табл. Д 3.2 приведені вибіркові 
дані із загальної такси. 

 
Таблиця Д 3.2. Такси на деревину (грн/куб. м.) 

Порода Розряд 

Ділова (без кори) Дров’яна 

(з корою) велика середня дрібна 

Перший лісотаксовий пояс 

Дуб 

Ясен 

Клен 

  

1 

2 

3 

4 

5 

33,6 

24,1 

19,3 

14,5 

9,5 

28,7 

20,6 

16,4 

12,4 

8,2 

21,5 

15,4 

12,4 

9,3 

6,2 

2,2 

1,6 

1,3 

0,9 

0,7 

Бук 1 32,3 27,7 20,8 1,9 

Сосна 1 19,7 16,8 12,6 1,3 

Ялина 

 

1 

5 

16,3 

4,9 

13,9 

4,1 

10,4 

3,1 

1,2 

0,4 

Береза, граб, липа 1 5,0 4,3 3,2 1,7 

Осика, тополя 1 2,9 2,5 1,9 1,2 

    Другий лісотаксовий пояс 

Дуб 

Ясен 

Клен 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

28,6 

20,5 

16,3 

12,2 

8,2 

24,5 

17,5 

14,0 

10,4 

7,0 

18,4 

13,1 

10,4 

7,9 

5,3 

1,8 

1,3 

1,0 

0,8 

0,5 
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кубокілометрів на рік) в моря і океани потрапляє близько 2 млн тонн 

свинцю, 20 тис тонн кадмію, 10 тис тонн ртуті. Атмосферні опади 

додають біля 1 млн тонн свинцю і 3 тис тонн ртуті. Уже багато десятиліть 

річки і вітри скидають у води хлоровані вуглеводні, які штучно 

виробляються для боротьби зі шкідниками й не мають серед мікроорганізмів 

своїх ―споживачів‖. Більше тисячі хімічних сполук, під загальною 

назвою ―пестициди‖ включено в природні процеси колообігу речовини, 

спричиняючи шкоду живому на кожному етапі міграції. 

Велику небезпеку для живих організмів являють стійкі органічні 

забруднювачі (СОЗ) – первинні й побічні продукти головним чином 

діоксинового ряду. СОЗ характеризуються властивістю накопичуватися 

в жирових тканинах тварин і людей. Вони викликають важкі захворювання 

нервової системи, печінки, мозку й шкіри. Діоксини утворюються в 

хімічних процесах, коли хлор вступає в контакт з якою завгодно 

органічною речовиною при підвищеній температурі, частіше під час 

горіння. Тому джерелами СОЗ є не тільки промислові підприємства, а 

й процеси переробки відходів (агропромислових, побутових, медичних 

тощо), хлорування питної води та інші операції з хлором. 

Транскордонними атмосферними переносами СОЗ розповсюджуються 

по всій земній кулі й внаслідок довготривалої стійкості виявляються 

далеко від джерел. Наприклад ДДТ, який не виробляється вже майже 

двадцять років, знаходять в тканинах антарктичних пінгвінів та у 

високогірських печерах та льодовиках. 

Розпад забруднюючих речовин, що потрапляють до водойм з 

промисловими, аграрними чи побутовими скидами, відбувається під 

впливом мікроорганізмів з використанням розчиненого у воді кисню. 

Якщо кисню достатньо і кількість бруду невелика, то аеробні бактерії 

швидко перетворюють їх у відносно нешкідливі залишки. За інших 

умов діяльність цих бактерій пригнічується, вміст кисню різко падає, 

розвиваються процеси гниття. Спостерігається евтрофікація – різке 

збільшення планктону і водоростей, що характеризується ―цвітінням 

води‖. Стабільність водної екосистеми порушується, число вищих 

представників біоти – риб – зменшується. 

Нафтове забрудненя моря має різні форми. Плівка нафти на 

поверхні порушує газообмін між атмосферою та водою, що впливає 

на процеси розчиненя і виділеня кисню та інших газів. Змінюються 

процеси теплообміну та відзеркаленя сонячних променів. З часом 

утворюється емульсія нафти у воді, та виникають грудочки, до яких 

прилипають дрібні тварини – корм риби і китів. Активно розвиваються 

мікроорганізми, які вживають вуглеводні й споживаються вищими 
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водними тваринами – такими шляхами токсична для організмів нафта 

потрапляє в морепродукти. Крім того вуглеводні розчиняють в собі 

інші забруднювачі (пестициди, важкі метали тощо), а ароматичні фракції 

нафти містять речовини мутагенної та канцерогенної природи, 

наприклад, бензапірен. 

Трансконтинентальний переніс робить проблему негативного 

впливу людства на природу міждержавною, міжконтинентальною, 

інтернаціональною, тобто глобальною. 

Антропогенна діяльність значно вплинула на більшість природних 

екологічних систем. У первинному (фоновому) вигляді, як це показано в 

главі 2 природні системи збереглися в небагатьох регіонах світу – в 

Антарктиді, на високогір’ях, у джунглях, в заповідниках тощо. 

Переважна більшість сучасних екосистем є змішаними природно-

штучними з різною долею впливу антропогенних факторів. 

Деформація природного об’єкту людським втручанням враховується 

розподілом його на природні й штучні складові. Наприклад, річка 

розглядається як природна складова ГП та штучне водоймище ГШ. 

Штучними утворенями є насаджені ліси. Завдяки людському втручанню 

природний об’єкт отримує додаткові показники, зберігаючи свої природні 

властивості. 

Другою складовою природно-штучної екосистеми є антропосфера – 

сукупність матеріальних і соціальних компонентів, які характеризують 

сучасну людину і суспільство. 

У Додатках (частина 2 книги) у відповідних розділах більш 

докладно розглянуто вплив промисловості та інших видів людської 

діяльності на природне середовище. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. У чому причини негативного впливу людства на природу? 

2. Дати характеристику потребам людини. 

3. Дати характеристику суспільним потребам. 

4. Що таке комфортні потреби людини? 

5. Перелічити потреби суспільства. 

6. Перелічити класифікаційні ознаки негативного впливу на довкілля. 

7. Дати характеристику негативному впливу в залежності від 

періоду дії. 

8. Дати характеристику негативному впливу в залежності від 

виду впливу. 

 

 Основи екології 

 

183 

Таблиця Д 3.1. Нормативи плати (грн /куб. м) 

Група 

мінеральних 

підземних вод 

Обсяг 

видобування 

(куб. м/добу) 

Категорія родовища 

I II III I II III 

Лікувальний 

заклад 
Промисловий розлив 

Природні 

столові 

більше 200 

200-100 

до100 

      

9,00 

7,50 

6,00 

6,75 

5,62 

4,50 

4,50 

3,75 

3,00 

Лікувальні та 

лікувально-

столові питні 

більше 100 

100-50 

до 50 

6,00 

5,25 

4,50 

4,50 

3,93 

3,37 

3,00 

2,62 

2,25 

12,00 

10,50 

9,00 

9,00 

7,87 

6,75 

6,00 

5,25 

4,50 

До I категорії належать карпатські родовища (Трускавецьке, 
Лужанське, Збручанське, Моршинське, Полянське, Східницьке тощо) 
та Східницьке в Донецькій області. До II категорії віднесені Березівське, 
Броварське, Волочиське, Кирилівське, Куяльницьке, Макіївське, 
Миргородське, Плосківське, Реґіна, Сойминське, Степанське та 
Феодосійське родовища. Всі інші родовища належать до III категорії. 

Нормативи збору за спеціальне використання підземних вод 
характеризуються наступними цифрами (коп/куб.м): 4,03 – Київська обл. 
(11 районів, інші – 5,29); 4,54 – Черкаська та Полтавська обл. (10 районів, 
інші – 5,29); 5,29 – Закарпатська обл. та 4 райони Сумської обл. (інші – 
6,30); 5,54 – Чернігівська обл. (крім 6 районів, у яких норма 7,56); 
5,80 – Рівненська обл. – 6 районів (решта районів 7,06); 6,30 – 
Хмельницька обл. (7 районів, а для інших 9,58); 7,06 – Дніпропетровська 
обл.; 7,31 – Львівська обл. і більшість районів Запорізької обл. (крім 
чотирьох, для яких 8,06); 7,56 – Харківська і Херсонська обл.; 8,06 – 
Вінницька і Житомирська обл.; 8,32 – Волинська обл.; 8,82 – Одеська 
і Чернівецька обл.; 9,32 – Автономна Республіка Крим; 9,58 – Донецька обл.; 
9,83 – Тернопільська обл.; 10,58 – Луганська і Миколаївська обл.; 12,6 
Івано-Франківська обл. – шість районів (решта – 7,06). 

Нормативи збору за спеціальне використання водних ресурсів з 
поверхневих водних об’єктів складають для басейнів річок, включаючи 
притоки всіх порядків (коп/куб. метр): 2,02 – Дунаю; 2,27 – Тиси, 
Пруту ту Сірету; 3,02 – Дністра, Вісли та Західного Бугу; 4,79 – Дніпра 
на південь від м. Київ; 5,04 – Дніпра на північ від м. Київ; 6,80 – 
Інгулу; 7,31 – Інгульця; 9,83 – Сіверського Дінця; 10,08 – річок Криму; 
12,1 – річок Приазов’я; 5,54 – інших річок. 

Нормативи плати за спеціальне (промислове) використання рибних 
та інших водних живих ресурсів складають (грн/тонну): 405,76 – 
севрюга та осетер російський; 192,94 – пеламіда; 135,37 – сом; 127,14 – 
оселедець дунайський; 114,8 – піленгас; 111,38 – товстолоб; 93,90 – 
судак; 91,84 – скумбрія чорноморська; 81,91 – щука; 79,16 – креветки; 
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де: 
Млі – обсяг відходів і-того виду в межах ліміту (т); 
Мпі – обсяг понадлімітного розміщення відходів і-того виду(т); 
С = Нбі * Кт * Ко – постійна умов розміщення; 

(тут Кт – коефіцієнт зони, а Ко – коефіцієнт якості звалища). 
 

Споживач платить 
Одним з головних джерел природних ресурсів є земна кора. Земельними 

ресурсами (землями) називають верхній шар земної поверхні в межах 
зони аерації. В залежності від особливостей і призначення землі 
діляться на землі населених пунктів, промисловості, природно-охоронного 
чи сільськогосподарського призначення, транспорту і зв’язку, оздоровчого 
чи рекреаційного призначення, лісового чи водного фонду, запасу чи 
історико культурного призначення. Верхній шар землі називається 
ґрунтом, головною якістю якого є родючість, яка оцінюється у балах, 
що є відносними одиницями, з яких 100 балів означають найвищу 
родючість. 

Грошова оцінка земель визначається, як добуток річного загального 
рентного доходу за економічною оцінкою виробництва зернових 
культур і терміну його капіталізації, встановленого на рівні 33 років. 

Цінність земель визначається через коефіцієнт еколого-господарського 
значення землі, який дорівнює 5,0 – для зон санітарної охорони 
водозаборів, прибережної захисної смуги вздовж річок та навколо 
водойм; 4,5 – землі оздоровчого та рекреаційного призначення; 4,0 – 
землі природоохоронного та історико-культурного призначення; 3,5 – 
прибережні захисні смуги вздовж морів; 3,0 – землі сільських населених 
пунктів; 1,0 – землі сільськогосподарського призначення та землі 
запасу; 0,8 – землі під житловою та громадською забудовою міст; 0,5 – 
болота; 0,3 – землі лісового фонду; 0,2 – землі промисловості, 
транспорту, зв’язку та оборони. 

Базові нормативи плати за користування надрами для видобудування 
корисних копалин складають (грн/тонну): 3,50 – озокерит; 1,64 – нафта; 
1,50 – мінеральні підземні води; 1,20 – мінеральні грязі та мул; 0,62 – 
титано-цирконієва руда; 0,58 – марганцева руда; 0,48 – залізна руда 
багата; 0,34 – камінь будівельний; 0,32 – титанова руда; 0,22 – кухонна 
сіль (кам’яна); 0,19 – пісок для виробництва скла; 0,18 – цегельно-
черепична сировина; 0,13 – глина тугоплавка; 0,10 – ропа та підземні 
термальні води; 0,05 – промислові підземні води (розсіл). 

Нормативи плати за користування надрами для видобування 
мінеральних підземних вод залежать від властивостей води та обсягу 
видобування (таблиця Д 3.1). 
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3.4. Оцінка антропогенної діяльності 
 
 Використання економічних показників для оцінки впливу на 

природу. 
 Оцінка техногенного тиску на територію. 
 Показники відносної енерго- і ресурсоємності. 
 Надійність як показник ресурсоємності. 
 ККД як показник енергоємності. 
 Коефіцієнт використання природного ресурсу. 
 Забруднення довкілля. 
 Нормування впливу шкідливих речовин. 
 Порівняння антропогенної діяльності з дією природних джерел. 
 
Мета людської діяльності – як вже вказувалось раніше – задовольнити 

особисті й колективні потреби, які на сучасному етапі розвитку людства 
мають відверто економічний (матеріальний) зміст. Тому існуюча 
система оцінки антропогенної діяльності враховує головним чином 
економічні показники, які характеризують ефективність виробничої 
діяльності на різних рівнях – глобальному, регіональному, державному, 
галузевому, окремого підприємства. Проаналізуємо ці показники з 
позиції екологічної, тобто розглянемо, якою мірою вони враховують 
вплив виробничої діяльності на стан природного довкілля. 

Оцінка виробництва продукції в натуральних величинах – штуках, 
тоннах, кубометрах, квадратних метрах, погонних метрах, тонно-кілометрах, 
людино-кілометрах, кіловат-годинах, чи оцінка продукції в грошових 
одиницях (наприклад, в доларах США), як це робиться при 
використанні понять валовий національний ВНП, і світовий продукт 
ВСП не дає уяву про антропогенний вплив на природу. 

Віднесення натуральної величини на число жителів (працюючих), 
(кВт×г/чол., тонн/душу таке інше) мало міняє екологічну інформативність 
показників. 

Віднесення натуральної величини на одиницю площі (центнери/га; 
населення/кв. км) опосередковано вказують на величину антропогенного 
тиску на природне середовище. Тому доцільно до вказаних показників 
додати такі: 

 відносні значення ВНП і ВСП (дол/кв.км), які характеризують 
техногенний тиск на територію; 

 енергонапруженість території (кВт/кв.км) – кількість енергії різних 
джерел, яка використовується на території всіма енергоспоживачами 
за певний час. 

Для характеристики виробництва широко використовуються такі 
показники, як рентабельність, продуктивність праці, трудоємкість 
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виробу (чи операції, чи технологічного процесу) та собівартість і ціна 
продукції, за якими неможливо оцінювати вплив на природне довкілля. 
Група інших показників дає можливість опосередковано судити про 
такий вплив. Це, перш за все, показники матеріалоємності і енергоємності: 
питома вага – вага виробу поділена на потужність чи продуктивність 
(кг/кВТ; кг/кВт×г; кг/т) і питома витрата енергії – кількість енергії 
(палива), яка витрачається на отримання одиниці виробу (г/кВт×г; 
ккал/т; Дж/шт). По кількості використаного металу чи іншого 
конструктивного матеріалу та енергоносіїв складається уява про витрати 
природних ресурсів – руди, кисню, нафти таке інше. До показників 
цієї групи належать також показники надійності виробу – довготривалість, 
безвідмовність, ремонтоздатність. Чим більша довготривалість виробу, 
тобто чим більше часу він експлуатується, тим менше треба створювати 
нових аналогічних виробів і менше витрачати природних ресурсів. Чим 
вищі безвідмовність і ремонтоздатність, тим менше природних ресурсів 
буде використано для ремонтів виробу в період експлуатації. 

Для оцінки вдосконаленості енергоперетворюючих машин (д.в.з., 
турбін, парогенераторів, насосів, компресорів таке інше) використовують 
поняття коефіцієнт корисної дії (ККД) – відношення кількості виданої 
роботи (енергії) до кількості використаної (підведеної) енергії. Значення 
ККД залежить від багатьох факторів, які характеризують як особливості 
конструкції, так і якість внутрішніх робочих процесів. Наприклад, 
ККД насосів і компресорів дорівнює 0,6 ... 0,9; зварювального обладнання 
0,4 ... 0,7; металургійних процесів 0,5 ... 0,8; приладів для приготування 
їжі – 0,4 ... 0,5; відкритого багаття – 0,04; приладів електричного 
освітлення 0,03 ... 0,15. Маючи значення ККД на кожному етапі 
перетворення енергії в ланцюзі ―природний енергоресурс – споживач‖, не 
важко визначити показник ефективності використання природного 
енергоносія, який назвемо ―коефіцієнт використання природного 
ресурсу‖ (КВПР). 

КВПР = ККД1 × ККД2 × ... × ККДі 
Наприклад, КВПР вугілля під час електрозварювання буде дорівнювати 

КВПР = ККДзб × ККДТЕЦ × ККДтран × ККДзв = 0,9 × 0,35 × 0,95 × 0,5 = 0,15. 
(Тут прийнято: ККДзб = 0,9 – ефективність процесу збагачення 

(переробки) вугілля; ККДТЕЦ = 0,35 – ефективність ТЕЦ; ККДтран = 
0,95 – ефективність процесу транспортування електроенергії; ККДзв = 
0,5 – ефективність зварювального апарату). 

Поняттям КВПР доцільно користуватися і для оцінки ефективності 
використання неенергетичних природних ресурсів, враховуючи втрати 
корисної маси під час переробки і транспортування ресурсу. 

У теплових двигунах і теплоенергетичних установках ККД залежить 
перш за все від перепаду температур робочого газу (пари), який 
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Нормативи збору за забруднення НПС і стягнення цього збору 

визначаються з урахуванням регіонального (басейного) коефіцієнту, 

що дорівнює 1,8 для басейну Дніпра від Каховського гідровузла до 

Чорного моря; 2,0 для Чорного і Азовського морів; 2,2 для басейнів 

Дунаю, Південного Бугу, Інгулу, Сіверського Донця, Міусу, Кальміусу і 

Дніпра (м. Київ включно – до Каховського гідровузла); 2,5 для басейнів 

Прип’яті, Західного Бугу, Вісли, Десни, Дніпра (кордон України – до 

м. Києва); 2,8 для басейнів Дністра та рік Кримського півострова; 3,0 для 

басейнів рік Прут і Тиса. 
Сума збору, що справляється за скиди визначається за формулою 

n 

Пс = ∑ (Млі + 5Мпі) * В, 
i=1 

де: 
Млі – обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту (т); 
Мпі – обсяг понадлімітного скиду і-тої забруднюючої речовини (т); 
В = Нбі * Крб – постійна регіональна; 

(тут Крб – регіональний (басейновий) коефіцієнт). 
 

За розміщення твердих відходів норматив збору залежить від 
класу небезпеки відходів і дорівнює: 1 кл (надзвичайно небезпечні) – 
82,5 грн/тонну; 2 кл (високонебезпечні) – 3,0; 3 кл (помірнонебезпечні) – 
0,75; 4 кл (малонебезпечні) – 0,3; малонебезпечні нетоксичні відходи 
гірничодобувної промисловості – 0,03грн/тонну. Для обладнання та 
приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням 
норматив збору складає 83 грн за одиницю, а для люмінесцентних 
ламп – 1,5 грн/1 одиницю. 

Нормативи збору за розміщення відходів встановлюються з урахуванням 
місця (зони) розміщення з допомогою коефіцієнту, який дорівнює 1,0 
в разі використання спеціальноствореного місця складування (полігону), 
що забезпечує захист атмосферного повітря та водних об’єктів від 
забруднення, яке розміщене за межами населенного пункту (на відстані 
більше 3 км). У випадках використання звалища, що не забезпечує повного 
виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів 
чи розміщенні звалища в адміністративних межах населеного пункту 
або на відстані менше 3 км від них встановлюється коефіцієнт 3,0. 

Сума збору, що справляється за розміщення відходів визначається 
за формулою 

n 

Прв = ∑ (Млі + 5Мпі) * С, 
i=1 
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Нормативи збору, що справляється за викиди в атмосферу 

забруднюючих речовин пересувними наземними джерелами забруднення 

дорівнюють (гривень за тонну палива): дизельне пальне – 4,5; бензин 

етилований – 6,0; бензин не етилований – 4,5; зріджений нафтовий газ – 6,0; 

стиснений природний газ – 3,0. 

За викиди в атмосферу морськими та річковими суднами встановлено 

такі збори (грн/тонну): бензин – 9,0; дизельне пальне – 6,0; мазут – 4,5, а 

за викиди тепловозами – 4,5 грн/тонну. 

Сума збору, який справляється за викиди стаціонарними 

джерелами забруднення визначається за формулою 
n 

Пвс = ∑ (Млі + 5Мпі)А, 
i = 1 

де: 

Млі – обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту (т); 

Мпі – обсяг понадлімітного викиду і-тої забруднюючої речовини (т); 

А = Нбі * Кнас * Кф – постійна території; 

(тут Нбі – норматив збору (грн/т); Кнас – корегувальний коефіцієнт 

чисельності населення; Кф – корегувальний коефіцієнт населеного 

пункту). 

 

Збір за викиди пересувними джерелами забруднення 
n 

Пвп = ∑ Mi * A, 
i=1 

де: 

Мі – кількість використаного палива і-того виду (т). 

 

Нормативи збору, який справляється за скиди основних забруднюючих 

речовин у водні об’єкти, у тому числі у морські води, (грн/тонну): азот 

амонійний – 52,5; органічні речовини – 21,0; завислі речовини – 1,5; 

нафтопродукти – 309; нітрати – 4,5; нітрити – 258; сульфати – 1,5; 

фосфати – 42; хлориди – 1,5. 

Для забруднюючих речовин, які не перелічені, нормативи збору, 

що справляються за скиди у водні об’єкти рибогосподарського 

призначення беруться в залежності від допустимої концентрації (мг/л): 

до 0,001 – 4128; 0,001-0,09 – 2993; 0,1-1 (включно) – 516; 1-10 – 52,5; 

вище10 – 10,5 грн/тонну. 

У разі скидання забруднюючих речовин в озера та ставки норми 

збору збільшуються в 1,5 рази. 
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характеризує тепловий потенціал палива. На рис. 3.3 показані залежності 
ККД циклу Карно (ККД = 1 – Т2/Т1), який імітує роботу ідеального 
теплового двигуна максимально можливої ефективності використання 
енергії (тут Т1 і Т2 – максимальне і мінімальне значення температури 
газу (пари)). У реальних двигунах ККД менший – потужний судновий 
д.в.з. зі значенням Т1 = 2000К і Т2 = 600К має 0,45 ... 0,5; автомобільний 
двигун – 0,32 ... 0,40; газова турбіна 0,3 ... 0,4; теплова електростанція 
0,30 ... 0,35. 

Рис 3.3. Залежності ККД циклу Карно 

З наведених прикладів очевидно, що ефективність використання 
природних ресурсів тим краще, чим вище значення ККД і чим менше 
перетворень енергії в ланцюзі ―природний ресурс – споживач‖. 

Питання забруднення природного середовища внаслідок антропогенної 
діяльності враховуються існуючою нормативною документацією значно 
повніше, ніж шкода від природокористування. Органами охорони 
здоров’я, санепідслужбами та органами ветеринарного нагляду затверджені 
норми гранично допустимих рівнів (ГДР), гранично допустимих 
концентрацій (ГДК), гранично допустимих доз (ГДД) шкідливих 
речовин, кількість яких не викликає порушень здоров’я людини чи 
тварин. Ці речовини утворюються під час виробничих процесів 
головним чином внаслідок хімічних високотемпературних реакцій. 
Типовою реакцією є горіння (окислення) природного палива, склад 
якого залежить від виду палива. Теоретично реакції відображаються 
системою рівнянь: 

С + О2 = СО2; 2Н2 + О2 = 2Н2О; S + O2 = SO2. 

На практиці картина значно складніша – відбувається декілька 

сотен хімічних реакцій з утворенням більше 200 речовин. Головними 

причинами цієї відміни є наступне. Горіння відбувається не в 

кисневому середовищі, а в повітрі – складної суміші багатьох газів. 
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Реакції протікають в елементарних об’ємах, які різняться між собою 

температурою, тиском і хімічним складом. Як правило, кількість 

кисню відрізняється від величини теоретично необхідної для горіння. 

Процес відбувається у вигляді стадій з утворенням проміжних 

речовин і зворотніх реакцій. Наприклад, при горінні рідкого палива 

(вуглеводню СnHm) внаслідок піролізу – термічного розпаду – може 

утворюватись твердий вуглець, який потрапляє в атмосферу з 

відпрацьованими газами у вигляді сажі. У реакціях бере участь азот, 

утворюючи шкідливі оксиди: 

N2 + O    NO + N;    N + O2      NO + O;    2NO + O2    2NO2 

Внаслідок неповного згорання відпрацьовані гази містять СО, СН 

та інші складові проміжних реакцій. 

І на завершення розділу про оцінку антропогенної діяльності 

зупинимось на інтегральному методі такої оцінки, з допомогою якого 

співставляється розмір людського глобального впливу з розмірами 

природніх процесів. За даними Держкомгідромету СРСР наприкінці 

80-х рр. минулого століття сумарна потужність антропогенних викидів і 

скидів в багатьох випадках була близькою, а часто і більшою до 

потужності природних джерел. Наприклад, природні джерела оксидів 

азоту викидають 30 млн т азоту на рік, а антропогенні – біля 40. Для 

сірчастих газів ці цифри дорівнювались відповідно 30 і 150 млн т. 

Антропогенні джерела дають свинцю в 10 разів більше, ніж природні. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Обґрунтувати розмірність показника “енергонапруженість 

території”. 

2. Що таке надійність виробу? 

3. Чи зацікавлена сучасна економіка в значному підвищенні 

довготривалості виробів? 

4. Що таке КВПР? 

5. Обґрунтувати зміст поняття КВПР відносно неенергетичних 

ресурсів. 

6. Що таке ККД двигуна? 

7. У чому принципові переваги вітрової насосної водяної установки 

перед електричною? 

8. Перелічити основні причини наявності шкідливих речовин у 

відпрацьованих газах теплових установок? 
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Розрахунки зборів за викиди пересувними джерелами забруднення 

виконуються платниками зборів виходячи з кількості фактично 

використаного пального. 

За понадлімітні обсяги скидів і розміщення відходів збір обчислюється 

в установленому порядку в п’ятикратному розмірі. У разі відсутності 

у платників збору затверджених в установленому порядку лімітів 

скидів і розміщення відходів збір справляється, як за понадлімітні 

скиди та розміщення відходів відповідно до їх обсягів. 

Нормативи збору за забруднення навколишнього середовища в 

населених пунктах корегуються відповідно до чисельності населення 

таким чином: 

до 100 тис. чол. 100,1-250 250,1-500 500,1-1000 більше 1000 

коефіцієнт = 1,00 1,20 1,35 1,55 1,80 

Крім того, встановлено коефіцієнт, що залежить від народногоспо-

дарського значення населенного пункту. Він дорівнює 1,0 для сіл, 

селищ, міст районного значення та районних центрів; 1,25 для міст 

державного, республіканського та обласного значення і обласних 

центрів; 1,65 для курортних населених пунктів. 

Нормативи збору, що справляються за викиди основних забруднюючих 

речовин від стаціонарних джерел забруднення дорівнюють (гривень/тонну): 

азоту оксиди – 80; аміак – 15; ангідрид сірчистий – 80; ацетон – 30; 

бенз(о)пірен – 101807; бутилацетат – 18; ванадію п’ятиокис – 300; 

водень хлористий і вуглецю окис – 3; вуглеводні – 4,5; газоподібні 

фтористі сполуки – 198; кадмію сполуки і марганець та його сполуки – 

633; нікель та його сполуки – 3225; озон – 80; ртуть та її сполуки і 

свинець та його сполуки – 3390; сірководень – 257; сірковуглець – 167; 

спирт н-бутиловий – 80; стирол – 584; тверді речовини – 3; фенол – 363; 

формальдегід – 198; хром та його сполуки – 2147. 

Для забруднюючих речовин, що не перелічені, нормативи збору 

слід застосовувати залежно від установленого класу небезпечності: I – 

572; II – 131; III – 19,5; IV – 4,5. 

Для забруднюючих речовин, що не перелічені, і на які не встановлено 

клас небезпечності, нормативи збору застосовуються залежно від 

установлених орієнтовно-безпечних рівнів впливу (мг/м3): менше 

0,0001-24078; 0,0001-0,001 (включно) – 2063; 0,001-0,01 (включно) – 285; 

0,01-0,1 (включно) – 80; 0,1-10 – 3. 

Для забруднюючих речовин, на які не встановлено клас небезпечності 

та орієнтовно-безпечний рівень впливу, нормативи збору встановлюються, 

як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності. 
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Забруднювач платить 

Економічні механізми природокористування та природоохоронної 

діяльності в Україні базуються на таких двох засадах: 

 платність за спеціальне (тобто комерційне) використання природних 

ресурсів та за шкідливий вплив на довкілля; 

 цільове використання коштів, отриманих від зборів за спеціальне 

використання природних ресурсів та забруднення довкілля, на 

ліквідідацію джерел забруднення, відновлення та підтримання 

природних ресурсів в належному стані. 

Тим самим реалізовано важливий природоохоронний принцип 

―забруднювач та споживач платить‖, що був затверджений Організацією 

економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) в 1972 році. 

В умовах ринкових відносин і конкуренції плата стимулює виробника 

до зменшення рівня забруднення середовища і економії природних 

ресурсів. 

Збори за забруднення природного середовища розподіляються у 

таких розмірах: 20 % – на окремі рахунки до місцевих фондів охорони 

НПС, що утворюються у складі сільських, селищних, міських бюджетів; 

50 % – на окремі рахунки до місцевих фондів охорони НПС, що 

утворюються у складі обласних бюджетів; 30 % – на окремий рахунок 

до Державного фонду охорони НПС, що утворюється у складі Державного 

бюджету України. 

Збір, що справляється за скиди та розміщення відходів у межах 

лімітів, належать до валових витрат виробництва та обігу, а за 

перевищення цих лімітів – стягується з прибутку, що залишається у 

розпорядженні юридичних осіб. 

Збір, що справляється за викиди стаціонарними та пересувними 

джерелами забруднення, належать до валових витрат виробництва та 

обігу. 

Для бюджетних організацій збір за забруднення НПС належить до 

видатків і передбачається в кошторисі доходів та видатків. 

У державі розроблені і діють нормативні документи щодо зборів за 

спеціального використання природних ресурсів (води, надр для видобування 

корисних копалин, лісових ресурсів, ґрунту тощо), а також щодо 

відшкодування збитків, заподіяних порушенням природоохоронного 

законодавства. 

Суми збору, що справляється за викиди стаціонарними джерелами 

забруднення, скиди і розміщення відходів, обчислюються платниками 

збору самостійно на підставі затверджених лімітів, виходячи з фактичних 

обсягів викидів, скидів і розміщення відходів. 
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РОЗДІЛ 4. СТАН ОТОЧУЮЧОГО ЛЮДИНУ 

СЕРЕДОВИЩА 
 

4.1. Динаміка погіршення стану довкілля 

 

 Знелісення планети. 

 Динаміка складу атмосферного повітря. 

 Класифікація “екологічних несподіванок”. 

 Сутність непоміченої тенденції. 

 Сутність критичного порушення. 

 Сутність синергізму. 

 Комплексний прояв “екологічних несподіванок”. 

 Приклади антропогенного впливу на Світовий океан. 

 Вплив людської діяльності на атмосферне повітря, ґрунт, клімат 

планети. 

 Негативні наслідки сільськогосподарської діяльності. 

 Антропогенна деформація екологічних систем, рослинного і 

тваринного світу. 

 

Десять тисяч років тому, до початку процесу звільнення землі від 

лісу у широких масштабах більш як 6 млрд га (близько 40 % поверхні 

земного суходолу) покривали ліси. Нині площа природних лісів (без 

врахування лісоплантацій) становить 3,6 млрд га. Знелісення – велика 

трагедія для біосфери. Серед багатьох тисяч видів тварин, які, як 

вважається, вимирають щороку, переважна більшість – лісові мешканці, 

у першу чергу комахи, яких позбавляють їхнього життєвого середовища. 

Зараз понад 90 % втрат лісів відбувається в тропіках. 

У таблиці 4.1 приведені дані про зміни складу атмосферного повітря 

за останні 150 років. 

 

Таблиця 4.1. Концентрація “малих газів” в атмосфері 

(ррm по об’єму) 

Компонент 
Рік 

1850 1980 2000 

Діоксид вуглецю 280 350 360 

Водень 140 140 140 

Метан 0,9 1,7 1,8 

Оксид азоту 0,205 0,312 0,313 

Оксид вуглецю 0,08 0,09 0,10 

Озон 1,0 1,0 0,9 
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Згідно із сучасними уявленнями зміни стану природного середовища 
відбуваються внаслідок ―екологічних несподіванок‖ трьох типів – 
непоміченої тенденції, критичного порушення, синергізму. 

Непомічена тенденція, навіть якщо вона не породжує критичних 
порушень чи синергізму, може завдати несподіваної великої шкоди 
перш, ніж вона буде помічена. Наприклад, агресивні бур’яни витісняють 
місцеві рослини, порушують природні цикли і щороку завдають 
мільярдних збитків сільському господарству. У США, де спостереження 
за природними процесами здійснюється уважніше, ніж у більшості 
країн світу, агресивні немісцеві бур’яни поширились на 4 тисячі 
гектарів перш, ніж їх помітили. 

Критичне порушення – це раптова зміна тенденцій або попереднього 
стабільного стану. Наприклад, надмірний вилов риби призводить до 
раптового зникнення деяких видів риб раніше, ніж до їх поступового 
занепаду. 

Синергізм – це зміна, у якій окремі явища поєднуються, створюючи 
ефект більший, ніж можна було очікувати від додавання їхніх ефектів, 
взятих поодинці. У 1998 році відбулася повінь ріки Ян Цзи, яка позбавила 
життя 3700 осіб, лишила без житла 223 млн людей, завдала збитків на 30 
млрд доларів США. Цей жахливий підсумок є синергічним наслідком 
трьох причин – великих опадів, знелісненням (басейн Ян Цзи втратив 
85 % свого лісового покрову) і надзвичайної щільності заселення 
затопленої території. 

―Екологічні несподіванки‖ різних типів взаємопов’язані й 
взаємовпливові – синергізм може викликати критичне порушення і, 
навпаки, критичне порушення може викликати синергізм. Непомічена 
тенденція може закінчитись критичним порушенням чи синергізмом. 
У холодних водах вилов риби зменшив популяції тюленів і сивучів, 
що змусило косаток збільшити вживання видр. Різке зменшення 
чисельності видр викликало вибух їхньої улюбленої здобичі – 
морських їжаків, які, у свою чергу, знищили зарості бурих водоростей, 
якими вони харчуються. Зменшення водоростей загрожує існуванню 
водної екосистеми, бо залишає без їжі рибу, морських ссавців і птахів. 

Так звані ―низові пожежі‖ в лісі не піднімаються на дерево. Вони, 
―поїдаючи‖ мертве листя, поширюються по землі, не охоплюючи навіть 
всієї площі лісу. Низова пожежа може вбити до 10 % живої біомаси 
лісу – шкода здається незначною. Але затіненість поверхні зменшується, 
і друга пожежа на більш сухому ґрунті здатна знищити вже до 40 % 
біомаси. Наступна пожежа може знищити ліс цілком. 

Особливе значення має знищення на узбережжі мангрових дерев – 
дерев з довгим корінням, яке стабілізує берегову лінію і вловлює 
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– за походженням: космічні (сонячні й місячні) та планетарні, що 

можуть бути абіотичними й біотичними; 

– за можливістю багаторазового використання: необернені – такі, 

що використовуються один раз (наприклад, кисень повітря, що окислює 

паливо під час горіння); обернені, що можуть використовуватися 

багато разів у якості вторинних ресурсів, та комплексні – такі, що 

в залежності від умов використання можуть бути оберненими і 

необерненими (наприклад, вода в технологічних системах можевипаровуватися, 

а може циркулювати в замкненій системі охолодження). 

У Директивах ЄС стосовно енергетичних ресурсів використовується 

наступна термінологія. Джерела енергії діляться на викопні 

невідновлювані – поклади нафти, газу і вугілля, та невикопні 

відновлювані – вітрова, сонячна, геотермальна енергія, енергія хвиль 

та припливів, гідроенергія, енергія біогазів, болотного газу, газу 

каналізаційно-очисних станцій та енергія біомаси. Біомаса означає 

біорозкладну фракцію продуктів, відходів та осадів від сільського 

господарства (включаючи рослинні й тваринні речовини), лісової та 

спорідненої з нею промисловості, а також біорозкладну фракцію 

промислових і комунальних відходів. 

Для задоволення своїх потреб людство використовує все більше 

природних ресурсів як за абсолютною кількістю, так і за номенклатурою. 

Якщо стародавня людина використовувала мінерали, з яких отримувала 

19 найменувань хімічних елементів і сполук, то до початку XVIII століття 

перелік найменувань збільшився до 28, а за XX століття – з 59 (початок 

століття) до 100. У 1901 році видобуто 0,4 млн т залізної руди, в 

1966 році – 9,0 млн т, а в 2000 році – 18,0 млн т. Зростання добування 

алюмінієвої руди характеризується такими цифрами (млн т.): 1913 – 0,07; 

1969 – 7,5; 2000 – 60. Використання викопних енергоносіїв збільшувалося 

у світі по експоненційній закономірності: 

рік 1900 1938 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

млрд т.у.п. 1,5 2,0 2,9 5,0 6,3 9,0 11,6 15,1 

Наслідком збільшення споживання є вичерпання (чи значне збіднення 

покладів) природних ресурсів у густонаселених регіонах і переміщення 

добувних підприємств у віддалені місця із складними умовами праці – 

пустелі, тундри, морські шельфи тощо, що постійно підвищує вартість 

природних ресурсів. 

Збільшення дефіцитності і вартості природних ресурсів значно 

впливає на економічні показники сучасного виробництва, а в перспективі 

ця проблема буде визначальною у сфері матеріальної діяльності людей. 
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Д 3. ДЕЯКІ ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

Природні ресурси – основа економіки 

Іще К. Маркс вказував, що виробництво можливе лише при наявності 

кожної із двох складових цього процесу: людина та її праця – на 

одній стороні, природа та її речовини – на другій. Для людини 

природа – першоджерельна комора його харчування, а також і 

арсенал його засобів праці. 

В. Ленін підкреслював, що виробництво – це процес активного 

перетворення людьми природи з метою створення необхідних матеріальних 

умов для свого існування. Для виробництва будь-якої речі необхідні 

три складові: предмет природи, з якого її можливо виготовити; засоби 

праці, з допомогою яких це виготовлення здійснюється; цілеспрямована 

діяльність людини, його праця. 

Таким чином, в економічній діяльності людей природа розглядається 

як комора інгрідієнтів, необхідних для виробництва, і які прийнято 

називати природними ресурсами. У залежності від походження і 

властивостей природні ресурси класифікують таким чином: 

– за можливостями (функціями): енергетичні, речовинні й 

багатофункціональні. 

Енергетичні природні ресурси дозволяють задовольнити потреби в 

тепловій, світловій, механічній та іншого типу енергій за рахунок 

космічних (сонячні промені, місячна гравітація) і земних (рух водних 

та повітряних мас, тепло земних надр) джерел. 

Речовинні природні ресурси використовуються для забезпечення 

людей водою, атмосферним киснем і харчами, для виготовлення 

житла, одягу, техніки та інших виробів необхідних для особистого чи 

громадського використання і виробничої діяльності. Це мінерали, 

водні об’єкти, ґрунт, ліси, атмосферне повітря, тварини, більшість 

рослин тощо. 

Багатофункціональні природні ресурси можуть використовуватись як у 

якості енергетичних, так і як речовинні – головним чином для 

отримання штучних (синтетичних) речовин. До цієї групи належать 

нафта, природний газ, кам’яне вугілля, деревина і деяка інша рослинна 

продукція; 

– за довговічністю: невичерпні (космічні та земні атмосферні, 

гідросферні і гравітаційні) та вичерпні, які можуть бути відновлюваними 

(рослини, тварини, ґрунт, вода, кисень і інші атмосферні гази), або 

невідновлюваними (мінерали, нафта, природний газ, кам’яне вугілля); 
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осади. Мангрові екосистеми неймовірно продуктивні – зелений покрив є 
домом для всякого роду сухопутних тварин, а довге коріння дає притулок 
скупченню морського життя. За останні півстоліття Південна Азія втратила 
внаслідок людської діяльності половину своїх площ мангрових дерев. 
Це негативно вплинуло на стан коралових рифів – найбагатшого типу 
океанських екосистем, у яких проживає 65 % видів морських риб і 
25 % океанських видів біоми. Рифи народжуються при повільному 
накопиченні кістяків мільйонів коралів – малих сидячих шапкоподібних 
тварин, які утворюють живий зовнішній шар поверх вапнякових 
решток їхніх предків. Рифи формуються у мілких тропічних та теплих 
помірних водах і займають маленьку частину океану – близько 0,3 % 
його площі. Корали надзвичайно чутливі до якості і температури 
води. Тому забруднення внаслідок зниження очисної спроможності 
мангрових лісів і підвищення температури океанської води внаслідок 
глобального потепління призводить до ―побіління‖ коралів. Після 
короткого приступу побіління корали відновлюються, після тривалого 
часу – ні. Зараз корали побіліли на мільйонах гектарів, охоплюючи 
все більше число рифових районів. 

Велика смертність коралів загрожує самим спорудам рифів, оскільки 
корали більше не зможуть виправляти пошкодження від штормів та 
хижаків, які їдять корали. А через те, що корали захищають шосту 
частину берегів Світового океану від дії хвиль і утворюють регіони 
надзвичайної біологічної активності шкода від руйнування коралових 
рифів буде велетенською з непередбаченими наслідками. 

Наведене – лише частка негативного антропогенного впливу на 
Світовий океан. Забруднюючими речовинами, що створюють головну 
загрозу для морського середовища, є стічні води, хімічні речовини, 
сміття, пластмаси, нафта, радіоактивні відходи. Нафтова плівка вкриває 
п’яту частину поверхні океану, затруднюючи аерацію, знижуючи 
процеси фотосинтезу, погіршуючи якість води та мулу. За рік у воду 
потрапляє 3,2 млн тонн нафти і нафтопродуктів – по 700 тисяч від 
танкерних операцій та із зливними комунальними водами, 400 тисяч – 
внаслідок аварій танкерів, 300 тисяч – з промисловими скидами. 

Дно Атлантичного океану забруднено скидами свинцю з суші на 
відстань 160 км від берегу і на глибині до 1600 метрів. У Північній 
Атлантиці на відстані 240 км від берега при глибині більше двох 
кілометрів вміст свинцю у воді складає в поверхневому шарі 
(товщиною 1 см) 21 частину на мільйон, а на глибині – 6 частин на 
мільйон. На відстані 400 км від берега при глибині 3,6 км вміст 
свинцю знижується до величин 15 і 3 частини на мільйон відповідно. 

Морське судноплавство не лише забруднює воду і збільшує руйнівну 

дію хвиль. Скиди води з підвищеною температурою травмують і знищують 
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деякі водні мікроорганізми. У баластних водах і на корпусах суден 

переносяться екзотичні організми з одного водного басейну в інший, 

де можуть виявитися шкідливими в санітарно-епідеміологічному 

відношенні чи біологічно агресивними по відношенню до аборигенів. 

За останні десятиріччя значно погіршалась якість атмосферного 

повітря. За рік у повітря викидається 145 млн сірчаних сполук, 

250 млн тонн пилу, більше мільйона тонн сполук свинцю, фтору, хлору. 

Антропогенний вплив на атмосферне повітря змінює природні 

теплові і речовинні процеси, що призводить до кліматичних змін 

(глобальне потепління) та збільшення кислотності опадів. 

Багато забруднювачів з повітря переходять в ґрунт і рослинність. 

Наприклад, на відстані до 100 метрів від автомобільної дороги в 

ґрунті глибиною до 6 см вміст свинцю настільки високий, що в 

придорожній рослинності його накопичується до 20-50 мг/кг (проти 5

-10 мг/кг в полі). Родючість рослинності на ґрунтах, забруднених 

свинцем, знижується до 50 %. 

Сільськогосподарська діяльність завдає великої шкоди наземній 

біосфері перш за все перетворенням природних біогеоценозів в штучні 

агробіоценози. Перші являють собою первинні природні елементарні 

одиниці біосфери, сформовані шляхом еволюції. Це складні екосистеми 

із значною кількістю видів тварин та рослин, які характеризуються 

стабільною динамічною рівновагою і саморегульованими процесами 

в природному колообігу речовини й русі енергії. Агробіоценози – це 

вторинні трансформовані людиною штучні елементарні одиниці біосфери. 

Це спрощені екосистеми з порушенням природного саморегулювання 

внаслідок переваги популяції одного виду рослин чи тварини. Вони 

майже нерегульовані й у значній мірі залежать від підведення зовні 

енергії та матерії. Монокультуризм робить ці системи дуже вразливими 

до зовнішнього впливу і не стійкими. 

Загалом людська діяльність значно змінила наземні екосистеми. 

Природні ландшафти змінені різною мірою на 56 % площі сущі, а на 

20 % – змінені корінним шляхом. Наприклад, під водосховища в світі 

зайнято 400 тисяч квадратних кілометрів площі, а підтоплено внаслідок 

цього більше двох мільйонів км кв. земель. 

Людська діяльність негативно впливає на всі природні сфери, що 

погіршує умови для проживання тварин і рослин. Вважається, що 

сьогодні внаслідок погіршення середовище існування 34 % від усіх 

видів риб, 25 % з 4355 видів ссавців і 11 % з 8615 існуючих у світі 

видів птахів знаходяться під загрозою вимирання або є уразливими. 

Саме тому один з п’яти головних документів, які були прийняті 
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Таблиця Д 2.6. Відносний викид автомобіля 

Завантаженість 

автомобіля 

Відносний викид 

СО СnHm NOx 

Один водій 1,000 1,000 1,000 

Водій і пасажир 1,044 1,025 1,250 

Водій і два пасажири 1,068 1,050 1,200 

Водій і три пасажири 1,181 1,100 0,910 

Моніторингом виявлена дуже низька ефективність використання 

легкових автомобілів у містах. 

Від 40 % до 48 % легковушок перевозять лише водія. У 37-38 випадках 

зі 100 в машині їде, крім водія, один пасажир. Повністю завантажено 

не більше 3 % автомобілів. Середній коефіцієнт використання автомобіля 

0,35-0,38, у той час, як за межами міста він перевищує 0,5. 

Ситуація, коли легковий автомобіль – основне джерело забруднення 

повітря – перевозить незначну частину пасажирів в місті, вимагає 

пошуку шляхів виправлення такої невідповідності. Легковий автомобіль, 

в порівнянні з громадським транспортом (автобусом, маршрутним 

таксі), треба розглядати, як комфортний вид транспортних послуг. У 

такому випадку, вплив жителя-автомобліста на атмосферне повітря 

міста представимо у вигляді рівняння: 

З = Зб + Зк + Зі, 

де: Зб – біологічне забруднення; 

Зк – частина колективного (комунального) впливу, яка приходиться 

на одного мешканця; 

Зі – індивідуальне забруднення, внаслідок отримання комфортних 

транспортних послуг. 

Біологічний вплив людини полягає в споживанні 6-10 літрів 

атмосферного повітря за хвилину, тобто 7-12 кг за добу. У повітрі, яке 

людина вдихає, міститься кисню 20,82 %; азоту 79,15 %; вуглекислого 

газу 0,03 %, а в тому, що видихає – 16,30 %; 79,70 %; 4,00 % відповідно. 

Порівняння цих даних з даними, наведеними в таблиці Д 2.5, свідчить 

про те, що автомобіль за 10 хвилин поїздки впливає на атмосферу 

більше, ніж людина за добу. Компенсація за це додаткове забруднення 

повітря можлива у вигляді викупу автомобілістом ―повітряного ліміту‖. 
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При роботі двигуна на кожен літр бензину витрачається 15 літрів 

повітря, кисень якого потрібен для процесу згоряння. 

Токсичність роботи двигуна в значній мірі залежить від режиму 

експлуатації автомобіля, яка визначається в місті перш за все системою 

регулювання автомобільного руху на дорогах. Як бачимо у табл. Д 2.5, 

найшкідливішим за викидами в атмосферне повітря є режим прискорення 

автомобіля після очікування перед світлофором. 

 

Таблиця Д 2.5. Показники автомобільного двигуна 

Режим 

експлуатації 

авто 

Режим роботи двигуна Вміст газів (%) 

Тривалість 

періоду (%) 

Питомий 

викид (%) 
СО СnHm NOx 

Постійна 

швидкість 
10-15 48 25 19 35 

Сповільнення 20-30 4 6 11 11 

Очікування 

(холостий хід 

двигуна) 

15-25 9 21 12 2 

Прискорення 30-40 39 40 58 52 

Внаслідок відносно великої власної маси автомобіля, його 

завантаженість не має важливого значення для роботи двигуна. У 

таблиці Д 2.6 наведені результати дослідження впливу завантаженості 

легкового автомобіля на кількість токсичних складових у відпрацьованих 

газах двигуна. 

Автомобіль завдає шкоди довкіллю не лише викидами газів під час 

руху. На стоянці з двигуна і системи живлення постійно випаровуються 

вуглеводні СnHm – до 45 % від загальної кількості. Значна кількість 

СnHm потрапляє в атмосферу (а також у ґрунт і воду) під час заправки, 

миття, ремонтів та інших операцій, пов’язаних з використанням 

автомобіля. Таким шляхом в природне середовище надходить не менше 

5 % від загальних витрат бензину. 

Встановлено, що газовий викид від одного автомобіля, двигун якого 

працює на холостому ходу, розповсюджується помірним вітром у 

вигляді факелу на відстані 150-200 метрів і може охопити площу до 

20 тис. м2. Інтенсивний транспортний рух та близьке розташування 

стоянок і бензозаправок створюють умови для ефекту, коли локальні 

факели забруднення переходять в дифузійну, постійну на певній 

території загазованість, яка може призвести до смогу. 
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конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-

Жанейро у 1992 році є ―Конвенція про біологічне різноманіття‖. 
На конференції Ріо-92 підтверджена занепокоєність людства 

глобальними проблемами потеплінням клімату, кислотності опадів та 
руйнування озонового шару, на які було звернуто увагу на першій 
конференції з навколишнього середовища (Стокгольм, 1972). Вказано на 
загострення й інших проблем, зокрема на глобальне радіаційне 
забруднення. 

 
Контрольні питання і завдання 
 
1. Перелічити типи “екологічних несподіванок”. 
2. Навести приклади прояву непоміченої тенденції (критичного 

порушення, синергізму). 
3. У чому головна небезпека низової пожежі? 
4. Наскільки зменшилась площа лісів на планеті? 
5. У чому особливість мангрових лісів? 
6. Що таке “побіління” коралів? 
7. Який зв’язок між станом мангрових лісів і “побілінням” коралів? 
8. У чому значення коралових рифів для біосфери? 
9. Скласти ранжований список джерел забруднення світового океану 

нафтопродуктами. 
10. Перелічити види впливу судноплавства на морські води. 
11. У чому причина забруднення ґрунту свинцем? 
12.  Перелічити глобальні проблеми, на які звернула увагу ООН в 

1972 і 1992 роках. 
 

4.2. Проблема глобального потепління 

 
 Історичні зміни клімату планети. 
 Сучасна динаміка температури планети. 
 Приклади наслідків глобального потепління. 
 Вплив антропогенної діяльності на склад парникових газів. 
 Прогноз наслідків потепління. 
 Зміст Кіотського протоколу. 
 Можливі локальні “кліматичні революції”. 

 
Як було показано раніше, ніщо (і клімат в тому числі) на Землі не 

залишається незмінним. Періоди похолодання змінювались періодами 
потепління, що на території сучасної України, наприклад, призводило 
до зміни клімату від субарктичного до субтропічного. Але ці зміни 
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відбувалися настільки повільно, що живе встигало пристосуватися до 
нових кліматичних умов. 

Сучасні зміни глобальної температури на планеті характеризуються 
відносно невеликим діапазоном, але небачено високою швидкістю зміни, 
тобто надзвичайно високим градієнтом. Якщо після періоду останнього 
обледеніння потепління характеризувалося градієнтом ΔТ рівним 
1,5-2 градуси за мільйон років, то зараз ΔТ = 0,5 градуси за 30 років (рис. 4.1). 

Глобальне потепління вже призвело до значних регіональних змін. 
―Біла шапка‖ гори Кіліманджаро в Африці за останні десять років 
зменшалась на 80 %. Площа двох велетенських льодовиків (―Ларсин-В‖ і 
―Уілкіс‖) зменшалась за 1998 рік на 3 тисячі квадратних кілометрів, 
що майже вдесятеро більше, ніж у попередні роки. Крижані шельфи 
Антарктики за рік зменшуються на три тисячі квадратних кілометрів, у 
той час, як раніше таке відбувалося за декілька десятків років. Тануть 
льодовики в Канаді, в Альпах, в Андах і на Памірсько-Тібетьській височині. 
Локальне підвищення температури морської поверхні до 30 градусів 
Цельсія спостерігається на багатьох ділянках Індійського океану, що 
супроводжується побілінням коралів. 

Антропогенний вплив на процес потепління реалізується через два 
процеси – теплове забруднення природного довкілля і підсилення 
парникового природного ефекту. 

Парниковий ефект, як це було показано раніше, відіграє вирішальну 
роль у формуванні клімату на планеті. Він залежить від вмісту в 
атмосферному повітрі так названих парникових газів, відносний внесок 
яких складає: двооксиду вуглецю – 55, фреонів – 24, метану – 15 і оксидів 
азоту – 6 %. Антропогенна діяльність збільшує концентрацію парникових 
газів у повітрі і, перш за все, СО2. За роки індустріалізації вміст двооксиду 
вуглецю збільшився з 270-280 до 360-370 частин на мільйон (ppm). 

Рис.4.1. Динаміка глобальної температури 
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Комунальне господарство будь-якого міста в більшій чи меншій 
мірі пов’язане з технологічними ситемами головних промислових 
підприємств міста. Для нових невеликих міст енергетиків характериним 
є об’єднання систем водозабезпеченн, водовідведення, опалення, 
електрозабезпечення з технологічними системами електростанцій. 
Житлово-промисловий комплекс має єдині насосні станції, водогони, 
очисні споруди тощо. 

До недавнього часу характерною рисою міста було централізоване 
забезпечення мешканців водою, електричною і тепловою енергією, 
єдина система каналізаційного водовідведення й очистки вод, збір та 
переробка твердих побутових відходів. Багаторічне використання 
таких об’єднаних систем виявила їх значні експлуатаційні недоліки: 
недостатня надійність, низький коефіцієнт використання природного 
ресурсу, екологічна неефективність тощо. Тому зараз перевага надається 
децентралізованим комунальним системам, зокрема комбінованим 
індивідуальним чи груповим агрегатам енергозабезпечення. 

 
Міський транспорт 
Міський транспорт, забезпечуючи перевезення жителів та вантажів 

для підприємств і життезабезпечення горожан, є важливою складовою 
урбосистеми. Для перевезення пасажирів використовується електричний 
(тролейбуси, трамваї) та автомобільний транспорт. 

Виконуючи важливі функції, автомобільний транспорт одночасно 
є одним з найбільших забруднювачів у місті. Шкідливі викиди в 
атмосферне повітря від автотранспорту в більшості міст набагато 
перевищують викиди від стаціонарних джерел забруднення. Наприклад, 
в місті Миколаєві сполуки свинцю, 98 % вуглеводнів, 87 % оксиду 
вуглецю та 47 % окислів азоту викидається в повітря автомобілями. 

Інтенсивіність руху автотранспорту залежить як від особливостей 
міста, так і від типу міської магістралі. Для прикладу в табл. Д 2.4 
приведені дані про рух автотранспорту по вулицях обласного центру 
з кількістю жителів біля 500 тисяч. 

 
Таблиця Д 2.4. Інтенсивність руху автотранспорту 

Види 

шляхів 

Кількість автомашин за годину 

Легкові 
Мікро-

автобуси 
Автобуси Вантажівки Всього 

Проспекти 700-1300 200-600 30-60 – 930-1960 

Вулиці на 

околицях 
400-600 200-250 Одиниці Одиниці 500-850 

Транспортна 

магістраль 
700-900 160-180 30-40 230-260 1120-1380 
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Каналізація призначена для прийняття, відведення і очистки стічних 

вод комунального і промислового походження, а також стічних вод з 

території поселення чи підприємства. Під очисткою стічних вод 

розуміється їх обробка різними методами з метою руйнування чи 

вилучення з них мінеральних і органічних речовин до значень, які 

дозволять повернути ці води в водойми і водостоки чи повторно 

використати їх для виробничих та інших цілей. До очистки води 

належать також її знезараження, відділення шкідливих для людини, 

тварин чи рослин речовин і усунення з води хвороботворних 

мікроорганізмів і вірусів. 

Каналізація являє собою комплекс інженерних споруд, котрий включає 

каналізаційні трубопроводи (напорні і самоточні), насосні станції, 

вузли локальної і групової очистки води та обробки каналізаційних 

осадів, допоміжні будівлі і споруди. 

Для очистки використовують механічні засоби (фільтрування, відстій, 

флотацію, центрифугування, подрібнювання, пісковловлювання та інші), 

фізико-хімічні (кристалізацію, озонування, електрокоагуляцію, хлорування, 

випаровування, іонообмін, дегазацію, аерацію, сорбітизацію та інші) 

та біологічні в аеротенках, у повітряних та кисневих станціях, у 

біофільтрах, на полях фільтрації. 

Інша болюча проблема міст – це видалення твердих побутових 

відходів (ТПВ). Кожен житель міста за рік утворює приблизно одну 

тону ТПВ – паперу, скла, сміття, металевих банок, харчових залишків 

тощо. Треба додати іще міське вуличне сміття, що утворюється від 

залишків рослинності та внаслідок людської діяльності. 

Перше, що робиться – це вивезення ТПВ за межі міста на спеціальні 

звалища, організовані таким чином, щоб шкідливі речовини під 

впливом природних процесів не потрапляли в поверхневі і підземні 

води та на плодородні ділянки землі. На звалищах ТПВ поступово 

розкладаються внаслідок окислення, бродіння та інших природних 

процесів. Для прискорення переробки ТПВ, а також отримання з них 

корисної продукції, існують спеціальні технології. Перший напрямок 

таких технологій – обладнання звалищ системою збору газу (метану) 

для подальшого використання як джерела теплової енергії. Другий 

напрямок – виробництво з відсортованих ТПВ компосту для використання 

у вигляді добрив. Є технології, які після сортування ТПВ пресують 

залишки під великим тиском. Отримані брикети використовують в 

різних цілях, зокрема в будівництві. Існують сміттєспалювальні заводи, 

які виробляють енергію шляхом спалювання попередньо відсортованих 

ТПВ. 
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Аналіз стану і прогноз Міжнародного комітету із зміни клімату, 

який працює під егідою ООН зводиться до наступного: 

 концентрація СО2 буде складати 400-580 ррm в 2050 році і 

420-900 ppm в 2100 році; 

 подвоєння вмісту СО2 в атмосфері збільшить температуру на 

1,5-2,5 градуси; 

 збільшення температури на 1,5-2,5 градуси викличе підняття 

рівня Світового океану на 35-55 см, внаслідок чого постраждають 

узбережні райони багатьох країн, і перш за все, Японії, Уругваю, 

Бангладешу, Сенегалу, Нігерії. Кількість опадів збільшиться, але 

нерівномірно, внаслідок чого площа пустель зросте. Всі кліматичні 

зони перемістяться на 500 км в бік полюсів; 

 якщо викиди СО2 будуть зростати сучасними темпами слід очікувати 

істотний занепад лісів; 

 від потепління постраждають перш за все малі острівні держави, 

повеневі регіони, гірські екосистеми, посушливі землі й пустелі. 

У 1992 році в Ріо-де-Жанейро було прийнято Конвенцію ООН про 

зміни клімату, мета якої полягає в створенні умов для стабілізації 

викидів парникових газів на такому рівні, який забезпечить нешкідливий 

вплив на глобальну кліматичну систему. На базі Конвенції у 1998 році 

підписано Кіотський протокол, яким передбачено зменшення викидів 

вуглецю у 2008-12 рр. по відношенню до рівня викидів у 1990 році на 

8 % (США, Центральна Європа, Австралія), на 6 % (Японія і Канада), 

на 10 % (Ісландія) і на 1 % (Норвегія). На жаль, у 2001 році США 

відмовилась від свого підпису на Кіотському протоколі, посилаючись 

на економічні збитки, що понесе американська промисловість від 

зміни режиму роботи підприємств, які сьогодні викидають у повітря 

майже третину світового забруднення СО2. 

Крім прогнозів, які передбачають еволюційні наслідки зміни 

глобального клімату, відома значна кількість попереджень про можливість 

раптових катастрофічних змін на планеті. В основу їх покладена 

можливість локального зосередження енергетичних змін, які приведуть 

до ―кліматичної революції‖. Щоб змінити середню температуру води 

Світового океану навіть на один градус потрібна велетенська енергія, 

яку можна підвести тільки за достатньо тривалий час. Змінити температуру 

океанської течії на десять градусів або змінити її траєкторію можна за 

декілька років. А це значно вплине на клімат материка, який омиває 

розглянута течія. Математичним моделюванням показано, що за 

десять років у Північноатлантичному регіоні температура може змінитись 

настільки, що в Дубліні буде такий клімат, як на Шпіцбергені. Схожа 
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картина прогнозується для Південної Америки – легке потепління 

Арктики потягне за собою різке похолодання в Канаді і США. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Чим відрізняється сучасний період потепління від відомих з історії 

Землі періодів зміни клімату? 

2. Навести приклади регіональних змін клімату. 

3. Як змінився клімат на території України за вашими особистими 

спостереженнями? 

4. У чому сутність природного парникового ефекту? 

5. Якими двома шляхами людина впливає на природні процеси 

формування температури на планеті? 

6. Перелічити можливі наслідки глобального потепління. 

7. Що таке “кліматична революція”? 

8. Перелічити в хронологічному порядку міжнародні документи і 

форуми, які стосуються проблеми зміни клімату на планеті. 

 

4.3. Проблема кислотності опадів 

 

 Механізм природного утворення кислотних опадів. 

 Наслідки підвищення кислотності опадів. 

 Антропогенний вплив на кислотність опадів. 

 Шляхи зменшення утворення шкідливих кислотоутворюючих газів. 

 Міжнародні заходи щодо зменшення викидів кислотоутворюючих 

газів. 

 Уточнення поняття “екологічно чистий”. 

 

Як було показано раніше, природні опади мають незначну кислотність 

внаслідок наявності в атмосфері оксидів азоту і вуглецю та сірчистих 

газів. За двісті років індустріалізації кількість таких газів внаслідок 

процесів окислення в різноманітних технологічних процесах значно 

збільшилась, і кислотність опадів підвищилась до розмірів, що 

характеризуються значенням показника рН від 4 до 5. Такі атмосферні 

опади спричиняють велику шкоду як природній біосфері, так і штучним 

об’єктам. 

Відмічається значне (до 20 ... 30 %) зниження врожайності сільсько-

господарських культур. Гине значна частина водних рослин і тварин, 

особливо в непроточних озерах, де завдяки випаровуванню кислотність 

води постійно збільшується. Пошкоджується багато лісу в Норвегії, 
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Переселення сільського населення в селища міського типу, тобто 
урбанізація, є частиною сучасного процесу економічного розвитку. 
Зараз в містах виробляється 60 відсотків валового світового продукту. 
За даними ООН в 2000 році майже половина населення Землі проживала 
в містах (табл. Д 2.2). 

 
Таблиця Д 2.2. Динаміка міського населення (млн чол.) 

Група країн 
рік 

1970 1980 1985 1990 1995 2000 

Розвинені 700 800 850 900 940 970 

Ті, що розвиваються 680 1000 1150 1350 1610 1900 

Урбанізація посилює дію негативних факторів на людину – 
недостатність питної води та антисанітарний стан міст поширює 
захворювання і смертність. Значна кількість людей проживає в міських 
хрущобах (нетрях) – у м. Аддіс-Абеба – 79 %; у м. Касабланка – 70 %; 
у м. Калькутта – 67 %; у м. Кіншаса і Богота – по 60 %; у м. Буенос-
Айрес – 50 %. 

Характеристика забезпеченості міського населення чистою водою 
і санітарними умовами за даними ООН приведено в табл. Д 2.3. 

Дані табл. Д 2.3 свідчать про погіршення водозабезпеченості 
міських жителів Африки, Азії і Тихоокеанського регіону в період 
1990-2000 роки. Справа в тому, що до загальної проблеми дефіциту 
прісної води в містах додається проблема нераціонального використання 
води – лише один відсоток витрат води міських жителів – це 
біологічно необхідна (питна) вода. 200-300, а інде і 400 літрів води за 
добу людина витрачає на комфортні побутові потреби – душ, ванна, 
туалет, прання, миття посуду та інше. Ця забруднена вода надходить 
до зливної каналізації, куди часто скидають відпрацьовану технологічну 
воду і промислові підприємства. 

 
Таблиця Д 2.3. Динаміка водозабезпеченості та санітарні умови (%) 

Регіон 

Рік 

1980 1990 2000 

вода 
санітарні 

умови 
вода 

санітарні 

умови 
вода 

санітарні 

умови 

Африка 81 64 83 79 76 73 

Азія і Тихоокеанський 

регіон 
73 63 77 65 71 58 

Латинська Америка і 

Карибський регіон 
81 76 88 79 89 80 
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Внаслідок концентрації підприємств, житла, транспорту тощо в місті 
створюється середовище, якість якого набагато гірша за природну. 
Підвищений рівень шуму, забруднене пилом й шкідливими газами 
атмосферне повітря, спотворений канцерогенно шкідливим асфальтом та 
залишками важких металів (перш за все свинцем) і нафтопродуктами 
ґрунт, забруднені води річок та водоймищ значно погіршують умови 
проживання людей і негативно впливають на їх здоров’я. 

Забрудненість міста за однією з офіційних методик оцінюється з 
допомогою коефіцієнта чистоти Кч, що враховує викиди сірки і азоту 
стаціонарними джерелами, викиди газів пересувними джерелами та 
питоме значення неочищених вод в скидах. Значення Кч складає для 
Києва 0,27, Одеси 0,34, Миколаєва 0,59, Херсона 0,70. 

Співставлення приведених даних за коефіцієнтом чистоти з показниками 
табл. Д 2.1 виявляє задовільно корельовану залежність 

Кч = 1 – Щ * 2,2 *10-4, 
де: Щ – щільність заселення території міста (чол/кв.км). 

 
Господарство людських поселень 
Комунальне (общинне, муніципальне) господарство – це комплекс 

підприємств, служб, господарств, які задовольняють комунально-
побутові потреби населення міст і поселень. До складу комунального 
господарства входять: житлове господарство, енергетичне господарство, 
громадський пасажирський транспорт, система водопостачання і 
каналізації, підприємства санітарної очистки міських територій і 
переробки сміття, об’єкти благоустрою населених пунктів (дороги, 
мости, зелені насадження, вуличне освітлення та інше). 

Сучасне комунальне господарство, особливо у великих містах, – 
це дуже складна специфічна система, у якій працює значна кількість 
жителів, використовуючи спеціальну техніку. Комунальні машини – 
це машини, призначені для санітарної очистки і прибирання територій та 
приміщень, прання і хімічної очистки одягу, ремонту доріг, електричних 
мереж, теплотрас, водопроводів, каналізаційних систем, газових 
трубопроводів таке інше. Для санітарної очистки міст використовують 
асенізаційні машини, сміттєвози, мулососні машини (для очистки 
колодязів стічної каналізації від мулу). Вбирання територій здійснюється 
з допомогою поливальних і прибиральних машин, снігоочищувачів, 
піскорозкидувачів та іншої техніки. У приміщеннях використовують 
підлогомиючі, пилососні, підлогонатиральні та інші машини з 
електроприводом. На підприємствах комунального побуту працюють 
пральні автомати, прасувальні преси, сушильні машини. Хімчистка 
автоматично виконує комплекс операцій по знежирюванню, віджиму, 
сушінню, провітрюванню одягу. 
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Швеції, Фінляндії, Канаді та інших державах, які не мають своїх потужних 

забруднювачів і отримують ―кислі‖ хмари від сусідніх держав. 

Кислотність атмосферної вологи призводить до прискорення руйнівних 

процесів. Наприклад, стіни Лувру зараз руйнуються з швидкістю три 

міліметри за рік, тобто в сто разів інтенсивніше, ніж на початку 

ХХ століття. 

Кислотний дощ чи туман може пошкодити безпосередньо тканину 

рослин, але його найгірша дія настає як серія критичних порушень, 

які набагато важче побачити. Коли кислота потрапляє на ґрунт 

протягом кількох десятиріч, вона призводить до вилучення запасів 

кальцію і магнію, що раніше чи пізніше призведе до зниження 

живлення рослин цими важливими біогеними елементами. Друге 

критичне порушення настає тоді, коли виникне нестача кальцію, який 

нейтралізує прибуваючу кислоту. Кислотність ґрунту раптово зросте, 

що викличе іншу зміну – звільнення алюмінію з мінеральної основи 

ґрунту. Якщо зв’язаний у мінералах алюміній біологічно інертний, то 

вільний алюміній у кислому середовищі – це отрута для рослин і 

тварин, які знаходяться в ґрунті. 

Кислота, що знаходиться в хмарах діє на важкі метали (свинець, 

ртуть, кадмій), які надходять в атмосферне повітря з промисловими 

викидами, і робить їх більш розчиненими і токсичними. Цей процес 

може проходити непоміченим протягом десятиріч. У США виявлено, 

що збільшення за останні тридцять років загибелі дубів у два, а 

ліщини – у три рази, низький приріст рослинності, нездатність клену 

давати нові сіянці є наслідками дії кислоти в ґрунті. 

Найбільшу кількість викидів, з яких утворюються атмосферні кислоти 

дає енергетика – майже 70 %. Транспорт є причиною біля 20 % викидів. 

При горінні палива внаслідок високої температури азот повітря 

окисляється з утворенням NO, NO2 і NO3. Кількість оксидів азоту 

залежить від особливостей організації процесу горіння. 

Кількість сірчаних газів залежить головним чином від долі сірки в 

паливі. У цьому відношенні найкращим паливом є природний газ, в якому 

майже немає сірки, а найгіршим – вугілля, яке містить до 4 % сірки. 

Очевидно, що зменшити шкоду від викидів продуктів горіння можна 

трьома шляхами. Перший – зменшувати кількість палива, необхідного 

для отримання певного результату. Тобто мова йде про вдосконалення 

техніки і технології шляхом підвищення ККД. Другий – використання 

малосірчаних палив, або попередня обробка неякісних палив з метою 

вилучення сірки. Третій – очистка відпрацьованих газів перед викидом в 

атмосферне повітря. 
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Зважаючи на велику шкоду від кислотних опадів, держави намагаються 

розробити спільні заходи захисту. У 1979 році на загальноєвропейській 

нараді була прийнята ―Конвенція про транскордонне забруднення 

повітря на великі відстані‖. У 1985 році держави Європи, США і 

Канада підписали ―Протокол про зменшення викидів сірки чи їх 

транскордонних потоків по меншій мірі на 30 %‖, у якому передбачено 

зменшення викидів в 1993 році порівняно з рівнем 1980 року. У 1988 році 

було підписано угоду про замороження викидів оксиду азоту до 1994 року 

на рівні 1987 року, з подальшим зниженням рівня викидів. 

Враховуючи, що і кислотні опади, і потепління клімату мають одну 

й ту ж причину, – енергетичні процеси з використанням традиційного 

полива (нафти, вугілля, газу, деревини) кардинальне рішення розглянутих 

проблем постає у використанні нетрадиційних джерел енергії. Енергію 

сонця, вітру і води тому називають екологочистою або кліматозберігаючею. 

Хоча використання всіх джерел енергії, що прямо чи опосередковано 

походять від Сонця, буде зростати, слід очікувати, що вітрогенераторні і 

сонячні пристрої будуть основою нової енергетики. Данія вже одержує 

8 % своєї електроенергії від вітру, Шлезвіг – Годштейн (Німеччина) – 

11 %, Навара промислова провінція Іспанії – 20 %. Зважаючи на те, 

що вартість виробництва електроенергії вітровими станціями зменшилась 

з 2600 доларів США кіловат у 1980 році до 800 доларів у 1988 році, 

вітрова енергетика скоро стане одним з найдешевших джерел енергії. 

Розробка в Японії покрівельного матеріалу для дахів з сонячними 

батареями створила основу для швидкого зростання використання 

сонячних батарей. В 1998 році в Японії встановлені сім тисяч дахових 

сонячних систем. Німецький уряд оголосив програму – сто тисяч 

сонячних дахів у країні. В Австрії 70 % побутових потреб в гарячій 

воді забезпечують сонячні підігрівачі – колектори. 

Уряди деяких держав зайняли жорстку позицію по відношенню до 

забруднюючої енергетики – Данія заборонила будівництво вугільних 

електростанцій, Німеччина – ядерних. 
На закінчення декілька слів щодо термінології. Екологічно чистим 

може бути енергоносій. Це теплова енергія сонця чи води, яку можна 
використати для отримання теплоти або електроенергії без шкідливих 
викидів у довкілля. Це кінетична енергія руху повітря (вітер) чи вода, 
яка перетворюється технічними засобами в механічну роботу (насос, 
млин) або в електроенергію без викидів в природне середовище. Але 
не можна переносити поняття ―екологічно чистий‖ на технічну споруду, 
у якій використовується такий природний енергоносій. По-перше, для 
створення такої споруди використовується конструкції, під час отримання 
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Принципово змінюється тваринний і рослинний світ корінної 

екосистеми. Аборигени зникають або пристосовуються, здебільшого 

замінюються планомірно. 

Навколо підприємств створюються деревні санітарно-захисні 

зони, що відділяють виробництво від житлових будівель. Ширина 

такої зони залежить від шкідливості підприємства і складає (в м): 

3000 для підприємств класу І А, 1000 – кл І Б, 500 – кл ІІ, 300 – кл ІІІ, 

100 – кл ІV, 50 – кл V. 

Дерева і кущі в місті мають важливе значення, бо, перш за все, 

вловлюють з повітря пил та шкідливі гази, і, головне, виділяють 

фітонциди – особливі легкі речовини, що здатні пригнічувати 

хвороботворні мікроби. Фітонциди деяких рослин, зокрема черемхи, 

здатні вбивати навіть кліщів. Фітонциди різних деревних порід 

―спеціалізуються‖ на знищенні певних збудників хвороб. Наприклад, 

у дуба вони – вороги дизентерії, у сосні – інтенсивно діють проти 

палички Коха. Не випадково в глибині міського парку кількість 

бактерій у сотні разів менша, ніж у повітрі неозелененого району. 

Дані про поглинальні здібності дерев приведені раніше (табл. 2.5). 

Для забезпечення більш – менш комфортних умов проживання 

населення в містах намагаються підтримувати кількість зелених насаджень 

в розмірах 16-20 квадратних метрів на жителя. В естетичних цілях 

створюють квітники і газони. 

На окремих ділянках у місті ростуть і природні рослини. Це, перш 

за все, корисні подорожники, звіробій, ромашка, кульбаба, спориш. 

Але поширені й отруйні амброзія, дурман, повитиця, болиголов 

крапчастий тощо. 

Тваринний світ міста представлено природними (павуки, тарантули, 

гусениці, мурахи, джмелі тощо), свійськими (кімнатні коти, собаки, птахи 

тощо) та синантропними тваринами. Останні – це ті, що пристосувалися 

жити поруч з людиною, харчуючись відходами людської життєдіяльності. 

Серед них багато нешкідливих і навіть корисних (синиці, горобці, 

голуби тощо). Але більшість – шкідливі (пацюки, миші, таргани, мухи, 

ворони). Наприклад, пацюки, руйнуючи міські енергомережі, труби, 

конструкції, завдають в США збитків на 19 млрд доларів у рік. Вони є 

активними розповсюджувачами хвороб, зокрема чуми, через бліх, які 

спілкуються з людьми. Боротьба з пацюками (чорними, які заполонили 

горища будинків, та звичайними, які проживають в тунелях, підвалах, 

смітниках тощо) неефективна внаслідок їх природних здібностей, 

зокрема, продуктивності – самка здатна за рік дати до 10 приплодів з 

кількістю народжених до 226 в кожному. 
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Д 2. ДЕЯКІ ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Особливості людських поселень 

Відповідно до Закону ―Про місцеве самоврядування в Україні‖ (1997 р.) 

людські поселення з організованою територіальною громадою можуть 

мати статус села, селища, міста. 

Урбанізація (лат. urbanus – міський) – історичний процес 

розповсюдження міського способу життя, котрий пов’язаний зі 

зростанням питомої ваги і ролі міст у розселенні людства. 

Історично міста як центри людської діяльності виникали в районах 

з характерними географічними особливостями. На березі Чорного 

моря виникли Севастополь і Очаків – військово-морські бази, Одеса – 

морський порт і центр судноремонту торгівельного флоту, Миколаїв і 

Херсон – морські порти і центри суднобудування. Для видобування і 

переробки залізної руди засновано місто Кривий Ріг, а на базі 

покладів кам’яного вугілля – міста Донецького регіону. Декілька 

сучасних невеликих міст побудовано для електроенергетиків, зокрема, 

тих, що працюють на АЕС. 

Місто характеризується концентрацією промисловості, транспорту, 

шляхів сполучення, будівель тощо. Узагальнено цю концентрацію 

віддзеркалює щільність заселення території міста, тобто кількість 

жителів поділену на площу території в міських межах. У таблиці Д 2.1 

приведені дані щодо щільності заселення деяких міст України. 

 

Таблиця Д 2.1. Показники деяких міст 

Показник 
Місто 

Київ Одеса Миколаїв Херсон 

Площа території міста (кв.км) 800 345 260 423 

Чисельність населення (тис.осіб) 2611 1029 512 328 

Щільність населення (осіб/кв.км) 3264 2985 1969 776 

Людські поселення на певній території принципово міняють корінну 

природну екосистему, перетворюючи її в соціально – екологічну з 

перевагою штучних компонентів над природними. Поверхневий шар 

природного ґрунту поступово змінюється на технозем – суміш залишків 

будівельних матеріалів та інших предметів людської діяльності. 

Процес природного ґрунтоутворення спостерігається лише на окремих 

ділянках міської території, вкритих багаторічною рослинністю. 

 Основи екології 

 

85 

яких нанесена велика шкода природі. По-друге, під час будівництва 
споруди довкіллю завдано певної шкоди. По-третє, живі організми, 
які знаходяться в межах дії робочих органів споруди (колесо насоса, 
гідротурбіни, вітряка) частково знищуються і травмуються. 
 

Контрольні запитання і завдання 
 

1. Що є причиною природної кислотності атмосферних опадів? 
2. Внаслідок чого кислотність опадів постійно збільшується? 
3. Записати рівняння утворення кислот в атмосферному повітрі. 
4. Перелічити наслідки негативного впливу кислотних опадів. 
5. Описати механізм негативної дії кислоти на ґрунт. 
6. Описати механізм негативної дії враженого кислотною ґрунту 

на рослинність. 
7. Що спільного між проблемами потепління і кислотних опадів? 
8. Розробити перелік палив ранжованих за величиною впливу на 

довкілля. 
9. Перелічити шляхи зменшення негативного впливу енергетики 

на довкілля. 
10. У чому полягає кардинальне рішення проблем потепління і 

кислотності опадів? 
11. Обґрунтувати практичну можливість широкого використання 

енергії сонця і вітру. 
12. У чому некоректність вислову “вітрова енергетика екологічно 

чиста”. 
13. Пояснити особливості трьох шляхів зменшення кислотності 

атмосферної вологи? 
 

4.4. Проблема руйнування озонового шару 
 

 Механізм утворення озону. 
 Значення озонового прошарку для життя на Землі. 
 Озоноруйнуючі речовини штучного походження. 
 “Озонові дірки”. 
 Міжнародні дії по збереженню озонового прошарку. 

 
Як було показано раніше, молекули озону О3 зароджуються у 

верхніх прошарках атмосфери внаслідок фотодисоціації молекулярного 
кисню О2 під впливом ультрафіолетового (УФ) випромінювання сонця з 
довжиною хвиль менше 242 Нм: 

О2 + hV O+O;    O + O2  O3. 
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Ці ж вільні атоми кисню беруть участь в природному руйнуванні 

озону О+О3  2О2. На цей процес витрачається біля 5 % сонячної 

енергії, яка надходить до Землі. Озон руйнується також в каталітичних 

циклах з участю атомів хлору і брому, оксидів азоту та гідроксилу. 

Внаслідок балансу процесів зародження і руйнування формується 

озоновий шар, який захищає живу речовину від згубної дії УФ з 

довжиною хвилі 280-320 Нм. 

Розподіл озону в атмосфері нерівномірний. Він залежить від 

температури, циркуляції повітря, наявності аерозолів, сезонних змін 

стану атмосфери тощо. Найбільш ефективно утворення озону відбувається 

поблизу екватора, де потік сонячного випромінювання максимальний. 

У свою чергу, зміни в озоновому шарі впливають на стан атмосфери. 

Надмір УФ променів руйнує листя дерев, знижує біологічну продуктивність, 

викликає у людей рак шкіри, захворювання сітчатки очей, непередбачені 

мутації тощо. У Новій Зеландії статистично визначено, що при зменшенні 

густини озонового прошарку на один відсоток кількість онкозахворювань 

збільшується на 4-5 %. 

До певного часу життєдіяльність людини не впливала на процеси в 

озоновому шарі. Розвиток промисловості, транспорту, авіації та ракетно-

космічної техніки, широке вживання штучних хімічних речовин у 

побуті й промисловості призвели до підвищення в атмосфері концентрації 

активних по відношенню до озону речовини. Перш за все, це стосується 

хлорофторовуглеців (ХФВ) (фреонів CF2CL, C2F3CL3, C2F4CL2, C2F5CL 

та галонів CF2BrCL), котрі використовуються в криогенній техніці, 

кондиціюванні повітря, протипожежних сумішах, аерозольних упаковках 

тощо. Вони хімічно інертні, високостабільні, не розчиняються у воді, 

не горять, можуть у повітрі існувати сотні років. Руйнує їх лише 

ультрафіолетове випромінювання сонця в процесі фотодисоціації, 

коли вони накопичуються в нижніх шарах атмосфери. При 

руйнуванні ХФВ утворюються вільні атоми хлору, які викликають 

ланцюг згубних для озону реакцій: 

CL + O3  CLO + O2;    CLO + O  CL + O2 

і так далі. Один вільний атом хлору здатен зруйнувати 100 тисяч 

молекул озону. Вивчення стратосферних процесів в Південній півкулі 

виявило таку залежність: при збільшенні концентрації СlО в повітрі з 

0,05 ... 0,10 до 1,05 ... 1,10-1 млрд концентрація О3 зменшилася з 2,5 ... 2,7 

до 1,0 ... 1,1 млн-1. 

Аналогічні реакції викликає і бром. Кількість викидів ХФВ складає 

десятки мільйонів тонн, чого достатньо для відчутного впливу на стан 

озонового прошарку атмосфери. На початку 70-х років відносна кількість 
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виділеної при згорянні палива енергії, що перетворена в корисну 
роботу. У циліндрі ДВЗ, газовій турбіні чи паротурбінній установці 
використовується високопотенційна високотемпературна теплова енергія 
(прямокутник В), що забезпечує паливний ККД 0,32 ... 0,36. Відпрацьована 
у вказаних агрегатах робоча речовина (гази, пара) має ще значну 
теплову енергію ―середнього‖ потенціалу (прямокутник С), яка може 
підвищити ККД установки на 10-20 %. Потрібний для цього агрегат 
має розміри в декілька разів більший ніж ―первинний‖. Для використання 
енергії ―низького‖ потенціалу, що міститься в охолоджувальній воді 
чи в парі низьких параметрів потрібні іще більші споруди, конструкції 
яких можуть бути реальними лише при обмеженні потужності 
―первинного‖ двигуна десятками, а не сотнями МВт. Найбільш 
консервативними є сучасні АЕС, що не мають щабеля С, бо в них все 
розсіювання невикористаної енергії в довкілля здійснюється через 
систему охолодження. Тобто зверхпотужні блоки – мілліоники АЕС 
безперспективні внаслідок неможливості підвищення ККД через 
утілізацію енергії. До цього треба додати відставання АЕС від ТЕС за 
показниками пари – значення температури й тиску пари перед турбіною, 
від яких залежить ККД у АЕС меньші (для гарантії ядерної безпеки). 
Крім того, вони мають гіршу ресурсоємність, бо випаровують більше 
води, ніж теплові. 

Рис. Д 1.8. Залежність енергетичної спроможності установки від 

об’ємної кількості робочої речовини М та її енергетичного градієнту Г: 
міжрівневий рух енергії 

Теплова енергія різного потенціалу ―первинного‖ двигуна вико-
ристовується в когенераційних установах для отримання електричної 
енергії й тепла, у тригенераційних – електричної, тепла і холоду. Є 
установки, на яких, крім переліченого, отримується прісна вода. 
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Рис Д 1.7. Схеми установок з ДВЗ: 
а) поршневий ДВЗ; в) турбопоршневий ДВЗ; с) комбінований ДВЗ. 

1 – повітря атмосферне; 

2 – паливо; 

3 – гази відпрацьовані в циліндрі; 

3’ – гази відпрацьовані в турбіні; 

3‖ – гази відпрацьовані в АУГ; 

4 – вода охолоджувальна; 

4’ – вода гаряча; 

5 – теплоносій робочий; 

5’ – теплоносій відпрацьованний 
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хлору в атмосфері дорівнювала 1,5*10-3 частин на мільйон. Зараз ця 

цифра збільшилась до 4*10-3 млн-1. 

З 80-х років минулого століття вчені спостерігають періодичне 

різке зниження концентрації озону в північних районах атмосфери, 

що отримало назву ―озонові діри‖. Циркумполярний (зимній полярний) 

вихор повітряних мас розширяє область руйнування озону. Якщо в 

центрі вихору над Антарктидою потужність озону знижується до 125, 

то над Європою озонові діри характеризуються значенням 200 ... 250 о.Д. 

Внаслідок серйозної загрози життю на Землі від руйнування 

озонового прошарку світова спільнота вдається до захисних засобів – 

у 1982 році було складено Монреальський протокол, а в 1985 році 

підписано Віденську конвенцію, у яких передбачено зменшення 

виробництва ХВФ з кінцевою метою повної їх заборони. Зараз кількість 

нових ХФВ зменшується, але вплив накопичених в атмосфері буде 

відчуватися ще багато десятиліть. Тому загроза антропогенного 

походження для озонового шару не знята, у зв’язку з чим вчені ведуть 

пошуки штучного прискорення процесу поновлення озону. Сьогодні 

найбільш перспективним вважається спосіб опромінювання повітря 

лазером з довжиною хвиль 762 і 1270 нм. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Що таке озоновий прошарок? 

2. Описати процеси природного утворення і руйнування озону. 

3.  Яке значення має озоновий шар для життя на Землі? 

4. Яким чином людська діяльність впливає на стан озонового шару? 

5. Що таке ХФВ? 

6. Які властивості ХФВ роблять їх небезпечними? 

7. Описати дію ХФВ на озон. 

8. Що таке “озонова діра”? 

9. Які дії для зберігання озонового шару передбачаються 

міжнародними угодами? 

 

4.5. Проблема радіаційного забруднення природного середовища 

 

 Досягення фізиків-ядерників на початку ХХ століття. 

 Джерела радіоактивного забруднення довкілля. 

 Особливості уранової промисловості. 

 Вплив АЕС на довкілля. 

 Особливості радіохімічної промисловості. 
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 Забруднення під час переробки і захоронення радіоактивних відходів. 

 Використання радіонуклідів у народному господарстві. 

 Міжнародні заходи щодо захисту довкілля від радіаційного забрудення. 

 
Цей вид впливу людської діяльності на природне довкілля почав 

проявлятися недавно – після практичного втілення наукових розробок 
початку XX століття: виявлення речовин, які вилучають промені, 
здатні проникати через непрозорі предмети і тіла (Рентген – 1895 р.), 
та ядерні перетворення деяких елементів, під час яких виділяються 
величезна енергія (Резерфорд – 1911 р., Астон – 1920 р., Чедвик – 1932 р., 
Жоліо-Кюрі – 1934 р. та інші). 

На біду людства саме вчені-фізики явились ініціаторами практичного 
використання ядерної енергії у військовій справі. 2 грудня 1942 року 
Фермі здійснив першу регульовану атомну реакцію на реакторі, а 16 липня 
1945 року пройшло перше випробування ядерної бомби на полігоні. 6 
серпня 1945 року на Хіросіму скинуто першу атомну бомбу, у якій в 
якості вибухівки було використано уран-235, а через три дні плутонієва 
бомба вибухнула над Нагасакі. 27 червня 1954 року введено в дію 
першу атомну електростанцію в Обнінську під Москвою. 

Сьогодні основними типами джерел радіоактивного забруднення 
природного середовища є: 

 уранова промисловість, яка займається видобуванням, переробкою, 
збагаченням і виготовленням ядерного палива. Основною сировиною 
для палива є уранова руда, у якій вміст такого компонента, як 
уран-235, властивості якого використовуються, складає десяті 
долі відсотка. Руда ―збагачується‖ – з неї вилучається частина 
домішків, і паливо для цивільних атомних електростанцій (АЕС) 
вміщує урану-235 декілька відсотків (2 ... 4). Бойовий ядерний заряд 
значно більше сконцентрований. Аварійні ситуації можуть 
виникнути при виготовленні, зберіганні й транспортуванні ядерних 
виробів, зокрема тепловиробляючих елементів (ТВЕЛів); 

 ядерні реактори різних типів, в активній зоні яких зосереджено 
велику кількість радіоактивної речовини, і які є (за висловом 
фізиків) атомними бомбами, процеси в яких уповільнено до 
стаціонарного стану. Тому при проектуванні і будівництві АЕС 
здійснюються ґрунтовні засоби безпеки. Але аварії на АЕС 
трапляються: у США були аварії в 1975 і 1979 роках, в Японії в 
90-ті роки, в 1986р – в Україні. 

На режимах безаварійної експлуатації АЕС спостерігається 

забруднення довкілля внаслідок витіків радіоактивної рідини, викидів 

вентиляційного повітря, захоронення радіоактивних допоміжних 
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Рис. Д 1.6. Схеми турбінних установок: 
a) газотурбінна; b) паротурбінна; c) парогазова; d) ―Водолій‖ 

 
К – компресор;  1 – повітря атмосферне; 
ТГ – турбіна газова;  1` – повітря стиснене; 
ТП – турбіна парова;  2 – паливо; 
ТПГ – турбіна паро газова; 3 – газ робочий; 
КЗ – камера згоряння;  3` – газ відпрацьований в ТГ; 
ПГ – парогенератор;  3`` – газ відпрацьований а ПГ; 
КВ – конденсатор водяний; 4 – конденсат; 
КК – конденсатор контактний 5 – пара робоча; 

    5` – пара відпрацьована в ТП; 
    6 – вода охолоджувальна; 
    7 – вода нагріта; 
    8 – суміш паро газова робоча; 
    8` – суміш паро газова відпрацьована. 
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однієї наукової концепції, однієї думки, одного конструкторського 

рішення, шкідливість будь-якої безальтернативності. Тільки в об’єктивному 

співставленні варіантів з допомогою комплексних критеріїв можливе 

отримання оптимального рішення. Але воно буде найкращим лише за 

конкретних умов і певний час відповідно до закону еволюційно-

біфуркаційного розвитку (рис. 7.2). Через деякий час, а саме після 

закінчення експоненційного періоду існування рішення (у вигляді 

конструкції, технології тощо) треба шукати нове – більш ефективне. 

Аналіз ефективності виробництва і споживання електроенергії з 

допомогою закону екологічної піраміди виконано в розділі 7.2. Висновок 

про корисність зменшення числа щаблів у ланцюзі енергетичних 

перетворень і необхідність підвищення ККД складових ланцюга доповнимо 

наступним. ―Гігантоманія‖ в минулому столітті була породжена суто 

економічними мотивами – будівництво декількох невеликих об’єктів 

дорожче, ніж створення одного, потужність якого дорівнює сумі їх 

потужностей. Так з’явилися електростанції з блоками в сотні тисяч і 

навіть в 1млн кВт, оснащені велетенськими допоміжними спорудами 

(градірнями, ставками – охолоджувачами тощо (див. рис. Д 1.2), здатні 

працювати лише на номінальному режимі і не пристосовані для 

вдосконалення шляхом модернізації. Теплова ефективність таких 

паротурбінних установок за останні десятиліття майже не покращилася 

(табл. Д 1.9). Разом з тим спостерігається постійне збільшення ККД 

теплових установок меньших розмірів – ДВЗ та газових турбін, підвищення 

ефективності яких відбувається за рахунок більш повного використання 

енергії. (рис. Д 1.6 і Д 1.7) Пояснення цьому слід шукати в законі 

оптимуму, згідно з яким ніяка система не може перевищувати певну 

величину, що обмежує зону оптимуму. 

 

Таблиця Д 1.9. Динаміка ККД теплоенергоустановок 

Тип установки 
Рік 

1900 1920 1950 1980 2000 

ДВЗ поршневий 

ДВЗ з турбонадувом 

ДВЗ комбінований 

Паротурбінна установка 

Газотурбінна установка 

Парогазова турбоустановка 

Когенераційна установка 

0,20 

Ғ 

Ғ 

0,12 

Ғ 

Ғ 

Ғ 

0,30 

Ғ 

Ғ 

0,20 

0,05 

Ғ 

Ғ 

0,38 

0,40 

Ғ 

0,25 

0,20 

Ғ 

Ғ 

0,39 

0,42 

0,60 

0,30 

0,25 

0,40 

0,50 

0,40 

0,45 

0,70 

0,32 

0,32 

0,43 

0,70 

На рис. Д 1.8 схематично представлено зв’язок між потенціалом 
використаної енергії та об’ємною кількості речовини, тобто розмірами 
агрегатів. Заштрихована площа на рис. Д 1.8 відповідає тій частині 
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матеріалів, інструменту, спецодягу та інше. Не вирішено питання і 

про ізоляцію приміщень АЕС після відпрацювання експлуатаційного 

терміну ядерних блоків, який дорівнює приблизно 20 років; 

 радіохімічна промисловість, на підприємствах якої проводиться 

переробка і поновлення відпрацьованого матеріалу. При роботі 

АЕС ―вигоряння‖ ядерного палива в ТВЕЛах призводить до 

погіршення умов атомної реакції, що не дає змоги використати 

потенціал палива повністю. Тому ТВЕЛи замінюють, коли 

концентрація урану-235 зменшується до 1,0 ... 0,9 %, тобто до 

величини, яка набагато більша, ніж була в природній урановій 

руді. Тому відпрацьоване паливо АЕС має велику радіоактивність 

і небезпечне для довкілля. Ще більшу небезпеку являють 

собою ядерні боєприпаси, термін зберігання яких скінчився. 

Для переробки використаних ядерних матеріалів потрібні заводи з 

підвищеними вимогами до захисту природного середовища. 

Технології переробки на сучасних заводах недосконалі, і фахівці 

ведуть пошук шляхів вирішення цього найактуальнішого для атомної 

енергетики питання. Під час роботи підприємств радіохімічної 

промисловості в атмосферу потрапляє деяка кількість радіоактивного 

йоду-131, а у водойми – стічні слаборадіоактивні води; 

 місця переробки і захоронення радіоактивних відходів, які 

внаслідок неможливості забезпечити абсолютну ізоляцію джерела 

радіації вилучають радіонукліди в природне середовище. Спочатку 

цьому питанню не приділяли належної уваги і ядерні держави 

скидали радіоактивні відходи в ріки, моря та океани, у вироблені 

штольні. Зараз розроблені технології, за якими радіоактивні 

відходи поміщаються у герметичні капсули, що зберігаються в 

спеціальних сховищах; 

 використання радіонуклідів у народному господарстві у 

вигляді закритих радіоактивних джерел невеликої потужності в 

промисловості, медицині, геології, сільському господарстві. 

Радіоактивний аналіз використовується для виявлення в речовині 

певного елементу шляхом бомбардування речовини ядерними 

частками великої енергії. Гама-промінь дозволяє розділити суміш 

на складові, які по-різному пропускають радіацію. Безперервні 

процеси контролю якості та обліку кількості виробів – теж сфера 

використання радіаційного променя. Вивчення біологічних процесів, 

діагноз і лікування захворювань. Прискорення росту рослин, 

підвищення врожайності й таке інше. Мала потужність таких 
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джерел в умовах нормальної експлуатації не призводить до 

значного радіаційного забруднення довкілля. Але при 

недостатній кваліфікації споживачів, відсутності жорсткого 

контролю за використанням, перевантаженості наявних сховищ 

для використаних виробів та з інших причин питання 

радіаційного забруднення джерелом невеликої потужності має 

велике значення. 

Шкідливість радіоактивних відходів коливається від низької у 

малоактивних відходів із швидким розпадом до дуже високої у 

високоактивних відходів. Щорічно під час виробництва ядерної енергії 

утворюється 200 тис м3 відходів з низькою і проміжною активністю й 

10 тис м3 високоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива. 

Відходи накопичуються, їх кількість стрімко збільшується. 

Враховуючи небезпеку біосфері від ядерного забруднення суспільство 

приймає охоронні заходи. У 1963 році підписано Договір про заборону 

випробування ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі і під 

водою, в 1971 році – Договір про заборону розміщення на дні морів та 

океанів ядерної та інших видів зброї масового знищення, а в 1986 році – 

Конвенцію про оперативне оповіщення у випадку ядерної аварії та 

про допомогу у випадку ядерної аварії чи аварійної ситуації. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Що таке радіоактивність? 

2. Які види природної радіоактивності існують? 

3. Розробити класифікаційну схему радіоактивності від штучних 

джерел радіації. 

4. Перелічити типи джерел радіоактивного забруднення. 

5. Охарактеризувати особливості радіаційного забруднення довкілля 

урановою промисловістю (ядерними реакторами, хімічною про-

мисловістю, приладами з радіонуклідами, сховищами радіоактивних 

відходів). 

6. У чому небезпека радіаційного випромінювання для природних 

об’єктів і людини? 

7. Що таке ТВЕЛ? 

8. Перелічити невирішені проблеми АЕС. 

9. Привести приклади широкого використання радіоактивних 

елементів і приладів. 

10. Проаналізувати історію відношення людства до використання 

явища радіоактивності. 

 Основи екології 

 

163 

людства з природою. Приоритет автоматизації і механізації виробництва 

потрібно міняти на перевагу ресурсозбереження і гарантії екологічної 

безпеки. Науці як провідній складовій тандему необхідно зосередитись 

на теоретичному обґрунтуванні засобів оптимального вирішення 

проблем сталого розвитку через НТП. 

Рис. Д 1.5. Місце НТП в біосфері 
Зв’язки 

прямий   управлінський 

зворотній 

(+) позитивний; техногенний 

(-)  негативний 

Досвід, накопичений людьми за двісті років індустріалізації, свідчить 

про необхідність максимального врахування закономірностей природних 

процесів під час створення техніки й технологій. Ідеальною (зразковою) 

слід вважати біосферу – глобальну природну екологічну систему із 

замкненими колообігами речовин, з досконалими підсистемами 

саморегуляції на будь-якому ієрархічному рівні, з високою ефективністю 

використання сонячної енергії (ККД перевищує 70 %) тощо. Наявні 

(поки що незначні) знання про організацію життя на планеті дозволяють 

сформулювати деякі фундаментальні положення у вигляді глобальних 

біосферних законів (див. 7.2). Очевидно, що рекомендації вчених і 

практичні рішення людей не повинні протирічити цим законам. 

Розглянемо декілька конкретних прикладів. 

Закон різноманіття і конкуренцій твердить, що для прогресивного 

руху (розвитку) потрібно змагання між різноманітними формами 

організації. У контексті НТП це означає непоправну шкідливість 
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природою. Управління технікою (виробництвом) здійснюється двома 

шляхами: 1) через створення прогресивних технологій та техніки на 

базі досягнень науки і 2) вдосконаленням засобів управління технікою 

під час її використання. 

Аналізуючи сучасний стан виробничої діяльності людей, слід 

визначити, що задача, яка стояла перед НТП на початку періоду 

індустріалізації вирішена, про що свідчить наступне: 

 виснажлива тяжка ручна людська праця в промисловості й сільському 

господарстві в основному замінена роботою машин; 

 продуктивність людської праці підвищилася в тисячі разів, що 

скоротило тривалість робочого часу виробничих працівників і, 

незважаючи на постійне зменшення частки безпосередніх 

виробників в масі працюючих, забезпечило продуктивність 

промислового потенціалу більшою, ніж людські біологічно 

обґрунтовані потреби. 

Вказані досягнення НТП ілюструються наступними показниками. 

Фактична зайнятість у відношенні до обсягу продукції у виробничому 

секторі в 1995 році зменшилась порівняно з 1960 роком у Японії 

майже у 7 разів, у Франції – в 4,5 рази, у Німеччині та Великобританії – 

втричі. У США, незважаючи на значне збільшення випуску продукції, 

кількість працюючих у виробництві майже не змінюється (табл. Д 1.9). У 

сфері послуг (торгівля, готелі, банківська справа, комунальні послуги, 

транспорт і зв’язок тощо), навпаки, спостерігається значний зріст 

кількості зайнятих. 

 

Таблиця Д 1.9. Зайнятість працюючих (млн чол.) 

Вид діяльності 
Рік 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Виробництво товарів 20 20 21 24 21 23 

Сфера послуг 29 34 48 63 81 105 

Враховуючи сказане і невпинне, стрімке погіршення стану середовища 

існування людей, слід негайно міняти мету НТП. Не підвищення 

продуктивності праці та зростання обсягів виробництва, а зменшення 

техногенного впливу на природу (зв’язок                      на рис.Д1.5.) 

для послаблення бумерангової реакції при збереженні рівня біологічних 

зв’язків. У постіндустріальний період метою НТП повинен стати 

вагомий (а можливо, вирішальний) внесок в переході людства на 

шлях сталого розвитку, на шлях вічного гармонійного співіснування 
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4.6. Стан природного середовища України 

 

 Антропогенна навантаженість території держав. 

 Характеристика лісів України. 

 Водоспоживання в Україні. 

 Антропогенна деформация ландшафту України. 

 

Розглянемо основні показники території України. Як видно з табл. 4.2, 

Україна належить до держав з високою антропогенною навантаженістю 

території. 

 

Таблиця 4.2. Характеристика держав 

Держава 

Площа території Щільність 

заселення 

території 

(чол./км2) 

загальна 

(тис. км2) 

використання (%) 

сільгоспугіддя ліс забудовано 

Канада 

США 

Україна 

Франція 

Швеція 

Греція 

10000 

9400 

604 

5504 

450 

132 

6,2 

53,0 

72,2 

56,5 

8,2 

69,5 

43,6 

26,0 

15,6 

27,5 

66,8 

22,7 

0,5 

10,0 

12,2 

6,7 

2,7 

3,8 

2,6 

27,7 

81,1 

100,0 

17,8 

75,7 

Щільність заселення території значно вища, ніж у Швеції чи США, 

не кажучи вже про Канаду. Забудованість землі найбільша і перевищує 

12 відсотків. Сільськогосподарські угіддя охоплюють дві третини території 

України – теж найбільше значення. За площею лісів та запасами деревини 

Україна належить до малолісних районів Європи. Вікова структура лісів 

характеризується такими показниками – стиглі та перестиглі (віком 

81-120 років) – 6 %, достигаючі – 10 %; середнього віку – 38 %, і 

молодняки (до 20 років) – 46 %. Переважність молодого лісу пояснюється 

інтенсивним лісонасадженям, яке проводиться в країні. Доля штучно 

насаджених лісів постійно збільшується (табл. 4.3). Площа землі, покритої 

лісом, за 50 останніх років зросла з 11 до 15 відсотків території України. 

 

Таблиця 4.3 Зміна лісистості в Україні 

Показник 
Рік 

1961 1966 1973 1983 1996 

Площа покритих лісом земель 

(тис. га) 

У тому числі штучно насаджених 

(%) 

7131 

  

19,2 

 

7771 

  

23,0 

 

8217 

  

29,5 

 

8558 

  

32,5 

 

8850 

  

34,2 
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Приведена в табл. 4.2 щільність заселення території має тенденцію 
до зменшення внаслідок демографічних процесів. Після 1990 року 
чисельність жителів України стрімко зменшується, число народжених 
стало меншим за кількість померлих. Спостерігається активна міграція 
жителів України в інші держави. 

Техногенне навантаження на територію України в другій половині 
минулого століття значно збільшилося, що негативно вплинуло на 
природний стан біосфери. Зокрема за 50 років майже в чотири рази 
збільшилися незворотні втрати прісної води. Головним споживачем водних 
ресурсів є сільське господарство. За двадцять років площа зрошувальних 
земель збільшилась у три рази, а площа осушених земель майже вдвічі. 

Головним джерелом поверхневих вод в Україні є Дніпро, басейн 
якого охоплює майже ¾ території держави. У 1990 році господарським 
комплексом було використано 24,8 км3 дніпровської води, у тому 
числі 12,7 км3 у вигляді безпосереднього водоспоживання. Головними 
водоспоживачами були виробництво (13,0 км3), зрошувальні системи 
(7,4 км3) та комунальне господарство (2,7 км3). Забрудненя дніпровської 
води здійснюється промисловістю, аграрним комплексом, комунальними 
підприємствами. Ранжування джерел забруднення за 1992 рік показало, 
що на першому місті знаходиться комунальне господарство (КГ) м. Києва, 
на другому – поверхневі стічні води з території м. Києва, на третьому – 
КГ м. Запоріжжя, на четвертому – КГ м. Дніпропетровська, на п’ятому – 
поверхневі стічні води м. Дніпропетровська. 

Під впливом людської діяльності природна екосистема України 
зазнала великих змін (табл. 4.4). 

 
Таблиця 4.4. Характеристика території України 

Рік 

Тип ландшафту (% від площі території) 

Ліс Степ 
Орні 

землі 

Водні 

угіддя 
Болота Луки інше 

1000 

2000 

51,0 

15,6 

32,0 

0,5 

7,0 

72,2 

4,0 

2,0 

3,0 

1,0 

0,5 

8,0 

2,5 

0,7 

Контрольні запитання і завдання 
 

1. Порівняти, користуючись таблицею 4.2. та картами, екологічні 
системи різних держав Європи. 

2. Порівняти, користуючись таблицею 4.2. та картами, екологічні 
системи різних держав Північної Америки. 

3. Побудувати графіки зміни лісистості в Україні. 
4. Виконати аналіз антропогенної зміни території України за 

тисячу років. 
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Тут:  М – маса (кг); V – об’єм (м3); r – густина (кг/м3); 
індекси: г – газ, п – паливо; а – атмосферне повітря. 

Теоретично для окислення одного кілограма вуглецю потрібно 
2,67 кг кисню, для водню – 7,95 кг, сірки – один на один. 

На практиці тільки в бензинових двигунах подається теоретично 
необхідна кількість кисню (точніше – повітря, у якому знаходиться 
необхідний для горіння кисень). У всіх інших випадках повітря 
подається в більшій кількості на величину ―коефіцієнта надлишку 
повітря – α”. 

Для згоряння одного кілограма рідкого палива подають Ма = 14,3α 
кілограмів повітря (14,3 кг – це теоретично необхідна кількість повітря). 
Із залежностей (♦) випливає, що маса й об’єм газів складають: 

Мг = Мп(1 + 14,3α); Vг = Мп(1 + 14,3α)Тг/ρаТа. 
Оскільки нормативні значення ГДК і ГДР приводяться у вигляді 

масової кількості забруднювача в одиниці об’єму газу чи повітря (г/м3; 
мг/м3), то очевидно, що забрудненість викиду залежить не тільки (а в 
багатьох випадках – не скільки) від конструктивної вдосконалості 
установки, скільки від особливостей палива та значень α і Тг. 

Оцінювати досконалість конструкції краще за кількістю викиду, 
який приходиться на одиницю корисної роботи установки, наприклад, 
в г/кВт чи г/кВт, г/т продукції, г/т км тощо. Використання відносних 
показників дозволяє оцінювати, крім того, вплив експлуатаційних 
факторів на екологічні властивості установки. Для прикладу в табл. Д 1.8 
приведені дані щодо автомобільного вантажного транспорту. 

 
Таблиця Д 1.8. Забруднення атмосферного повітря 

Тип автомобіля 
Вантажо-

під’ємність 

Відносна забрудненість 

атмосфери на 1 т-км 

Особливо малої вантажопід’ємності 0,4 1,0 

Малої вантажопід’ємності 1,0 0,6 

Середньої вантажопід’ємності 4,0 0,3 

Якщо прийняти викиди легкового автомобіля, у якому їде лише 

водій за одиницю, то поїздка з одним пасажиром зменшує відносні 

викиди (г/чол. км) до 0,522 по СО, до 0,512 по СН і до 0,645 по NOx. 

Рух повністю завантаженого автомобіля (4 пасажири) характеризується 

відповідно цифрами 0,237, 0,220 і 0,182. 

 

НТП і біосферні закони 

На рис. Д 1.5 представлена деталізована, у порівнянні з рис. 3.2, 

схема зв’язків в сучасній системі взаємовідносин між людьми і 
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перевищує масу вантажу. Наприклад, маса сучасних легкових автомобілів 

середнього класу складає близько 1000 кілограмів, пасажири і вантаж – 

400 кг, тобто 0,4 від маси автомобіля. Для вантажних автомобілів цей 

показник дорівнює 1,0-1,5, а у разі використання причепу – 1,5-2,0. 

Схожі показники й у залізничного вантажного транспорту. 

Залежність енерговитрат від особливостей вантажного автотранспорту 

приведена в табл. Д 1.6. 

 

Таблиця Д 1.6. Показники автотранспорту 

Тип автомобіля 
Вантажо-

під’ємність (т) 

Енергетичні показники 

Витрати 

палива 

(л/100 км) 

Енергоємність 

тонни вантажу на 

100 км (л) 

Особливо малої 

вантажопід’ємності 
0,4 11,0 27,5 

Малої 

вантажопід’ємності 
1,0 17,0 17,0 

Середньої 

вантажопід’ємності 
4,0 26,0 7,3 

Бензиновий автопоїзд 7,5 49,0 6,5 

Дизельний автопоїзд 14,5 50,0 3,5 

Дизельний автопоїзд 

важкий 
25,0 75,0 3,0 

У табл. Д 1.7 приведені дані, що характеризують вплив якості 

використання транспортного засобу (автобусу) на його енергетичні 

показники. 

 

Таблиця Д 1.7. Вплив кількості пасажирів в автобусі 

Число пасажирів в салоні, 

осіб 

Витрати палива на 100 км 

всього (літрів) на одного пасажира 

порожній (один водій) 23,0   

20 25,5   

40 27,5   

60 29,6   

80 31,4   

Для спрощених розрахунків кількості і складу викидів внаслідок 

процесів окислення слід керуватися залежностями. 

Мг = Мп + Ma;   Vг = Мг/ rг;    rг = Рг/RгТг  (♦) 
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РОЗДІЛ 5. ГЛОБАЛЬНІ ПРИЧИНИ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ 

 
Постійне і все більш стрімке погіршення стану природнього 

навколишнього середовища під впливом антропогенних факторів, яке 
зараз може бути охарактеризоване як кризове, є наслідком необхідності 
задоволення людських потреб індивідуального та суспільного характеру. 
Невпинне зростання цих потреб пояснюється чотирма глобальними 
причинами, характерними для сучасного суспільства. Це – демографічна 
ситуація, недосконалість технологічної діяльності, недостатній рівень 
екологічної освіти і культури людей, споживацька психологія людини 
та суспільства. 

На загальних зборах ООН в 1969 році Генеральний серетар ООН 
У. Тан вперше вказав на демографічний вибух і взаємопов’язані з ним 
явища вичерпування природних ресурсів та забруднення довкілля як 
причини наближення глобальної екологічної катастрофи, що загрожує 
майбутньому землян. 

 
5.1. Демографічна ситуація 

 
 Перша екологічна катастрофа за Мойсеєвим М.М. 
 Три періоди демографічної ситуації за тисячу останніх років. 
 Вплив НТП на демографічні зміни. 
 Період демографічного “вибуху”. 
 Демографічна ситуація на сучасному етапі. 
 Прогноз демографічних змін. 
 Демографія і вплив людей на природне середовище. 
 
Статистичні дані свідчать про постійне збільшення чисельності 

людей на планеті. Разом з тим є твердження, що 12-16 тисяч років 
тому людство пережило демографічну катастрофу – зменшення чисельності 
в декілька разів внаслідок значного погіршення стану довкілля 
(похолодання, погіршення харчової бази тощо). В історії людства цей 
період М.М. Мойсеєв визначає першою екологічною катастрофою. 

Як видно на рис. 5.1, крива Ч = f(t) має три характерні ділянки. Перший 
період (до 1800 року) характеризується майже прямолінійною (точніше – 
експоненційною з дуже малою кривизною) закономірністю. У цей 
період за багато віків число людей збільшилося до 500 мільйонів. 
Другий період (1800-1980 роки) – еспоненційний ріст кількості – 
свідчить, що на землі існували умови сприятливі для розвитку 
біологічного виду homo sapiens. Менше ніж за два століття кількість 
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людей подвоїлась, і вид заповнив свою теоретичну біологічну нішу 
згідно з діаграмою ―від миші до слона‖ (рис. 2.3). Всупереч 
біологічним закономірностям збільшення чисельності людства 
продовжувалося і далі з прискоренням, і через два останні століття 
кількість людей перевищила ―біологічний міль’ярд‖ у шість разів. Що ж 
в оточуючому середовищі чи в житті людського суспільства могло 
стати причиною порушення закономірностей в розвитку біологічного 
виду і замість переходу до логістичного закону прискорити 
експоненційний розвиток? 

Єдине, що можна відмітити – це індустріальна (промислова) революція, 
яка відбулася на межі 18 і 19 століть. Науково-технічний прогрес (НТП), 
переклавши фізичну роботу на плечі машин, різко покращивши масову 
медицину, небачано змінивши комфортні умови життя і праці, значно 
покращавши умови існування значної частини людства, значно вплинув 
на демографічну ситуацію – різко зменшилась смертність, підвищілась 
тривалість життя. Особливо великі темпи приросту населення, які 
породили таке явище, яке називають демографічним вибухом, розпочалося 
після закінчення Другої світової війни, коли могутня військова індустрія 
була переключена на задоволення потреб людей. Значення постійної 
експоненти протягом 1965-1980 рр. збільшилось з 12 до 23. Але таке 
неприродне (антиприродне) явище не могло тривати довго. Вже в 
кінці семидесятих років експоненційний закон змінився на лінійний – 
третій (сучасний) період розвитку людства описується залежністю 
 

Ч = 4,46 + 0,082 (р-1980) (млрд) 

Рис. 5.1. Зміна кількості людей  
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транспорт залізничний, автомобільний, трубопровідний, конвеєрний, 

авіаційний, судновий. У залежності від дальності перевезень транспорт 

ділиться на внутрішній (промисловий, міський) та зовнішній (приміський, 

міжміський, міжнародний). Розділяють транспортні засоби і в залежності 

від особливостей вантажу. Зерно, руду, вугілля та інші сипучі вантажі 

перевозять в спеціальних вагонах, обладнаних знизу отворами для 

самовисипання. Нафту і нафтопродукти транспортують по воді танкерами, 

а по суші – в автомобільних чи залізничних цистернах. Широко 

використовують перевезення вантажу в контейнерах – спеціальних 

ящиках великих розмірів. Стандартизація контейнерів за зачепами та 

розмірами дає можливість швидко перевантажувати їх з автомобіля 

на залізничний потяг чи на судно-контейнеровоз. 

Серед внутрішнього транспорту широко розповсюджено використання 

багатофункціональних засобів, які, окрім транспортних, виконують й 

інші функції. Це кари і самоходні крани, які піднімають і транспортують 

вантаж. Або бульдозери та скрепери для зрізання та переміщення ґрунту. 

Внесок того чи іншого виду транспорту враховується значенням 

кількості вантажу чи пасажирів Q, або з урахуванням відстані перевезень 

L в тоно-кілометрах (ткм) чи пасажиро-кілометрах (пас×км). Інколи 

приймають до уваги і швидкість перевезень V (км/год). Така одиниця 

ефективності роботи транспорту називається величиною транспортної 

послуги ТП = QLV (т×км2/год чи пас×км2/год). 

Розвиток транспорту залежить від потреб людства і визначається 

активністю виробничої діяльності та кількістю жителів планети. Як 

показує аналіз фактичних даних кількість транспортних перевезень з 

роками збільшується за експоненційним законом. 

Використання того чи іншого виду транспорту залежить головним 

чином від географічних особливостей регіону. В Україні більша 

кількість вантажів і пасажирів перевозиться автомобільним транспортом. 

Менше одного відсотка пасажирів користуються водними (морським і 

річковим) та повітряним транспортом, трохи більше 7 % – залізничним, а 

92 % – тобто майже 9 млрд чоловік – автомобільним, автобусами. 

Оскільки автомобільні маршрути, як правило, короткі, то в розрахунку 

на пасажиро-кілометри перевага автомобільного транспорту зменшується – 

із 180 млрд пас.-км всіх перевезень на автобуси приходиться 91, а на 

залізничний транспорт – 73 млрд пас.-км. Схожа ситуація і в галузі 

транспортування вантажу. 

Характерною особливістю транспорту є те, що під час перевозень 

енергія витрачається не тільки для транспортування вантажу, а й на 

рух самого транспортного засобу. Часто маса транспортного засобу 
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Сталь виробляється з чавуну і стального брухту в плавильних 

агрегатах (мартенівських печах, конверторах і електропечах), де з 

рідкого металу вилучається сірка, фосфор, кремній, вуглець та інші 

домішки й додаються в нього необхідні легуючі елементи (Cr, Ni, Mg, 

Mn, Ti, Ba). Отримана сталь або розливається у форми для 

виробництва литва, або надходять у твердому гарячому стані на 

прокатні валки для деформування у профільні металеві вироби – 

листи, труби, рейки, полоси, балки тощо. Під час виробництва сталі, 

литва і сталевого прокату в атмосферне повітря викидається пил, 

оксиди вуглецю, сірководень, феноли, оксиди азоту, ціаніди, бензол, 

толуол. Для виробництва однієї тонни сталі витрачається на технологічні 

потреби 120-125 м3 води. У відпрацьованій воді містяться залізовмістні 

речовини, цинк, мідь, хром тощо. Велика кількість і твердих відходів 

металургійного виробництва. 

Стальні й чавунні відливки та стальний прокат перетворюються в 

деталі машин та інші готові вироби після необхідної механічної обробки 

(обрізка, проточка, фрезерування тощо) на відповідних станках. Під 

час цих операцій деяка кількість металу у вигляді стружки, пилу, 

обрізків забруднює довкілля. 

Для зменшення негативного впливу металургійного виробництва 

на природнє довкілля використовують низку заходів, зокрема такі: 

 створення замкнених систем технологічних вод, які повністю 

ізольовані від природних вод (рис. Д 1.4); 

 покращення якості високотемпературних процесів (горіння, 

плавлення тощо) шляхом вдосконалення обладнення та технологій; 

 очистка відпрацьованих технологічних газів перед викидом в 

атмосферу з використанням хімічних, біологічних та фізичних 

методів; 

 використання твердих технологічних відходів у якості сировини 

для інших виробництв – будівництва, сільського господарства 

тощо. 

 

Транспорт 

Транспорт здійснює переміщення людей та вантажів різного 

призначення і типу. Транспортні засоби класифікуються за багатьма 

ознаками. За призначенням транспорт буває пасажирським (переміщує 

людей), вантажним (переміщує вантажі) і спеціальним (медичним, 

протипожежним, лабораторним тощо). У залежності від середовища, 

в якому відбувається рух, транспорт розділяється на наземний, підземний, 

водний і повітряний. За особливостями транспортного засобу буває 
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У найближчі роки слід очікувати подальшого спаду темпів приросту 

населення і переходу від лінійної закономірності до затухаючої зі 

стабілізацією чисельності землян у середині поточного століття. Далі 

число людей почне зменшуватися згідно із законами саморегуляції 

біосфери, у якій жоден з видів не може довго існувати за рахунок 

інших. Бумерангова реакція природи на людство (рис. 3.2) проявляється 

все сильніше у вигляді повернення хвороб, які вважалися переможеними 

(віспа, туберкульоз тощо) та появою нових. В Африці на південь від 

Сахари 20 % дорослих заражені ВІЛ. До появи СНІДу тривалість життя в 

Зімбабве була 65 років, зараз – 44, а до 2010 року знизиться до 39 років. 

Для Кенії – 66 та 44, для Намібії відповідно 65 та 39, для Ботсвани 

61 і 38 років. 

На описані демографічні процеси додатково впливають непередбачені 

регіональні стихійні лиха – повені, урагани, посухи тощо внаслідок 

глобальної зміни клімату, що може прискорити зміни в демографічних 

закономірностях. 

Співставлення закономірності збільшення чисельності людей з 

наведеними раніше даними по використанню природних ресурсів 

виявляє їх ідентичність, що свідчить про велику вагомість демографічної 

ситуації серед причин кризового стану довкілля. 

Оскільки кількість землян продовжує збільшуватись, то і внесок 

демографічної складової в деградацію природного довкілля збільшується. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Перелічити глобальні причини кризового стану довкілля. 

2. Визначити на рис. 5.1. характерні ділянки. 

3. Дати характеристику першому періоду демографічної кривої 

на рис. 5.1. 

4. У чому причина демографічного вибуху? 

5. Чому кількість людей в один мільярд вважається ідеальною і 

позначається терміном “золотий мільярд”? 

6. У чому проявляється вплив НТП на демографічну ситуацію? 

7. Визначити кількість землян в 2010 (2020, 2030) році, вважаючи, 

що до того збережеться закономірність третього періоду. 

8. Проаналізувати вплив на людство бумерангової дії природи. 

9. Перелічити демографічні показники, динаміка яких свідчить 

про деградацію людства. 
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5.2. Недосконалість виробничих технологій 

 

 Схема перетворення природного ресурсу в споживчий вироб. 

 Динаміка ускладнення проблеми використання природних ресурсів. 

 Ідеальна технологія отримання металу з руди. 

 Зміст НТП за К. Марксом. 

 Динаміка покращення показників парової машини. 

 Приклад недосконалості сучасних технологій. 

 

Задоволення своїх потреб сучасна людина виконує за допомогою 

техніки через виробничі технології за схемою: вилучення природного 

ресурсу  його переробка  транспортування  використання для 

виготовлення виробу  споживання виробу. В залежності від типу 

природного ресурсу та особливостей виробу принципова технологічна 

схема може відрізнятися від приведеної. Але завжди шлях від природного 

ресурсу до споживача (людини) лежить через ланцюг технологічних 

операцій, на кожній з яких спостерігається забруднення довкілля та 

витрати природних ресурсів. Оцінку цих витрат доцільно виконувати 

для всього ланцюга за значенням КВПР, а для окремої технологічної 

операції – за величиною ККД 

Рис 5.2. Показники мідної руди 

Розглянемо для прикладу технологічний ланцюг виробництва металу 

з руди. Вміст металу в руді, як правило, невеликий. По мірі використання 

―багатих‖ руд починають розробляти ―бідніщі‖. Як видно з рис. 5.2, за 

двісті років всі багаті мідні руди видобули і зараз використовують 

бідніщі в десять разів. Зрозуміло, що ―збідненої‖ руди для отримання 

тієї ж кількості металу потрібно більше, а це означає збільшення 
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Переробка залізної руди в чавун відбувається в доменній печі (домні), 

де під впливом високої температури усі складові руди розплавляються і 

розшаровуються відповідно до густини. Метал відокремлюється, а 

баласт скидається у вигляді газоподібних і рідких відходів, які після 

охолодження твердіють. 

Отриманий чавун – сплав заліза з вуглецем (3-4,5 %) – частково 

використовується для виробництва фасоного литва, а здебільше 

призначається для подальшої переробки в сталь – сплав заліза з 

вуглецем (до 2 %) та іншими легуючими металами. 

Для отримання литва розплавлений чавун заливають у литну форму, 

яка відтворює зовнішні конфігурації і розміри відливки (майбутньої 

деталі чи виробу), а порожнечі і отвори якої займають ливарні стержні. 

Литна форма і стержні робляться з формовочних матеріалів – суміші 

глини, піску, бетоніту, клею, фарби, замазки тощо. Після кристалізації 

відливки литну форму розбивають, а використані формовочні матеріали – 

перегорілі від впливу високої температури – вивозять на звалища 

твердих відходів. Під час заливки форми і її руйнування, а також 

очистки відливки від зовнішніх залишків формоутворюючих матеріалів 

у атмосферне повітря викидається значна кількість пилу і шкідливих 

газів. При масовому виробництві литну форму роблять роз’ємною 

металевою і використовують тривалий час. 

Рис. Д 1.4. Схема системи замкненої води: 
1 – промисловий споживач води; 
2 – очисна споруда; 
3 – охолоджувач технологічної води; 
4 – басейн очищеної технологічної води; 
5 – циркуляційний насос; 
А – гаряча, забруднена відпрацьована вода; 
В – шлам; 
С – холодоносій (атмосферне повітря, природна вода); 
Д – природна вода для компенсації втрат технологічної води на випаровування; 
Е – чиста охолоджена технологічна вода.  
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бідних руд до вмісту заліза 62-66 % відбувається на гірничо-
збагачувальних комбінатах, розташованих поруч з карьєрами. 

За рік у Кривбасі вилучається до 30 млн тонн залізної руди. Разом 

з рудою відкачується з надр біля 60 млн м3 високомінералізованих 

підземних вод, які накопичуються в поверхневих відстойниках-сховищах 

і періодично зливаються в річки. 

Рис. Д 1.3. Схема використання залізної руди 

Внаслідок використаної технології за багато десятиліть експлуатації 

під містом Кривий Ріг утворилися локальні пустоти загальним об’ємом 

6 км3, що призвело до просідання земної кори і проваль глибиною до 

тисячі метрів. Інфільтрація в ґрунтові і підземні горизонти сягає 

15 млн м3 за рік, що призвело до засолення земель і колодязів. У річки 

Інгулець та Саксагань зкинуто з відстойників (щорічно) по 50 тисяч тонн 

солей, серед яких переважає (75 %) NaCl. Використання через Інгулеціку 

зрошувальну систему ―підсоленої‖ води для поливу сільгоспкультур  

протягом декількох десятиріч призвело до засолення та деградації 

біля 60 тисяч гектарів зрошувальних земель. Споживання цієї води 

населенням підвищила рівень захворюванності на гепатит А. 

 Основи екології 

 

97 

об’єму як вилученої з літосфери руди, так і невикористаного баласту, 

який накопичується на поверхні землі у вигляді твердого й рідкого бруду. 

Очевидно, що ідеальною технологією була б така, яка б забезпечила 

отримання металу безпосередньо в рудному об’ємі. У такому випадку 

баласт залишається під землею, а вилучається невелика частка (декілька 

відсотків) рудної маси – саме метал. Така технологія дозволить звести 

до мінімуму порушення природної літосфери та підземних вод. 

За двісті років індустріальної діяльності людства завдяки використанню 

наукових досягнень, тобто внаслідок НТП, значно підвищилась 

ефективність технологій і техніки. При цьому враховуються лише 

економічні показники, на що влучно вказав К. Маркс: ―...на місце 

старих машин, інструментів, апаратів тощо заступають нові, більш 

ефективні і порівняно з розмірами своєї роботи більш дешеві‖. Вплив НТП 

на екологічні показники техніки і технологій цілеспрямовано до недавнього 

часу не враховувалися. Опосередковано цей вплив можна оцінювати 

через два широко відомі технічні показники – ККД, який враховує 

ефективність використання енергії, тобто природних енергоресурсів, і 

питома вага, якою оцінюється кількість матеріалу, що приходиться на 

одиницю потужності чи роботи (для енергообладнання, наприклад, 

кілограмів на кінську силу чи кВт). 

Розглянемо для прикладу показники суднових парових машин. Якщо 

у 1830 році ККД парової машини дорівнював 2 %, а питома вага 

750 кг/кінську силу, то у 1870 році вони складали 7 % та 200 кг/к.с. 

відповідно. У 1900 році ККД парової машини дорівнював 12 %, а 

питома вага 80 кг/к.с. 

Наведений приклад лише одне свідчення про значні можливості 

НТП, але враховуючи велетенські масштаби людської діяльності і її 

вплив на природу, а також виснаження природних ресурсів слід визнати 

людську техногенну діяльність як складову в системі ―людство – природа‖ 

у цілому недосконалою. Навіть найсучасніші технології завдають великої 

шкоди довкіллю. Наприклад, при виробництві 25-кілограмового комп’ютера 

створюється 63 кілограма відходів, з яких 35 % токсичні. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Проаналізувати рисунок 5.2. 

2. У чому причина погіршення якості руд з часом? 

3. Якими показниками оцінюється досконалість техніки? 

4. Що таке ККД двигуна? 
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5.3. Недостатній рівень екологічної освіти і культури людей 
 
 Подвійна причетність людини до стану довкілля. 
 Диференціація людей за відповідальністю за стан довкілля. 
 Значення екологічної культури і знань. 
 Хибність політики економічного пріоритету. 
 Актуальність питань екологічної освіти і культури. 
 
Кожна людина, незалежно від віку, освіти, професії, політичних і 

релігійних переконань, матеріального стану і місця в суспільстві 
причетна до проблеми погіршення стану природного середовища. 
Причетність ця має подвійний характер. З одного боку всі відчувають 
на собі погіршення показників довкілля, тобто погіршення умов 
існування. З іншого боку, кожен вносить свій – менший чи більший (в 
залежності від сфери діяльності, місця проживання та інших факторів) 
внесок у процес руйнування природної гармонії. Але далеко не всі це 
розуміють і не відчувають особистої відповідальності. 

З одного боку, відчуваючи на собі кризову ситуацію всі (майже 
всі) твердять, що треба щось робити. Але тільки мізерна частина 
людей розуміє, що треба робити і що може зробити конкретна особа. 
Причиною такої парадоксальної ситуації, коли всі згодні, що треба 
щось робити, і нічого не роблять, є недостатність спеціальних 
екологічних знань і культури. Культура не дозволяє людині бути 
байдужою, а знання дають можливість діяти найбільш ефективно. 

Розміри шкоди, що завдає природному середовищу конкретна 
людина залежить від сфери діяльності цієї особи. Наприклад, двірник 
спалюючи восени опале з дерев листя чи фермер, який підпалює 
стерню, наносять біосфері локальну травму. Вони не знають, що від 
високої температури загинуть мікроорганізми, висушиться шар ґрунту, 
загальмується процес утворення гумусу та інші природні процеси, 
порушаться умови існування багатьох представників флори і фауни 
тощо. Вони не знають, що більша частина поживних речовин та енергії, 
що містяться в опаді та пожнив’ї і повинні, згідно з природним колообігом, 
повернутися в ґрунт, при горінні викидається в повітря у вигляді гарячих 
шкідливих газів. Природний процес збагачення ґрунту замінюється 
процесом забруднення атмосфери. Фермер не знає, що бажаючи зробити 
собі добро, насправді завдає шкоду не лише природі, але і собі – 
родючість поля погіршується. 

І ще приклад. Головний інженер проекту гідроспоруди, керуючись 
існуючими інструкціями, порахував, що прибуток від виробництва 
електроенергії більший за втрати аграрників внаслідок затоплення земель. 
Декілька років після закінчення будівництва розрахунки виправдовувалися. 
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 вплив на клімат (теплове забруднення, парниковий ефект, кислотні 

опади тощо); 

 побічні ефекти (електромагнітні поля, шум тощо). 

Рис Д 1.2. Схема теплової електростанції: 
ГЕ – генератор електроенергії; ТП – турбіна парова; К – конденсатор; 

О – охолоджувач конденсатора; НО – насос охолодження; 

ПГ – парогенератор; ДЕ – джерело енергії; 

РЯ – реактор ядерний; НЦ – насос циркуляційний; 

1 – перегріта вода ядерного реактора; 2 – охолоджена вода ядерного реактора; 

               вода охолодження конденсату;               вода котельна (конденсат); 

              пара свіжа;               пара відпрацьована;               електромережа 

Тільки при підземному видобуванні вугілля на кожну тонну видобутого 
твердого палива в атмосферу викидається 0,42 кг пилу, 0,6 кг оксидів 

сірки, 0,11 кг оксидів азоту, 1 кг окислу вуглецю та інших інґредієнтів. 

При переробці однієї тонни нафти викиди містять 3,44 кг вуглеводів, 

0,89 кг оксидів сірки, 0,4 кг окислу вуглецю, 0, 09кг оксидів азоту, 
0,03кг сірководню. 

 

Чорна металургія 

На рис. Д 1.3 представлена схема технологї виробництва так званих 
―чорних металів‖ з залізної руди. Залізо – хімічний елемент, який за 

розпосюдженням в природі посідає друге місце, а за використанням (у 

вигляді сплавів) – перше. На долю сплавів заліза припадає 95 % всієї 

продукції з металів. Всесвітньо відомий Криворіжський залізорудний 
басейн (Кривбас) простягається з півдня на північ на 100 км смугою 

шириною 2-7 км та потужністю до 80 метрів продовж річок Інгулець, 

Саксагань та Жовта. Багаті руди (вміст заліза близько 50 %) знаходяться 
на глибині до 2,5 км і добуваються в шахтах, а бідні – близько до 

поверхні і добуваються відкритим карьерним методом. Збагачення 
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Україна, порівняно з іншими європейськими державами, дуже 

неефективно використовує енергію, про що свідчать наступні дані по 

відношенню ВНП (тис. дол. США) до енерговитрат (кг УП): Данія 10,0; 

Німеччина 7,7; Польща 1,7; Латвія 1,5; Росія 0,5; Україна 0,3. За 

останні роки енергоємність ВНП України збільшилась відносно рівня 

1990 р. таким чином: 1990 – 1,00; 1992 – 1,08; 1994 – 1,37; 1996 – 1,42; 

1998 – 1,41; 2000 – 1,26; 2001 – 1,14; 2002 – 1,09. 

На завершення розділу про енергетику розглянемо особливості 

типової для галузі споруди – електростанції (рис. Д 1.2). 

Електро-парова частина (рис. Д 1.2.а) однакова для всіх ЕС незалежно 

від палива (ДЕ). Електроенергія виробляється генератором ГЕ, який 

обертається турбіною ТП, що перетворює теплову енергію пари в 

механічну. Відпрацьована пара охолоджується та конденсується в 

конденсаторах К і циркуляційним водяним насосом подається в котел 

ПГ. Під впливом енергії горіння палива (вугілля, газу, мазуту) вода 

нагрівається і перетворюється в пару високої температури (біля 550 °С) і 

тиску (біля 250 атмосфер). Задача гідравлічного блоку К – О – НО 

полягає в розсіюванні в атмосферу енергії, яка відводиться в конденсаторі 

від пари. Це розсіювання відбувається за рахунок випаровування 

охолоджуючої води з поверхні ставка-охолоджувача, як це показано 

на рис. Д 1.2.а), або в спеціальної споруді – градирні. В електрику 

перетворюється лише третина підведеної енергії Еп, а 2/3 розсіюється 

в довкілля – в АЕС тільки у воду, а в ТЕС у воду і в повітря з 

відпрацьованими газами. 

У випадку використання в ЕС ядерного палива електро-парова 

частина доповнюється ядерним блоком (рис. Д 1.2.в). У котел ПГ 

енергія ДЕ подається у вигляді теплоти, стиснутої до 100-160 атмосфер, і 

нагрітої в ядерному реакторі до 250-290 °С води, яка постійно циркулює 

в так званому першому (радіоактивному) контурі. У ПГ температура 

води – теплоносія знижується на 20-33 градуси, завдяки чому вода в 

другому контурі випаровується, і пара під тиском 35-65 атмосфер і з 

температурою 230-280 градусів надходить до ТП. 

Негативний вплив енергетики на природне середовище виявляється у 

наступному: 

 споживання природних ресурсів (кисень, вода, земля під будовами 

і комунікаціями); 

 шкідливі викиди газів в атмосферу й забруднені скиди у водні 

об’єкти; 

 шкідливі тверді відходи, перш за все, радіоактивні; 

 порушення природних ландшафтів; 
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А через десятилітя постало питання – чи не можна все повернути 
назад. Бо водосховище замулилося, заросло, цвіте, якість води погіршилася. 
Риба майже зникла. Стік ріки зменшився, і виробництво електроенергії 
теж зменшилося. Піднявся рівень ґрунтових вод і затопив багато 
прилеглих до водосховища полів. Підтоплюються будівлі і промислові 
споруди. І ще багато чого. Описана картина – не фантазія. Це реальність 
сучасного Дніпра та інших рівнинних річок. 

У попередніх розділах книги приводилися приклади згубних для 
природи і людини наслідків використання рекомендацій фахівців, які 
не мали необхідних екологічних знань. Це отрутохімікати, бензинові 
присадки, ядерні реактори і багато іншого. 

Фатальні наслідки для України будуть мати рішення сучасних 
політичних і державних діячів, котрі керуються гаслом ―Відновимо 
економіку держави, а потім будемо вирішувати всі інші питання, серед 
яких і екологічні‖. Пріоритет економіки перед екологією, відокремлення 
виробничих питань від природоресурсних не дають змоги прийняти 
навіть раціональне рішення (не кажучи про оптимальне), бо не враховують 
дії багатьох важливих факторів. Врахування всіх факторів, тобто 
екологічний підхід дозволяють не просто відновити економіку, а 
обґрунтувати структуру цієї економіки, на практиці виконати структурну 
перебудову української економіки, розмови про яку ведуться вже 15 років. 
Саме відсутність комплексного підходу до перебудови економіки є 
причиною топтання на одному місці. Рішення, які приймаються, – 
випадкові, несистемні, а тому неефективні. 

Очевидно, що недостатність екологічних знань і культури, а не 
злий намір, частіше всього призводять до великої шкоди як природному 
середовищу, так і людям. Екологічні проблеми не можна вирішити без 
активної участі більшості жителів держави, яка можлива лише тоді, 
коли ця більшість буде мати необхідну культуру і відповідні знання 
про взаємозв’язки у природі, про вплив наших дій на сьогоденний та 
майбутній стан довкілля тощо. 

 
Контрольні запитання і завдання 

 
1. Чим пояснити причетність всіх без винятку людей до екологічних 

проблем? 
2. Обґрунтувати необхідність екологічних знань кожній людині. 

3. Доповнити приклади антропогенного негативного впливу на довкілля 

внаслідок недостатнього рівня екологічних знань і культури. 

4. У чому хибність принципу пріоритетності економіки перед 

екологією? 
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5.4. Споживацька психологія людини і суспільства 

 

 Людство – складова Біосфери. 

 Зміна людської психології після індустріальної революції. 

 Штучність “закону постійного зростання матеріальних 

потреб”. 

 Зміна мети економіки. 

 Природозгубні наслідки споживацької політики. 

 ООН про актуальність нової концепції людства. 

 

Вся історія людства невід’ємна від природи. Людина як біологічний 

вид тваринного світу є частиною біосфери, а не чимось зверхнім. І багато 

віків людський рід жив у повазі (і навіть у страсі) до природного довкілля, 

розуміючи його вирішальне значення для себе. Психологічний перелом 

відбувся після індустріальної революції. Принципи ―Людина – цар 

природи‖, ―Земля – для людей‖ та подібні керують сучасним суспільством. 

НТП породив у людей відчуття могутності, можливість досить легко 

задовольняти свої потреби за рахунок природних ресурсів. Філософи 

обґрунтували ―об’єктивність‖ постійного зростання людських матеріальних 

потреб, а політики взялися втілити цей ―закон‖ у практику. Життя 

більшості сучасних людей побудовано не на ідеї природних людських 

потреб, а на споживацьких принципах, на філософії насолоди. З 

дитинства людину привчають, що цінність речі залежить не від її 

зручності, необхідності, стану, а від модності, престижності. І що 

добиватися матеріального добробуту треба усякими засобами, не 

звертаючи увагу на довкілля – ні на природу, ні на людей. Ця 

філософія проявляється і на суспільному рівні у вигляді державної 

політики більшості країн (перш за все США). 

Зараз завдяки НТП можливості світової економіки перевищують 

людські потреби. Тому зацікавлена (відносно невелика) частка людства 

штучно стимулює споживацький попит. Економіка працює не на 

задоволення природних потреб споживача (людей), а на штучно 

створений попит. За рахунок цілеспрямованої пропаганди, яка реалізується 

через рекламу, кінофільми, статті, телепередачі тощо, споживачеві 

постійно прищеплюється філософія об’єктивної потреби у постійній 

зміні речей, приладів, техніки, споруд. 

Психологія людського егоїзму призводить до значно більших витрат 

природних ресурсів ніж це необхідно для цивілізованого існування 

людства, не кажучи вже про режим бережливого обмеженого природними 

потребами способу життя. Використання природних ресурсів збільшується 
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Наведені в табл. Д 1.1 і на рис. Д 1.1 дані характеризують 

загальнопланетарний стан енергетики. Кожен континент і держава 

мають свої особливості. У табл. Д 1.4 приведені дані ООН по споживанню 

енергії (в нафтовому еквіваленті на душу населення) у 1990 році, які 

свідчать про величезну різницю в рівнях енергозабезпеченості жителів 

Північної Америки (фактично США) і південних континентів. Для 

сотень мільйонів сільських жителів Африки, Південної Азії та Латинської 

Америки чи не єдиним джерелом енергії є деревина. Широко 

використовується біогаз, який виробляється в закритих ямах (метантенках) 

за рахунок бродіння твердих відходів домашніх тварин, птахів і людей. 

 

Таблиця Д 1.4. Споживання енергії за регіонами 

Споживан-

ня енергії 

(тонн/душу) 

Континент 

Північна 

Америка 
Європа СНД Океанія 

Латинсь-

ка 

Америка 

Азія Африка 

Всього 

енергії 
7,3 3,3 5,1 4,2 1,2 1,0 0,5 

Рідке 

паливо 
3,3 1,5 1,7 0,8 0,9 0,4 0,2 

Велика різниця і в балансі енергоносіїв. Наприклад, у США більше 

половини електроенергії виробляється на ТЕС за рахунок спалювання 

вугілля, а у Франції 70 % електрики дають АЕС. Для України характерним 

є велика доля природного газу, який використовується у всіх галузях. 

Дуже важливою властивістю енергетичної системи країни є якість 

використання енергії. Дані табл. Д 1.5 свідчать про велетенську різницю 

в ефективності енерговикористання в різних регіонах. 

 

Таблиця Д 1.5. Відносна енергозабезпеченість і рівень життя 

Об’єднання країн 

Показник 

Відносна енергозабезпеченість 
ІЛР – індекс 

людського 

розвитку 
на душу 

населення 

на одиницю 

валової 

продукції 

АТС – азіатсько-

тихоокеанський союз 
5,1 1,27 0,93 

ЄС – європейський союз 6,0 1,00 0,93 

ПАЗТ – північноамериканська 

зона вільної торгівлі 
12,0 1,95 0,94 

СНД – союз незалежних 

держав 
4,8 10,02 0,79 
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з роками за експотенційним законом, тобто за законом росту населення 

планети, але більш швидкими темпами. Наприклад, за останні сто 

років кількість людей збільшилася у чотири рази, а вживання води – у 

сім, видобуток природних енергоносіїв – у десять разів. 

Враховуючи постійне зростання кількості людей на Землі збереження 

споживацької психології неминуче призведе до швидкого вичерпання 

природних ресурсів і збільшення до недопустимого рівня забруднення 

навколишнього середовища. Необхідна термінова переорієнтація людства 

на психологію бережливості, обмеженості попиту природними потребами. 

Потреби людей треба привести у відповідність до можливостей природного 

середовища. 

У зв’язку з цим у документі ООН ―Порядок денний на XXI століття‖ 

(Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) відмічено: ―Однією з основних причин постійної 

деградації оточуючого середовища у всьому світі є структура споживання і 

виробництва, які не забезпечують стійкості – особливо в промислово 

розвинених країнах. Надмірні претензії, марнотратний стиль життя 

найбільш багатої частини людства величезним тягарем лягає на довкілля. 

Ми повинні розглянути питання про нові концепції багатства і 

процвітання.‖ 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. У чому сутність споживацької психології людства? 

2. Коли і внаслідок чого зародилась споживацька психологія? 

3. У чому помилковість “закону постійного зростання матеріальних 

потреб”? 

4. Хто стимулює споживацький матеріальний попит людей? 

5. У чому тупиковість сучасного шляху розвитку економіки? 

6. Обґрунтувати альтернативу сучасній споживацькій психології. 
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РОЗДІЛ 6. ПРИРОДА І ЛЮДСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 
 

6.1. Зміст і завдання соціальної екології 

 

 Дві програми поведінки людей. 

 Сутність соціології. 

 Три періоди розвитку людства. 

 Біологічне і соціальне в історії людства. 

 Соціальне значення агрокультурної революції. 

 Роль НТП в соціальних взаємовідносинах. 

 Природа і соціальні загальнолюдські проблеми. 

 Актуальність ноосферології. 

 

Серед питань, які охоплюють взаємовідносини людини і природи, 

можна виділити коло, у якому преволюють небіологічні стосунки. Тут 

люди постають не у вигляді біологічної спільноти, а як соціальне 

утворення, поведінка якого визначається колективними законами, 

правилами, традиціями, культурою тощо. З цього приводу академік 

Дубінін М.П. писав: ―Унікальність виду Homo Sapiens обумовлена 

тим, що на відміну від тварин цей вид поряд з генетичною програмою 

має завдяки наявності свідомості другу програму, яка визначає його 

розвиток у кожному наступному поколінні. Цю другу програму 

можна назвати програмою соціальної спадковості. Це інформація, яка 

міститься в знаряддях праці та інших предметах другої природи, в 

документальній, художній, образній, усній та інших формах.‖ 

Соціологія – це наука про закономірності розвитку і функціонування 

соціальних систем, які можуть бути глобальними (суспільство) чи 

частковими (група, сім’я). Розрізняють такі категорії: соціальні інститути 

(політична партія, церква, держава, право тощо.) чи соціальні групи (сім’я, 

етнос, об’єднання поселення тощо). 

Соціальна екологія виникла в 20-ті роки минулого століття в США 

(Р. Парк, Е. Берджесс, Р. Макензі та інші) як розділ соціології, у якому 

досліджувалися взаємозв’язки між людськими соціальними категоріями і 

середовищем їх існування. Метою американської соціоекології була 

розробка механізму розвитку людських цінностей, які б дозволили 

гармонізувати цілі й потреби людства з природним середовищем. 

Соціальне має в людському суспільстві глибоке значення. З цього 

приводу Тімірязєв К.А. писав: ―...природний відбір могутньо сприяв 

перемозі вищих інстинктів над нижчими. Совість – не що інше, як 

внутрішня боротьба між закоренілими інстинктами, між егоїзмом, який 
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залізничним транспортом. Частіше поклади знаходяться на глибині в 
сотні та тисячі метрів, і вугілля добувається шахтним способом в 
горизонтальних чи похилих каналах, пов’язаних між собою і поверхнею 
вертикальним каналом – шахтою. Для забезпечення необхідних умов 
праці в шахту подається свіже повітря та відкачуються шахтні води і 
гази. Часто перед відправкою споживачам видобуте вугілля частково 
очищується від баласту. 

Енергопотреби людства (табл. Д 1.1) забезпечуються за рахунок 
спалювання палива головним чином органічного походження. 

Ядерна енергетика, яка почала бурхливо розвиватись у 70-ті роки 
минулого століття, після Чорнобильської катастрофи різко зменшила 
темпи розширення. За думкою фахівців Інституту Всесвітнього 
Спостереження про прогрес до сталого суспільства (Доповідь ―Стан 
світу 2000”) “ядерна енергія, що колись вважалася альтернативною 
викопним видам палива, програла на кількох фронтах. Протягом 
наступних років очікується, що закриття застарілих атомних станцій 
перевищить введення в експлуатацію нових, які ще не будуються, тим 
самим буде розпочато етап повного припинення використання атомної 
енергетики. Електрика від джерела енергії, що колись описувалося як 
―занадто дешева, щоб міряти‖, тепер стали надто витратною, ―щоб її 
використовувати‖. 

Використання геліо- і вітроенергетики та інших ―нетрадиційних‖ 
джерел енергії збільшується, але їхній внесок до загальної кількості 
виробленої енергії поки що невисокий. 

За останнє десятиріччя минулого століття світового енергокористування 
характеризувалося за джерелами такими значеннями річного приросту (%): 
вітрова енергія – 22; сонячна енергія – 16; геотермальна енергія – 4; 
гідроенергія, нафта, природний газ – по 2; ядерна енергія – 1; вугілля – 0. 

Розглянемо схему розподілу світових потоків енергії. 
Як видно на рис. Д 1.1, більше половини нафтового палива у вигляді 

бензину, керосину та дизельного палива споживає транспорт. Теплові 
електростанція (ТЕС), промисловість і комунальне господарство 
споживають мазут – найважчу фракцію переробки нафти. 

Природний газ майже порівну надходить на промислові підприємства, 
у комунальне господарство та на електростанції. 

Половину вугілля споживають ТЕС, третину – промисловість (головним 
чином – металургія). 

Гідро- і атомна енергія використовується для виробництва 
електроенергії. На електростанціях всіх видів лише третина підведеної 
енергії перетворюється в електричну, яка широко використовується в 
промисловості й комунальному господарстві. 
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Як видно з табл. Д 1.2, у твердих природних енергоносіях значну 

долю складає баласт – волога і мінеральна частина (попіл). Склад по-

пелу приведено в табл. Д 1.3. 

 

Таблиця Д 1.3. Склад попелу природних енергоносіїв 

Вид палива 
Головні складові речовини (%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 

Деревина 2,5 4,0 4,0 44,0 9,0 6,0 

Сланці горючі 39,3 7,4 6,1 33,3 3,0 7,0 

Вугілля буре 37,7 37,8 15,8 4,1 1,5 3,0 

Антрацит 42,5 23,6 25,8 4,8 2,1 1,0 

У попелі, крім приведених головних складових, присутні різноманітні 
елементи і речовини в концентраціях, які значно перевищують вміст 
в земній корі завдяки накопичувальній властивості рослин – 
енергоутворювачів. Наприклад, якщо в земній корі на тонну міститься 
3 грами бору, то в попелі вугілля – 600 г, германію 7 і 100, миш’яку 2 і 500, 
урану 3 і 400, кобальту 18 і 300, берілію 6 і 300, молібдену 1 і 200, 
свинцю 16 і 100, цинку 83 і 200, срібла 0,1 і 2, нікелю 53 і 700, 
ванадію 150 і 2800 відповідно. При спалюванні мазуту в викидних 
газах міститься попіл такого складу (у відсотках): V2O5 – 30-36; Ni2O3 – 
8-10; MnO2 – 1; PbO2 – 0,5-1,0; Cr2O3 – 0,5-1,0; ZnO – 0,5-2,5; Al2O3 – 10, 
Fe2O3 – 3-10; MgO – 1-3; SiO2 – 10. 

Крім розглянутих властивостей природні енергоносії характеризуються 
технологічністю добування і переробки (підготовки), а також 
транспортабельністю. 

Природний газ піднімається з надр землі по свердловині внаслідок 
високого тиску в газоносному шарі і транспортується найдешевшим 
видом транспорту – трубопровідним. Для компенсації витрат енергії 
на переборювання сил тертя в трубах на магістральних газопроводах 
через кожну сотню кілометрів встановлені компресорні станції, у 
яких тиск газу підвищується на 60-100 атмосфер. 

Нафта піднімається із земних надр по свердловинах спеціальними 
насосами і транспортується різними способами – по трубопроводах, у 
залізничних цистернах, водним шляхом в танкерах. Як правило, 
разом з нафтою із покладу виходе попутний газ, відділення якого 
потребує додаткового устаткування. Споживачам поставляються 
нафтопродукти, які отримуються на нафтопереробних заводах. 

Вугілля добувається двома способами – кар’єрним і шахтним. 
Коли поклад розміщується близько біля поверхні ґрунту, вугілля 
добувається у відкритому кар’єрі і вивозиться автомобільним або 
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виник в індивідуальній боротьбі, і альтруїзмом – результатом соціального 

інстинкту, котрий, у свою чергу, зародився із материнської любові.‖ 

Суспільний інстинкт, який виник ще у тварин, дозволяв людям вести 

сумісну діяльність (захист від хижаків, колективне полювання тощо), 

явився природною біологічною передумовою виникнення моральних 

відчуттів, а пізніше – і моралі. Мойсеєв М.М. вважає, що протягом 

міліардів років еволюції її головним механізмом була внутрішня 

боротьба виду. Відігравши важливу роль на початку розвитку людини 

вона затухає. Зупиняється індивідуальний розвиток людського організму. 

Еволюція розвитку перейшла в інше русло – у боротьбу культур, 

класів, цивілізацій тощо. З часом соціальне в екології оформлювалося 

у вигляді правил поведінки людей по відношенню до природного 

довкілля. В історії відносин людства до природи розрізняються три 

періоди, які розділяються двома революціями. Перший період –  

найтриваліший – характеризується головним чином біологічними 

потребами людей. Соціальні категорії проявляються у процесі 

колективних дій – полюванні на звірів, захисті від нападу тощо. Всі 

мали однакове право на природні багатства, а нерівність членів племені 

пояснювалася лише індивідуальними якостями особи. Роди та 

племена жили віддалено і мало спілкувалися між собою. 

Соціальні взаємовідносини принципово змінилися після початку 

агрокультурної революції, коли примітивне збиральство та полювання 

почали доповнюватися розведенням тварин та отриманням рослинної 

продукції на обробленій землі. По-перше, стала можливою набагато 

більша щільність заселення території. По-друге, виник додатковий 

продукт; з’явилась можливість виробляти більше, ніж споживаєш. І 

останнє – виникла власність (ділянка землі, тварини тощо), яка давала 

можливість власникові отримати більше особистих благ (головним 

чином, за рахунок природи). 

Індустріальна (технічна, промислова) революція різко збільшила 

диференціацію людства по відношенню до природи. Переважне право 

природокористування отримали не лише окремі соціальні групи, а й 

соціальні інститути – держави, міжнаціональні корпорації тощо. Крім 

того, завдяки могутності техніки у людства в цілому з’явилося 

зверхнє ставлення до природи, що значно віддалило людей від неї. 

Науково-технічний прогрес за двісті років принципово змінив 

взаємовідносини між людством і природою. Вибухово збільшилась 

кількість людей. Значно зросло споживання природних ресурсів 

пересічним землянином. Відповідно збільшилось забрудненя природного 

середовища відходами антропогенної діяльності. 
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У сучасних умовах, коли виникає реальна проблема виживання 

людства, чи не найважливішою характеристикою суспільства стає його 

уміння розкрити спроможність зберігати і розвивати життя на планеті, 

його спроможність запобігати конфліктам як в державі, так і між 

державами. Забезпечення екологічної стабільності вимагає перегляду 

звичних приорітетів. Інтереси економіки повинні поступитися проблемі 

взаємовідносин людини і природи. Для чого людям ефективна з точки 

зору економіста, промисловість і висока продуктивність праці, якщо 

вони не мають умов існування в природному середовищі? Реальний стан 

речей вимагає перегляду наших уявлень про характер протиріч, з якими 

мають справу люди, і висуває на перше місце проблему взаємовідносин 

людства і середовища його існування. Як наслідок, на передній план 

починають виходити інтереси загальнолюдські, які стосуються всіх 

людей, незалежно від їх класової, національної чи релігійної належності. 

Це має велетенське значення, бо гальмує антагоністичні тенденції і 

створює передумови для заміни ―ідеології протистоянь‖ ―компромісним 

способом мислення‖. 

Мета розвитку людства – досягнення певного стану біосфери через 

якийсь час. Ні кількість виробленої продукції, ні продуктивність праці, 

ні об’єм валового національного продукту на душу населення не 

можуть бути метою людської діяльності. Це лише засоби досягнення 

мети, з використанням яких шляхом екологічного планування можна 

досягти мети – ноосфери (у розумінні В.І. Вернадського). Людство 

епохи ноосфери, яке здатне забезпечити гармонійний розвиток людини і 

оточуючого середовища повинно мати раціональну організацію і 

високий рівень освіти, культури, інтелігентності членів, які б дозволяли в 

ім’я загальнолюдських цінностей піднятися над особистим, корпоративним 

чи національним егоїзмом. М.М. Мойсеєв вважає, що для переходу в 

епоху ноосфери необхідні чотири передумови – нові знання, нове 

мислення, нова мораль і колективні рішення. 

Система взаємозв’язків між людським суспільством і природним 

середовищем – це складна динамічна структура, у якій біологічні 

компоненти отримують адекватну інтерпретацію лише у зв’язку з 

соціальними факторами – освітою, культурою, добробутом, безпекою 

тощо. Задачами соціоекології є теоретичне обґрунтування біосоціальної 

природи людини і аналіз процесу дестабілізації людства в сучасних 

умовах, вивчення системи взаємозв’язків між соціальними й просторовими 

факторами, розробка механізмів екологічної оптимізації соціальної 

діяльності тощо. 
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палива до споживача, використання з метою отримання тепла, електрики, 
механічної сили тощо. 

Джерелами енергії є природні енергоносії: вугілля, нафта (після 
переробки в нафтові види палива), газ, деревина, залишки сільсько-
господарських рослин, торф, радіоактивна руда після переробки в 
ядерне паливо, рух водних мас, вітер та сонячні промені. У табл. Д 1.1 
приведені дані про використання енергоносіїв в кінці минулого століття. 

 
Таблиця Д 1.1. Світове споживання природних енергоносіїв 

Рік 

Вид енергоресурсів (%) Всього 

нафта газ вугілля 
ядерна 

енергія 

гідроенергетика 

та інші відновл. 

джерела 

млрд 

т.у.п 
% 

1990 39,0 21,5 26,0 5,9 7,6 12,465 100 

2000 40,4 22,8 21,8 6,5 8,5 14,110 100 

У табл. Д 1.2 приведені головні показники палива, зокрема енергетична 
спроможність (теплота горіння) Q. 

Природний газ є сумішшю вуглеводневих газів – метану СН4 (80-97 %), 
етану С2Н6 (1-4 %), пропану С3Н8 (0,2-1,7 %), бутану С4Н10 (0,1-0,8 %) 
та азоту N2 (1,2-14,5 %) і вуглекислого газу СО2 (0,1-0,3 %). Густина 
природного газу 0,73-0,88 кг/м3, теплота горіння 8000-8500 ккал/м3. 

Енергетична спроможність ядерного палива у мільйони разів більша, 
ніж в органічних. 

Для спрощення порівняльних розрахунків користуються умовними 
величинами – тонна умовного палива (ТУП), яке має Q = 7000 ккал/кг 
і нафтовий еквівалент (НЕ) з Q = 10500 ккал/кг. 
 

Таблиця Д 1.2. Показники палива 

Вид 

палива 

Склад (%) Q 

(ккал/кг) 

Воло-

гість 

% 

Попіл 

% 

Гус-

тина 

кг/дм3 С Н О N S 

Деревина 51 6,1 42,3 0,6 0 2400 40 1,0 0,60 

Торф 56 6,0 35,5 2,5 0 2500 50 7,5 1,06 

Вугілля 

буре 
68 6,0 22,5 1,5 4,0 7300 33 35 1,40 

Антрацит 87 5,0 5,0 1,0 2,0 8000 5 13 1,60 

Бензин 85 14,9 0,05 0 0 10450 1 0 0,73 

Дизельне 

паливо 
86 13,5 0,1 0,1 0,3 10900 2 0 0,90 

Мазут 86 11,0 0,1 0,1 3,0 9500 3 0,3 0,99 



Д 1. ДЕЯКІ ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Питання впливу промисловості на природне довкілля частково 

розглянуто в пункті 5.2. Проаналізуємо більш докладно вплив окремих 

видів інженерної діяльності людства на оточуюче середовище. 

Промисловість складається з двох груп галузей – добувної та обробної. 

Добувна промисловість – це підприємства з видобування гірничо-

хімічної сировини, руд чорних і кольорових металів та нерудної 

сировини, нафти, газу, вугілля, торфу, сланців, солей, будівельних 

матеріалів, а також підприємства експлуатації лісу, вилову риби та 

інших морепродуктів. До обробної промисловості належать підприємства з 

виробництва чорних і кольорових металів, хімічних і нафтохімічних 

продуктів, машин, обладнання, будівельних матеріалів, продуктів легкої 

та харчової промисловості, а також підприємств з ремонту промислових 

виробів. 

Добувні галузі дають біля 13 % світової промислової продукції, з 

яких більше половини приходиться на добування нафти. Обробні 

галузі виробляють переважну кількість промислової продукції, серед 

якої перше місце (майже половина виробів) посідають вироби 

електроенергетики, машинобудування і хімічною промисловістю. 

Харчова, текстильна, взуттєва, поліграфічна та целюлозно-паперова 

галузі дають четверту частину. Металургійна галузь, промисловість 

будівельних матеріалів та деревообробна складають приблизно 12 %. 

 

Енергетика 
Як неодноразово вказувалося раніше, життя людей неможливо без 

використання енергії, що робить енергетичну промисловість провідною 
галуззю. Енергетика в широкому розумінні включає в себе добування 
природних енергетичних ресурсів, їх переробку в паливо, транспортування 

ЧАСТИНА 2. ДОДАТКИ 

ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ 

ЕКОЛОГІЇ 
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Контрольні запитання та завдання 

 

1. Що таке соціологія? 

2. Що таке генетична програма соціального наслідування? 

3. Мета соціоекології? 

4. Перелічити задачі соціоекології. 

5. Проаналізувати характерні етапи в соціоекологічній історії 

людства. 

6. У чому соціальні особливості антропогенної (індустріальної) 

революції? 

7. Описати особливості сучасного періоду розвитку людства з 

позицій соціоекології. 

8. Що є метою розвитку людства? 

9. Передумови переходу в епоху ноосфери. 

 

6.2 Основи управління природокористуванням 

 

 Сутність природокористування. 

 Класифікація систем управління природокористуванням. 

 Типи прямої системи управління природокористуванням. 

 Типи непрямої системи управління природокористуванням. 

 Схема управління природокористуванням. 

 Організація управління природокористуванням в представницькій 

гілці влади. 

 Організація управління природокористуванням у виконавчій 

гілці влади. 

 Організація управління природокористуванням у судовій гілці влади. 

 Методи управління природокористуванням. 

 Особливості примусового методу управління. 

 Особливості економічного методу управління. 

 Схема управління природокористуванням підприємством. 

 Нормування забруднення природного середовища. 

 Завдання екологічної експертизи. 

 Об’єкти екологічної експертизи. 

 Участь громадськості в управлінні природокористуванням. 

 

Під природокористуванням розуміється практика використання 

людьми природного середовища та інших природних ресурсів. Управління 

природокористуванням (УПК) є частиною загальної системи управління 

суспільством. На рис 6.1 приведена схема класифікації систем управління. 
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Контрольні запитання і завдання 

 

1. Проаналізуйте історичне підґрунтя існування біосферних законів. 

2. Перелічіть основні біосферні закони. 

3. Чим відрізняються біосферні закони від галузевих, зокрема 

біологічних? 

4. Обґрунтуйте сутність всіх біосферних законів. 

5. Опишіть докладно зміст рис. 7.1. 

6. Наведіть приклади дії біосферних законів у природі (суспільстві, 

економіці). 
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Еволюційні залежності Y = f(Х) в діапазоні 0-Хa у природному і 

штучному середовищі мають різноманітний характер. Для прикладу, 

на рис. 7.2. розглянуто два варіанти: 1 – прямолінійна залежність, яка 

характерна для фізичних і хімічних процесів (збільшення напруги 

внаслідок зростання сили, вплив швидкості руху на стік води тощо) 

та 2 – логістичне рівняння, згідно з яким збільшується чисельність 

особин популяції чи виду, ефективність науково-технічних рішень 

тощо. При перевищенні критичного значення Хa закономірність різко 

змінюється, і процес може піти будь-яким шляхом. Зокрема, для 

біологічних угрупувань чисельність особин може різко зменшитися 

(лінія 3), прийняти регульовано коливальний характер (крива 4), 

повторити логістичну фазу на більш високому рівні (лінія 5). Останнє 

можливо у разі отримання популяцією додаткових властивостей, чи 

заміни її більш пристосованою до умов популяцією. 

Визначимо закон еволюційно-біфуркаційного розвитку: еволюційний 

процес розвитку системи обмежено критичними параметрами, які 

відповідають стану біфуркації (невизначеності); подальший процес 

розвитку непередбачений. 

 

Закон емерджентності 

Emergene (лат.) – виникнути, з’явитися. Мова йде про давно підмічену 

закономірність появи нових властивостей у цілого, порівняно з 

властивостями складових частин. Властивості цілого (системи) неможливо 

звести до суми властивостей його частин. У більш крупних одиниць 

(систем) виникають нові – емерджентні – властивості, яких не було на 

попередньому рівні в підсистемі. Ціле характеризується сукупними і 

емерджентними властивостями. Наприклад, зграя вовків має, окрім 

таких властивостей вовка, як швидкість, витривалість, сила тощо, 

додаткову здібність колективного полювання, котра проявляється в 

оточенні жертви чи загоні її в підготовлену пастку. 

Великим різноманіттям емерджентних властивостей розрізняються 

людські угрупування (соціальні утворення), метою створення яких є 

вирішення саме емерджентних задач. Те ж саме стосується штучних 

технічних споруд. 

Чим складніша система, тим більшого значення набувають її 

емерджентні властивості. З цього приводу Голубець М.А. пише: ―Тому 

підходи до аналізу структурно-функціональної суті та еволюції біосфери, 

критерії та розмірності оцінки цього складного глобального явища мають 

бути адекватними його обсягові, а не запозиченими з характеристик 

нижчих ступенів чи рівнів організації‖. 
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На рис 6.2 представлена схема державного управління в Україні, що 
базується на розподілі органів управління на три гілки. Безпосередньо 
і постійно в ВРУ законотворчими питаннями УПК займається Комітет з 
питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи. Тут готуються проекти Законів України 
з означених питань. У місцевих Радах в залежності від кількості 
депутатів можуть бути комісії чи групи депутатів, які займаються 
питаннями природокористування на своїй території. Зокрема вони 
розробляють проекти територіальних постанов, правил, нормативів, 
які приймаються на сесії відповідної Ради. 

  Гілка влади 

  представницька виконавча судова 

Рівень 

управління 

державний ВРУ КМУ ВСВ 

регіональний   ТОУ ТОП 

місцевий МРД МВО СВМ 

Рис 6.2. Схема управління: 
ВРУ – Верховна Рада України; МРД – місцеві Ради депутатів; 

КМУ – Кабінет Міністрів України; ТОУ – територіальні органи управління; 

МВО – місцеві виконавчі органи; ВСВ – Верховна судова влада України; 

ТОП – територіальні органи правосуддя; СВМ – судова влада на місцях 

Для практичної реалізації Законів, рішень та інших документів, 

прийнятих представницькими (законодавчими) органами влади, необхідна 

розробка низки робочих документів (постанов, наказів, програм тощо), 

організація та контроль їх виконання. Це функція виконавчої гілки влади. 

На державному рівні (КМУ) до УПК причетні всі міністерства й 

відомства відповідної галузі діяльності. Але для них цей напрямок 

роботи не є головним. Лише діяльність Міністерства екології та природних 

ресурсів України повністю присвячена УПК. Воно виконує координацію 

дій всіх міністерств та відомств у напрямку природокористування та 

реалізації державної екологічної політики. 

На регіональному рівні виконавча влада виконує управління 

окремими природними об’єктами, розміри яких перевищують розміри 

адміністративних областей. Наприклад, Державний комітет водного 

господарства управляє використанням річкових вод за басейновим 

принципом через Дніпровське, Дністровське, Південно-Бузьке басейнові 

водогосподарські об’єднання. Міністерство екології та природних 

ресурсів має державні інспекції охорони Чорного і Азовського морів. 

На місцевому рівні в масштабах області, міста, району здійснюється 

подвійне УПК – з одного боку місцевими підрозділами Міністерств (і, 
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перш за все, Мінекології), з другого – виконавчою владою відповідної 

території. 

Контроль за виконанням природоохоронного законодавства виконують 

природоохоронні органи – суди, прокуратура, СБУ, міліція – у межах 

держави і адміністративних територій. Крім того, існують регіональні, 

так звані міжрайонні спеціалізовані екологічні прокуратури. 

Люди дійшли до необхідності управляти своїм відношенням до 

природи відносно недавно. На практиці це виявилося дуже складним 

внаслідок багатьох причин, зокрема таких: 

 більшість споживачів природних ресурсів не відчувають 

негативних наслідків добування, яке зосереджене на невеликій 

території (акваторії), як правило віддаленій від споживача. 

Вказане посилюється тим, що майже всі природні ресурси 

доходять до споживача в переробленому до напівфабрикату 

або навіть у вигляді кінцевого виробу; 

 економічна оцінка природних ресурсів не може врахувати всі 

необхідні фактори. Ринок реагує лише на споживацьку цінність 

продукту, яка в сучасному суспільстві не завжди адекватна життєвій 

потребі людини. Не враховується також здатність природи 

відновлювати ресурси і темпи самопоновлювання. 

Внаслідок вказаного УПК весь час змінюється і вдосконалюється. 

Йде постійний пошук найкращого варіанта. Існуючі в різних державах 

ситеми УПК являють собою сполучення трьох методів УПК – примусового, 

економічного і морального – у різних пропорціях. 

Примусовий метод реалізується шляхом встановлення обмежень 

на природокористування і забруднення НПС у вигляді державних 

стандартів, галузевих нормативів, норм, квот, ліцензій тощо. 

Економічний метод передбачає оплату за користування природними 

ресурсами та забруднення НПС в диференційній формі – значне збільшення 

ціни у випадку перебільшення ліміту, а також штрафні санкції за 

аварійні ситуації. У користувача ресурсу є вибір і можливість мінімізувати 

фінансові витрати за рахунок зменшення споживання природного 

ресурсу шляхом його багаторазового використання завдяки спеціальному 

обладнанню, наприклад, система зворотнього (циркуляційного) 

водозабесечення. Те ж саме стосується обладнання для очистки викидів 

і скидів. Забруднювач сам вирішує, що йому економічно вигідніше – 

платити більше за неочищені викиди (скиди) чи вкласти гроші в очисні 

споруди і менше платити за забрудненя. До економічного методу 

також належить державна політика стосовно пільгового інвестування 

екологічних проектів, пільгового оподаткування ―екологічно чистих‖ 
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Закон еволюційно-біфуркаційного розвитку 
Вчені давно шукають причини виникнення явищ, які неможливо 

пояснити теорією еволюції Ч. Дарвіна. Наприклад, чому комахи виникли 
раніше і без будь-яких еволюційних предків? Чому мільярд років 
тому з’явилися багатоклітинні творіння, якщо попередніх 3 мільярди 
років на Землі не було нічого, окрім бактерій і одноклітинних рослин? 
Відбувся якійсь зсув: раптом виникло багато розвинених представників 
водної стихії, деякі з яких навіть мали тверду зовнішню оболонку. 
Вчені назвали це явище ―вибухом живих творінь‖. 

Мойсеєв М.М. описав явище ―дивного аттрактора‖ – коли подальший 
розвиток якогось процесу практично перестає визначатися минулим 
станом, коли невеличке відхилення від наявного може мати які завгодно 
значні наслідки. Гілка згинається і повертається до попереднього 
стану під впливом різних сил до якоїсь межі. Якщо сила перейде цю 
межу – гілка зламається – але де і як, передбачити майже неможливо. 

Аналізуючи розвиток біосфери, деякі вчені стверджують, що нові 
організми виникають не внаслідок еволюційного відбору, а в результаті 
одномоментних стрибкоподібних змін. Велике значення в цьому процесі 
відіграє таке явище, як мутація. 

Напружений суспільний стан державі вдається компенсувати різними 
заходами до певної межі. При переході межі відбувається бунт 
(революція, контрреволюція), наслідки якого передбачити неможливо – 
хто прийде до влади, і якою буде держава невідомо. 

Кожен новий напрямок НТП кінець кінцем вичерпує свої можливості 
і змінюється іншим. Наприклад, в енергетиці парова машина, незважаючи 
на значне покращення показників за вікову історію існування, у середині 
ХХ століття була замінена турбінами та ДВЗ. Зараз вдосконалення 
йде шляхом створення комбінованих установок. Про наступний крок 
в енергетиці сьогодні можна лише полемізувати. 

На рис. 7.2 приведена ілюстрація закону. 

Рис. 7.2. Еволюційно-біфуркаційні закономірності 
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значеннями називають екологічною валентністю організму по відношенню 
до конкретного фактору. 

Очевидним є раціональне співвідношення форми і розмірів біологічної 
особини з її масою, які склалися внаслідок багатовікової еволюції в 
певних умовах довкілля. Всяке значне відхилення якогось показника 
в бік перевищення чи зменшення від нормального внаслідок якихось 
причин (мутація, селекція) смертельне. 

Такий же результат спостерігається в разі порушення оптимальної 
кількості в популяції. 

Фатальним для живого є відхилення від певних діапазонів таких 
чинників, як температура, тиск та інші. 

Не смертельним, але сильно впливовим на ефективність системи 
управління є порушення оптимальної кількості підлеглих у керівника 
чи кількості підрозділів. 

Економічно збитковим і екологічно небезпечним виявилося 
спорудження гігантських штучних технічних систем – гідроенергетичних 
комплексів, централізованих систем енергозабезпечення та інше. 

Закон оптимальності узагальнимо до такої форми – ніяка система чи 
чинник системи не може перевищувати або бути меншим критичних 
величин. 

 

Закон Вернадського 
Вернадський В.І. довів, що міграція хімічних елементів на Землі 

здійснюється під переважним впливом живої речовини. 
Богданова Т.Л. так формулює цей закон: міграція хімічних елементів 

на зеленій поверхні і в біосфері в цілому здійснюється за участю живої 
речовини (біогенна міграція) або протікає у середовищі, геохімічні 
особливості якого обумовлені живою речовиною, як тією, яка і зараз 
населяє біосферу, так і тією, яка діяла на Землі протягом всієї 
геологічної історії. 

Не дивлячись на постійну міграцію хімічних елементів внаслідок 
природного руху гідросфери, літосфери і атмосфери, що переміщують 
велетенські маси речовин, головною рушійною силою є живе. 

Якщо річки виносять за рік у моря та океани 2·1010 тонн твердої 
речовини, то біомаса, яка переміщується сама і постійно поновлюється, 
складає 1025 тонн. Вуглецю в організмах на порядок більше, ніж у 
земній корі. Протягом року жива речовина переміщує масу газів, яка 
в декілька разів перевищує вагу атмосфери. 

Вплив живої речовини на міграцію хімічних елементів не обмежується 
кругообігом біомаси. Часто рослини і тварини змінюють процеси 
руйнування поверхні літосфери (вивітрювання, ерозія, розлив та інше). 

 Основи екології 

 

109 

підприємств тощо. Головним в економічному методі є перехід від 

безкоштовного до платного користування природними ресурсами і 

грошова компенсація за забруднення НПС. На сьогодні в Україні 

безкоштовними залишаються такі природні ресурси, як морська вода, 

атмосферне повітря, мінеральні ресурси особистого споживання. 

Найскладнішими у використанні економічного методу є встановлення 

ціни за використання природного ресурсу і за забруднення НПС. 

Внаслідок постійного погіршення стану довкілля вартість природних 

ресурсів невпинно зростає. Наприклад, якщо аграрний капітал 

представити як суму трьох складових – вартості землі, основних 

виробничих фондів та оберненого капіталу (включаючи заробітну 

платню), то перша складова в структурі є переважаючою. У США 

вона дорівнює 0,6, а в Бельгії, Голландії, Японії сягає до 0,8. 

Моральний метод УПК передбачає дію споживача природного 

ресурсу (забруднювача НПС) на зменшення шкоди природному 

довкіллю, що стимулюється не економічними чи примусовими важелями, 

а добровільно внаслідок розуміння важливості екологічних проблем і 

бажання зробити свій внесок (можливо навіть всупереч економічній 

вигоді). У більшості країн світу влада і громадськість не залишаються 

байдужими до таких вчинків. 

Шкода природньому середовищу завдається локально – конкретним 

виробництвом, населенним пунктом, технічним об’єктом. Тому дуже 

важливою є локальна ланка УПК. На рис. 6.3 приведена спрощена 

схема управління об’єктом природокористування на місцевому рівні. 

Природне 

середовище 

споживання 

забруднення 

Нормативні державні, галузеві, місцеві вимоги 

Орган місцевого управління 

Об’єкт управління 

Рис. 6.3. Схема УПК підприємством: 
                      технологічні зв’язки;                                контрольні зв’язки; 

                      управлінський зв’язок 
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Підприємство через технологічні зв’язки споживання природних 

ресурсів і забруднення скидами (викидами) пов’язане з природним 

середовищем. Орган управління контролює ці два процеси і стежить 

за станом природного довкілля. Управління підприємством здійснюється 

шляхом видачі йому лімітів і квот на споживання ресурсів та розмірів 

платні за їх використання, а також гранично допустимих величин 

скидів забруднювачів у воду (ГДС) і викидів у атмосферне повітря 

(ГДВ). Встановлюється також плата за скиди і викиди та розміри 

платні за тверді відходи. 

Контролюючи постійно стан природного середовища орган управління 

у разі значного його погіршення (наприклад внаслідок екстремальної 

ситуації) може обмежити діяльність підприємства шляхом зміни ліміту 

на споживання відповідного природного ресурсу чи розміру скиду 

(викиду). Орган управління керується у своїй діяльності діючими 

державними, галузевими та місцевими нормативними вимогами. Для 

прикладу в таблиці 6.1 наведені нормативи по забрудненню води. 

У випадку, коли підприємство є джерелом декількох забруднюючих 

речовин, розрахунок значень їх ГДС (чи ГДВ) повинен виконуватися 

за залежністю 

ГДС1/ГДК1 + ГДС2/ГДК2 + ... + ГДСк/ГДКк  1 

Тут: 1, 2, ... , К – тип забруднюючої речовини. 

 

Таблиця 6.1. Летальна концентрація у воді 

Біологічний 

об’єкт 

Забруднювач 

Нафтопродукти 

(мг/л) 

Свинець 

(мг/л) 

Ртуть 

(мкг/л) 

Мідь 

(мкг/л) 

Риба 

Мальки 

Дафнії 

16 

1,5 

0,1 

0,1-1,0 

– 

– 

0,05 

0,01 

– 

5-10 

– 

– 

Як видно на рис 6.3 у системі управління значне місце належить 

контрольним зв’язкам, які реалізуються через системи моніторингу. 

Моніторинг – це сукупність засобів, які дозволяють вимірювати 

значення показників природних чи штучних процесів, накопичувати й 

аналізувати дані вимірів, прогнозувати подальшу поведінку цих процесів. 

Останнім часом все більшого поширення набуває такий інструмент 

УПК як екологічний аудит, котрий системно охоплює всі питання 

екологічної оцінки діяльності підприємства, удосконаленя засобів 

регулювання впливу підприємства на довкілля та оцінки його інвестиційної 

привабливості. 
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повернутися до колишнього стану, який відтворився у ряді його 

предків. Г.Ф. Гаузе законом конкурентного виключення підтвердив 

уявлення Ч. Дарвіна про несумісність конкуруючих видів і повне 

витіснення одним з видів конкурентів з екологічної ніши. 

Значення конкуренції для еволюції аналізувалося не лише в 

природничих науках, а й в соціології. Визнаючи вирішальну роль 

техніки в розвитку людства, К. Маркс писав, що ―...на місце старих 

машин, інструментів, апаратів тощо повинні приходити нові – більш 

ефективні і порівняно з розмірами своєї роботи більш дешеві‖. 

Розглядаючи питання мирної боротьби соціалізму з капіталізмом 

Ленін В.І. вказував на необхідність забезпечити ―...найвищу продуктивність 

праці вільних, організованих робітників, озброєних передовою технікою, 

створеною за останнім словом сучасної науки‖. Тим самим підкреслені 

шляхи і засоби конкурентної боротьби в людському суспільстві: 

демократизація, ефективне управління, науково-технічний прогрес. 

Історія розвитку людства підтверджує вирішальну роль конкуренції в 

забезпеченні прогресивного руху соціальних утворень будь-якого типу: 

політичних, державних, економічних, організаційних тощо. Змагання 

між собою різних форм власності, методів управління підприємствами, 

державами, соціальними утвореннями, політичних програм та інших 

людських інститутів забезпечують еволюцію homo sapiens. 

В узагальненому вигляді закон різноманіття і конкуренції викладемо 

так: прогрес (вдосконалення) можливий лише внаслідок змагання різних 

форм організації; у конкуренції перемагає та система, яка найбільше 

накопичує та найефективніше використовує матерію, енергію та інформацію. 

 

Закон оптимальності 

Дослідники живої природи здавна відмітили залежність організмів 

від сили впливу будь-якого зовнішнього фактору. У 1840 році вийшла 

книга німецького хіміка-органіка Ю. Лібіха ―Органічна хімія в її 

використанні в землеробстві і фізіології‖, у якій, зокрема, вказується 

на те, що витривалість організму визначається найслабшою ланкою у 

ланцюзі його потреб (закон мінімуму Ю. Лібіха). 
Результат дії фактору залежить, перш за все, від інтенсивності 

його прояву. Як недостатня, так і надлишкова дія фактору негативно 
впливає на життєдіяльність організму. Сприятлива сила дії називається 
зоною оптимуму (толерантності) екологічного фактору, або просто 
оптимуму для організмів даного виду. Максимальне й мінімальне 
значення фактору, які ще витримує організм – це критичні точки, за 
межами яких існування організму неможливе. Діапазон між критичними 
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Механізм внутрішнього регулювання в екосистемах будь-якого рівня 

дозволяє системі компенсувати зовнішні впливи за рахунок зворотних 

реакцій опору та пристосування і підтримувати так звану ―динамічну 

рівновагу‖, тобто коливання стану навколо середнього рівня. У випадку, 

коли екосистема не спроможна підтримати стан динамічної рівноваги 

внаслідок надкритичного зовнішнього впливу чи ланцюгової реакції, 

викликаної помірним впливом, встановлення стану динамічної рівноваги 

відбувається на більш високому ієрархічному рівні, аж до біосферного. 

Закон внутрішньої динамічної рівноваги за Реймерсом виглядає 

так: речовина, енергія, інформація та динамічні якості екосистем 

взаємопов’язані настільки, що будь-яка зміна цих показників тягне за 

собою структурно-функціональні, кількісні та якісні зміни інших 

показників, але не зумовлює речовинно-енергетичної, інформаційної 

чи динамічної розбалансованості цих систем, тобто вони повертаються 

до нової внутрішньої динамічної рівноваги. 

Е. Трібіс визначив закон внутрішньої динамічної рівноваги таким 

чином: зміна будь-якого елемента екосистеми викликає дисбаланс, 

який спричиняє до зміни й інших елементів системи або до переміни 

в біосферній ієрархії. 

 

Закон різноманіття і конкуренції 

Найбільш відомими законами біології є положення вчення Ч. Дарвіна. 

Ще в стародавні часи грецькі філософи вказували на наявність в 

живій природі таких явищ, як відбір (Емпідокл) і боротьба за існування 

(Лукрецій). У рік народження Ч. Дарвіна (1809) видано книгу Ж.Б. Ламарка 

―Філософія зоології‖, в якій звернено увагу на мінливість живих 

організмів і спадковість змін. 

Ч. Дарвіну вдалося узагальнити матеріали багатовікових спостережень 

великої кількості вчених і науково обґрунтувати теорію еволюції 

органічного світу. Відповідно до вчення Ч. Дарвіна основними факторами 

еволюції є спадкова мінливість, боротьба за існування й природний добір. 

Сучасні форми рослин і тварин беруть початок від первісних 

простих організмів, які поступово зазнавали змін, що передавалися із 

покоління в покоління. У боротьбі за існування в природних умовах 

виживають найбільш пристосовані. Природним добором зберігаються 

будь-які життєво важливі ознаки, які в цілому діють на користь 

організму і виду, у результаті чого утворюються нові форми і види. 

Обов’язковою умовою добору внаслідок конкурентної боротьби є 

наявність різноманіття видів і організмів. Спадкова мінливість згідно 

із законом Л. Долло необернена – організм (вид, популяція) не може 
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Як показано на рис. 6.3, органи управління у своїй діяльності керуються 

нормативною документацією, розробка якої є предметом екологічного 

права – міжнародного та державного. 

Важливою та ефективною формою УПК є проведення екологічної 

експертизи матеріалів запроектованого виробництва чи існуючого 

підприємства. Згідно із Законом України ―Про екологічну експертизу‖ (1995р) 

її метою є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності 

на стан НПС та здоров’я людей, а також оцінка ступеня екологічної 

безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих 

територіях і об’єктах. 

Основними завданнями екологічної експертизи є: 

 визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої 

чи здійсньованої діяльності; 

 організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об’єктів 

екологічної експертизи; 

 встановленя відповідності об’єктів експертизи вимогам екологічного 

законодавства, санітарних норм і правил; 

 оцінка впливу діяльності об’єктів екологічної експертизи на 

стан НПС, здоров’я людей і якість природних ресурсів; 

 оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості та достатності 

заходів щодо охорони НПС і здоров’я людей; 

 підготовка об’єктивних, всебічно обґрунтованих висновків 

екологічної експертизи. 

Основними принципами екологічної експертизи є: 

 збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних 

і соціальних інтересів; 

 врахування громадської думки; 

 наукова обґрунтованість, незалежність, об’єктивність; 

 територіально-галузева та економічна доцільність реалізації об’єктів 

екологічної експертизи, запланованої чи здійснюваної діяльності; 

 державне регулювання. 
Об’єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих та інших 

нормативно-правових актів, проектні матеріали із впровадження 
нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація 
яких може призвести до порушення нормативів, негативного впливу 
на стан НПС, створення загрози здоров’ю людей. Екологічній 
експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в 
окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об’єкти та 
комплекси, що мають значний негативний вплив на стан НПС та 
здоров’я людей. Військові, оборонні та інші об’єкти, інформація про 
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які становить таємницю, підлягають екологічній експертизі відповідно до 
законодавства України. Здійснення екологічної експертизи є обов’язковим 
для об’єктів та видів діяльності, перелік яких визначено кабінетом 
міністрів України. 

Екологічна експертиза може бути державною, громадською або 
іншою. Висновки державної експертизи є обов’яковими для виконання. 
Висновки громадської або іншої експертизи мають рекомендаційний 
характер. 

Замовники екологічної експертизи зобов’язані оголосити через 
засоби масової інформації про її проведення у спеціальній Заяві про 
екологічні наслідки діяльності об’єкта експертизи. З метою врахування 
громадської думки проводяться публічні слухання, круглі столи, 
обговорення в засобах масової інформації. 

 
Контрольні запитання і завдання 
 
1. За якими ознаками класифікують прямі системи управління? 
2. Що таке непряме УПК? 
3. Обґрунтувати, чому мистецтво впливає на УПК? 
4. Яким чином Верховна Рада управляє природокористуванням в 

Україні? 
5. Перелічити головні напрямки діяльності Мінекології України. 
6. Обґрунтувати доцільність існування ТОУ. 
7. Обґрунтувати доцільність існування ТОП. 
8. Пояснити необхідність подвійного УПК на місцевому рівні 

виконавчої влади. 
9. У чому причини складності організації УПК? 
10. Перелічити методи УПК. 
11. Дати детальну характеристику примусовому методу УПК. 
12. У чому принципова особливість економічного методу УПК. 
13. Навести приклади використання економічного методу УПК. 
14. Розробити графічну чи аналітичну ілюстрацію витрат при 

економічному методі УПК. 
15. Чому держави не користуються лише одним з трьох методів 

УПК, а уживають комплексне управління? 
16. Чому екологічна експертиза вважається ефективною формою 

УПК? 
17. Обґрунтувати мету екологічної експертизи. 
18. Що може бути об’єктом екологічної експертизи? 
19. Яким чином громадськість може впливати на результат 

екологічної експертизи? 
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на економічні показники. Глобалізація у фінансово-виробничій сфері 
збільшує кількість щаблів внаслідок утворення правлінь наднаціональних 
корпорацій. 

 

Закон внутрішньої динамічної рівноваги 
Непостійність природи відмічали ще грецькі філософи. Геракліт 

говорив: ―Все тече, все постійно міняється, все знаходиться в постійному 
процесі виникнення і зникнення‖. 

Ідея взаємозв’язку між живою і неживою природою, безперервної 
зміни, що відбувається постійно при участі рослин і тварин у газообміні, 
формуванні ґрунтів і горючих копалин, висловлювалася багаторазово 
(Ж.Бюффон, Д. Вудворт, К. Лінней, М.В. Ломоносов, Ж.Б. Ламарк, 
О. Гумбольт, Ч. Дарвін та інші). Напрямок та інтенсивність цих змін 
визначається закономірністю, яка сьогодні у хіміків, теплотехніків, 
механіків відома як принцип Ле-Шательє: якщо змінити одну з умов, 
за яких система перебуває в рівновазі – температуру, тиск або 
концентрацію, – то рівновага зміщується в напрямі тієї реакції, яка 
протидіє цій зміні. Або – при дії на врівноважену систему сил, які 
викликають порушення рівноваги, система переходить у такий стан, в 
якому ефект зовнішнього впливу зменшується. Безліч взаємовпливових 
змін в локальних екосистемах призводить до більш-менш сталого 
стану біосфери в межах певного періоду часу. За історію існування 
планети еволюція органічного світу виробила механізм саморегуляції 
біосфери через фотосинтез, підтримку рівня кисню в атмосфері та 
стану озонового шару, збагачення біорізноманіття тощо. 

До утворення озонового прошарку життя існувало лише у воді, 
товщі якої нейтралізували жорсткі ультрафіолетові промені Сонця, 
згубні для живої клітини. Лише після появи озонового захисного 
прошарку в атмосфері живі організми почали освоювати наземну 
тверду поверхню. У свою чергу, еволюція гідросфери спрямована на 
збереження і вдосконалення умов для існування гідробіоти. 

Горшков В.Г. запропонував концепцію біологічної регуляції 
довколишнього середовища, основою якої є наступне. З моменту 
виникнення біота не лише адаптувалася до навколишнього середовища, 
але й потужно впливала на нього. Під дією біоти формувалося 
регульоване навколишнє середовище з одночасним розвитком відповідного 
регулюючого механізму самої біоти. Тому сучасна біота має відповідну 
внутрішню структуру, яка характеризується розподілом загальної 
біомаси, потоками енергії і біогенів за групами організмів. Властивості 
цих характеристик Горшков В.Г. назвав законами надійності (сталості) 
біосфери. Однією з умов надійності є біологічне різноманіття. 
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При виробництві електроенергії на паротурбінній електростанції 
щаблів перетворень значно більше, і загальний ККД менший. У разі 
необхідності акумулювання енергії піраміда ускладнюється, і витрати 
ще збільшуються. 

На рис. 7.1 представлена графічна інтерпретація законів константності і 
екологічної піраміди у вигляді схеми ―екологічна піраміда в 
прямокутнику постійності‖. 

3 

2 

1 4 

В 

В 

В 

А 

А 

неживі природні компоненти 

Рис. 7.1. Екологічна піраміда в прямокутнику постійності: 
1 – продуценти (рослини); 

2 – травоїдні (консументи 1); 

3 – хижаки (консументи 2); 

4 – редуценти (сапрофіти, деструктори); 

А – процеси використання (живлення); 

В – рух відходів (витрат); 

              напрямок руху енергії (речовини). 

Ці закони діють не лише в технологічній, а й в інших сферах 
людської діяльності: економіці, управлінні, соціальних відносинах. 
Наприклад, збільшення числа рівнів управління погіршує оперативність. 
Посередницькі ланки між виробником і споживачем негативно впливають 
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6.3. Основи екологічного права 
 
 Сутність екологічного права. 
 Історія розвитку екоправа. 
 Принципи екоправа. 
 Класифікація екологічних правових документів. 
 Історія міжнародного екоправа. 
 Основні документи Конференції ООН (Ріо-92). 
 Принцип Декларації Ріо. 
 Мета документа “Порядок денний на ХХІ ст.”. 
 Основні положення “Заяви про принципи відносно лісів”. 
 Основні положення “Конвенції про зміну клімату”. 
 Основні положення “Конвенції про біологічне різноманіття”. 
 Приклади міждержавних екологічних угод. 
 Питання екоправа в Конституції України. 
 Основні положення “Водного Кодексу України”. 
 Основні положення “Лісового Кодексу України”. 
 Основні положення “Кодексу України про надра”. 
 Основні положення Закону “Про охорону навколишнього природного 

середовища”. 
 Основні положення Закону “Про охорону атмосферного повітря”. 
 Основні положення Закону “Про тваринний світ”. 
 Основні положення Закону “Про природно-заповідний фонд”. 
 Відповідальність за порушення екологічного законодавства України. 
 
Право взагалі – це система загальнообов’язкових соціальних норм, 

які охороняються силою держави. З допомогою права соціальні сили, 
які мають державну владу, регулюють поведінку людей і їх колективів, 
роблять обов’язковими громадські відносини. Право – піднята до 
закону воля держави, оформлена у вигляді системи норм та правил. 

Екологічне право – правила, що встановлюють поведінку людей, 
держав, людства по відношенню до навколишнього природного 
середовища та між собою. 

Правила поведінки людей у природі почали встановлюватися на 
зорі людства внаслідок двох причин – як узагальнення корисного 
досвіду (не вбивати вагітних чи кормлячих тощо) і як захист від 
невідомого у вигляді ―табу‖ (заборонені території, священі тварини, 
―злі духи‖ в тваринах тощо). З часом ці правила почали оформлюватися 
в офіційних документах. 

Закони Київської Русі (―Руська правда‖) регламентували терміни 
полювання звірів, заборону на вилов деякої риби в нерест, правила 
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землеробства та ремесел. Встановлювалися і покарання за порушення 
правил. Наприклад, за вбивство журавля призначалася така ж кара, як 
за вбивство людини. 

У ―Зібранні українських прав‖ були розділи ―Про недозволенні 
діяння‖, де викладено правила рибальства, виловлення бобрів, знищення 
рою бджіл, вирубка дерев, полювання на зайців, пошкодження соколиних 
гнізд тощо. 

Пізніше почали видаватися Закони більш вузького призначення. 
Наприклад, у 1863 році в Англії прийнято Закон про лужні та інші 
види виробництва. 

Сучасне екологічне право базується на трьох принципах – 
загальноправових засадах (гуманізм, народовладність, соціальна 
справедливість, гласність, інтернаціоналізм, рівність форм власності, 
сполучення методів заохочення і примушення), загальнодержавних 
вимогах (концептуальність, системність, перспективність, плановість, 
державний контроль і регулювання), природоохоронних умовах 
(комплексність використання природного ресурсу, пріоритетність 
певного компоненту природного довкілля, платність використання 
природного ресурсу, пріоритетність інтересів корінного населення). 

Методологічно екологічне право ґрунтується на розподілі всього 
комплексу питань, які повинні знайти відображення в юридичному 
документі, на дві групи – встановлення правового режиму природного 
об’єкта і встановлення відповідальності за порушення правового 
режиму. Перше вирішується в такій послідовності: визначаються 
властивості, показники і характеристики об’єкта; встановлюються 
суб’єкти власності, землекористування тощо; визначається порядок 
використання власності; визначається порядок регулювання взаємовідносин. 
Відповідальність за порушення правового режиму передбачається 
згідно з існуючою загальною відповідальністю за порушення юридичних 
норм і встановлюється відповідальність за порушення конкретних 
норм природокористування, передбачених першою групою питань. 

Документи екологічного права класифікуються за чотирма ознаками: 
рівнем, статусом, призначенням, об’єктом захисту. 

За рівнем правові документи можуть бути міжнародними, 
міждержавними, державними, галузевими, місцевими. 

Статус документу визначається його назвою, яка може бути для 
міжнародних і міждержавних такою – Декларація, Конвенція, Пакт, 
Договір, Протокол, Заява. Для державних документів – це Конституція, 
Кодекс, Закон, Постанова, Указ, Державний Стандарт. 

Окремі галузі видають Правила, Норми, Галузеві стандарти, а 

місцеві органи управління видають Рішення. За призначенням правові 
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Значення К залежить від виду організму і його віку. У молоді 
втрати на збільшення маси значні, а дорослі використовують енергію 
їжі переважно на ―дихання‖. Ю. Одум приводить наступні дані щодо 
популяції пташки кропивника (Дж/м2 за рік): Е = 529; Д = 370; П = 2; 
В = 157. Відношення спожитого за життя корму до маси тварини 
складає 150 : 1 у ховрашки, 500 : 1 у кивсяка, 1500 : 1 у миші. 

Дослідження природних явищ і процесів техногенного походження 
підтверджують фундаментальність положення про односторонній рух 
енергії в бік меншого потенціалу за єдиним винятком – процесом 
фотосинтезу. 

Для підтримки життя в екосистемах потрібні енергія та поживна 
речовина. Їх першоджерелом є Сонце, енергія якого дозволяє продуцентам 
(рослинам та найпростішим) з вуглекислого газу та води будувати 
високоенергетичні біомолекули власного тіла (білки, жири, вуглеводи, 
нуклеїнові кислоти) згідно з рівнянням фотосинтезу. Для утворення 
одного моля глюкози, а це 180 г, необхідно 264 г вуглекислого газу, 
108 г води і 6,7·104 калорій енергії. Так будується перший рівень 
харчової піраміди екосистеми – її фундамент, представлений автотрофними 
організмами (рослинами) – продуцентами. Другий рівень піраміди 
займають рослиноїдні гетеротрофні організми (тварини) – консументи 1, 
третій – хижаки (консументи 2) і так далі, аж до редуцентів, 
мікроорганізмів, які перетворюють органічну речовину в мінеральну, 
завершуючи колообіг. 

Аналіз даних свідчить, що травоїдні тварини для підтримки своїх 
життєвих функцій використовують близько одного відсотку спожитої 
з рослинною масою енергії. На наступних трофічних рівнях ефективність 
використання вища – до 10 %, що знайшло відображення в так 
званому ―Законі 10 % Ліндемана‖. 

Зазначимо, що ―чиста‖ харчова піраміда в природі спостерігається 
не часто. Як правило, хижаки споживають і рослинну їжу, а деякі 
сапрофаги, крім гнилих органічних решток, включають до свого 
раціону виділення рослин, їх живі тканини, бактерії тощо. 

Штучним спорудам, як і природі, притаманне багаторівневе 
використання і перетворення енергії. Наприклад, найкоротший ланцюг 
від первинного енергоносія до електричної лампочки налічує 4 складових, 
кожна з яких характеризується своїм ККД: дизельний двигун (η = 0,4), 
електричний генератор (0,97), лінія електропередачі (0,95), лампа 
освітлення (0,1). Загальний ККД виробництва електроенергії дорівнює 
здобутку ηв = 0,4·0,97·0,95 = 0,37, а ККД піраміди ηп = 0,37·0,1 = 0,037. 
Зазначимо, вказаний реальний ККД дизельного двигуна вдвічі 
менший за ККД циклу Карно: ηт = 0,8 при Т1 = 2000 і Т2 = 400. 



Добровольський В.В.  

 

138 

себе від шкідливого впливу свинцю, який сьогодні присутній кругом – у 
воді, рослинах, тваринах, ґрунті. Прикладів безліч. 

 

Закон екологічної піраміди 
Закон константності, встановлюючи баланс речовини, інформації 

чи енергії, нічого не вказує щодо особливостей, зокрема, напрямку 
процесів руху. Цю умову визначає закон екологічної піраміди. 

Вперше енергетична сутність цього закону була висловлена в роботі 
Ломоносова М.В. ―Роздуми про природу теплоти і холоду‖ (1747): 
―Холодне тіло В, занурене в тепле тіло А, не може отримати більшу 
ступінь теплоти, ніж має А‖. Майже через сто років С. Карно в книзі 
―Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здібні здійснити цю 
силу‖ проаналізував процеси, які повинні утворювати цикл роботи 
ідеального теплового двигуна. Показано, по-перше, що неможливо 
всю наявну теплоту перетворити в механічну енергію – частина 
теплоти при здійсненні процесів буде втрачена (відведена в довкілля). 
По-друге, максимально можливе перетворення теплової енергії в 
механічну (без врахування витрат на подолання тертя, на необхідність 
охолодження реального двигуна та інших втрат енергії, притаманних 
реальним конструкціям) залежить лише від температур η = (Т1 - Т2)/Т1 
(тут η – коефіцієнт корисної дії (ККД) – відношення отриманої механічної 
енергії до підведеної теплоти), Т1 – максимальне значення температури в 
двигуні (К), Т2 – мінімальне значення температури (К)). 

Пізніше твердження Ломоносова М.В., С. Карно та інших дослідників 
були узагальнені у вигляді другого закону термодинаміки, який має 
декілька визначень, зокрема, таке – повне перетворення теплоти в 
механічну енергію без втрат неможливе. 

Підтримка життєдіяльності організму можлива лише за умов 
постійного притоку енергії зовні. Енергетичні витрати на здійснення 
всіх метаболічних (обмінних) процесів отримали назву ―витрат на 
дихання організму‖. Енергетичний баланс організму 

Е = Д + П + В, де 
Е – підведена зовні енергія (їжа); 
Д – витрати на дихання; 
П – продукція (енергія, яка перетворилася в ―продукцію‖ – збільшення 

біомаси організму); 
В – викид енергії у вигляді відходів незасвоєної організмом їжі. 
Передача енергії в хімічних реакціях в організмі відбувається 

згідно з другим законом термодинаміки, та ефективність її використання 
оцінюється коефіцієнтом використання їжі: 

К = П/Е = П/(П + Д + В). 
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документи бувають захисними, карними і універсальними (карнозахисними). 

Об’єктом захисту може бути природна сфера чи її частина, або 

природний комплекс (система). 
Перші міжнародні екологічні документи захищали право людей 

на здорове довкілля і регламентували обмеження у використанні 
зброї. Це – Женевський протокол ―Про заборону використання на 
війні задушливих, отруйних та їм подібних інших газів, а також 
бактеріологічних засобів‖ (1925 р.), Паризький пакт (Пакт Британа-
Келлога) (1928 рік) про визнання війни міжнародним Злочином, 
―Загальна декларація прав людини‖ (1948) тощо. Окремі природні 
компоненти і природа в цілому отримали правовий захист у багатьох 
міжнародних документах. У 1954 році було укладено Лондонську 
конвенцію щодо попередження забруднення моря нафтою. У 1959 році 
прийнято ―Договір про Антарктиду‖, за яким цей континент оголошено 
спільним надбанням людства, без’ядерною територією. Договори 
―Про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі 
та під водою‖ (1963), ―Про космічну діяльність держав‖ (1968), ―Про 
заборону розміщення на дні морів та океанів і в їх надрах ядерної 
зброї та інших видів зброї масового знищення‖ (1971) захистили основні 
природні сфери від ядерного забруднення. Підсумковим документом 
стала Конвенція про заборону військового чи будь-якого іншого 
ворожого використання засобів впливу на природне середовище (1977). 

Велика увага приділяється захисту Світового океану. У 1960 році 
були прийняті три Конвенції (Про відкрите море; Про континентальний 
шельф; Про територіальну і прилеглу зони). У 1969 році підписано 
Брюссельську конвенцію про втручання у відкритому морі у випадках 
забруднення нафтою, пов’язаного з морськими аваріями і про 
відповідальність за збитки, спричинені забрудненням моря нафтою. 
―Конвенція з морського права‖ (1982) окрім всього уточнила поняття 
―Забруднення моря‖. Під забрудненням моря розуміється введення 
людиною безпосередньо або посередньо речовин чи енергії в морське 
середовище, які приводять або можуть призвести до таких шкідливих 
наслідків, як втрата живих ресурсів, небезпека для здоров’я людини, 
зниження якості морської води, погіршення умов відпочинку людей тощо. 

Хронолоігя головних міжнародних документів щодо захисту 
атмосферного повітря характеризується наступним: 

1948 р. – Конвенція Всесвітньої метеорологічної організації; 
1967 р. – Договір про космічну діяльність держав; 
1968 р. – Конвенція МОП про захист від іонізуючої радіації; 

1978 р. – Конвенція про міжнародну шкоду, заподіяну космічними 

об’єктами; 
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1980 р. – Конвенція про транскордонне забруднення повітря на 

великі відстані; 

1986 р. – Протокол про скорочення викидів сірки на 30 %; 

1988 р. – Віденська конвенція про охорону озонового шару та 

Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар; 

1989 р. – Протокол про обмеження викидів окислів азоту або їх 

транскордонних потоків. 

ЮНЕСКО в 1971р започаткувала Програму ―Людство і біосфера‖, 

досвід виконання якої дозволив прийняти у 1980 році Всесвітню 

стратегію охорони природи. 

Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де

-Жанейро, 1992 р.) прийняла багато документів, головними з яких є 

слідуючі: 

 Декларація з навколишнього природного середовища і розвитку; 

 Порядок денний на XXI століття; 

 Заява про принципи відносно лісів; 

 Рамкова Конвенція про зміну клімату; 

 Конвенція про біологічне різноманіття. 
Декларація Ріо з навколишнього природного середовища та розвитку 

містить 27 Принципів. Перший принцип визначає пріоритетне місце 
людини: ―Люди – центр піклування в процесі постійного розвитку. 
Вони мають право на здорове і творче життя в гармонії з природою‖. 
Концепція розвитку викладена в Принципах 3, 4 та 25 – Мир, розвиток 
та охорона навколишнього середовища – взаємозалежні та невід’ємні. 
Право на розвиток повинно реалізовуватися з урахуванням того, що 
це буде відповідати потребам розвитку та природоохоронним заходам 
наступних поколінь. Для того щоб досягти постійного та безпечного 
розвитку, природоохоронні заходи мають займати своє місце у процесі 
розвитку і не можуть розглядатися окремо від них. Дев’ять Принципів 
присвячено екологічній політиці держави. Зокрема, вказано, що держави 
мають суверенне право на проведення своєї особистої природоохоронної 
політики та політики розвитку і гарантують, що їх дії не зашкодять 
навколишньому середовищу інших держав чи районів, що знаходяться 
за межами дії їх національних законів. Спеціальної пріоритетності 
потребують країни, що розвиваються, особливо найменш розвинуті і 
тому найбільш екологічно-вразливі. Держави мають співпрацювати 
в пошуках прийнятних наукових рішень і сприяти розробкам, 
розповсюдженню і передачі технологій. Органи державної влади 
повинні добиватися проголошення інтернаціоналізації природоохоронних 
коштів та використання економічних важелів, беручи до уваги, що 
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організмів. Е. Геккель надрукував книгу ―Світові загадки‖ (1899), у якій 
на основі механістичних принципів і спрощеного уявлення про теорію 
еволюції намагався зробити загальне пояснення природних і суспільних 
явищ. У період 1902-1904 роки Е. Резерфорд, У. Рамзай і Ф. Содді 
вивчали ―дезінтеграцію елементів‖ (радіоактивність) – перетворення 
елементів внаслідок радіоактивного розпаду, наприклад, радію в гелій. 
А. Ейнштейн надрукував свою спеціальну теорію відносності в 1905 році. 
У той же рік Ф. Блекман довів, що процес фотосинтезу складається із 
світлової і темної фаз. 

Перелік наукових робіт та їх авторів нескінчений. Тому згадаємо ще 
лише один фізико-хімічний закон Гесса в такій інтерпретації: тепловий 
ефект розкладу хімічної сполуки дорівнює за величиною і протилежний 
за напрямком тепловому ефекту утворення сполуки. 

Історично науковий пошук вівся, головним чином, у бік зменшення 
розмірів об’єкта досліджень в мікросвіт. Вивчення енергомасообміну 
цілих компонентів змінилося на дослідження хімічних реакцій з 
утворенням нових речовин. Далі – взаємодія атомних ядер з енергетичними 
перетвореннями, величина яких на багато порядків перевищує енергообмін 
хімічних реакцій. Виявлено, що в будь-якій хімічній реакції беруть участь 
лише електронні оболонки, а ядра атомів залишаються незайманими. 

Враховуючи, що життя – це біологічна форма руху матерії, 
дослідження абіотичних і біотичних складових екосистем проводяться 
паралельно фізиками, хіміками, біологами і представниками інших 
наук. Дія закону константності виявляється на всіх ієрархічних рівнях 
екологічних систем (включаючи біосферу), перш за все, у вигляді 
колообігів речовин і хімічних елементів, а також в процесах 
енергетичного і інформаційного обміну. Всі ці явища відбуваються за 
обов’язкової умови підтримання балансу – ніщо не зникає, а лише 
міняє вигляд. 

Всяка дія, будь-який процес, які відбуваються у певному місці і в 
певний час, змінюючи стан локальної системи, викликають ланцюг 
реакцій системи як через внутрішні, так і через зовнішні зв’язки. 
―Автор‖ дії спостерігає реакцію локальної системи лише через 
внутрішні зв’язки. Він може і не здогадатися, що його дія через 
зовнішні зв’язки перейшла в системи вищого рівня і викликала там 
відповідні реакції – непередбачені за часом, місцем і силою. Невелике 
коливання ґрунту від вибуху чи землетрусу може зруйнувати в 
іншому місці гору чи споруду внаслідок резонансу у разі співпадання 
частот коливань. Коли інженери разом з хіміками для підвищення 
економічності двигуна внутрішнього згоряння почали добавляти в 
бензин антидетонаційну присадку на свинцевій основі, вони не знали, 
що через багато десятків років людство буде шукати засоби захистити 
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явищ (так званий ―принцип відносності Галілея‖). Наявність атмосферного 
тиску була виявлена в 1643 році під час ―досліду Торрічеллі‖. У 1644 році 
Р. Декарт надрукував трактат ―Початок філософії‖, в якому виклав основні 
поняття своєї механіки. В основній праці ―Математичні початки натуральної 
філософії‖ (1687) І. Ньютон виклав основи ньютонівської механіки. 

Д. Бернуллі в книзі ―Гідродинаміка‖ (1738) показав зв’язок між 
перетвореннями потенційної і кінетичної енергії при русі рідини. У 
1748 році Ломоносов М.В. в роботі ―Роздуми про причини теплоти і 
холоду‖ вперше сформулював загальний закон збереження матерії і 
руху, а в 1756 році експериментально довів збереження загальної маси 
при хімічних реакціях (сума мас речовин, які прореагували, дорівнює 
сумі мас речовин, що утворилися в результаті реакції). У 1789 році 
Л. Лавуаз’є встановив пряму пропорційну залежність між м’язевою 
роботою і споживанням людиною кисню. У 1801 році Ж.Л. Пруст 
проголосив закон постійності складу хімічних сполук (існування в 
сполуках постійного співвідношення компонентів), відомий сьогодні 
в хімії як закон сталості складу – кожна хімічна сполука має постійний 
якісний і кількісний склад незалежно від способу її отримання. 
Вперше окремі фізичні й хімічні закони використав для пояснення 
загальнобіологічних явищ у 1811 році Е. Снядецький. У 1827 році 
були оприлюднені пояснення механізму руху рідини в рослинах з 
використанням поняття ―осмос‖ та опис хаотичного руху малих 
частинок в рідині чи газі, який спостерігав ботанік Р. Броун (―броунівський 
рух‖). В 1834 році Н.Т. Соссюр експериментально довів процес засвоєння 
освітленими рослинами вуглекислого газу з виділенням кисню. В книзі 
―Органічна хімія та її використання в землеробстві і фізіології‖ (1840) 
Ю. Лібіх проголосив положення про необхідність повернення в ґрунт 
тих хімічних компонентів, котрі поглинули рослини. В 1841 році 
Д.П. Джоуль оприлюднив результати дослідів з теплової дії електричного 
струму (―закон Джоуля‖), а Ю.Р. Майер визначив механічний еквівалент 
теплоти (―закон збереження енергії‖ Е = Δν+А, де Е – кількість підведеної 
енергії; Δν – зміна внутрішньої енергії; А – виконана робота). Е. Дюбуа-
Реймон виступив з твердженням, що фізіологія є не чим іншим, як 
―фізикою і хімією, прикладеною до життєдіяльності організму‖ (1848). 
Мендєлєєв Д.І. оприлюднив класифікаційну таблицю хімічних елементів 
(періодичну таблицю) (1871), побудовану за законом: властивості 
елементів перебувають у періодичній залежності від величини заряду 
ядра їхніх атомів. У 1880 році почали використовувати енергетичне 
поняття ―калорія‖ для обрахування кількості їжі, необхідної для 
теплоутворення в організмі людини. У 90-ті роки ХІХ століття проведені 
дослідження (М. Рубнером, У. Етуотером та іншими), що довели 
справедливість закону збереження енергії в процесах життєдіяльності 
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забруднювач у принципі відшкодовує витрати на усунення забруднювання. 
Держави вводять у дію ефективне природоохоронне законодавство. 
Принцип 21 адресовано молоді: ―Творчість, ідеали та сміливість 
молоді світу повинні бути мобілізовані для встановлення глобального 
партнерства, щоб досягти постійного розвитку та забезпечити краще 
майбутнє для всіх‖. 

Порядок денний на XXI століття – це програма того, як зробити 
розвиток надійним з соціальної, економічної та екологічної точок зору. 
Людство переживає вирішальний момент своєї історії. Світ зустрівся 
з проблемами жебрацтва, голоду, хвороб, неграмотності і продовженої 
деградації екологічних систем, від яких залежить наш добробут. Єдиний 
засіб забезпечити собі більш безпечне, більш квітуче майбутнє – це 
вирішення проблем навколишнього середовища та економічного розвитку 
в комплексі й узгодженим шляхом. Ми повинні задовольнити основні 
потреби людей, піднімати рівень життя для всіх і в той же час краще 
захищати і зберігати екологічні системи. У порядку денному розглядаються 
як поточні проблеми, так і питання підготовки до вирішення майбутніх 
проблем. Забезпечення сталого розвитку є, у першу чергу, обов’язком 
уряду і що воно вимагає розробки національних програм, планів і 
політики. Зусилля держав повинні координуватися через міжнародні 
організації, зокрема ООН. Слід заохочувати широку участь громадськості, 
а також активну участь недержавних організацій та інших груп. 

Заяви про принципи відносно лісів – це перша глобальна угода, яка 
враховує як потребу в захисті лісів – складової природного довкілля і 
культурного середовища, так і необхідність використання дерев та 
інших форм лісного життя для цілей економічного розвитку. Заява 
містить 15 принципів, зокрема: 

 всі держави повинні взяти участь в ―озеленні світу‖ шляхом 
посадки і збереження лісів; 

 ліси слід використовувати таким чином, щоб задовольнити 
соціальні, економічні, екологічні, культурні й духовні потреби 
сучасного і майбутнього поколінь; 

 посаджені ліси є екологічно припустимим джерелом енергії і 
промислової сировини; 

 національні програми повинні захистити унікальні ліси, включно 
старі ліси, а також ліси, що мають культурну, духовну, історичну 
чи релігійну цінність; 

 державам необхідні плани раціонального ведення лісового 
господарства, які ґрунтуються на безпечних для оточуючого 
середовища рекомендаціях. Сюди входять і екологічно 
безпечне управління територіями, які оточують ліси. 
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Рамкова Конвенція про зміну клімату нагадує, що згідно Уставу 

ООН держави мають право використовувати свої ресурси, але вони 

несуть відповідальність за те, щоб їхня діяльність не спричиняла 

шкоди природному середовищу за межами кордонів держави. Оскільки 

найбільша доля викидів парникових газів у минулому й нині приходиться 

на розвинені країни, вони повинні очолити боротьбу із зміною 

клімату і його негативними наслідками. Вони повинні проводити таку 

політику і приймати такі заходи, які б обмежували викиди парникових 

газів, а також покращували б стан лісів та океанів, які поглинають і 

накопичують парникові гази. Поставлена перед цими державами мета 

передбачає зменшення викидів двооксиду вуглецю та інших парникових 

газів до рівня 1990 року. Всі держави повинні надавати інформацію 

про обсяги викидів парникових газів, сприяти раціональному використанню 

таких поглиначів парникових газів як рослини, ліси і океани, співпрацювати 

в плануванні заходів щодо зменшення впливу зміни клімату тощо. 

Конвенція про біологічне різноманіття має за мету збереження і 

надійну еволюцію систем життєзабезпечення біосфери. Різноманіття 

живих організмів являє собою велику цінність з екологічних, генетичних, 

соціальних, економічних, наукових, освітянських, культурних, рекреаційних 

та естетичних причин. Біологічне різноманіття зменшується внаслідок 

певних видів людської діяльності і дуже важливо передбачити, попередити 

й усунути причини цього зменшення. Держави мають право користуватись 

своїми біологічними ресурсами, але вони також несуть відповідальність 

за збереження їх різноманіття. Тому державам рекомендується розробити 

національні стратегії, плани чи програми збереження і раціонального 

використання біологічного різноманіття. Ввести збереження і раціональне 

використання біорізноманіття в якості елемента планування і політики. 

Прийняти закони для захисту видів, яким загрожує вимирання, створити 

системи заповідників для збереження біорізноманіття і сприяти екологічно 

безпечному розвитку навколишніх територій. Упровадити засоби 

контролю за ризиком, пов’язаним з появою організмів внаслідок 

використання біотехнологій. Використовувати засоби масової інформації 

та освітянські програми для того, щоб допомогти громадськості зрозуміти 

важливість біологічного різноманіття і необхідності прийняття заходів 

щодо його збереження. Запобігати появі сторонніх біологічних видів, 

котрі погрожують екосистемам, поселенням чи біологічним видам; 

контролювати чи знищувати їх. 

Міждержавні правові документи регламентують відносини між 

двома чи декількома державами. Перші екологічні документи 

впорядковували використання прикордонних природних об’єктів. Так, у 
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історію біосфери в ній відбулася багаторазова зміна видів живих істот – 
зараз на Землі проживає приблизно два мільйони видів, а в генезисі 
біосфери відомі два мільярди. Процес самовдосконалення біосфери 
слід вважати наслідком дії загальних біосферних законів, які часто 
називають екологічними чи загальноприродними. Людство з його 
біологічними, матеріальними і соціальними властивостями як невід’ємна 
складова біосфери підпадає під дію цих законів і повинно керуватися 
ними в практичній діяльності. 

 
Контрольні запитання і завдання 
 
1. Проаналізувати історичне підґрунтя існування біосферних законів. 
2. Перелічити закони Б. Коммонера. 
3. На чому ґрунтуються екологічні закони за визначенням М. Мойсеєва. 
4. Пояснити особливості підходу до екологічних законів І. Пригожина. 
 
7.2. Основні біосферні закони 
 
 Закон константності. 
 Закон екологічної піраміди. 
 Закон внутрішньої динамічної рівноваги. 
 Закон різноманіття і конкуренції. 
 Закон оптимальності. 
 Закон Вернадського. 
 Закон еволюційно-біфуркаційного розвитку. 
 Закон емерджентності. 
 
Закон константності 
Ще Демокрит твердив, що ―з нічого нічого не буває, ніщо з того, 

що є, не може бути знищеним. Будь-яка зміна є лише поєднання і 
розділення частин‖. Римський поет Тіт Лукрецій Кара в поемі ―Про 
природу речей‖ писав: 

Перше правило ставить природа таке: 
З нічого навіть волею богів ніщо не твориться. 
Треба відмітити ще: розкладає природа всі речі 
На складові частини, пропасти ніщо в ній не може. 
Значно пізніше ці загальнофілософські твердження були обґрунтовані 

як закони збереження і перетворення енергії чи речовини у фізиці, 
хімії, прикладних інженерних науках. Цьому обґрунтуванню передувало 
вивчення властивостей речовин. Зокрема, в 1600 році надруковано 
роботу У. Гілберта з дослідженнь електричних і магнітних властивостей 
тіл. У 1632 році Г. Галілей оприлюднив принципи незалежності механічних 
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Роберт Бойль у ті часи заперечував наявність законів, вважаючи, що 
подія відбувається не завдяки ним, а лише внаслідок попередніх подій. 

Великий реорганізатор природознавства А. Ейнштейн показав глибокий 
взаємозв’язок між простором, часом і рухом матерії. 

Представники ―брюссельської школи‖, організованої Нобелівським 
лауреатом Пригожиним І.Р., притримуються думки, що ―універсальні 
закони‖ діють лише в локальних областях реальності. Випадковість і 
необхідність виступають не як протилежності – в долі системи 
випадковість і необхідність відіграють важливі ролі, доповнюючи одна 
одну. Випадковість має значення в самій крапці біфуркації чи в її 
околицях, а в детермінованих процесах між біфуркаціями – необхідність. 

Велику увагу закономірностям приділяв видатний еколог сучасності 
М. Мойсеєв. Він впевнений у наявності загальних законів для процесів, 
що відбуваються в мертвій матерії, у живій речовині, в людському 
суспільстві. Зокрема це: залежність сучасного та майбутнього від 
минулого; невизначеність світу; наявність біфуркаційних механізмів, 
які кардинально перебудовують еволюційний процес з непередбаченими 
наслідками; безперервний ріст різноманіття можливих форм організації 
та її складності, незважаючи на існування і протилежних тенденцій; 
принципи відбору існують як об’єктивно, так і суб’єктивно у вигляді 
свободи вибору. 

У масовій пресі широкого розповсюдження отримали ―екологічні 
закони Б. Коммонера‖: 

 все пов’язано з усім; 

 все мусить кудись діватися; 

 природа ―знає‖ краще; 

 ніщо не минається даремно (за все треба платити). 
Тут вірно відтворено ―дух‖ екології, що важливо у процесі екологічного 

виховання, але недостатньо для вирішення завдань науки і практики. 
Відомий еколог М. Реймерс пропонує екологічні закони розподілити 

на закони для великих систем (10 законів) і закони аутекології та 
популяційної екології, куди увійшли закони класичної біології. У широко 
розповсюдженому підручнику популярних українських авторів 
(Г. Білявський, В. Бровдій, Р. Фурдуй) розглядається більше двадцяти 
законів екології. 

Біосфера – плівка життя на поверхні планети Земля – згідно до 
сучасних уявлень являє собою зверхскладну, динамічну, саморегульовану 
систему. Незважаючи на безліч хаотичних процесів, завдяки багаторівневості, 
взаємовпливу складових на певному рівні і між ієрархічними рівнями 
та іншим властивостям ця система має загальну динамічну направленість 
у бік вдосконалення. Складові системи, які не відповідають вимогам 
загальнобіосферного вдосконалення, зникають і змінюються іншими. За 
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1909 р. була заключена угода між Канадою та США щодо прикордонних 

водних об’єктів, якою передбачалося зобов’язання не забруднювати 

воду даних об’єктів. У 1936 р. підписано Конвенцію про режим проток, в 

якій передбачені права та обов’язки причорноморських держав щодо 

проток Чорного моря. Держави Латинської Америки в 1967 р. об’явили 

Південну Америку без’ядерною зоною (―Договір Тлателолко‖). Аргентина 

і Болівія підписують угоду про захист прикордонних вод і лісів (1971 р). 

У 1973 р. між США і Мексикою укладено договір про розведення в 

Мексиці лісів за американські кошти для компенсації витрат кисню. 

У Берні (Швейцарія) (1979 р.) було підписано Конвенцію про охорону 

дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, в 

основу якої покладено широко відомий документ – Рамсарську (Іран, 

1971 р.) Конвенцію про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне 

значення, головним чином, як середовище існування водоплавних 

птахів. На конференції ―Причорноморських країн‖ (Бухарест, 1992 р.) 

прийнята ―Конвенція про захист Чорного моря‖ – приклад поєднання 

зусиль зацікавлених країн регіону. Європейські держави в 1994 р. уклали 

хартію Європейських міст із сталого розвитку (Аальборгська хартія), 

основою якої є екологічна стійкість. Визнано, що лімітуючим фактором 

економічного розвитку міст стає природний потенціал – атмосфера, 

ґрунт, вода і ліси. Приоритетними визнані інвестиції в збереження 

запасів підземних вод, використання енергозберігаючих промислових 

технологій, розширення штучних лісонасаджень для компенсації витрат 

природних лісів, використання в містах ―екологодружніх‖ транспортних 

засобів, зменшення забруднюючих промислових і комунальних відходів 

тощо. 

Якщо судити за кількістю документів, то екологічна дипломатія 

досягла значних успіхів: 

Рік 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Кількість 

документів 25 40 51 80 102 130 160 210 250 

Державне екологічне право України ґрунтується на великій кількості 

документів. Зокрема, Конституція України передбачає питання захисту 

природного довкілля в 12 статтях (статті 3, 13, 14, 16, 50, 66, 85, 92, 

106, 116, 119, 142). Стаття 13 свідчить, що земля, її надра, атмосферне 

повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах 

території України, природні ресурси її континентального шельфу, 

виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності 

Українського народу. Кожний громадянин має право користуватися 

природними об’єктами відповідно до закону. 
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У статті 16 вказується, що забезпечення екологічної безпеки і 

підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання 

наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, 

збереження генофонду українського народу є обов’язком держави. 

Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля 

та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному 

гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, 

про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її 

поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. 

У статті 66 передбачено, що кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду 

природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки. 

Кодекси України присвячені окремим сферам природного довкілля 

(надрам, землі, воді, лісу). Вони встановлюють не лише правила 

користування, управління, охорони, а і питання стандартизації і 

термінології. Наприклад, ―Водним Кодексом‖ (1995 р.) передбачені 

такі тлумачення і норми: 

 басейн водозбірний – частина земної поверхні і товщі ґрунтів, з 

яких відбувається стік води у водостік або у водойму; 

 вода дренажна – вода, яка профільтрувалася з певної території 

та відводиться за допомогою дренажної системи з метою пониження 

рівня ґрунтових вод; 

 вода зворотня – вода, що повертається за допомогою технічних 

споруд і засобів господарської ланки кругообігу води в його природні 

ланки у вигляді стічної, шахтної, кар’єрної чи дренажної води; 

 водокористування загальне (купання, плавання на човнах, рибальство, 

водопій тварин, забір води без застосування технічних пристроїв 

та з криниць) здійснюється громадянами безкоштовно, а спеціальне 

(забір води з застосуванням технічних пристроїв та скидання 

зворотних вод) є платним і лімітованим; 

 водосховище – штучна водойма місткістю більше 1 млн м3, 

збудована для створення запасу води та регулювання її стоку; 

 водоохоронна зона – природоохоронна територія вздовж річок, 

морів та навколо озер, водосховищ та інших водойм, на якій 

господарська діяльність регулюється, зокрема забороняється 

використання стійких та сильнодіючих пестицидів, влаштування 

кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації; 

 забруднення вод – несприятливі зміни складу і властивостей води 

водного об’єкта в результаті надходження до нього забруднюючих 

речовин; 
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РОЗДІЛ 7. БІОСФЕРНІ ЗАКОНИ 
 

7.1. Історія пізнання загальноприродних законів 
 

 Грецькі філософи про закони природи. 
 Вчені XVI-XIX ст. про природні закони. 
 Сучасні уявлення про наявність біосферних законів. 
 Закони Б. Коммонера. 
 Наявність біосферних законів. 
 
Відомо багато законів, згідно з якими відбуваються фізичні, хімічні 

чи біологічні процеси. Щодо наявності загальних законів природи, які 
визначають хід комплексних глобальних і локальних явищ та процесів, 
і якими описується поведінка біосфери, то тут оцінки дослідників 
різняться – від категоричного заперечення існування таких законів до 
опису біля сотні так званих екологічних законів. 

Грецький філософ Демокрит (460-370 рр. до н.е.) вважав, що ―ніщо не 
відбувається випадково, все відбувається через якусь причину й 
необхідність‖. Аристотель (384-322 рр. до н.е.) вказував на наявність у 
природі якоїсь векторності у майбутнє, бо хаотичний рух матерії 
перетворюється в спрямовану еволюцію від простого до складного. 
Китайський філософ Чжан Цзай (1020-1078) притримувався думки, що 
рух у природі має не хаотичний характер, а визначається законами, 
які не залежать від волі людей. 

У більш пізні часи Ш. Монтеск’є (1689-1755) розвивав ідею загальної 
закономірності, якій підпорядковані явища природи і людства. 
М. Ломоносов (1711-1765) намагався осягти ―загальну згоду причин‖ – 
єдність законів природи. Такого ж погляду дотримувалися Т. Грабовський 
(1813-1855), М. Чернишевський (1828-1889), М. Серно-Соловьєвич. А їхній 
сучасник англійський філософ Г. Спенсер (1820-1903) твердив про 
―непізнаність‖, а саме про неспроможність науки проникнути в сутність 
речей і виявляти закономірності. Видатний натураліст і мислитель 
Ж.Б. Ламарк (1744-1829) писав: ―Природа – це слово, яке так часто 
використовується в тому розумінні, що мова йде про особливе 
творіння, повинна уявлятися як сукупність предметів, що охоплюють: 

1) всі існуючі фізичні тіла; 
2) загальні і часткові закони, які керують змінами стану цих тіл; 
3) рух цих тіл, який існує в різних формах, і з якого витікає дивний 

порядок речей, який ця сукупність предметів перед нами 
розкриває‖. 

На рубежі ХІХ і ХХ століть Е. Геккель спробував на базі теорії 
еволюції дати загальні пояснення природних і соціальних явищ. А 
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Після Чорнобильської катастрофи на Україні велика увага приділяється 

радіотоксичності – властивості радіоактивних ізотопів спричиняти 

патологічні зміни в живому організмі. 

За даними Міжнародного агентства з вивчення раку виникнення 

приблизно 85 % пухлин людини можна пов’язати із впливом чинників 

навколишнього середовища. Професійною хворобою можна вважати 

рак для шахтарів, сажотрусів, брикетників, робітників анілінофарбової 

промисловості. 

На територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

зараз проживає 2,5 млн людей. Але практично все населення України 

в більшій чи меншій мірі стикається з чорнобильськими радіонуклідами 

через воду, їжу, промислову продукцію. Медики встановили зв’язок 

змін у стані здоров’я з участю в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

вже у трьох тисяч осіб. Зокрема виявлено значний вплив радіаційного 

опромінення на прискорення темпу старіння організму у людей віком 

до 50 років. Встановлено, що жінки більш чутливі до опромінення, 

ніж чоловіки. Виявлено знищення показників клітинного та гормонального 

імунітету великої кількості людей. Особливе занепокоєння викликає 

зростання кількості захворювань на рак щитовидної залози у дітей. 

Якщо у 1986 році було 5 нових випадків захворювань, то у 1998 році – 50. 

В Україні річна частота захворювань на лейкемію щорічно зростає 

на 2 ... 7 %. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Яке місце серед факторів впливу на здоров’я займає якість 

середовища існування? 

2. Перелічити фактори впливу на здоров’я людини. 

3. Перелічити групи джерел збудників хвороб. 

4. Чим принципово радіонукліди відрізняються від живих збудників 

хвороб? 

5. Чому кумулятивна властивість речовин сприяє захворюваності 

людей? 

6. Чи можна стверджувати, що наявність у ґрунті міді (кобальту, 

цинку та інших металів) шкідлива? 

7. Чому дощова вода шкідлива для здоров’я? 

8. Описати механізм дії ракових збудників. 

9. Перелічити групи збудників онкозахворювань. 

10. Що таке критичний орган в людському організмі? 

11. Перелічити напрямки негативних наслідків Чорнобильської аварії. 
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 засмічення вод – принесення у водні об’єкти сторонніх предметів 

і матеріалів, що шкідливо впливають на стан вод; 

 зона санітарної охорони – територія і акваторія, де запроваджуються 

особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання 

погіршення якості води джерел централізванного господарсько-

питного водопостачання, а також з метою забезпечення охорони 

водопровідних споруд; 

 прибережна захисна смуга – частина водоохоронної зони 

відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на 

якій встановлюється більш суворий режим господарської 

діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони (ширина 

смуги в метрах складає для малих річок, струмків, і потічків, а 

також ставків менше 3 гектарів – 25, для середніх річок і 

водосховищ на них, а також ставків більше 3 га – 50, для великих 

річок і водосховищ на них та озер – 100, для морів, морських 

заток і лиманів – 2000 метрів). У захисній смузі забороняється 

розорювання земель, влаштування літніх таборів для худоби, 

будівництво будь-яких споруд, миття та обслуговування техніки, 

влаштування звалищ, гноєсховищ тощо; 

 ставок – штучно створена водойма місткістю не більше 1 млн м3; 

 річка мала – така, площа водозбору якої не перевищує 2 тис. км2 

(річка середня – від 2 до 50 тис. км2; річка велика – більше 50 тис. км2). 

Згідно з Водним кодексом України водні об’єкти поділяються на 

загальнодержавні та місцевого значення (поверхневі води, що знаходяться 

і використовуються в межах однієї області, та підземні води, які не 

можуть бути джерелом централізованого водопостачання). Державне 

управління здійснюється за басейновим принципом. Незалежно від 

підпорядкування річки з метою збереження гідрологічного, гідробіологічного 

та санітарного стану забороняється спорудження в басейні водосховищ і 

ставків загальним обсягом, що перевищує обсяг стоку даної річки в 

маловодний рік, який спостерігається один раз у двадцять років. 

Лісовий Кодекс України прийнято у 1994 р. Ліс – це сукупність 

землі, рослинності, у якій домінують дерева і кущі, тварин, мікроорганізмів 

та інших природних компонентів, котрі у своєму розвитку біологічно 

взаємопов’язані, впливають один на одного і на навколишнє середовище. 

Ліси України за своїм призначенням і місцезнаходженням виконують 

переважно екологічні, естетичні, виховні та інші функції і мають 

обмежене експлуатаційне значення. Усі ліси разом з земельними 

ділянками, не вкритими лісовою рослинністю, але надані для потреб 

лісового господарства складають лісовий фонд України. 
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Ліси за своїм значенням розподіляються на 2 групи. До першої 

групи належать ліси, які виконують, головним чином, природоохоронні 

функції. Вони бувають водоохоронними (смуги лісів по берегах рік, 

озер та інших водних об’єктів), захисними (протиерозійні, захисні лісові 

полоси, байрачні ліси та інші ліси степових, лісостепових і гірських 

районів), санітарно-гігієнічні й оздоровчі (ліси навколо населених пунктів 

і підприємств, ліси охорони джерел водопостачання й лікувально-

оздоровчих територій), заповідні лісоплодові насадження. До другої 

групи належать ліси, які мають поряд з екологічними й експлуатаційне 

значення. 

Кодекс регламентує порядок використання лісових ресурсів і 

користування земельними ділянками (види і способи рубок, випас 

худоби, розміщення пасік, заготівля деревинних соків, плодів, грибів, 

ягід, лікарських рослин тощо), лісорозведення і відновлення лісів, 

охорони і захисту тощо. У декількох статтях Кодексу містяться 

посилання на вимоги Законів України ―Про тваринний світ‖ і ―Про 

природно-заповідний фонд України‖. 

“Кодекс України про надра‖ (1994 р.) встановлює, що надра – це 

частина земної кори, яка розташована під поверхнею суші та дном 

водойм і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення 

та освоєння. Завданням Кодексу про надра є регулювання гірничих 

відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання 

надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб 

суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні 

надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, 

а також охорони прав і законних інтересів підприємств, установ, 

організацій та громадян. Надра є виключною власністю народу 

України і надаються тільки на користування. Державний фонд надр 

включає як ділянки надр, що використовуються, так і ділянки надр, 

які не залучені до використання, у тому числі континентального шельфу 

і виключної (морської) економічної зони. Родовища корисних копалин – 

це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в 

джерелах вод та газів, на дні водойм, які за кількістю, якістю та 

умовами залягання є придатними для промислового використання. 

Корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини 

загальнодержавного і місцевого значення (сировина піщано-гравійна, 

цегельно-черепична, а також для хімічних меліорантів ґрунтів, для 

будівельного вапна та гіпсу, для бутового каменю). 

Надра надаються у користування підприємствам, установам, 

організаціям і громадянам шляхом видачі спеціального дозволу (ліцензії) 
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організмів. Накопичуються в організмах тварин і людей потрапляючи, 
перш за все, через продукти харчування. Найбільш розповсюджені 
СОЗ – це поліхлорований біфеніл (ПХБ), фурам, діоксан, ДДТ, токсафен. 
Світове виробництво СОЗ збільшилося з 150 тис. тонн у 1935 році до 
150 млн тонн у 1994. 

У табл. 6.2. приведені дані про вплив забруднювачів на показники 
здоров’я людини, а в табл. 6.3 – значення граничної концентрації 
деяких забруднювачів повітря. 

 
Таблиця 6.2. Залежність показників здоров’я від шкідливих речовин 

Показник Шкідливі речовини 

Хвороби органів 

дихання 

  

Грип 

  

Ендокринні 

захворювання 

  

Загальна 

смертність 

Сполуки газоподібні, нікель металевий, спирт ізопроАкролеїн, 

фенол, формальдегід, хлор 

 

Оксид міді, бутилацетат, толуол, п’ятиокис ванадію 

 

Фтористі сполуки газоподібні, капролактам, нікель металевий, 

оцтова кислота, етилацетат, оксид кадмію, водень хлористий 

 

Етилацетат, капролактам, бутилацетат, толуол, водень хлористий, 

стирол, марганець і його сполуки, оксид міді, свинець і його 

сполуки, ацетон, ксилол, оцтова кислота, шестивалентний хром, 

циклогексан, дихлоретан, фтористі піловий 

У здоров’ї населення України в останні роки намітилась ціла низка 

негативних тенденцій, багато з яких значною мірою пов’язані з тяжкою 

екологічною ситуацією. Зростає кількість захворювань (злоякісні 

новоутворення, цукровий діабет, психічні розлади, бронхіальна астма, 

виразки шлунка, хронічний бронхіт, серцево-судинні хвороби). Якщо 

у 1962-65 роках частота випадків генетичних розладів у людини від 

впливу атомної радіації становила 5,65 %, то у 1968-88 роках вже 

10,65 %. На кінець 1996 року кількість хворих туберкульозом досягла 

700 тис. У 1997 – померло 9 тис. В день захворює 70 чол. Захворюваність 

дітей за рік збільшилась у 4,5 рази. 

 

Таблиця 6.3. Значення ГДК 

Речовина Клас небезпеки ГДК (мг/м3) 

Ртуть, свинець 

Солі нікелю 

Хром 

Фтористі сполуки 

Мідь, марганець 

Сірчистий ангідрид 

Оксиди азоту 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

0,0003 

0,0002 

0,0015 

0,01-0,001 

0,01 

0,01 

0,01-0,20 
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Нормальний обмін мікроелементів в живих організмах спостерігається, 
коли в ґрунті міститься кобальту 0,0007 ... 0,0030 %, міді 0,0015 ... 0,0060 %, 
марганцю 0,04 ... 0,30 %, цинку 0,03 ... 0,07 %, молібдену 0,0003 ... 0,0030 %, 
стронцію 0,06 ... 0,10 %, йоду 0,0002 ... 0,0030 %. Нестача або надлишок 
мікроелементів у воді і ґрунті впливає на розповсюдженість багатьох 
захворювань. Справа в тому, що мікроелементи мають високу біологічну 
активність і беруть участь у різних видах обміну: білковому, жировому, 
вітамінному, вуглецевому, мінеральному, газовому і тепловому, а 
також впливають на тканинне дихання. Вплив мікроелементів на 
обмін речовин тісно пов’язано з їх впливом на активність ферментів. 
Частина мікроелементів входить в структуру гормонів і вітамінів. 

Вміст хімічних елементів в природних сферах теж впливає на здоров’я 
людини. Наприклад, у ―м’якій‖ воді мало кальцію, магнію, ванадію, 
які виконують захисні функції серцево-судинної системи. Вживання 
питної води з вмістом фтору менше, ніж 1 мг/л призводить до карієсу 
зубів. На розвиток ендемії зобу, окрім йоду, впливає нестача у воді і 
ґрунті брому, кобальту, міді, цинку, барію, марганцю, бору та 
надлишок стронцію. 

В останнє десятиріччя збільшилася кількість алергічних захворювань, 
гострих респіраторних вірусних інфекцій, захворювань на грип. Головна 
причина – забруднення атмосфери. Вірус діє на фоні високої 
забрудненості хімічними канцерогенами, що збільшує його дію. 

Злоякісні новоутворення виникають внаслідок опромінювання та з 
інших причин. Онко-гени потрапляють до організму різними шляхами: 

 через повітря (вдихання канцерогенів азбестового пилу, гематину, 
біхлорвінілового ефіру, бензолу, бензопірену); 

 через травний тракт (з харчовими продуктами та водою, у яких 
присутні хром, кадмій, мінеральна олія, смоли); 

 через шкіру (сажа та інші речовини). 
Для дії онкогенних хімічних речовин характерне те, що пухлини 

виникають через латентний період (15-20 років), який тим коротший, 
чим більша доза і тривалість дії онкогену. 

У живому організмі різні органи по різному реагують на радіонукліди 
та онкогени. Органи, опромінення яких даною дозою спричиняє найбільше 
ушкодження називають критичними органами. 

На стан здоров’я значно впливають штучні стійкі органічні забруднювачі 
(СОЗ), які втручаються в дію гормональної ендокринної системи чи 
навіть руйнують їх. Наслідками є затримання розумового розвитку, 
репродуктивні проблеми, онкозахворювання тощо. СОЗ не розчиняються 
у воді, накопичуються у харчовому ланцюгу, стійкі у природному 
середовищі. Вони мають спорідненість до жирової тканини живих 
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та гірничого відводу на ділянку надр. Для видобування прісних 

підземних вод і родовищ торфу надра у користування надаються без 

гірничого відводу. Користування надрами є платним, крім випадків 

використання надр для власних потреб, для організації геологічних 

об’єктів природно-заповідного фонду, для здійснення розвідки корисних 

копалин, геологічних зйомок, еколого-геологічних та палеонтологічних 

досліджень, контролю за режимом підземних вод. Землевласники і 

землекористувачі в межах, наданих їм земельних ділянок, мають право 

без ліцензій та гірничого відводу видобувати для своїх господарських 

і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф 

загальною глибиною розробки до 2 м і прісні підземні води до 20 м. 

З метою попередження негативних демографічних, соціальних та 

екологічних наслідків інтенсивного видобування корисних копалин 

встановлюються квоти на видобування окремих видів корисних копалин. 

Закони України регламентують взаємовідносини між людьми та 

окремими природними сферами чи об’єктами. 

Закон України ―Про охорону навколишнього природного середовища‖ 

(1991 р.) визначає правові, економічні та соціальні основи організації 

охорони навколишнього природного середовища (НПС) в інтересах 

нинішнього і майбутніх поколінь. Основними принципами охорони НПС є: 

 пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання 

екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання 

природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської 

та іншої діяльності; 

 запобіжний характер заходів щодо охорони НПС; 

 екологізація матеріального виробництва на основі комплексності 

рішень у питаннях охорони НПС, використання та відтворення 

відновлювальних природних ресурсів, широкого впровадження 

новітніх технологій; 

 обов’язковість екологічної експертизи; 

 науково обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої 

діяльності на НПС; 

 гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких 

впливає на стан НПС, формування у населення екологічного 

світогляду. 

Державній охороні та регулюванню використання на території 

України підлягають: НПС як сукупність природних і природно-соціальних 

умов та процесів, природні ресурси як залучені в господарський обіг, 

так і невикористовувані в народному господарстві в даний період (земля, 

надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний 
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світ), ландшафти та інші природні комплекси. Особливій державній 

охороні підлягають території та об’єкти природно-заповідного фонду 

України та інші території й об’єкти, визначені відповідно до законодавства 

України. 

Закон регламентує повноваження Рад народних депутатів, органів 

управління та громадських об’єднань у галузі охорони НПС. 

З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації 

про стан НПС, прогнозування його змін та розробки науково обґрунтованих 

рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень Закон 

передбачає створення системи державного моніторингу НПС. 

Природні ресурси України належать до загальнодержавних або 

місцевих. До природних ресурсів загальнодержавного значення належать: 

 територіальні та внутрішні морські води; 

 природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) 

економічної зони; 

 атмосферне повітря; 

 підземні води; 

 поверхневі води, що знаходяться або використовуються на території 

більш як однієї області; 

 лісові ресурси державного значення; 

 природні ресурси в межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення, а також інші 

об’єкти тваринного світу у межах територіальних і внутрішніх 

морських вод, водойм, розташованих на території більш ніж 

однієї області, державних мисливських угідь, лісів державного 

значення, а також види тварин і рослин, занесені до Червоної 

книги України; 

 корисні копалини, за винятком загальнопоширених. 

Закон України ―Про охорону атмосферного повітря‖ (1992 р.) 

спрямований на збереження сприятливого стану атмосферного повітря (АП), 

його відновлені і поліпшені для забезпечення екологічної безпеки 

життєдіяльності людини, а також відвернення шкідливого впливу на 

НПС. Він визначає правові й організаційні основи та екологічні 

вимоги у галузі охорони та використання АП. 

У галузі охорони АП встановлюються: 

 нормативи екологічної безпеки АП (гранично допустимі 

концентрації (ГДК) забруднюючих речовин у АП для людей і 

об’єктів НПС та гранично допустимі рівні (ГДР) акустичного й 

електровпливу на АП для людей та об’єктів НПС); 
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6.4. Стан довкілля і здоров’я людини 
 

 Фактори впливу на здоров’я людини. 
 Роль мікроелементів. 
 Значення складу питної води. 
 Шляхи онко-генів до організму людини. 
 Критичний орган організму. 
 Стійкі органічні забруднення. 
 Граничні величини забруднень. 
 Радіаційне забруднення. 
 
Здоров’я людини залежить від багатьох факторів. Вважається, що 

приблизно на 50 % здоров’я визначає спосіб життя – умови праці, 
звички, харчування, моральне і психологічне навантаження, матеріально-
побутові умови, взаємовідносини в сім’ї тощо. На 20 % здоров’я 
залежить від генотипу і на 20 % – від стану природного середовища. І лише 
на 10 % здоров’я обумовлене системою охорони здоров’я. 

Людина – складна біосоціальна система, продукт довготривалої 
біологічної і соціальної еволюції, у процесі якої формувалися її 
біологічні потреби та вимоги до середовища проживання. Різка зміна 
чинників довкілля протягом життя одного покоління ставить їх у 
протиріччя з біологічними можливостями організму людини. 

Серед різноманітних факторів навколишнього середовища, які 
впливають на здоров’я населення, найбільш очевидним є мікробний, 
котрий має величезне значення у виникненні інфекційних захворювань. 
Наявність специфічного збуджувача в навколишньому середовищі, 
елементами котрого є не тільки повітря, вода, ґрунт, харчові продукти, а 
й рослини і тварини, являється обов’язковою умовою розповсюдження 
захворювання. 

Більш складна й менше вивчена роль стану й змін навколишнього 
середовища в неінфекційній захворюваності населення. 

Збудники захворювань мають різні властивості (тривалість, стійкість 
і таке інше). Наприклад, радіонукліди переходять з повітря у воду та 
ґрунт, в рослини і тварини, охоплюють, мігруючи, усе навколишнє 
середовище. А холерний вібріон, добре почуваючи себе у вологому 
середовищі гине під сонячним применем. 

Людина є кінцевою ланкою чисельних ланцюгів живлення, у які 
сама втручається під час господарської діяльності, включаючи до 
біологічного кругообігу екологічних систем нові хімічні засоби. Багато 
хімічних речовин, що мають кумулятивні властивості, накопичуються 
в кожному наступному ланцюзі живлення і найбільшою мірою в 
організмі людини, порушуючи при цьому обмінні процеси. 
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Ст.88’ КУАП передбачено, що за порушення порядку придбання 
чи збуту об’єктів тваринного чи рослинного світу стягується штраф 
від 0,2 до 0,6 МДГ. Ті самі дії по відношенню до об’єктів природно-
заповідного фонду, занесених у Червону книгу України, або тих, що 
охороняються міжнародними договорами України, караються штрафом в 
розмірі 0,4 ... 1,3 НМГД. 

Знищення чи пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, 
кущів, газонів, квітників та інших об’єктів озелення в населених пунктах 
карається штрафом від 0,2 до 1,0 НМГД (ст.153 КУАП). 

Забруднення територіальних і внутрішніх морських вод внаслідок 
скиду з суден без дозволу уповноважених державних органів або з 
порушенням вставлених правил штрафується у розмірі 5-15 НМДГ. 
За неповідомлення адміністрації найближчого порту України про 
скид в море забруднювачів з судна чи літака без необхідного дозволу 
посадові особи штрафуються в розмірі 10-15 НМДГ (ст. 59 КУАП). 

 
Контрольні запитання і завдання 
 
1. Що таке екологічне право? 
2. На яких принципах базується сучасне екоправо? 
3. Як класифікують екологічні та правові документи? 
4. У чому особливість правового статусу Антарктики? 
5. Перелічити міжнародні документи, які обмежують вплив на 

природне середовище військової діяльності. 
6. Які основні документи прийняті на Конференції ООН в Ріо-де-

Жанейро? 
7. Чому в “Конвенції про зміну клімату” до розвинених країн 

пред’являються більші вимоги? 
8. Навести приклади міждержавних правових екологічних 

документів. 
9. У чому різниця між водокористуванням загальним і спеціальним? 
10. Скласти перелік дій у лісі, на які потрібно мати дозвіл. 
11. Скласти перелік корисних копалин загальнодержавного, (місцевого) 

значення. 
12. Коли корисні копалини використовуються безкоштовно? 
13. Перелічити нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря. 
14. Якими документами передбачено покарання за порушення 

природоохоронного законодавства України. 
15. У яких одиницях вимірюється розмір штрафу за екологічні 

правопорушення. 

16. Чому розміри штрафу на посадову особу більші, ніж на громадян. 
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 нормативи гранично допустимих викидів (ГДВ) забруднюючих 

речовин в АП і шкідливого впливу фізичних та біологічних 

факторів стаціонарними джерелами; 

 граничні нормативи утворення забруднюючих речовин, що 

відводяться у АП при експлуатації технологічного та іншого 

обладнання, споруд і об’єктів; 

 нормативи використання АП як сировини основного виробничого 

призначення; 

 нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах 

пересувних джерел та шкідливого впливу їх фізичних факторів. 

Викиди забруднюючих речовин у АП стаціонарними джерелами 

можуть здійснюватись тільки за дозволами, які видаються органами 

Міністерства охорони НПС. 

Для забезпечення охорони та ефективного використання АП 

впроваджуються організаційно-економічні заходи, що передбачають: 

 встановлення лімітів викидів забруднюючих речовин в АП; 

 встановлення лімітів використання повітря як сировини основного 

виробничого призначення; 

 встановлення нормативів плати і розмірів платежів за викид 

забруднюючих речовин в АП; 

 встановлення нормативів плати за перевищення лімітів викидів 

та видачу дозволів на використання АП; 

 встановлення нормативів плати за використання АП як сировини 

основного виробничого призначення; 

 надання підприємствам і громадянам податкових, кредитних та 

інших пільг при впровадженні ними маловідходних, безвідходних, 

енерго- і ресурсозберігаючих технологічних процесів, здійсненні 

інших природоохоронних заходів. 

Закон України ―Про тваринний світ‖ (1993 р.) встановлює, що 

об’єктами тваринного світу є: 

 хордові, у тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, 

риби тощо) і безхребетні (членистоногі, молюски тощо) тварини в 

усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх 

стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), що перебувають 

у стані природної волі; 

 частини диких тварин (роги, шкіра тощо); 

 продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо); 

 залишки викопних тварин: нори, хатки, лігва, мурашники та 

інше житло і споруди тварин; 
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 місця токування, линяння, гніздових колоній птахів, постійних 

чи тимчасових скупчень тварин, інші території, що є середовищем 

перебування об’єктів тваринного світу. 

Законом встановлено правила використання тваринного світу, 

регулювання чисельності тварин, охорони тваринного світу, права та 

обов’язки громадян тощо. 

Регулювання взаємовідносин між людиною і тваринним світом 

передбачено і іншими Законами. Зокрема в Законі ―Про виключну 

(морську) економічну зони України‖ (1995 р.) передбачені умови 

збереження і використання рибних і інших живих морських ресурсів. 

Закон України ―Про природно-заповідний фонд України‖ (1992 р.) 

визначає правові основи організації, охорони, ефективного використання 

природно-заповідного фонду України, відтворення його природних 

комплексів та об’єктів. Природно-заповідний фонд становлять ділянки 

суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти яких мають 

особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу 

цінність і виділені з метою збереження природного різноманіття 

ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання 

загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу 

навколишнього природного середовища. Україна розглядає цей фонд 

як складову частину світової системи природних територій та об’єктів, 

що перебувають під особливою охороною. 

До природно-заповідного фонду (ПЗФ) України належать: 

 природні території та об’єкти – природні заповідники, біосферні 

заповідники, національні природні парки, регіональні природні 

ландшафтні парки, заказники (ландшафтні, лісові, ботанічні, 

загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, гідрологічні, 

загальногеологічні та карстово-спелеологічні), пам’ятки природи 

(комплексні, ботанічні, зоологічні, гідрологічні та геологічні), 

заповідні урочища; 

 штучно створені об’єкти – ботанічні сади, дендрологічні парки, 

екологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. 

Для забезпечення необхідного режиму охорони природних комплексів 

та об’єктів природних заповідників, запобігання негативному впливу 

господарської діяльності на прилеглих до них територіях установлюються 

охоронні зони, у межах яких не допускається будівництво промислових 

та інших об’єктів. 

У Законі розглянуто наступні питання: 

 режим територій та об’єктів ПЗФ в залежності від рівня та 

особливостей заповідника; 
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 науково-дослідні роботи на територіях та об’єктах ПЗФ; 

 економічне забезпечення організації і функціонування ПЗФ; 

 порядок створення й оголошення територій та об’єктів ПЗФ; 

 управління в галузі організації, охорони та використання ПЗФ; 

 охорона територій та об’єктів ПЗФ, контроль за додержанням 
їх режиму; 

 відповідальність за порушення законодавства про ПЗФ; 

 міжнародне співробітництво в галузі охорони і використання 
територій та об’єктів ПЗФ. 

Відповідальність за порушення екологічного законодавства України 

передбачена головним чином Кримінальним Кодексом України (ККУ), 

Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУАП) та 
Цивільним кодексом України (ЦКУ). 

Наприклад, ст. 52 КУАП передбачає накладення штрафу на громадян 

від шести до дванадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян 

(НМДГ) і на посадових осіб – від 8 до 15 НМДГ за псування земель, 
забруднення їх хімічними й радіоактивними речовинами, неочищеними 

стічними водами, виробничими та іншими відходами, так само невживання 

заходів щодо боротьби з бур’янами. За самовільне зайняття земельної 

ділянки згідно ст. 53 КУАП на громадян накладається штраф від 1 до 
10 НМГД і на посадових осіб від 8 до 15 АМДГ. 

Штраф від 4 до 6 НМГД на громадян і від 10 до 14 НМД на 

посадових осіб передбачено КУАП за порушення права державної 
власності на надра, яке проявилося в самовільному користуванні 

надрами (ст. 47). Таке порушення стосовно води, лісу і тваринного 

світу карається штрафом у розмірі 3-7 НМГД для громадян і 5-8 НМГД 

для посадових осіб. 
За випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-

болотною та іншою природною рослинністю або її залишків в полосах 

відводу автомобільних доріг і залізниць, а також опалого листя в 

парках, інших зелених насадженнях і газонах в населених пунктах без 
дозволу організацій державного контролю в галузі охорони довкілля 

накладається штрафом у розмірі 0,2 ... 1,0 НМГД для громадян і 

0,4 ... 2,0 НМГД для посадових осіб (ст. 65 КУАП). 

Ст. 85 КУАП передбачає накладення штрафу на громадян від 0,2 
до 0,6 НМГД з конфіскацією знарядь і засобів правопорушення за 

порушення правил мисливства, рибальства, інших видів спеціального 

використання об’єктів тваринного світу. 
За жорстоке відношення до тварин, яке призвело до їх мук, 

загибелі чи каліцтва передбачено штраф від 0,4 до 0,9 НМГД (ст. 84 КУАП). 


