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ВСТУП 

 

Вивчення дисциплiни «Системний аналiз якостi навколишнього 

середовища» необхiдна ланка у процесi пiдготовки фахiвцiв рiвня вищої 

освiти (РВО) «магiстр» зi спецiальностi 101 «Екологiя». Ця навчальна 

нормативна дисциплiна належить до циклу природничо-наукової, 

професiйної та практичної пiдготовки освiтньо-професiйної програми 

(ОПП). 

Дисциплiна «Системний аналiз якостi навколишнього середовища» 

при пiдготовки магiстрiв зi спецiальностi 101 «Екологiя» на першому 

навчальному роцi. 

Метою вивчення дисциплiни «Системний аналiз якостi 

навколишнього середовища» є: формування знань про науку як 

продуктивну силу, її сутнiсть, головнi функцiї класифiкацiї наук про 

навколишнє середовище, науково-технiчний потенцiал екологiчної науки, 

органiзацiю науково-дослiдної дiяльностi в сферi охорони природи в 

Українi, мiжнародну науково-технiчну спiвпрацю України в сферi 

охорони, збереження i вiдтворення природних ресурсiв; формування 

вченого-еколога як особистостi та спонукає до органiзацiї: систематичної 

роботи, творчого пiдходу, психологiчної налаштованостi розумових 

здiбностей; органiзацiї науково-пошукової аналiтичної дiяльностi, 

обранню наукового напряму екологiчних дослiджень, плануванню 

методики дослiджень на основi екосистемного пiдходу. 

Дисциплiни «Системний аналiз якостi навколишнього середовища» 

охоплює певнi компетентностi за освiтньо-науковою програмою 

«Екологiчна безпека» (здатнiсть застосовувати теоретичнi основи, 

iнструменти та методи системного аналiзу якостi навколишнього 

середовища; здатнiсть використовувати сучаснi методи оцiнки стану i 

якостi природних та антропогенно-природних екосистем). Результатами 

навчання: вмiти застосовувати методи та iнструменти системного аналiзу;  

вмiти оцiнювати стан та якiсть атмосферного повiтря, водних об’єктiв, 

ґрунтового покриву, геологiчного середовища, бiоценозiв та ландшафтiв.  

Дисциплiни «Системний аналiз якостi навколишнього середовища» 

охоплює певнi компетентностi за освiтньо-професiйними програмами 

«Екологiчна безпека» i «Екологiя та охорона навколишнього середовища» 

(здатнiсть вчитися i оволодiвати сучасними знаннями; здатнiсть генерувати 

новi iдеї – креативнiсть; здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою; 

здатнiсть застосовувати мiждисциплiнарнi пiдходи при критичному 

осмисленнi екологiчних проблем; здатнiсть до використання принципiв, 

методiв та органiзацiйних процедур дослiдницької та/або iнновацiйної 

дiяльностi; здатнiсть застосовувати теоретичнi основи, iнструменти та 

методи системного аналiзу якостi навколишнього середовища; здатнiсть 

використовувати сучаснi методи оцiнки стану i якостi природних та 
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антропогенно-природних екосистем). Результатами навчання: знати та 

розумiти фундаментальнi i прикладнi аспекти наук про довкiлля; умiти 

використовувати концептуальнi екологiчнi закономiрностi у професiйнiй 

дiяльностi; критично осмислювати теорiї, принципи, методи i поняття з 

рiзних предметних галузей для вирiшення практичних задач i проблем 

екологiї; умiти спiлкуватися iноземною мовою в науковiй, виробничiй та 

соцiально-суспiльнiй сферах дiяльностi; умiти використовувати сучаснi 

iнформацiйнi ресурси з питань екологiї, природокористування та захисту 

довкiлля; знати правовi та етичнi норми для оцiнки професiйної дiяльностi, 

розробки та реалiзацiї соцiально-значущих екологiчних проектiв в умовах 

суперечливих вимог; демонструвати здатнiсть до органiзацiї колективної 

дiяльностi та реалiзацiї комплексних природоохоронних проектiв з 

урахуванням наявних ресурсiв та часових обмежень; вмiти застосовувати 

методи та iнструменти системного аналiзу; вмiти оцiнювати стан та якiсть 

атмосферного повiтря, водних об’єктiв, ґрунтового покриву, геологiчного 

середовища, бiоценозiв та ландшафтiв. 

Базовi знання, якi необхiднi для опанування дисциплiни «Системний 

аналiз якостi навколишнього середовища»: 1) знати принципи 

застосування системного та дiалектичного пiдходiв у наукових 

екологiчних i природоохоронних дослiдженнях; 2) знати методи збору та 

узагальнення iнформацiї, спостереження, прогнозування, моделювання 

даних екологiчного i геоiнформацiйного монiторингу навколишнього 

середовища; 3) мати уявлення про основи iнформацiйно-логiчного, 

функцiонального та кореляцiйного (факторного) системно-екологiчного 

аналiзу; 4) знати принципи встановлення мети та розроблення програми 

дослiджень навколишнього природного середовища; 5) знати принципи 

творчого пошуку для вирiшення поставлених завдань для подолання 

глобальних екологiчних проблем; 6) мати уявлення про методи експертних 

оцiнок та аналiзування їх для формування зваженого результату екологiчно 

орiєнтованих природоохоронних рiшень. 

Базовi вмiння, якi необхiднi для опанування дисциплiни «Системний 

аналiз якостi навколишнього середовища»: 1) застосувати принципи 

системного аналiзу при оцiнцi якостi навколишнього середовища; 

2) оцiнювати стан i якiсть компонентiв навколишнього середовища; 

3) застосувати сучаснi методи захисту довкiлля; 4) впроваджувати методи 

екологiзацiї у всiх сферах дiяльностi людини. 

Базовi навички, якi необхiднi для опанування дисциплiни 

«Системний аналiз якостi навколишнього середовища»: використовувати 

принципи системного аналiзу якостi навколишнього середовища для 

вирiшення проблем охорони довкiлля та збалансованого 

природокористування 

Вивчення дисциплiни «Системний аналiз якостi навколишнього 

середовища» базується на знаннях, отриманих з таких навчальних 
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дисциплiн, як «Загальна екологiя та неоекологiя», «Оптимiзацiя 

природокористування» «Монiторинг довкiлля», «Техноекологiя», 

«Заповiдна справа», «Нормування антропогенного навантаження на 

навколишнє середовище», «Екологiчна оцiнка планiв, програм, проектiв», 

«Екологiчна безпека» та iн., а отриманi знання будуть використовуватись у 

подальшому при вивченнi iнших дисциплiн («Теоретико-методологiчнi 

основи екологiчної безпеки», «Забезпечення екологiчної безпеки» тощо) 

пiдготовки магiстрiв зi спецiальностi 101 «Екологiя», а також в процесi 

пiдготовки магiстерської  квалiфiкацiйної роботи. 

Системний пiдхiд та системний аналiз якостi навколишнього 

середовища є обов’язковими складовими сучасної екологiї, охорони 

довкiлля та збалансованого природокористування. Задачами навчальної 

дисциплiни є: ознайомлення з теоретичними основами та прикладними 

аспектами системного аналiзу якостi навколишнього середовища. 

Дисциплiна «Системний аналiз якостi навколишнього середовища» 

складається з декiлькох головних, вiдносно самостiйних, але тiсно 

пов’язаних мiж собою частин – модулiв: 1) теоретичнi основи, iнструменти 

та методи системного аналiзу якостi навколишнього середовища; 2) оцiнка 

стану та якостi  природних та антропогенно-змiнених екосистем; 3) методи 

забезпечення якостi навколишнього середовища; 4) екологiзацiя 

антропогенної дiяльностi. 
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Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ, IНСТРУМЕНТИ ТА 

МЕТОДИ СИСТЕМНОГО АНАЛIЗУ ЯКОСТI 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

1.1 Базовi поняття системного аналiзу якостi навколишнього 

середовища 

 

Для розгляду теоретичних основ системного аналiзу необхiдно 

проаналiзувати основнi дефiнiцiї (вiд фр. – пояснення, тлумачення, 

визначення слова, поняття або предмету) цiєї дисциплiни, якi в науковiй 

лiтературi з сучасної екологiї, енвайронментологiї та риродокористуваннi 

трактуються неоднозначно. 

Поняття «навколишнє середовище». Широко використовується 

термiн «навколишнє середовище» (НС) пiд яким розумiють всю сукупнiсть 

зовнiшнiх для людини чинникiв. Деякi автори вважають цей термiн 

невдалим, оскiльки незрозумiло кого середовище оточує. У зв'язку з цим 

М.Ф. Реймерс (1990) пропонує iнший термiн – середовище, що оточує 

людину, тобто сукупнiсть абiотичної, бiотичної та соцiальної середовищ, 

якi сумiсно i безпосередньо впливають на людей та їх господарство. 

У середовищi, що оточує людину, вiн видiляє: 1) iнтимне середовище 

(житло, iншi штучнi споруди, родина, сусiди, робочий колектив), де 

людина проводить 60-90 % всього часу життя; 2) ближня середовище 

(населений пункт – вiд невеликого селища до мегаполiсу, включаючи 

зеленi зони, оточення землякiв i т.п.); 3) дальнє або регiональне середовище 

(частина НС, що забезпечує людей основною масою продовольства i 

рекреацiєю, оточення рiдного етносу тощо); 4) глобальне середовище 

(бiосфера в цiлому); 5) реальне середовище, що широко використовується 

людиною; 6) потенцiйне середовище, що не використовується людиною 

або незначне використовується лише частина регiонального середовища, а 

також райони можливого для освоєння в перспективi. 

Стосовно до людини навколишнє середовище включає: 1) природний 

компонент – природнi ландшафти; 2) техногенний компонент – створенi 

людиною поселення, промисловi пiдприємства, сiльськогосподарськi 

угiддя, середовище житла i т.п.; 3) соцiально-економiчний компонент – 

культурно-технологiчний клiмат, економiчна забезпеченiсть, вплив людей 

один на одного та iншi компоненти. 

За М.Ф. Реймерсом (1990), природне середовище, що оточує людину 

(«навколишнє природне середовище» – НПС) – це сукупнiсть природних i 

незначно змiнених дiяльнiстю людей бiотичних i абiотичних природних 

факторiв, що впливають на людину. Вiдрiзняється вiд iнших складових 

навколишнього середовища людини властивiстю самопiдтримки i 

саморегуляцiї без коригуючого впливу людини. 
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Природне середовище – поняття близьке, але незалежно вiд 

безпосереднiх контактiв з людиною; може розглядатися по вiдношенню не 

тiльки до людини, але i до тварин, рослин та iнших живих органiзмiв. 

Таким чином, навколишнє середовище можна розглядати як складну 

систему, що складається з природної (сукупнiсть абiотичних i бiотичних) i 

соцiальної (соцiально-економiчної) пiдсистем. Наприклад, при оцiнцi 

впливу на навколишнє середовище (ОВНС) навколишнє середовище 

(система) розглядається як сукупнiсть природного, соцiального i 

техногенного середовищ (пiдсистем). 

Поняття «якiсть навколишнього середовища». Поняття «якiсть 

навколишнього середовища», «захист навколишнього середовища» та 

«охорона навколишнього середовища» нерозривно пов'язанi один з одним. 

Захист середовища – це комплекс мiжнародних, державних, 

регiональних i локальних адмiнiстративних, правових, технологiчних, 

планових, управлiнських, економiчних, соцiальних, полiтичних та 

громадських заходiв , спрямованих на охорону навколишнього середовища 

людини в цiлому або природного середовища проживання людей i бiоти – 

(Н.Ф. Реймерс, 1990). 

Охорона середовища (життя) – сукупнiсть заходiв, спрямованих на 

збереження природи Землi в станi, вiдповiдному еволюцiйним потребам 

сучасної бiосфери та її живої речовини, включаючи людину 

(Н.Ф. Реймерс, 1990). 

Охорона навколишнього природного середовища – це система 

державних та громадських заходiв, спрямованих на забезпечення 

гармонiйної взаємодiї системи «суспiльство – природа» на основi: 

збереження та вiдтворення природних об'єктiв; їх рацiонального 

використання; полiпшення якостi життєво необхiдного середовища 

проживання людини. 

Об'єкти охорони природного середовища подiляються на: 

1) глобальнi (озоновий шар атмосфери, атмосферне повiтря, генетичний 

фонд, природнi екосистеми Землi); 2) окремi природнi компоненти (надра 

Землi, ґрунти, води, повiтря, флора, фауна); 3) територiї та об'єкти 

природи, що особливо охороняються.  

Наскiльки ефективно здiйснюється захист та охорона навколишнього 

середовища можна судити з її якiсним характеристикам. 

Якiсть – це ступiнь вiдповiдностi будь-яких властивих 

характеристик  встановленим вимогам. 

Якiсть екологiчна – сукупнiсть властивостей, ознак, умов 

навколишнього середовища, продукцiї, послуг, робiт, якi визначають їхню 

здатнiсть задовольняти екологiчнi потреби суспiльства i вимоги 

екологiчних стандартiв (Екологiчна енциклопедiя, 2008 , Т.3, с. 388). 

Якiсть середовища – ступiнь вiдповiдностi природних умов 

потребам людей або iнших живих органiзмiв (Н.Ф. Реймерс, 1990). 
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За I.I. Дедю (1990), якiсть навколишнього середовища – поняття 

екологiчне, антропоцентричне, що вiдображає суб'єктивно-об'єктивнi 

вiдношення. Критерiєм якостi навколишнього середовища людини 

виступає стан його здоров'я. Якiсть навколишнього середовища – вiдносне 

поняття. Наприклад, одне i те ж стан властивостей ландшафту може бути 

охарактеризоване як неоднакове за якiстю для рiзних груп населення 

(наприклад, дiти – дорослi, здоровi – хворi, аборигени – мiгранти i т. д.).  

У словнику термiнiв Мiнiстерства надзвичайних ситуацiй (2010 р.) 

пiд «якiстю навколишнього середовища» розумiється ступiнь вiдповiдностi 

стану навколишнього середовища потребам людини та iнших живих 

органiзмiв. 

Середовище оцiнюється як комфортна, при оптимальних 

взаємовiдношеннях людини з середовищем, коли здоров'я людини 

находиться в нормi, або полiпшується. Середовище вважається 

дискомфортної, якщо взаємовiдношення людини з середовищем 

супроводжуються вiдхиленнями у станi здоров'я вiд норми. Середовище 

вважається екстремальної, якщо при взаємовiдношеннях людини з 

середовищем спостерiгаються серйознi незворотнi змiни в станi здоров'я 

населення. 

Якiсть навколишнього середовища – не застигле поняття, воно може 

змiнюватися в часi в зв'язку iз змiнами реакцiї людини на середовище 

(змiни можуть бути пов'язанi, з одного боку, з адаптацiєю органiзму, з 

iншого боку, – з накопиченням у ньому негативних чи позитивних 

наслiдкiв). 

Зазвичай оцiнка якостi навколишнього середовища проводиться за 

допомогою порiвняння спостережуваних (вимiрюваних) станiв 

компонентiв ландшафту з нормативами, нормами, стандартами бiологiчної, 

хiмiчної, фiзичної безпечнiстю атмосферного повiтря, природних вод, 

ґрунтiв, вмiстом у них стороннiх або токсичних речовин, наприклад, 

шляхом зiставлення з гранично допустимими концентрацiями (ГДК) 

забруднювальних  речовин (ЗР). 

Якiсть середовища до активного втручання людини забезпечувалося 

самою природою шляхом саморегуляцiї, самоочищення вiд чужорiдних 

агентiв нетехногенного походження. Всiм природним процесам властивий 

циклiчний (замкнутий) характер на вiдмiну вiд штучних. Приблизно з 

100% створюваного речовини i енергiї людство використовує лише 10 i 

навiть менше вiдсоткiв, все iнше у виглядi забруднень надходить i 

накопичується в бiосферi, а останнiм часом частина вiдходiв виводиться за 

межi бiосфери в область навколоземного космiчного простору. 

Таким чином, якiсть навколишнього середовища – це система 

взаємопов'язаних характеристик довкiлля, в першу чергу компонентiв 

природного середовища (атмосферного повiтря, природних вод, ґрунтiв, 
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геологiчного середовища, бiоти), що вiдображають їх здатнiсть без 

вiдхилення здiйснювати своє призначення. 

У цьому зв'язку, необхiдно зупинитися на характеристицi якостi 

компонентiв навколишнього природного середовища. 

Якiсть атмосфери – це сукупнiсть властивостей атмосфери, що 

визначають ступiнь впливу фiзичних, хiмiчних та бiологiчних факторiв на 

людей, рослинний i тваринний свiт, а також на матерiали, конструкцiї i 

навколишнє середовище загалом. Якiсть атмосфери регламентується 

стандартами, де розглядаються показники якостi атмосферного повiтря за 

ступенем забрудненостi, правила контролю якостi повiтря населених 

пунктiв i т. д. Атмосферне повiтря лише умовно можна вважати 

«невичерпним» природним ресурсом, оскiльки пiд впливом антропогенної 

дiяльностi погiршуються його фiзико-хiмiчнi властивостi, а в деяких 

промислових мiстах стан атмосферного повiтря вже не вiдповiдає вимогам 

екологiчної безпеки (В.В. Тарасова та iн., 2007).  

Оскiльки атмосфера є досить потужною i складною геосферою, то 

логiчнiше говорити про якiсть повiтря в приземному шарi атмосфери, 

тобто про ступiнь вiдповiдностi його фiзико-хiмiчних i бiологiчних 

характеристик потребам людини та/або технологiчним вимогам 

(Н.Ф. Реймерс, 1990). 

Якiсть води – це характеристика складу i властивостей, що визначає 

придатнiсть для конкретних видiв використання або споживання 

(М.О. Клименко, П.М. Скрипчук, 2006; В.В. Тарасова та iн., 2007). Згiдно 

«Водному кодексу України» (1995), оцiнка якостi води здiйснюється на 

основi нормативiв екологiчної безпеки водокористування та екологiчних 

нормативiв водних об'єктiв комунально-побутового, господарсько-питного 

i рибогосподарського призначення. 

Якiсть водних об'єктiв – це сукупнiсть властивостей води, що 

визначають ступiнь впливу фiзико-хiмiчних та бiологiчних факторiв на 

людей, рослинний i тваринний свiт i навколишнє середовище в цiлому. 

Регламентується стандартами, де розглядаються основнi термiни та 

визначення, правила контролю якостi води водойм i водотокiв, оцiнка 

якостi джерел централiзованого господарсько-питного водопостачання, 

гiгiєнiчнi вимоги та контроль якостi питної води i т. д. При цьому 

враховують фiзичне (теплове i радiоактивне), хiмiчну та бiологiчну 

(в основному бактерiальне) забруднення (В.В. Тарасова та iн., 2007). 

За М.Ф. Реймерсом (1990), якiсть води – це ступiнь вiдповiдностi 

показникiв якостi води потребам людей i/або технологiчним вимогам. Їм 

дано дещо iнше визначення якостi природних вод – ступiнь вiдповiдностi 

фiзико-хiмiчних i бiологiчних характеристик вод розглядаються потребам 

(питного, промислового, сiльськогосподарського використання, як мiсць 

iснування гiдробiонтiв). У «Екологiчної енциклопедiї» (2008, Т.3, с. 388), 

пiд якiстю води розумiється «характеристика складу i властивостей води як 
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компонента водної екосистеми i життєвого середовища гiдробiонтiв, а 

також у контекстi придатностi її в конкретних цiлях водокористування». За 

визначенням С.М. Юрасова та iн. (2012), якiсть природних вод – це її 

стан, представлений  набором показникiв, який вiдображає потреби 

користувачiв в складi й властивостях вод. 

Якiсть ґрунтiв – це сукупнiсть фiзико-хiмiчних i бiологiчних 

властивостей ґрунтiв, що визначають їх безпеку в епiдемiологiчному i 

гiгiєнiчному вiдношеннях. Визначається якiсть ґрунтiв за показниками їх 

санiтарного стану, по комплексу критерiїв (санiтарно-хiмiчних i санiтарно- 

мiкробiологiчних). Якiсть ґрунтiв регламентується стандартами, де 

розглядаються номенклатура показникiв санiтарного стану ґрунтiв, методи 

вiдбору i пiдготовки проб для хiмiчного, бактерiологiчного i 

гельмiнологiческого аналiзу тощо (В.В. Тарасова та iн., 2007). 

Крiм зазначених, iснує: система стандартiв у галузi безпеки та 

захисту навколишнього середовища, працi та життєдiяльностi населення 

(стандарти професiйної безпеки та промислової гiгiєни; стандарти безпеки 

працi та захисту вiд шумового i вiбрацiйного забруднення; стандарти 

безпеки працi та захисту вiд радiацiйного забруднення); стандарти системи 

якостi та управлiння якiстю; система стандартiв вiдповiдностi продукцiї 

вимогам природоохоронного законодавства тощо (М.О. Клименко, 

П.М. Скрипчук, 2006; В.В. Тарасова та iн., 2007). 

Характеристика якостi компонентiв НПС, як правило, обмежується 

вiдомостями про якiсть повiтря, води i ґрунтiв i, на жаль, зазвичай не 

розглядається якiсть геологiчного середовища та бiоти. Якiсть цих 

природних компонентiв не регламентується i вiдповiдними стандартами. 

Якiсть геологiчного середовища – це сукупнiсть ресурсних, 

геодинамiчних, геохiмiчних та геофiзичних функцiй геологiчного 

середовища (еколого-геологiчних особливостей), якi вiдображають умови 

функцiонування бiоти (у т. ч. людини) i техногенних об'єктiв в даному 

обсязi земної кори. 

Якiсть бiоти – це сукупнiсть властивостей продуцентiв, консументiв 

та редуцентiв, що сприяє пiдтримцi рiвноважного стану (гомеостазу) 

екосистеми, джерелами отримання необхiдних людям матерiальних i 

духовних благ. 

Система критерiїв якостi навколишнього середовища характеризує 

основнi подiї, що вiдбуваються в цьому середовищi i важливi при 

визначеннi якостi життя. Можна видiлити сiм критерiїв якостi НС: 

1) геономiчнi – характеризують явища i процеси, що обумовлюють фiзико-

географiчнi та бiоклiматичнi вiдмiнностi дiлянок земної поверхнi; 

2) бiогеохiмiчнi – характеризують природнi бiогеохiмiчнi цикли та їх 

порушення; 3) екогенетичнi – вiдображають процеси iсторичного 

перетворення бiоценозiв та екосистем в цiлому; 4) ценологiчнi – описують 

видовий склад бiоценозiв i рiзноманiтнiсть у них живих органiзмiв; 



 

 14 

5) продукцiйно-бiологiчнi – характеризують продуктивнiсть популяцiй i 

бiоценозiв дослiджуваного дiлянки земної поверхнi; 6) геогiгiєнiчнi – 

вiдображають природну здатнiсть атмосферного повiтря, природних вод i 

ґрунтiв зберiгати свої властивостi; 7) санiтарнi – вiдображають 

ефективнiсть штучних заходiв, спрямованих на збереження та вiдновлення 

важливих для людини i бiосфери параметрiв атмосферного повiтря, 

природних вод та ґрунтiв. 

Нерiдко для оцiнки НС застосовують поняття «комфортнiсть». 

Оцiнка комфортностi включає аналiз рiзноманiтних параметрiв, що 

вiдображають клiматичнi чинники, особливостi рельєфу, геологiчної 

будови, характеристики пiдземних i поверхневих вод, рослинного i 

тваринного свiту, епiдемiологiчного стану регiону тощо.  

Поняття «якiсть життя». Якiсть життя – «сукупнiсть 

показникiв життя iндивiдiв або групи людей, яка характеризують ступiнь 

забезпеченостi матерiальних i культурних потреб та iнтересiв людей» 

(Екологiчна енциклопедiя, 2008, Т.3, с. 389). За визначенням Всесвiтньої 

органiзацiї охорони здоров'я (ВООЗ), якiсть життя – «сприйняття 

iндивiдом його положення в життi в контекстi культури i системи 

цiнностей, в яких вiн живе, та у зв'язку з цiлями, очiкуваннями, 

стандартами й iнтересами iндивiда». 

З бiологiчної точки зору, якiсть життя – це система взаємопов'язаних 

характеристик атмосферного повiтря, природних вод i ґрунтiв, а також 

умови харчування та iндивiдуального розвитку органiзмiв. Саме вiд цих 

характеристик залежить життєдiяльнiсть, збереження i вiдтворення 

органiзмiв, а також їх угруповань. 

З точки зору людини як бiосоцiального виду, якiсть життя вiдображає 

ступiнь вiдповiдностi середовища проживання соцiально-психологiчним 

установкам особистостi. 

Критерiї якостi життя, настiльки ж рiзноманiтнi й багатоплановi, 

як i критерiї, що визначають якiсть навколишнього середовища. Можна 

видiлити сiм таких критерiїв: 1) бiогiгiєнiчнi – характеризують стан 

здоров'я людини; 2) соцiологiчнi – дозволяють оцiнити взаємодiї людей; 

3) демографiчнi – оцiнюють чисельнiсть, вiковий i статевий склад 

людських популяцiй; 4) нозологiчнi – вiдображають захворюванiсть; 

5) популяцiйно-генетичнi – характеризують частоту виникнення та прояви 

спадкових патологiй, вiдображаючи в цiлому особливостi мутацiйного 

процесу в популяцiях; 6) трофiчнi – оцiнюють оптимальнiсть, 

збалансованiсть i умови харчування; 7) санiтарнi – дозволяють оцiнити 

ефективнiсть заходiв щодо створення умов для збереження нормальної 

життєздатностi органiзмiв при порушеннi довкiлля. 

Якiсть життя визначається iнтегральними параметрами якостi та 

безпеки НПС, життєдiяльностi людства, економiчної та соцiальної 

громадської дiяльностi, сталого розвитку i обумовлюється рiвноправнiстю, 



 

 15 

доступнiстю економiчного, соцiального стану i орiєнтованiстю на духовнi, 

екологiчнi цiнностi цивiлiзацiї в перiод глобалiзацiї. Тому визначення 

критерiїв якостi життя вимагає нормативного забезпечення, науково-

методичного обґрунтування та системного аналiзу. Якiсть життя багато в 

чому залежить вiд параметрiв якостi атмосфери, природних вод, ґрунтiв, 

геологiчного середовища та бiоценозiв. 

Важливою фiлософсько-соцiологiчної категорiєю, що має 

безпосереднє вiдношення до екологiї людини, є «спосiб життя». 

Це поняття охоплює сукупнiсть типових видiв життєдiяльностi iндивiда, 

соцiальної групи, суспiльства в цiлому. Спосiб життя найтiснiшим чином 

пов'язаний з умовами життя i ними визначається. Можна визначити спосiб 

життя людини як сукупнiсть матерiальних умов, суспiльних соцiальних 

установок (культури, звичаїв i т. д.) i природних факторiв , що становлять у 

своїй єдностi умови поведiнки особистостi i зворотний вплив її на цi 

умови. 

Якiсть навколишнього середовища та екологiчнi стандарти. 

Нормування якостi навколишнього природного середовища (НЯНПС) – це 

процес розробки i додання юридичної норми науково обґрунтованим 

нормативам у виглядi показникiв гранично допустимого впливу людини на 

природу. Це встановлення системи нормативiв (показникiв) гранично 

допустимого впливу людини на НПС. Цiлi НЯНПС: встановлення 

гранично допустимих норм впливу на природу; гарантованiсть екологiчної 

безпеки населення; збереження генетичного фонду флори, фауни, людини; 

рацiональне використання i вiдтворення природних ресурсiв. 

Норма – це мiра впливу. Гранично допустима норма – це така мiра 

впливу на природу, при якiй стабiльно забезпечується нормальний процес 

обмiну речовини, енергiї, iнформацiї в екологiчних системах Землi. Це 

законодавчо встановленi допустимi впливу людини на НПС. Дотримання 

екологiчних нормативiв, що визначають якiсть НПС, забезпечує: 

екологiчну безпеку населення; збереження генофонду бiоти (включаючи 

людину); рацiональне використання i споживання природних ресурсiв 

тощо.  

Нормативи якостi оцiнюють за трьома показниками: 1) медичними, 

якi встановлюють пороговий рiвень загрози здоров'ю людини, його 

генетичнiй програмi; 2) технологiчними – оцiнюючими рiвень 

встановлених меж техногенного впливу на людину i НПС; 3) науково-

технологiчними, оцiнюючими можливiсть наукових i технiчних засобiв 

контролювати дотримання меж впливу за всiма характеристиками . 

Широку популярнiсть здобули ГДК, ГДР, ГДВ, ГДС. До нормативiв 

якостi навколишнього середовища вiдносяться нормативи хiмiчних, 

фiзичних, бiологiчних показникiв стану середовища. 

Якiсть навколишнього природного середовища – це ступiнь 

вiдповiдностi природних умов фiзiологiчним можливостям людини. Звiдси 
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випливає, що для збереження здоров'я населення нашої країни необхiдно 

стежити за якiстю НПС. Для цього розробленi науковi оцiнки якостi НПС, 

якi називаються стандартами якостi НПС. 

Екологiчнi стандарти встановлюють гранично допустимi норми 

антропогенного впливу на НПС, перевищення яких несе небезпеку 

здоров'ю людини, згубно для рослинностi i тварин. Данi норми 

встановлюються у виглядi гранично допустимих концентрацiй (ГДК) 

шкiдливих речовин i гранично допустимих рiвнiв (ГДР) шкiдливого 

впливу фiзичних полiв.  

ГДК – це кiлькiсть шкiдливої речовини у природному середовищi, 

вiднесене до маси або об'єму її конкретного компонента, яке при 

постiйному контактi або при впливi в окремий промiжок часу практично не 

робить впливу на здоров'я людини i не викликає несприятливих наслiдкiв у 

його потомства. При визначеннi ГДК, пiдкреслюють Т.А. Акимова та iн. 

(2001), враховується не тiльки ступiнь впливу ЗР на здоров'я людини, а 

також i вплив їх на природнi угруповання  в цiлому. ГДК з кожним роком 

все бiльше встановлюються для ЗР в повiтрi, водi, ґрунтi. Так, в даний час 

розробленi ГДК для 200 ЗР у повiтряному середовищi i понад 600 ЗР у 

водному середовищi. ПДР шкiдливого фiзичного впливу встановлюються, 

як правило, для шумового та електромагнiтного забруднення. 

Виробничо-господарськi стандарти якостi НС регламентують 

екологiчно безпечний режим роботи виробничого, комунально-побутового 

та iнших об'єктiв. До даного виду стандартiв якостi вiдносяться гранично 

допустимий викид (ГДВ) ЗР в навколишнє середовище i гранично 

допустимий скид (ГДС) ЗР у водойми i водотоки конкретними 

техногенними джерелами (пiдприємствами) тiєї чи iншої територiї. 

Близько 2 млн. т, не рахуючи мiнеральних добрив, становить загальна 

кiлькiсть речовин, щорiчно потрапляють в бiосферу. Менше гранично 

допустимого значення може бути концентрацiя кожного з цих речовин, але 

сумiсне їх присутнiсть викликає такий же ефект, як i при їх утриманнi, що 

перевищує ГДК. Це явище називається ефектом сумацiї дiї. Таким 

ефектом, наприклад, володiють наступнi сполучення ЗР: ацетон – фенол, 

дiоксид сiрки – фенол, дiоксид сiрки – сiрководень та iн. 

Наприклад, якщо для даного територiально-виробничого комплексу 

перевищено значення ГДВ, то прийняття рiшень не обмежує заходи тiльки 

впливами на технологiчнi процеси або засоби очищення, якi повиннi 

зменшити iнтенсивнiсть i небезпечнiсть емiсiї ЗР. Можуть бути й iншi 

варiанти: перерозподiл i перемiщення потужностi джерел, замiна 

технологiї, збiльшення санiтарно-захисної зони, вiдселення людей iз зони 

активного впливу джерела. 

Забрудненням НПС зазвичай вважають привнесення в середовище 

нових, не характерних для неї фiзичних, хiмiчних i бiологiчних агентiв або 

перевищення природного середнього багаторiчного рiвня цих агентiв в 
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середовищi. Забруднення може обумовлювати будь-який фiзичний агент, 

хiмiчна речовина або бiологiчний вид (в основному – мiкроорганiзми), якi 

у довкiлля або утворюються у нiй в кiлькостях, вище природних. 

Забрудненням НПС можна назвати змiну якостi середовища, здатне 

викликати негативнi наслiдки. За походженням забруднення дiлять на 

природнi й антропогеннi. Вважається, що однаковi агенти надають 

однаковi негативнi впливи незалежно вiд їх походження, тому пил, 

джерелом якої є природне явище (наприклад, пиловi бурi), повинна 

вважатися такою  же ЗР, як i пил, що викидається промисловим 

пiдприємством, хоча остання може бути бiльш токсичною в силу свого 

складного складу. 

Iснують верхня i нижня критичнi межi забруднення НС, досягнення 

яких загрожує настанням необоротних зрушень у бiологiчнiй системi i в її 

окремих ланках. Деякi речовини (наприклад, важкi метали) в значних 

кiлькостях є сильними токсикантами, а в малих дозах вони необхiднi, 

оскiльки зменшення їх вмiсту в органiзмi людини нижче критичної 

величини викликає важкi функцiональнi розлади. Здоров'ю шкiдливi, як 

зайва шумове навантаження, так i вiдсутнiсть звукiв; те ж можна сказати 

про електромагнiтних полях, температурних навантаженнях, оптичних 

явищах та iншi фiзичних, а також бiологiчних, iнформацiйних та iнших 

параметрах. 

Взаємодiя людини з середовищем проживання може бути 

позитивним чи негативним, i характер взаємодiї визначають потоки 

речовин, енергiй та iнформацiй. Негативнi впливи зумовленi елементами 

техносфери (машини, технiчнi споруди тощо) i дiями людини.  

Змiнюючи величину будь-якого потоку маси, енергiї, iнформацiї, дiй 

людини вiд мiнiмально значущою до максимально можливої, можна 

пройти ряд характерних станiв взаємодiї в системi «людина – середовище 

проживання»: 1) комфортне (оптимальне), коли потоки вiдповiдають 

оптимальним умовам взаємодiї; 2) допустиме, коли потоки, впливаючи на 

людину та середовище проживання, не мають негативного впливу на 

здоров'я, але приводять до дискомфорту, знижуючи ефективнiсть 

дiяльностi людини; 3) небезпечне, коли потоки перевищують допустимi 

рiвнi i чинять негативний вплив на здоров'я людини, викликаючи при 

тривалому впливi захворювання, i/або призводять до деградацiї 

природного середовища; 4) надзвичайно небезпечне, коли потоки високих 

рiвнiв за короткий перiод часу можуть нанести травму, привести людину 

до летального результату, викликати руйнування в природному 

середовищi. 

Критерiї безпеки техносфери – обмеження, що вводяться на 

концентрацiї речовин i потоки енергiй в життєвому просторi. 

Нормативи якостi навколишнього середовища – нормативи, якi 

встановленi вiдповiдно з фiзичними, хiмiчними, бiологiчними та iншими 
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показниками для оцiнки стану НС i при дотриманнi яких забезпечується 

сприятлива довкiлля. 

У рядi країн нацiональнi стандарти з управлiння якiстю навколишнiм 

середовищем iснують з середини 1970-х рр. У першу чергу, вони 

розроблялися i застосовувалися в цiлях забезпечення якостi на етапах 

проектування i виробництва в найважливiших галузях промисловостi – 

авiацiї, космонавтицi, виробництвi вiйськової технiки тощо. 

Дослiдженням критерiїв якостi займається екологiчна квалiтологiя 

(квалiтологiя – наука про якiсть) – комплексна наука про визначення 

якiсних показникiв складових i об'єктiв навколишнього середовища, 

систем управлiння та якостi виробникiв товарiв, послуг для впровадження 

екологiчно-орiєнтованих рiшень (М.О. Клименко, П.М. Скрипчук, 2003, 

2006). 

Поняття «система». Пiд системою розумiється будь-який об'єкт, 

що складається з безлiчi взаємозалежних частин i iснуючий як єдине цiле. 

Система – це набiр елементiв, котрi взаємодiють 

(Л. фон Берталанфi, 1960). Елемент системи через iєрархiчну структури 

свiту сам виявляється системою зi своїми елементами. Фiксацiя системи 

дiлить свiт на двi частини – на систему i середовище. При цьому 

пiдкреслюється велика сила зв'язкiв елементiв усерединi системи в 

порiвняннi з силою зв'язкiв з елементами середовища. Пiд системою мають 

на увазi також «впорядкованi взаємодiючi i взаємозалежнi компоненти, що 

утворюють єдине цiле».  

Системи подiляються на: 1) матерiальнi (дерево, будiвля, людина, 

планета Земля, Сонячна система  тощо); 2) нематерiальнi (людський мова, 

мова програмування, математика тощо); 3) змiшанi (унiверситет, включає в 

себе як матерiальнi частини – будiвля, обладнання, пiдручники та iн., так i 

нематерiальнi частини – стандарти освiти, навчальнi плани, програми, 

розклад занять i т.д.). 

Все розмаїття iснуючих систем можна роздiлити на двi категорiї: 

1) природнi системи – iснуючi в природi (Сонячна система, бiосфера); 

2) штучнi системи – створенi людиною (комп'ютер, автомобiль, рiзнi 

техногеннi об'єкти i т. д. Для всякої штучної системи iснує мета її 

створення людиною (комп'ютер – працювати з iнформацiєю, автомобiль – 

перевозити людей i вантажi, завод – виробляти продукцiю i пр.); в 

системологiї штучну систему визначають як «засiб досягнення мети». 

Доцiльнiстю системи визначається її склад i структура. 

Склад системи – це безлiч входять до неї частин. Як приклад 

системи можна розглянути розглянемо об'єкт – персональний комп'ютер, 

складовими частинами якої є системний блок, клавiатура, монiтор, 

принтер, миша. Кожна з цих частин – це теж система, що складається з 

безлiчi взаємозалежних частин. Iншим прикладом може бути озеро – 

природна екосистема, що складається з сукупностi i взаємозв'язку бiотопу i 
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бiоценозу. У свою чергу, складовi бiотопу (водна товща, доннi 

вiдкладення) i бiоценозу (продуценти, консументи i редуценти) також 

складаються з сукупностi взаємопов'язаних компонентiв нижчого порядку. 

Наприклад, в межах бiоценозу можна видiлити: бiотичнi угруповання – 

популяцiї – види – особини – органи – тканини – клiтини – молекули 

(гени). Систему, що входить до складу якоїсь iншої, бiльш великої 

системи, називають пiдсистемою. 

Концепцiя екосистем по Ю. Одуму (1986) є чiльною в сучаснiй 

екологiї. Всi спiльно функцiонуючi органiзми на данiй дiлянцi (бiоценоз) i 

взаємодiє з фiзико-хiмiчної середовищем (бiотопом) таким чином, що 

потiк енергiї створює чiтко визначенi бiотичнi структури та кругообiг 

речовин мiж живою в неживiй частинами, являє собою екосистему.  

Структура системи. Будь-яка система визначається не тiльки 

складом своїх частин, але також порядком i способом об'єднання цих 

частин в єдине цiле. Всi частини (елементи ) системи знаходяться в певних 

вiдносинах або зв'язках один з одним. Структура – це сукупнiсть зв'язкiв 

мiж елементами системи, внутрiшня органiзацiя системи . 

Складнiсть системи на «структурному рiвнi» задається числом її 

елементiв i зв'язкiв мiж ними. Дати визначення «складностi» в цьому 

випадку надзвичайно важко: дослiдник стикається з так званим «ефектом 

купи» (одна куля - не купа, двi кулi - не купа, три - не купа, сто куль - купа, 

дев'яносто дев'ять - купа; так де ж межа мiж «купою» i «не купою»?) – 

Д.И. Башмаков (2004).  

Зв'язки в системах бувають матерiальними та iнформацiйними. 

У природних системах неживої природи (космiчнi системи, атоми i 

молекули i пр.) зв'язки носять тiльки матерiальний характер, а в системах 

живої природи iснують зв'язки матерiальнi та iнформацiйнi. Iнформацiйнi 

зв'язки – це обмiн iнформацiєю мiж частинами системи, що пiдтримує її 

цiлiснiсть i функцiональнiсть. Очевидно iснування iнформацiйних зв'язкiв 

у тваринному свiтi, в людському суспiльствi. У технiчних системах, що 

використовуються в iнформацiйнiй сферi (радiо, телебачення, комп'ютернi 

мережi), також дiють зв'язку iнформацiйного типу. 

Системний ефект – всяка система набуває новi якостi, не 

притаманнi її складовим частинам. Поява нової якостi у системи 

називається системним ефектом. Це ж властивiсть виражається фразою: 

«Цiле бiльше суми своїх частин». 

Нашi уявлення про реальнi системах носять наближений, модельний 

характер. Описуючи в будь-якiй формi реальну систему, ми створюємо її 

iнформацiйну модель.  

Залежно вiд особливостей системи-оригiналу i задач дослiдження 

використовуються найрiзноманiтнiшi моделi. 

За типом реалiзацiї розрiзняються реальнi та знаковi моделi. Реальна 

модель вiдображає суттєвi риси оригiналу вже по самiй природi своєї 
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фiзичної реалiзацiї (наприклад, акварiум як модель природних водойм). 

Знакова модель – це умовний опис системи-оригiналу за допомогою 

даного алфавiту символiв i операцiй над символами, в результатi чого 

отримуються слова i словосполучення деякої мови, якi за допомогою 

певного коду iнтерпретуються як образи деяких властивостей елементiв 

системи-оригiналу i зв'язкiв мiж ними. 

Концептуальна модель представляє собою бiльш формалiзований i 

систематизований варiант традицiйного опису дослiджуваної природної 

екосистеми, що складається з наукового тексту, супроводжуваного блок-

схемою системи, таблицями, графiками та iншим iлюстративним 

матерiалом. 

При кiлькiсному вивченнi динамiки екосистем набагато ефективнiшi 

методи математичного моделювання. Якщо знайдено точний аналiтичний 

вираз, що дозволяє для будь-яких вхiдних функцiй i початкових умов 

безпосередньо визначати значення змiнних стану в будь-який потрiбний 

момент часу, то модель прийнято називати аналiтичною. Водночас, якщо 

сукупнiсть рiвнянь i нерiвнiсть несуперечлива i сповнена, то нерiдко 

вдається знайти алгоритм чисельного рiшення цих рiвнянь на ЕОМ. Такi 

моделi називаються чисельними (iмiтацiйними). 

Залежно вiд ступеня визначеностi передбачення моделi дiляться на 

детермiнованi i стохастичнi (ймовiрнi). У детермiнованою моделi значення 

змiнних стану визначаються однозначно (з точнiстю до помилок 

обчислення).  Стохастична модель для кожної змiнної стану дає розподiл 

можливих значень, що характеризується такими iмовiрнiсними 

показниками. 

За характером тимчасового опису динамiки змiнних стану розрiзнять 

дискретнi i неперерванi моделi. Дискретна модель описує поведiнку 

системи на фiксованiй послiдовностi моментiв часу t0 < ti <... < / , <... < tn, 

тодi як у неперервної моделi значення змiнних стани можуть бути 

розрахованi для будь-якої точки t розглянутого iнтервалу. 

Розглянемо три рiзновиди iнформацiйних моделей систем: модель 

чорного ящика; модель складу; структурна модель. 

Модель «чорного ящика». Будь-яка система – це щось цiлiсне i 

видiлене з навколишнього середовища. Система i середовище взаємодiють 

мiж собою. У системологiї використовуються уявлення про входах i 

виходах системи. Вхiд системи – це вплив, на систему з боку зовнiшнього 

середовища, а вихiд – це вплив, який чиниться системою на навколишнє 

середовище. Таке уявлення про систему називається моделлю «чорного 

ящика». 

Модель складу системи дає опис входять до неї елементiв i 

пiдсистем, але не розглядає зв'язкiв мiж ними. 
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Структурну модель системи ще називають структурною схемою. 

На структурнiй схемi вiдбивається склад системи та її внутрiшнi зв'язки. 

Поряд з термiном «зв'язок» нерiдко вживають термiн «ставлення». 

Основнi принципи системологiї (науки про системи): 

Принцип емерджентностi – у мiру об'єднання компонентiв 

(пiдмножин) в бiльш великi функцiональнi одиницi, у цих нових одиниць 

виникають новi властивостi, вiдсутнi на попередньому рiвнi.  

Принцип iєрархiчної органiзацiї (принцип iнтегративних рiвнiв 

Ю. Одума) – принцип супiдрядностi один одному як природних, так i 

штучнi систем. 

Принцип несумiсностi Л. Заде – складнiсть системи i точнiсть, з 

якою її можна аналiзувати, пов'язанi зворотною залежнiстю. 

Принцип контрiнтуїтивної поведiнки Дж. Форрестера – дати 

задовiльний прогноз поведiнки складної системи на досить великому 

промiжку часу, спираючись лише на власний досвiд та iнтуїцiю, практично 

неможливо. 

Принцип множинностi моделей В.В. Налимова – для пояснення i 

передбачення структури i/або поведiнки складної системи можливо 

побудова декiлькох моделей, що мають однакове право на iснування. 

Принцип здiйсненностi Б.С. Флейшмана – ми не сподiваємося на 

везiння i у нас мало часу; системологiя розглядає тiльки тi моделi, для яких 

алгоритм здiйснимо, тобто рiшення може бути знайдено з заданою 

вiрогiднiстю ро час to. 

Принцип формування законiв – закони системологiї носять 

дедуктивний характер i нiякi реальнi явища не можуть спростувати або 

пiдтвердити їх справедливiсть. 

Принцип рекурентного пояснення властивостi систем даного рiвня 

iєрархiчної органiзацiї свiту пояснюються, виходячи властивостей 

елементiв цiєї системи, що з постулюються, i зв'язкiв мiж ними. 

Принцип мiнiмаксної побудови моделей – теорiя повинна складатися з 

простих моделей (min) систем наростаючої складностi (max). 

Поняття «системний пiдхiд». Системний пiдхiд – це напрям 

методологiї наукового  пiзнання, в основi якого лежить розгляд об'єкту як 

системи, тобто сукупностi взаємодiючих об'єктiв (Л. фон Берталанфi, 

1960), що дозволяє дослiджувати складнi властивостi i вiдносини в 

об'єктах.  

Системний пiдхiд полягає у тому, що будь-який малий чи великий 

складний об’єкт потрiбно розглядати як вiдносно самостiйну, креативну 

систему зi своїми особливостями фук цiнування та еволюцiї. Ґрунтуючись 

на iдеях цiлiсностi i вiдносної незалежностi об’єктiв, що перебувають у 

цiлiсному свiтi, принцип системностi передбачає розгляд дослiджуваного 

об’єкта як певної системи, котру описують за: 1) елементним 

(компонентним) складом; 2) структурою як формою зв’язку елюентiв; 



 

 22 

3) функцiями елементiв i цiлого; 4) єднiстю внутрiшнього i зовнiшнього 

середовища системи; законами розвитку системи та її складникiв 

(П.С. Гнатiв, П.Р. Хiрiвський, 2010).  

Основнi принципи системного пiдходу:  

• Цiлiснiсть, що дозволяє розглядати одночасно систему як єдине 

цiле i в той же час як пiдсистему для вищих рiвнiв. 

• Iєрархiчнiсть будови, тобто наявнiсть безлiчi (принаймнi, двох) 

елементiв, розташованих на основi пiдпорядкування елементiв нижчого 

рiвня елементам вищого рiвня. Реалiзацiя цього принципу добре видно на 

прикладi будь-якої конкретної органiзацiї. Як вiдомо, будь-яка органiзацiя 

являє собою взаємодiю двох пiдсистем: керуючої i керованої. Одна 

пiдпорядковується iншiй. 

• Структуризацiя, що дозволяє аналiзувати елементи системи та їх 

взаємозв'язки в рамках конкретної органiзацiйної структури. Як правило, 

процес функцiонування системи обумовлений не стiльки властивостями її 

окремих елементiв, скiльки властивостями самої структури. 

• Множиннiсть, що дозволяє використовувати безлiч кiбернетичних, 

економiчних та математичних моделей для опису окремих елементiв i 

системи в цiлому. 

• Системнiсть, властивiсть об'єкта володiти всiма ознаками системи. 

Найбiльш загальним поняттям, яке позначає прояв системи, є 

«системнiсть», яку пропонується розглядати у трьох аспектах: 1) системна 

теорiя дає суворе наукове знання про свiт систем i пояснює походження, 

будову, функцiонування i розвиток систем рiзної природи; 2) системний 

пiдхiд виконує орiєнтацiйну та свiтоглядну функцiї, забезпечує не тiльки 

бачення свiту, а й орiєнтацiю в ньому; 3) системний метод реалiзує 

пiзнавальну та методологiчну функцiї. 

Системний пiдхiд не є чимось принципово новим у дослiдженнi 

навколишнього свiту i його проблем – вiн базується на природничому 

пiдходi. На вiдмiну вiд традицiйного пiдходу, при якому проблема 

вирiшується в суворiй послiдовностi певних етапiв, системний пiдхiд 

полягає в багатозв’язностi процесу рiшення. 

Головною ознакою системного пiдходу є наявнiсть домiнуючої ролi 

складного, а не простого, цiлого, а не складових елементiв. Якщо при 

традицiйному пiдходi до дослiдження, думка рухається вiд простого до 

складного, вiд частин – до цiлого, вiд елементiв – до системи, то при 

системному пiдходi, навпаки , думка рухається вiд складного до простого, 

вiд цiлого до складових частин, вiд системи до елементiв. 

Iснує кiлька пiдходiв до передбачення поведiнки складних систем: 

користування iнтуїцiї i багатого досвiду дослiдника, порiвняння з даними 

експериментiв, пророблених на тотожних або схожих системах, i, нарештi, 

математичне моделювання. У екологiчних дослiдженнях повиннi 

використовуватися  всi можливi пiдходи. Однак у наш час масштаби i 
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характер втручання людини у природнi екосистеми настiльки 

безпрецедентнi, що iнтуїцiя дослiдника часто-густо вiдмовляє. Можливостi 

ж експериментування з природними екосистемами зi зрозумiлих причин 

бiльш нiж обмеженi. Звiдси ясними стають важливiсть i актуальнiсть 

математичного моделювання в екологiї. 

Взагалi кажучи, системний пiдхiд не є строго методологiчної 

концепцiєю: вiн виконує евристичнi функцiї. Евристичний метод 

викладання – метод навiдних питань, розрахований на те, що учень 

самостiйно знайде рiшення поставленого питання (у Древнiй Грецiї пiд 

евристикою розумiли систему навчання, яку використав Сократ, коли 

вчитель наводить учня до самостiйного вирiшення якої-небудь завдання, 

задаючи йому навiднi запитання). По-перше, його змiстовнi принципи 

дозволяють фiксувати недостатнiсть старих, традицiйних методiв вивчення 

екосистем для постановки i вирiшення нових завдань їх цiлiсного 

дослiдження. По-друге, поняття i принципи конструктивного системного 

пiдходу допомагають створювати новi програми вивчення, орiєнтованi на 

розкриття сутностi процесiв трансформацiї енергiї, передачi речовини та 

iнформацiї в екосистемах. 

Поняття «системний аналiз». Системний аналiз – наука, що 

займається проблемою прийняття рiшення в умовах аналiзу великої 

кiлькостi iнформацiї рiзної природи. З визначення випливає, що метою 

застосування системного аналiзу до конкретної проблеми є пiдвищення 

ступеня обґрунтованостi прийняття рiшення, розширення безлiчi варiантiв, 

серед яких проводиться вибiр, з одночасним зазначенням способiв 

вiдкидання тих, що свiдомо поступається iншим. У системному аналiзi 

видiляють: методологiю; апаратну реалiзацiю; практичнi додатки. У 

вузькому розумiннi, системний аналiз – це методологiя дослiдження 

складних, часто не цiлком певних проблем теорiї i практики. 

Бiльш детально основи теорiї систем, її понятiйний апарат, пiдходи 

до класифiкацiї, вивчення структури, внутрiшнiх i зовнiшнiх функцiй 

систем, а також принципи системного аналiзу поданi у багатьох 

пiдручниках i начальних посiбниках (А.И. Уемов, 1978; О.Д. Шарапов та 

iн., 2003; А.П. Ладанюк, 2004; В.В. Добровольський, 2005; П.С. Гнатiв, 

П.Р. Хiрiвський, 2010 тощо). 

 

1.2 Принципи проведення системного аналiзу якостi 

навколишнього середовища 

 

Суть системного аналiзу. Системний аналiз – сукупнiсть понять, 

методiв, процедур i технологiй для вивчення, опису, реалiзацiї явищ i 

процесiв рiзної природи i характеру, мiждисциплiнарних проблем; це 

сукупнiсть загальних законiв, методiв, прийомiв дослiдження таких 

систем. 
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Для того щоб отримати iнформацiйну модель будь-якого реального 

об'єкта або процесу, необхiдно розглянути його з системної точки зору, 

тобто виконати системний аналiз об'єкта. Завдання системного аналiзу – 

впорядкувати свої уявлення про об'єкт дослiдження для того, щоб 

вiдобразити їх в iнформацiйнiй моделi. 

Таким чином, проглядається наступний порядок етапiв переходу вiд 

реального об'єкта до iнформацiйної моделi: реальний об'єкт – системний 

аналiз – система даних, iстотних для моделювання – iнформацiйна 

модель. 

Системний аналiз тiсно пов'язаний з синергетикою. Синергетика – 

мiждисциплiнарна наука, що дослiджує загальнi iдеї, методи та 

закономiрностi органiзацiї (змiни структури, її просторово-часового 

ускладнення) рiзних об'єктiв i процесiв, iнварiанти (незмiннi сутностi) цих 

процесiв. Синергетика – це наука про самоорганiзацiю складних систем, 

про перетворення хаосу в порядок; це теорiя виникнення нових якiсних 

властивостей, структур на макроскопiчному рiвнi. Найбiльш прийнятним є 

визначення Г. Хакена: «Синергетика – це мiждисциплiнарна дiлянка 

дослiдження кооперативних процесiв самоорганiзацiї в рiзних системах 

природи». Як вiдмiчає В.М. Петлiн (2013, с. 23): «Синергетика – це дiйсно 

мiждисциплiнарний науковий пласт дослiджень явищ спрямовано-

узгодженого функцiонування (в том числi й самоорганiзацiї) поєднаних 

складних систем». 

Системний аналiз тiсно пов'язаний i з фiлософiєю. Фiлософiя дає 

загальнi методи змiстовного аналiз , а системний аналiз – загальнi методи 

формального, мiжпредметного аналiзу предметних областей , виявлення та 

опису, вивчення їх системних iнварiантiв. Можна дати i фiлософське 

визначення системного аналiзу: системний аналiз – це прикладна 

дiалектика. 

Є наступнi основнi типи ресурсiв у природi i в суспiльствi. 

Речовина – найбiльш добре вивчений ресурс, який в основному 

представлений таблицею Д.I. Менделєєва досить повно i поповнюється не 

так часто. Речовина виступає як вiдображення сталостi матерiї в природi, 

як мiра однорiдностi матерiї . 

Енергiя – неповнiстю вивчений тип ресурсiв, наприклад, ми не 

володiємо керованої термоядерної реакцiєю. Енергiя виступає як 

вiдображення мiнливостi матерiї, переходiв з одного виду в iнший, як мiра 

незворотностi матерiї. 

Iнформацiя – мало вивчений тип ресурсiв. Iнформацiя виступає як 

вiдображення порядку, структурованостi матерiї, як мiра порядку, 

самоорганiзацiї матерiї (i соцiуму). 

Людина – виступає як носiй iнтелекту вищого рiвня i в 

економiчному, соцiальному, гуманiтарному сенсi є найважливiшим i 

унiкальним ресурсом суспiльства, розглядається як мiра розуму, iнтелекту 
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i цiлеспрямованої дiї, мiра соцiального начала, вищої форми вiдображення 

матерiї (свiдомостi). 

Органiзацiя (органiзованiсть) виступає як форма ресурсiв в соцiумi, 

групi, яка визначає його структуру, включаючи iнститути людського 

суспiльства, його надбудови, застосовується як мiра впорядкованостi 

ресурсiв. Органiзацiя системи пов'язана з наявнiстю деяких причинно-

наслiдкових зв'язкiв у цiй системi. Органiзацiя системи може мати рiзнi 

форми, наприклад, бiологiчну, iнформацiйну, екологiчну, економiчну, 

соцiальну, тимчасову, просторову, i вона визначається причинно-

наслiдковими зв'язками в матерiї i соцiумi. 

Простiр – мiра протяжностi матерiї (подiї), розподiлу її (його) в 

навколишньому середовищi. 

Час – мiра оборотностi (необоротностi) матерiї, подiй. Час 

нерозривно пов'язане iз змiнами дiйсностi. 

Можна говорити про рiзнi поля, в якi «помiщений» людина, – 

матерiальному, енергетичному, iнформацiйному, соцiальному, про їх 

просторових, ресурсних (речовина, енергiя, iнформацiя) i тимчасових 

характеристиках. 

Вiдповiдно до принципу системного мислення суспiльство 

складається з людей (i, зрозумiло, з громадських iнститутiв). Кожна 

людина – також система (бiологiчна). У людини, в свою чергу iснують 

властивi йому як органiзму системи, наприклад, система кровообiгу. Коли 

люди взаємодiють з iншими людьми, утворюються новi системи – сiм'я , 

етнос та iн. Ця взаємодiя може вiдбуватися на рiвнi громадських 

iнститутiв, окремих людей (наприклад, соцiальнi взаємодiї) i навiть 

окремих систем кровообiгу (наприклад, при прямому переливаннi кровi). 

Вiдповiдно до принципу системного пiдходу, кожна система впливає на 

iншу систему. Весь навколишнiй свiт – взаємодiючi системи. Мета 

системного аналiзу – з'ясувати цi взаємодiї , їх потенцiал i «направити їх на 

службу людини». 

Необхiднi атрибути системного аналiзу як наукового знання: 

1) наявнiсть предметної сфери – системи i системнi процедури; 

2) виявлення, систематизацiя, опис загальних властивостей i атрибутiв 

систем; 3) виявлення та опис закономiрностей i iнварiантiв в цих системах; 

4) актуалiзацiя закономiрностей для вивчення систем, їх поведiнки та 

зв'язкiв з навколишнiм середовищем; 5) накопичення, зберiгання, 

актуалiзацiя знань про системи (комунiкативна функцiя). 

Системний аналiз базується на рядi загальних принципiв, серед яких: 

– принцип дедуктивної послiдовностi – послiдовного розгляду 

системи по етапах: вiд оточення та зв'язкiв з цiлим до зв'язкiв частин 

цiлого; 

– принцип iнтегрованого розгляду – кожна система має бути 

нероз'ємної, як цiле навiть при розглядi лише окремих пiдсистем системи; 
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– принцип узгодження ресурсiв i цiлей розгляду, актуалiзацiї системи; 

– принцип безконфлiктностi – вiдсутностi конфлiктiв мiж частинами 

цiлого, що призводять до конфлiкту цiлей цiлого i частини. 

Системно в свiтi все: практика i практичнi дiї, знання i процес 

пiзнання, навколишнє середовище та зв'язку з нею (в нiй). 

Системний аналiз як методологiя наукового пiзнання структурує все 

це, дозволяючи дослiджувати i виявляти iнварiанти (особливо прихованi) 

об'єктiв, явищ i процесiв рiзної природи, розглядаючи їх спiльне та 

вiдмiнне, складне i просте, цiле i частини. 

Навколишнiй свiт нескiнченний у просторi i в часi; людина iснує 

кiнцевий час, розташовуючи при реалiзацiї мети кiнцевими ресурсами 

(матерiальними, енергетичними, iнформацiйними, людськими, 

органiзацiйними, просторовими i тимчасовими). 

Суперечностi мiж необмеженiстю бажання людини пiзнати свiт i 

обмеженою (ресурсами, невизначенiстю) можливiстю зробити це, мiж 

нескiнченнiстю природи i кiнцiвкою ресурсiв людства, мають багато 

важливих наслiдкiв, в тому числi – i для самого процесу пiзнання людиною 

навколишнього свiту. Одна з таких особливостей пiзнання, яка дозволяє 

поступово, поетапно вирiшувати цi суперечностi: використання 

аналiтичного i синтетичного способу мислення, тобто подiлу цiлого на 

частини та подання складного у виглядi сукупностi бiльш простих 

компонент, i навпаки, поєднання простих i побудови складного. Це також 

вiдноситься i до iндивiдуального мислення, i до суспiльної свiдомостi, i до 

всього знанню людей, i до самого процесу пiзнання. 

До розвитку системного аналiзу в сучасному науковому свiтi iснує 

декiлька пiдходiв – фiлософський, математичний i прикладний. 

Системний аналiз вченi розглядають як основу наукового мислення 

методологiю з одночасним конкретним застосуванням на практицi, а саме 

використання специфiчного комплексу методiв i прийомiв проектування , 

прогнозування, прийняття рiшень та аналiзу проблемних ситуацiй. 

Як зазначено вище, системний аналiз НС – це 

загальнометодологiчний принцип використання узагальненої теорiї систем 

у сучаснiй екологiї, з одного боку, а з iншого – системний аналiз 

результатiв екологiчних дослiджень в прагненнi вивчення явищ i процесiв 

у навколишньому середовищi i зв'язкiв мiж ними повною мiрою. 

Системний аналiз НС включає: 1) фiлософськi аспекти в екологiї та 

методологiю системного аналiзу зовнiшнього середовища; 2) теорiю 

систем в екологiї i теорiю екологiчних систем (походження, будова, 

динамiка i розвиток складних систем); 3) математичне моделювання та 

прогнозування стану i розвитку навколишнього середовища; 

4) прикладний системний аналiз – екологiчних аспектiв техноекологiї, 

агроекологiї, урбоекологiї, економiки природокористування, соцiальної 

екологiї, екологiчного права, екологiчної освiти, екологiї людини i т. д. 
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Системна технологiя екологiчного аналiзу включає наступнi 

взаємопов'язанi кроки: 1) аналiз екологiчної проблеми i формулювання 

цiлей, досягнення яких призводить до її рiшення; 2) аналiз ресурсiв, якi 

необхiднi для «повнометражної» реалiзацiї комплексу потенцiйних рiшень; 

3) аналiз можливих методiв прийняття та реалiзацiї рiшень; 4) аналiз 

потенцiйно можливих обмежень на цiлi, методи, ресурси рекомендованих 

рiшень; 5) iмiтацiя застосування варiанта рiшення; 6) аналiз доцiльностi 

використання на практицi даного варiанту рiшення i передача пiдроздiлу, 

що координує екологiчний аналiз для архiву поки негiдних рiшень або для 

включення в перелiк рекомендованих; 7) координацiя екологiчного 

аналiзу. 

Етапи системного аналiзу. Єдиного алгоритму системного аналiзу 

немає i створити такий неможливо. Але iснують певнi правила його 

органiзацiї, якi надають змогу вiршувати проблеми, що виникають у 

практичної дiяльностi. Вони передбачають порядок виконання системного 

аналiзу, процедури та засоби, якi використовують на його певних етапах 

(П.С. Гнантiв, П.Р. Хiрiвський, 2010). 

Наприклад, у багатьох роботах пропонується шiсть основних етапiв 

системного аналiзу: 1) формулювання мети i завдань рiшення екологiчної 

проблеми; 2) визначення, розробка i перевiрка можливих та 

альтернативних засобiв, методiв, способiв вирiшення екологiчної 

проблеми; 3) прогнозування стану або розвитку даної екологiчної 

проблеми; 4) розробка та застосування моделей i сценарiїв прогнозу 

розвитку екологiчних ситуацiй; 5) порiвняння та вибiр альтернативних 

шляхiв вирiшення вiдповiдної екологiчної ситуацiї; 6) реалiзацiя програми 

та контроль виконання, представлення результатiв. 

За Дж. Джефферсом (1981), системний аналiз у вирiшеннi 

практичних завдань екологiї традицiйно має сiм взаємозв’язаних етапiв: 

вибiр проблеми – постановка завдання – встановлення iєрархiї цiлей i 

завдань – вибiр шляхiв вирiшення – моделювання – оцiнка можливих 

стратегiй – впровадження результатiв. 

Нижче наведена стисла характеристика цих етапiв системного 

аналiзу (П.С. Гнантiв, П.Р. Хiрiвський, 2010).   

Вибiр проблеми (I етап) є результатом вибору головних цiнностей у 

суспiльствi. Визнання того, що iснує деяка проблема (або сукупнiсть 

взаємопов’язаних проблем), яку можна дослiджувати за допомогою 

системного аналiзу, i яка цiлком важлива для детального вивчення, не 

завжди виявляється тривiальним кроком. Усвiдомлення того, що 

дослiдження справдi необхiдне, настiльки ж важливе, як i вибiр 

правильного методу дослiдження. З одного боку, можна взятися за 

вирiшення проблеми, що не пiддається системному аналiзовi, а з iншого – 

вибрати проблему, яка не вимагає для свого вирiшення усiєї потужностi 

системного аналiзу, i вивчати яку цим методом було би розкiшшю. Така 
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дилема першого етапу робить його критичним для успiху або невдачi 

всього дослiдження.  

Постановка завдання (II етап). Завдання має бути настiльки 

простим, щоби мати аналiтичне рiшення за збереження всiх тих елементiв, 

якi роблять проблему досить актуальною для практичного вивчення. Саме 

на цьому етапi можна зробити найвагомiшiй внесок у вирiшення проблеми.  

Встановлення iєрархiї цiлей i завдань (III етап). Зазвичай мета i 

завдання утворюють деяку iєрархiю. Причому як мета, так i основнi 

завдання послiдовно пiдроздiляють на першочерговi й другоряднi. 

Генеральну мету методом декомпозицiї слiд роздiлити на дерево цiлей*.  

Необхiдно визначити прiоритети рiзних стадiй i зiставити їх iз тими 

зусиллями, якi потрiбнi для досягнення поставлених цiлей. 

Вибiр шляхiв вирiшення (IV етап). Шляхи або засоби залежать вiд 

обсягу знань матерiально-технiчних засобiв, що є в арсеналi фахiвця iз 

писемного аналiзу. Як правило, на початку системного аналiзу потрiбен 

вербальний опис проблеми, який повинен окреслити певну пiддослiдну 

проблему. У загальному випадку аналiтик шукатиме найзагальнiше 

аналiтичне рiшення, що дозволяє використовувати результати дослiдження 

вже виконаних аналогiчних завдань i результативний математичний 

апарат.  

Моделювання (V етап) – етап активних манiпуляцiй iз копiями й 

вiдображеннями систем, або модельних дослiджень чи експериментiв зi 

складними динамiчними взаємозв’язками мiж рiзними аспектами 

проблеми.  

Оцiнка можливих стратегiй (VI етап). Уходi цього етапу 

дослiджують чутливiсть результатiв до допускiв, зроблених за побудови 

моделi, оскiльки правомiрнiсть цих допускiв можна перевiрити лише в 

процесi використання моделi. Якщо виявиться, що основнi допуски 

некоректнi, можливо, доведеться повернутися до етапу моделювання, але 

часто вдається полiпшити модель, трохи модифiкувати вихiдний варiант. 

 
___________________________________________________________________________ 

*«Дерево цiлей» – структурована, побудована за iєрархiчним принципом 

сукупнiсть цiлей системи, програми, плану, в якiй видiленi: генеральна мета (« вершина 

дерева»); пiдлеглi їй пiдцiлi першого, другого i подальшого рiвнiв («гiлки дерева»). 

Дерево цiлей пов'язує мiж собою перспективнi цiлi та конкретнi завдання на кожному 

рiвнi iєрархiї. Мета вищого порядку (генеральна, головна мета) вiдповiдає вершинi 

дерева, в гiлках дерева розташовуються локальнi цiлi (завдання), якi забезпечують 

досягнення цiлей верхнього рiвня. Основною вимогою до дерева цiлей є вiдсутнiсть 

циклiв. Представлення цiлей починається з верхнього рiвня, потiм вони 

конкретизуються. Основним правилом розукрупнення цiлей є повнота – кожна мета 

верхнього рiвня повинна бути представлена у виглядi пiдцiлей наступного рiвня таким 

чином, щоб об'єднання понять пiдцiлей повнiстю визначало поняття вихiдної мети. 

Дерево цiлей - це графiчна схема, яка демонструє розбивку загальних цiлей на пiдцiлi. 

Метод дерева цiлей є головним унiверсальним методом системного аналiзу . 



 

 29 

Впровадження результатiв (VII етап). Системний аналiз не можна 

вважати завершеним доти, поки дослiдження не дiйде до стадiї 

практичного впровадження, управлiнського чи виробничого використання 

– перевiрки ефективностi розробки для вирiшення виниклої проблеми. 

Основнi методи неформального системному аналiзу. Будь-яка 

науково-дослiдна та практична дiяльнiсть проводиться на базi методiв 

(прийомiв або способiв дiї), методик (сукупностi методiв i прийомiв 

проведення будь-якої роботи) i методологiй (сукупностi прийомiв 

дослiдження). Методологiя системного аналiзу представляє сукупнiсть 

принципiв, концепцiй i конкретних методiв, а також методик.Методологiя 

системного аналiзу дозволяє побудувати системну картину свiту iз 

застосуванням принципiв системного проектування , прогнозування i 

моделювання. Найбiльший вплив системний аналiз має процеси 

управлiння в соцiальних, економiчних, екологiчних i полiтичних системах 

(П.М. Хомяков, 2007). 

Важливою складовою системного аналiзу є генерування альтернатив, 

тобто гiпотез про можливi шляхи та способи досягнення визначеної мети. 

При цьому застосовуються рiзнi неформальнi (якiснi) методи (процедури): 

метод експертних оцiнок, метод Дельфi*, метод мозкового штурму, метод 

сценарiїв,  тощо.  

Метод експертної оцiнки. Суть методу в сучасному розумiннi 

зводиться до процедури отримання оцiнки проблем на основi думки 

спецiалiстiв даної галузi знань (експертiв) з метою наступного прийняття 

рiшення. Цi думки зазвичай вираженi в кiлькiсної або якiсної формах. 

Експертнi дослiдження проводять з метою пiдготовки iнформацiї для 

прийняття рiшень.  

 
___________________________________________________________________________ 

*Назва методу дана по асоцiацiї з давнiм звичаєм для отримання пiдтримки при 

прийняттi рiшень звертатися в храм Апплона в м. Дельфи (Давня Грецiя, VII-IV ст. до 

н.е.). Жрицi храму в станi трансу починали пророкувати, вимовляючи незрозумiлi 

слова. Спецiальнi «перекладачi» – жрецi храму тлумачили цi слова i вiдзначали на 

питання прийшли зi своїми проблемами паломникiв. За традицiєю говорять , що 

Дельфiйський храм знаходився в Грецiї, але там немає вулканiв. У США в 1960-х роках 

методом Дельфi назвали експертну процедуру прогнозування науково-технiчного 

розвитку. У 1-му турi експерти називали ймовiрнi дати тих чи iнших майбутнiх 

звершень. У 2-му турi кожен експерт знайомився з прогнозами всiх iнших. Якщо його 

прогноз сильно вiдрiзнявся вiд прогнозiв основної маси, його просили пояснити свою 

позицiю, i часто вiн зраджував свої оцiнки, наближаючись до середнiх значень. Цi 

середнi значення i видавалися замовнику як групова думка. Треба сказати, що реальнi 

результати дослiдження виявилися досить скромними - хоча дата висадки американцiв 

на Мiсяць була передбачена з точнiстю до мiсяця, всi iншi прогнози провалилися – 

керованого термоядерного синтезу i надiйних засобiв вiд раку у ХХ ст. людство не 

дочекалося.  
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Для проведення роботи по методу експертних оцiнок створюють 

робочу групу. Експертнi оцiнки бувають iндивiдуальнi та колективнi. 

Метод експертної оцiнки використовується в тому випадку, коли об'єкти 

прогнозу не пiддаються формалiзацiї повнiстю або частково. За допомогою 

методiв експертної оцiнки можна пiдвищити надiйнiсть прогнозiв, 

отриманих за допомогою iнших методiв. 

Iснує маса методiв отримання експертних оцiнок. Один з найбiльш 

вiдомих методiв експертних оцiнок – це метод Дельфi. Основними 

особливостями методу Дельфi є: анонiмнiсть гiпотез; обґрунтування думок 

експертiв iз граничними оцiнками; наявнiсть зворотного зв’язку, що 

реалiзується за допомогою багатокрокового опитування. Метод Дельфi 

розроблений для вирiшення стратегiчних проблем за граничного 

зменшення впливу суб’єктивного фактора, стимулювання способiв 

мислення спецiалiстiв шляхом створення iнформацiйної системи зi 

зворотними зв’язками, усунення перешкод в обмiннi iнформацiєю мiж 

фахiвцями, тиску авторитету та iнших форм тиску, пiдвищення 

достовiрностi прогнозiв шляхом спецiальних процедур кiлькiсного 

оцiнювання думок експертiв та їх опрацювання. У найрозвинутiших 

варiантах методу експертам присвоюють ваговi коефiцiєнти значимостi 

їхнiх тверджень, якi обчисляють на основi попереднiх опитувань. 

Їх уточнюються вiд туру до туру i враховують при одержаннi узагальнених 

результатiв оцiнок.  

Технiчна процедура методу Дельфi наступна: 1) формування групи 

компетентних експертiв; 2) формулювання мети роботи; 3) розроблення 

опитувальної форми для експертiв; 4) опитування експертiв за 

розробленою формою; 5) статистичне опрацювання результатiв 

опитування; 6) аналiз кожним експертом пiдсумкiв опрацювання даних i 

надання йому шансу врахувати думку всiєї групи; 7) корегування думки 

окремих експертiв, повторне опитування й статистичне опрацювання 

всiх думок (П.С. Гнантiв, П.Р. Хiрiвський, 2010). 

Ще один варiант експертного оцiнювання – мозковий штурм 

(«конфедерацiя iдей» i «колективна генерацiя iдей»), який 

використовується для глибокого i швидкого вчення проблеми у вузьких 

сферах чи напрямах. Спочатку здiйснюється групування завдань з 

використанням унiверсального методу сканування. Цей етап завжди 

використовують для першого осмислення виниклої проблеми у 

найширшому спектр пiдходiв для розв’язання проблеми, коли вiдсутнiй 

попереднiй практичний досвiд її опрацювання. Суть методу мозкового 

штурму зводиться до того, що експертам надається повна свобода 

мислення i висловлювання нових iдей. Розглядаючи всi генерованi iдеї, не 

допускається критика i не припиняється обговорення жодної iдеї. З цiєю 

метою створюють атмосферу, котра сприяє генерацiї нетривiальних iдей i 

звiльняє експертiв вiд стереотипного мислення. 
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Процедура мозкового штурму має такий вигляд: 1) вузьке 

формулювання завдання; 2) створення групи вузьких фахiвцiв; 

3) генерування (часто анонiмне) множини iдей та пiдходiв; 4) групування 

вiдiбраних iдей на актуальнi й перспективнi, вiдбiр актуальних рiшень; 

5) документацiя iдей, придатних для використання на подальших етапах 

роботи (П.С. Гнантiв, П.Р. Хiрiвський, 2010).  

Зазвичай з 100 iдей 30 заслуговують подальшого опрацювання, з 5-6 

дають можливiсть сформулювати прикладнi проекту, а 2-3 опиняються у 

результатi приносять корисний ефект – прибуток, пiдвищення екологiчної 

безпеки, оздоровлення навколишнього природного середовища i т. д. 

Метод сценарiїв передбачає, що способи та процедури пiдготовки й 

узгоджень уявлень про проблему чи об’єкт, якi дослiджують, викладенi у 

письмовому виглядi (сценарiй). Як правило, сценарiй готує кожен експерт, 

а потiм думки експертiв узгоджують. Цей метод застосовують для 

розв’язання слабоструктурованих проблем, у яких стратегiя розвитку 

системи сприяються на гостро конфлiктну ситуацiю (П.С. Гнантiв, 

П.Р. Хiрiвський, 2010).  

Метод сценарiїв необхiдний не тiльки в екологiчнiй чи соцiально-

економiчнiй галузi. Наприклад, при розробцi методологiчного, 

програмного та iнформацiйного забезпечення аналiзу ризику хiмiко-

технологiчних проектiв необхiдно скласти детальний каталог сценарiїв 

аварiй, пов'язаних з витоками токсичних хiмiчних речовин. Кожен з таких 

сценарiїв описує аварiю свого типу, зi своїм iндивiдуальним походженням, 

розвитком, наслiдками, можливостями попередження. Таким чином, метод 

сценарiїв – це метод декомпозицiї задачi прогнозування, що передбачає 

видiлення набору окремих варiантiв розвитку подiй (сценарiїв), у 

сукупностi охоплюють всi можливi варiанти розвитку. При цьому кожен 

окремий сценарiй повинен допускати можливiсть досить точного 

прогнозування , а загальне число сценарiїв має бути оглядатися. Набiр 

сценарiїв повинен бути доступним для огляду. Доводиться виключати рiзнi 

малоймовiрнi подiї – прилiт iнопланетян, падiння астероїда, масовi епiдемiї 

ранiше невiдомих хвороб i т. д. Саме по собi створення набору сценарiїв – 

предмет експертного дослiдження. Крiм того, експерти можуть оцiнити 

ймовiрностi реалiзацiї того чи iншого сценарiю. 

Як вiдомо, при прийняттi рiшень на основi аналiзу ситуацiї 

(ситуацiйному аналiзi), в тому числi аналiзi результатiв прогнозних 

дослiджень, можна виходити з рiзних критерiїв. Наприклад, можна 

орiєнтуватися на те, що ситуацiя складеться найгiршим, або найкращим, 

або середнiм (в будь-якому сенсi) чином. Можна спробувати намiтити 

заходи, що забезпечують мiнiмально допустимi кориснi результати при 

будь-якому варiантi розвитку ситуацiї i т. д. 

Метод комiсiї полягає в органiзацiї та проведеннi вiдкритої дискусiї 

з метою отримання єдиного угодженого висновку експертiв, причому цей 
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висновок визначають шляхом голосування (бажано таємного). Перевагою 

цього методу можливiсть пiдвищення рiвня iнформованостi експертiв i 

змiна їхнiх попереднiх висновкiв у процесi обговорення. До вад метода 

комiсiї можна вiднести: вiдсутнiсть анонiмностi, що може пришестi до 

неформального впливу авторитетних експертiв; рiзну активнiсть експертiв, 

яка часто не залежить вiд їхньої компетентностi; заангажованiстю 

експертiв. 

Однiм iз рiзновидiв неформального методу системного аналiзу є 

метод суду, коли частина експертiв пiдтримує певну альтернативу i 

наводить аргументи на її користь, а частина – є противники, котрi 

обґрунтовують її вади. В країнах iз розвиненим громадським суспiльством 

саме суди найчастiше стають ефективними засобами захисту безпеки 

довкiлля, оскiльки навiть рядовi громадян все бiльш звертаються у цi 

iнстанцiї з позовами i скаргами щодо дiй влади, компанiй, окремих 

порушникiв екологiчної безпеки (П.С. Гнантiв, П.Р. Хiрiвський, 2010). 

Осторонь вiд основного русла експертних оцiнок, знаходиться 

SWOT-аналiз. SWOT – це strengths (сильнi сторони), weaknesses (слабкi 

сторони), opportunities (можливостi) i threatening (погрози). Внутрiшня 

елементи системи  (наприклад, урбоекосистеми) вiдбивається в основному 

в S i W, а зовнiшнi – в О i Т. SWOT-аналiз є ефективним засобом 

систематичного вивчення та оцiнки потенцiалу, яким система має для 

реалiзацiї її екологiчної мiсiї та вiдповiдних даної мiсiї цiлей. Процедура 

SWOT-аналiзу зводиться до чотирьох ключових положень: 1) огляду 

внутрiшнiх i зовнiшнiх факторiв в розрiзi SWOT-аналiзу; 2) формуванню 

перелiку ранжируваних за рiвнем важливостi внутрiшнiх i зовнiшнiх 

факторiв екологiчної складової мiста; 3) побудовi матрицi SWOT-аналiзу, 

яка дозволяє визначити взаємозв’язки мiж розглянутими внутрiшнiми i 

зовнiшнiми факторами; 4) аналiзу комбiнацiй факторiв, як у кожному 

секторi, так i у всiй матрицi SWOT-аналiзу. 

Одним з видiв науково-практичної дiяльностi, де реалiзується метод 

експертної оцiнки, є екологiчна експертиза, що являє собою систему 

державних природоохоронних заходiв, направлених на перевiрку 

вiдповiдностi проектiв, планiв i заходiв в областi господарського 

будiвництва i використання природних ресурсiв вимогам захисту довкiлля. 

Екологiчна експертиза – це вид науково-практичної дiяльностi, яка може 

здiйснюватися ефективно лише на системному пiдходi з використанням 

методологiї системного аналiзу. Крiм того, екологiчна експертиза є одним 

з iнструментiв системного аналiзу НС. 

Основi iнструменти системного аналiзу навколишнього середовища. 

При оцiнцi якостi НС використовуються такi основнi iнструменти: 

оцiнка впливу на навколишнє середовище (ОВНС), екологiчна експертиза 

(ЕЕ) та екологiчна оцiнка (ЕО). 

Оскiльки дається оцiнка планованої дiяльностi природне, соцiальне та 
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техногенне середовище, то процедура ОВНС є одним з iнструментiв 

системного аналiзу НС. На вiдмiну вiд традицiйних методiв управлiння, що 

базуються на застосуваннi екологiчно орiєнтованих норм i правил 

планування, проектування та будiвництва, лiцензування видiв дiяльностi, з 

яким пов'язано вплив на НС, для ОВНС характернi превентивнiсть, 

комплекснiсть пiдходiв i оцiнок i демократичнiсть використовуваних 

процедур. Слiд нагадати, що ОВНС – це «процедура облiку» екологiчних 

вимог або їх виявлення та обґрунтування (тобто чисто iнформацiйна мiра). 

Вона реалiзується при пiдготовцi оптимального рiшення (на стадiї намiрiв чи 

проектування). ОВНС є процесом дослiдження впливу проектованої 

дiяльностi та прогнозу його наслiдкiв для НС i здоров'я людини.  

Як правило, ОВНС в Українi проводиться згiдно до ДБН А.2.2.-1-2003, 

i є окремим роздiлом до проектної документацiї, тобто оцiнка впливiв 

розпочинається, коли рiшення про впровадження певної господарської 

дiяльностi вже фактично прийняте i земельна дiлянка пiд будiвництво – 

вiдведена. Тобто, ОВНС не передує прийняттю рiшення, не є його 

складовою, а здiйснюється здебiльшого – постфактум. При цьому, потенцiал 

ОВНС значно втрачає у своїй економiчнiй значимостi, зберiгаючи одночасно 

свою екологiчну сутнiсть. 

Екологiчна експертиза – це «встановлення вiдповiдностi» екологiчним 

вимогам вже готового проекту i «визначення допустимостi» прийняття 

рiшення про його реалiзацiю (тобто адмiнiстративна мiра). ЕЕ є процесом 

попередньої контрольної перевiрки прийнятих господарських рiшень на 

вiдповiднiсть вимогам екологiчного законодавства. 

Найважливiшiм iнструментами системного аналiзу НС є екологiчна 

оцiнка, яка охоплює як екологiчну оцiнку проектiв (ЕОП) та проектних 

задумiв, так i оцiнку загальної полiтики, планiв i програм країни – 

стратегiчну екологiчну оцiнку (СЕО). 

Аналогом системи ЕО в Українi була екологiчна експертиза (ЕЕ), яка 

складалася з ОВНС та державної екологiчної експертизи (ДЕЕ). Практика 

проведення ОВНС в Українi показала, що процедура ЕО не стала процесом, 

який супроводжує всi стадiї iнвестицiйного проекту, починаючи з моменту 

проектного задуму, як це прийнято у свiтовiй практицi, до моменту 

впровадження дiяльностi та пiсля реалiзацiї проекту.  

Таким чином, оцiнка впливу на навколишнє середовище та екологiчна  

експертиза та екологiчна є складовими частинами системи екологiчної 

оцiнки. Тому нижче наведенi показанi принципи проведення екологiчної 

оцiнки за даними Я.О. Адаменко (2013) з урахуванням з урахуванням 

нормативно-законодавчої бази, що iснувала  в Українi. 

Екологiчна оцiнка (ЕО). Екологiчна оцiнка у країнах колишнього 

СРСР заснована на процедурi, яка одержала назву «державна екологiчна 

експертиза». При ДЕЕ, експертнi комiтети розглядають або проводять оцiнку 

проектiв i планiв, якi повиннi включати роздiл за назвою «Оцiнка впливу на 
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навколишнє середовище» (ОВНС). В матерiалах роздiлу ОВНС описувалися 

екологiчнi ефекти пропонованого проекту або плану i передбачуванi мiри 

їхнього пом’якшення. Разом, обидва процеси називаються ДЕЕ/ОВНС. 

В провiдних країнах свiту та банкiвських установах ЕО вiдрiзняється вiд 

ОВНС, i насамперед це пов’язано з витриманiстю певних крокiв 

загальноприйнятої процедури, яка починається пiдчас iнвестицiйного задуму. 

Термiн «екологiчна оцiнка» вiдноситься до свiтової практицi виконання 

експертних оцiнок впливу на навколишнє середовище, а термiн «Оцiнка 

впливу на навколишнє середовище» – це, те що стосується вiтчизняного 

досвiду з галузi екологiчної експертизи.  

ЕО проводиться для запобiгання або мiнiмiзацiї несприятливих 

впливiв, одночасно допомагаючи країнам оцiнити реальний потенцiал їх 

ресурсiв, максимiзуючи вигоди вiд дiяльностi, яка планується.  

ЕО – це процес систематичного аналiзу й оцiнки екологiчних наслiдкiв 

дiяльностi що намiчається, консультацiй iз зацiкавленими сторонами, а також 

урахування результатiв цього аналiзу i консультацiй у плануваннi, 

проектуваннi, твердженнi i здiйсненнi даної дiяльностi. 

Метою ЕО є забезпечення того, щоб проекти, плани розвитку, 

програми i т. iн. були прийнятнi з точки зору НС та сталого розвитку 

суспiльства.  

Системи ЕО вiдповiдають основним принципам: 1) участь – 

адекватний i своєчасний доступ до процесу ЕО для всiх зацiкавлених сторiн; 

2) прозорiсть – усi рiшення ЕO i пiдстави для її прийняття повиннi бути 

вiдкритi i доступнi; 3) визначенiсть – процедура i тимчасовi рамки 

екологiчної оцiнки повиннi бути погодженi заздалегiдь i дотримуватися всiма 

учасниками; 4) пiдзвiтнiсть – особи, що приймають рiшення, пiдзвiтнi всiм 

сторонам за свої дiї i рiшення, прийнятi в процесi ЕО; 5) надiйнiсть – оцiнка 

виконується професiйно й об’єктивно; 6) рентабельнiсть – процес ЕО i її 

результати забезпечують захист НС з найменшими витратами для 

суспiльства; 7) гнучкiсть – повинна бути можливiсть адаптацiї процесу ЕО, 

для того щоб якiсно й ефективно застосовувати його в будь-якiй ситуацiї або 

при ухваленнi рiшення; 8) практична застосовнiсть – iнформацiя i 

результати, отриманi в процесi ЕО, необхiдно застосовувати для прийняття 

рiшень i планування. 

ЕО застосовується: 1) для будь-якої дiяльностi, що може заподiяти 

iстотнi несприятливi впливи або внести вклад у фактичнi або потенцiйно 

можливi сукупнi впливи; 2) як основний iнструмент для керування НС з 

метою виключення, мiнiмiзацiї або компенсацiї негативних впливiв 

запланованої дiяльностi; 3) таким чином, щоб обсяг робiт вiдповiдав 

характеру проекту або дiяльностi, характеру i масштабу ймовiрних проблем i 

впливiв; 4) базуючись на чiтко визначених правилах i обов’язкiв всiх 

зацiкавлених сторiн. 

ЕО повинна починатися:1) у ходi всього проектного циклу, починаючи 
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якомога ранiше на стадiї розробки концепцiї проекту; 2) у тiсному зв’язку з 

вимогами та твердженнями проекту i пiсля проектним заходам, включаючи 

керування впливами; 3) з застосуванням найкращих досягнень науки, а також 

технологiї зниження негативних впливiв; 4) вiдповiдно до встановленої 

процедури i технiчним завданням на проект, включаючи погодженi термiни; 

5) забезпечуючи ефективнi консультацiї з громадськiстю, групами i 

сторонами. 

ЕО розглядає: 1) усi фактори, якi пов’язанi з намiчуваною дiяльнiстю, 

включаючи соцiальнi i фактори ризику впливу на здоров’я; 2) сукупнi, 

довгостроковi i великомасштабнi впливи; усi можливi i реальнi альтернативи, 

якi б задовольняли головну мету запропонованої дiяльностi; 3) концепцiю 

стiйкого розвитку, включаючи продуктивнiсть ресурсiв, асимiлює здатнiсть i 

бiологiчну рiзноманiтiть. 

Результатом ЕО є: 1) точна i достовiрна iнформацiя щодо характеру, 

ймовiрної величини i значимостi потенцiйного впливу, ризикiв i наслiдкiв 

намiчуваної дiяльностi i альтернатив її здiйснення; 2) документ, який 

представляє iнформацiю в яснiй, зрозумiлiй i доречнiй формi для ухвалення 

рiшення, включаючи зведення про зробленi припущення i межi вiрогiдностi в 

прогнозах впливу; 3) методи вирiшення можливих проблем i конфлiктiв у 

рамках процесу ЕО та при впровадженнi дiяльностi.  

ЕО повинна забезпечувати пiдстави для: 1) прийняття 

взаємоприйнятного з екологiчної точки зору рiшення, у якому ясно визначенi 

i запропонованi умови здiйснення дiяльностi; 2) планування, розробки i 

здiйснення прийнятних проектiв, якi задовольняють екологiчним стандартам 

i цiлям керування ресурсами; 3) комплексу вiдповiдних пост-проектних 

заходiв з вимогами щодо монiторингу, менеджменту, аудиту й оцiнцi їх 

ефективностi, заснованими на значимостi потенцiйного впливу, ступеня 

невизначеностi. 

Попередня екологiчна оцiнка – «скринiнг». Термiн «скринiнг» (вiд 

англ. screening – просiювання, сортування, вловлювання тощо) в 

мiжнародних системах ЕО – це процедура визначення необхiдностi 

проведення повномасштабної ЕО для конкретного проекту або дiяльностi та 

визначення рiвня необхiдної оцiнки. В процесi проведення скринiнгу 

необхiдно також одержати вiдповiдь про ступiнь значимостi потенцiйних 

впливiв на НС вiд запропонованої дiяльностi. Для бiльшостi проектiв 

достатньо небагато часу, для того щоб прийти до висновку, що в подальшiй 

ЕО немає необхiдностi. Скринiнг є першим етапом у ЕО – попередня ЕО. В 

українському природоохоронному законодавствi як термiн так i сама 

процедура скринiнгу для оцiнок впливу на НС офiцiйно не визнанi.  

В Українi процедури ЕО та ЕЕ регламентував  Закон України «Про 

екологiчну експертизу» (1995) та Державнi будiвельнi норми (ДБН А.2.2-1-

2003). Вiдповiдно до статтi 7 Закону України «Про екологiчну експертизу», 

об’єктами ЕО є проекти законодавчих та iнших нормативно-правових актiв, 
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передпроектнi, проектнi матерiали, документацiя щодо впровадження нової 

технiки, технологiй, матерiалiв, речовин, продукцiї, реалiзацiя яких може 

призвести до порушення екологiчних нормативiв, негативного впливу на стан 

НПС, створення загрози здоров’ю людей. Також в законi визначено, що 

екологiчнiй оцiнцi можуть пiдлягати екологiчнi ситуацiї, що склалися в 

окремих населених пунктах i регiонах, а також дiючi об’єкти та комплекси, 

що мають значний негативний вплив на НПС та здоров’я людей. 

В Українi процедура скринiнгу називається «Попередня оцiнка впливу 

об’єкта на навколишнє середовище», яка передує складанню Заяви про 

намiри i здiйснюється при пiдготовцi вихiдних даних щодо об’єкта, 

намiченого до будiвництва, визначеннi його виробничої програми, потреб у 

сировинi, енергоресурсах i кадрах. 

Досвiд проведення процедур ЕО за вимогами Агентства охорони 

середовища США та ЄС показує, що процедуру скринiнгу в українське 

законодавство можна впровадити. За результатами проведених ЕО, а також 

свiтового досвiду процедури скринiнгу, в нашiй державi найбiльш доцiльнi її 

наступнi методологiчнi положення. 

Аналiз необхiдностi ЕО повинен проводиться якомога ранiше в процесi 

розробки проекту, щоб iнiцiатор дiяльностi був проiнформований про свої 

зобов’язання щодо ЕО. Принципи скринiнгу повиннi бути чiтко 

сформульованi i процедури, якi використовуються, повиннi бути такими, щоб 

аналiзуючи один й той же проект з використанням одних й тих же методiв, 

рiзнi люди могли прийти до одного й того ж рiшення.  

Вибiр методу скринiнгу, як правило, розробляється при формуваннi 

нацiональної системи ЕО особами, якi приймають полiтичнi рiшення. Всi 

методи скринiнгу вимагають iнформацiї про дiяльнiсть, що планується та для 

кожного з цих методiв використовуються суб’єктивнi оцiнки на початковому 

етапi прийняття рiшення про доцiльнiсть ЕО.  

Свiтовий досвiд проведення процедури скринiнгу показує, що рiшення 

про доцiльнiсть проведення повномасштабної ЕО можна прийняти одним з 

наступних методiв або ж деякою їх комбiнацiєю: рiшення за розсудом 

вiдповiдальних осiб; попередня екологiчна оцiнка; перелiки проектiв, що 

становлять пiдвищену екологiчну небезпеку; перелiки виключень. 

Модель скринiнгу складається з п’яти основних крокiв, в процесi 

проходження яких особа що приймає рiшення про подальшу екологiчну 

оцiнку проектного задуму (iнiцiатор дiяльностi), повинен вiдповiсти на такi 

питання: чи буде запланована дiяльнiсть екологiчно небезпечною? чи буде 

мати планована пропозицiя значнi наслiдки для НС за мiсцем розташування? 

чи пiдпадає запланована дiяльнiсть на чутливу зону? чи буде мати 

запланована дiяльнiсть значний масштаб впливу? чи є вимога зацiкавлених 

сторiн у проведеннi оцiнки впливiв на НС? 

Отримуючи вiдповiдi на цi питання, iнвестор може усвiдомити сам 

процес екологiчної оцiнки та аргументувати перед вищими органiзацiями 
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його необхiднiсть. Усi запропонованi проекти повиннi бути об’єктами 

процедури скринiнгу при ОВНС. Важливо, щоб рiшення приймалось якомога 

ранiше вiдносно тривалостi необхiдної ОВНС. 

Як тiльки вирiшено, що потрiбно проводити ОВНС, необхiдно 

визначити питання, якi слiд проаналiзувати та вивчити в процесi ЕО. 

Погодження цих питань важливе для забезпечення якомога скорiшої 

вiдповiдної i ефективної за витратами роботи над ОВНС. Ця процедура 

називається скоупiнгом. 

Визначення завдань екологiчної оцiнки – скоупiнг. Скоупiнг (вiд англ. 

scoping. – дiапазон, поле дiй, компетенцiя, обсяг тощо) – це процедура 

визначення задач, який дозволяє виявити проблеми, що, iмовiрно, будуть 

важливi для ЕО, i знiмає тi, котрi не є важливими. Таким чином, цей етап 

запобiгає витрати часу i грошей на непотрiбнi дослiдження. Для ефективного 

та систематизованого проведення ЕО треба визначити на початку процесу 

обсяг питань, якi потребують детального вивчення. Ця стадiя раннього 

планування процесу ЕО часто називається «визначенням сфери дiяльностi» 

або «скоупiнг». Слiд зазначити, що, у деяких нацiональних системах ЕО 

концепцiї скринiнгу i скоупiнгу об’єднанi, тому що, методи i процедури для 

них досить схожi, а iнформацiя, що є результатом скринiнгу, часто є основою 

для скоупiнгу.  

Як правило, результатом етапу визначення задач є пiдготовлений 

документ, що встановлює, якi питання повиннi бути охопленi при ЕО i яким 

чином це повинно бути здiйснено. На практицi цей документ часто 

називають «Технiчне завдання». Досвiд показує, що технiчне завдання не 

повинно бути твердим документом. Воно повинно бути досить гнучким, щоб 

дозволити збiльшувати або зменшувати обсяг дослiджень, у мiру виявлення 

нових питань або встановлення низької значимостi ранiше сформульованих. 

Для успiшного вирiшення етапу ЕО «формування мети» необхiдно 

використовувати наступний покроковий алгоритм: 1) формування конкретної 

мети, вираженої так, як буцiмто вона є факт, який вже iснує (це акцентує 

увагу на позитивному аспектi досягнення мети); 2) усвiдомити вигоди вiд 

реалiзацiї мети; 3) встановити кiнцевий термiн для досягнення мети; 

4) визначення головних перешкод, якi можуть опинитися на шляху 

досягнення мети та якi необхiдно подолати; визначення проблем (скоупiнг) – 

це 50-75 % її рiшення; 5) визначення знань та навичок, якi необхiднi для 

досягнення мети; 6) визначення групи експертiв, органiзацiй чи установ, з 

якими можна спiвпрацювати для досягнення мети; 7) розробка плану дiй для 

досягнення конкретної мети.  

Логiчне сформоване древо мети дозволяє iнвестору перейти на 

наступний етап екологiчної оцiнки – формування задач ЕО або скоупiнг. 

Методи оцiнки альтернатив. В поняття альтернатива визначається як 

необхiднiсть вибору однiєї з двох або декiлькох взаємовиключних 

можливостей. Загальна ефективнiсть ЕО i подiбних до неї дослiджень 
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посилюється, якщо вони включають систематичний аналiз розумних 

альтернатив. Загалом, мети запланованої дiяльностi можна досягти рiзними 

шляхами. I цi шляхи в процедурах ЕО прийнято називати альтернативами. 

В процедурах ЕО слiд чiтко розрiзняти такi поняття як альтернатива i варiант. 

Якщо альтернатива – це засiб досягнення мети проекту, то варiант – це 

модифiкацiї рiшень для запропонованої дiяльностi в рамках однiєї 

альтернативи. Тому одна альтернатива може мати декiлька варiантiв. 

Iснує два основних типи альтернатив – альтернативи запропонованiй 

дiяльностi та альтернатива вiдмови вiд запропонованої дiяльностi. Крiм 

цього, iснують варiанти в межах запропонованого проекту, як, наприклад, 

альтернативнi процеси, аспекти дизайну розмiщення на територiї 

розташування об’єкту чи iншi.  

В процесi роботи над екологiчною оцiнкою необхiдно концентруватись 

на систематичних оцiнках впливiв на чинники НС та проблемах, якi 

визначенi пiд час скоупiнгу i затвердженi у технiчному завданнi. Цi впливи 

необхiдно порiвняти один з iншiм в рамках усiх альтернатив та з повною 

вiдмовою вiд запропонованої дiяльностi.  

Неефективно використовувати зусилля та кошти лише на дослiдження 

усiх можливих впливiв великого ряду альтернатив. Тому, одним з 

найважливiших результатiв попереднього етапу процесу ЕО – скоупiнгу, є 

погодження мiж всiма зацiкавленими сторонами проекту, включаючи 

громадськiсть, щодо об’єму альтернатив, якi слiд оцiнити та найважливiших 

впливiв, якi необхiдно передбачити та оцiнити.  

Як правило, в процесi генерацiї альтернатив формують такi їх типи: 

1) вiдмова вiд дiяльностi – розгляд цiєї альтернативи припускає опис 

сучасного стану навколишнього середовища у випадку повної вiдмови вiд 

дiяльностi, що намiчається; 2) принциповi пiдходи до досягнення мети 

запропонованої дiяльностi; 3) географiчне мiсце розташування проектного 

майданчику для здiйснення дiяльностi, що намiчається; 4) масштаб 

ймовiрного впливу вiд запропонованої дiяльностi; 5) тип виробничого 

процесу, технiко-технологiчного устаткування; 6) планування виробничого 

майданчику, розмiщення об’єктiв, дизайн; 7) режим функцiонування об’єкта 

запропонованої дiяльностi.  

Розгляд i оцiнка альтернативних рiшень проводиться, базуючись на 

таких критерiях: вiдповiднiсть мiсцевим умовам – природничим, соцiальним, 

економiчним та iн.; види потенцiйного впливу на НС; потреба у додатковiй 

iнфраструктурi; капiтальнi i експлуатацiйнi витрати за проектом в цiлому. 

Вiдноснi переваги кiлькох альтернатив розглядаються у трьох 

перспективних напрямках: iнженернi можливостi та вимоги; економiчнi 

можливостi iснування; екологiчна безпека.  

Iнженернi можливостi та вимоги – кiлькiсний опис iнженерних вимог 

до пiдприємства, якi оцiнюються у витратах для забезпечення необхiдних 

характеристик, витрат на встановлення обладнання та його пiдтримання, а 
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також оцiнки витрат комерцiйних та iнженерних структур на мiсцях у режимi 

планування нового обладнання.  

Економiчнi можливостi при виборi тiєї чи iншої альтернативної 

дiяльностi може бути визначена у грошових одиницях, що добре зрозумiлi 

всiм зацiкавленим сторонам, тому їх необхiдно визначати для кожної 

реальної альтернативи. Оцiнка економiчних витрат, економiчних здобуткiв, 

змiн у податкових структурах, iнфраструктурнi вимоги та потужностi, а 

також експлуатацiйнi можливостi, що складають основу такого оцiнювання, 

добре зрозумiлi та використовують загально прийнятi методи. 

Екологiчна безпека – найскладнiший аспект у процесi альтернативного 

вибору стосовно кiлькiсної оцiнки. Можна розрахувати ризики та здобутки 

запропонованої дiяльностi, але цi прогнози, що оцiнюються як й екологiчнi 

змiни, можуть тiльки iнодi бути вираженi у економiчних показниках.  

Види впливiв на НС за запропонованими альтернативами визначаються, 

виходячи з таких квалiфiкацiйних ознак: привнесення у НС забруднюючих 

речовин, радiоактивних речовин та випромiнювань, шуму i вiбрацiї, 

теплового випромiнювання, електромагнiтного випромiнювання тощо; 

вилучання з навколишнього середовища земельних, водних та бiологiчних 

ресурсiв, корисних копалин, родючих ґрунтiв, мiсць проживання цiнних 

видiв флори i фауни, культурних, iсторичних i природних пам’ятникiв тощо. 

Пiсля процедур прогнозу впливу на НС за альтернативами проводять їх 

порiвняння та вибiр однiєї, яка б була найбiльш доцiльна з боку експертiв, але 

не iнвестора та iнших зацiкавлених сторiн. При цьому iншi альтернативи 

розглядаються в обов’язковому порядку, з метою подальшого прийняття 

рiшення щодо впровадження запропонованої дiяльностi. 

Процедура залучення громадськостi в процесi ЕО важлива для 

досягнення мети запропонованої дiяльностi та створення прозорого процесу 

прийняття рiшення у ходi ЕО. Участь громадськостi є характерною рисою 

майже всiх нацiональних систем ЕО, її результатом може бути полiпшення 

процесу прийняття рiшень, прийнятнiсть для зацiкавлених сторiн. Вона може 

вимагати значного часу i зусиль, але без цього проекти рiдко розробляються 

на надiйнiй основi, зберiгається ймовiрнiсть того, що вони викликають 

протести з боку зацiкавленого населення. Продуктивно органiзована участь 

громадськостi, пiдтримана реальним прагненням використовувати отриману 

iнформацiю для полiпшення проекту, приведе до кращих результатiв, i 

закладе фундамент для дiючих позитивних вiдносин мiж учасниками. 

Одним з найефективнiших методiв попередження негативних 

екологiчних наслiдкiв запланованої господарської дiяльностi є широке 

залучення громадськостi до iнвестицiйних процесiв. Участь широких верств 

зацiкавлених осiб громадськостi у процесi оцiнок впливу на навколишнє 

середовище господарської або iншої дiяльностi, надає громадським 

органiзацiям та окремим громадянам можливiсть висловити свою позицiю з 

приводу питань, якi мають безпосереднє вiдношення до їх права на життя у 
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сприятливому довкiллi. 

Залучення громадськостi до процесу ОВНС є обов’язковою 

процедурою, що регламентувалася Законом України «Про екологiчну 

експертизу», Мiжнародною конвенцiєю «Про оцiнку впливу на навколишнє 

середовище в трансграничному контекстi», Мiжнародною конвенцiєю «Про 

доступ до iнформацiї, залучення громадськостi в процес прийняття рiшень та 

доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища» 

та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.06.1998 р. №1122 «Про 

порядок проведення громадських слухань з питань використання ядерної 

енергiї та радiацiйної безпеки». 

Для створення i пiдтримки певного iмiджу процесу ОВНС, 

привернення уваги до мети дiяльностi, як з боку населення та громадських 

органiзацiй так й владних структур, необхiдно створити громадську дорадчу 

раду (ГДР), у яку входять представники адмiнiстрацiї територiї, де 

планується дiяльнiсть, та особи, якi мають iнтерес або кому не байдужа нова 

дiяльнiсть. Крiм ГДР на початку iнвестицiйного процесу рекомендується 

створювати Наглядовий комiтет за проектом ОВНС, до складу якого 

необхiдно залучати представникiв мiсцевої адмiнiстрацiї, iнвестора, 

державних органiв екобезпеки, проектних установ, а також голову 

громадської дорадчої ради.  

Основним засобом залучення громадськостi до процедури ОВНС є 

звернення до мiсцевих Рад народних депутатiв, якi представляють iнтереси 

населення. Залучення громадськостi до процесу ОВНС, як правило, мiстить 

такi процедури, якi можуть використовуватися комплексно, або в поєднаннi з 

декiлькома iншими: призначення координатора по роботi з громадськiстю; 

створення громадської дорадчої ради (ГДР); органiзацiя та проведення 

громадських зборiв з членами ГДР; розробка план-графiку роботи з 

громадськiстю; проведення громадських слухань; створення iнформацiйних 

пунктiв в зонi впливу дiяльностi; соцiологiчнi опитування населення; 

громадська екологiчна експертиза проектованої дiяльностi; оголошення 

«Заяви про екологiчнi наслiдки» в засобах масової iнформацiї. Координатор 

роботи з громадськiстю призначається Замовником проектних робiт, 

входить до складу робочої групи з проведення ОВНС та вiдповiдає за 

процедуру «Залучення громадськостi до ОВНС». 

Громадськi слухання є публiчним засобом розповсюдження та збору 

iнформацiї з питань ОВНС, що пiдлягають розгляду державними органами 

мiсцевого самоврядування та контролюючими органами охорони 

навколишнього середовища України.  

З метою широкого та прозорого iнформування громадськостi щодо 

запланованої дiяльностi, як правило, органiзовуються так званi iнформацiйнi 

пункти для проектiв, якi мають велику проектну територiю або регiональний 

масштаб впливiв. Iнформацiйнi пункти слiд влаштовувати у мiсцях вiльного 

доступу громадськостi – школи, примiщення територiальної державної 
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адмiнiстрацiї (селищнi або мiськi ради), клуби, бiблiотеки тощо.  

Соцiологiчнi опитування – допомiжний засiб з’ясування громадської 

думки за конкретно поставленими питаннями. Соцiологiчнi опитування 

проводять за умов: наявностi неадекватного розумiння або категоричних 

заперечень з боку населення про запропоновану дiяльнiсть; для проектiв, де є 

достатня чисельнiсть рiзних груп населення (респондентiв), що проживають 

у межах зон впливiв запропонованої дiяльностi; анонiмностi опитування. 

Вiтчизняне законодавство не заперечувало проведення громадської 

екологiчної експертизи згiдно Закону України «Про екологiчну експертизу» 

(ст.1, 4, 5, 16, 41, 42) не залежно вiд проведення ОВНС та державної 

екологiчної експертизи. За результатами громадської екологiчної експертизи 

складаються висновки або протокол експертизи (згiдно положень статтi 42 

Закону України «Про екологiчну експертизу»), якi затверджуються головою 

мiсцевої Ради народних депутатiв. Висновки громадської екологiчної 

експертизи можуть бути висвiтленi у засобах масової iнформацiї та надiсланi 

вiдповiдним Радам народних депутатiв, органам мiсцевої держадмiнiстрацiї, 

органам державної екологiчної експертизи, Генпроектувальнику, iнвестору та 

виконавцям ОВНС запропонованої дiяльностi, а також iншим зацiкавленим 

сторонам проекту. Результати роботи по залученню громадськостi 

висвiтлюються в окремому роздiлi звiту ОВНС, а копiї протоколiв 

громадських слухань проекту, протоколiв громадської екологiчної 

експертизи та висновки ГДР, щодо думки громадськостi про запропоновану 

дiяльнiсть, обов’язково пiдшиваються у додатки звiту «Матерiали ОВНС». 

Фiнансування робiт по залученню громадськостi до процесу ОВНС 

здiйснюється завдяки коштам замовника (iнвестора) проектних робiт. 

Можливе залучення додаткових коштiв для роботи з громадськiстю 

(позабюджетнi екологiчнi та благодiйнi фонди, цiльовi внески тощо). 

Методи оцiнки чинникiв навколишнього середовища. Оцiнку впливiв 

чинникiв НС при розглядi запропонованої дiяльностi, як правило проводять 

таким чином: 1) аналiз стану НС (збiр i аналiз iснуючої iнформацiї в межах 

територiї впливу запропонованої дiяльностi; прямi методи вивчення чинникiв 

НС в межах територiї впливу запропонованої дiяльностi; вивчення чинникiв 

НС за питаннями скоупiнгу); 2) оцiнка стану НС (iснуючого – в межах 

територiї впливу запропонованої дiяльностi; за запропонованими 

альтернативами); 3) порiвняння чинникiв НС (з iснуючим станом; мiж 

альтернативами); 4) вибiр найкращої альтернативи з точки зору 

максимального збереження НС. 

Кiлькiсть певних методологiй, якi розробленi для оцiнки впливу 

дiяльностi людини на НС, є занадто великою, для того щоб прийти в ЕО до 

єдиної методики їх застосування. Проте загальна методологiя прямує до 

зменшення їх до такої кiлькостi загальних категорiй, якими можна оперувати. 

Методологiї оцiнки чинникiв НС подiляються на двi групи: 

методологiї, якi використовують емпiричнi значення для вироблення 
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матерiалiв, якi передбачають майбутнi умови (абсолютнi методи екологiчної 

оцiнки); методологiї, якi використовують вiдноснi засоби для передбачення 

рiзницi мiж двома множинами умов (порiвняльнi методи екологiчної оцiнки). 

Екологiчнi iндекси вiдноситься до групи абсолютних методiв. 

За допомогою цього методу спрощують складнi множини даних чинникiв НС 

до шкал 0-1 чи 0-100 для їхнього впорядкування однорiдностi множини 

чинникiв. Пiдрахунок iндексiв з детальних множин даних може спростити не 

тiльки оцiнку рiзних типiв чинникiв НС але й їх порiвняння. Для вибiрки 

вихiднi даннi нормуються до свого середнього значення, до фонового 

значення на рiвнi регiону або до санiтарно-екологiчної норми (ГДК, ГДР), що 

дозволяє отримати iндекси у шкалах вiд 0 до 1 чи вiд 0 до 100.  

Усереднення таблиць i графiкiв. Найбiльш простим i ефективним 

засобом попередньої обробки даних є усереднення таблиць i графiкiв за 

трьома точками. Для цього кожне значення рядка або стовпця осереднюється 

з попереднiм та наступним. Число членiв ряду повинно хоча б на порядок 

перевищувати кiлькiсть точок усереднення (>30). За рахунок усереднення, 

залежностi в значнiй мiрi вирiвнюються й проявляється тенденцiя змiни 

показникiв. 

Причинний аналiз – сукупнiсть методологiчних i методичних пiдходiв 

до вивчення обумовленостi одних явищ дiйсностi (слiдство) iншим 

(причина). Найпростiшим засобом є побудова граф безпосереднiх зв’язкiв 

мiж причинами та слiдствами для багатомiрних систем змiнних. Напрям 

впливу позначається стрiлкою. Графи задаються на основi експертних або 

експериментальних оцiнок. Одним з варiантiв причинного аналiзу є «метод 

дiаграм потокiв», що передбачає послiдовне виявлення або прогнозування 

залежностей мiж впливами та їх наслiдками. Для цього необхiдно уявляти 

змiни в природному середовищi без та з реалiзацiєю планової дiяльностi. 

Статистичнi оцiнки. Для ЕО впливiв широко застосовують методи 

статистичного аналiзу та прогнозування часових рядiв. Статистичнi 

багатофакторнi методи включають аналiз зв’язку факторiв: регресiйний – 

визначення математичної функцiї зв’язку; кореляцiйно-регресiйний – метод 

групового урахування аргументiв; факторний – видiлення однорiдних груп 

даних; визначення принципових компонентiв – головної осi, вздовж якої 

групуються данi; дисперсiйний – визначення достовiрностi зв’язку; 

дискримiнантний – вiдокремлення ключових змiн без врахуванням окремих 

факторiв; iмовiрнiсний за Байєсом – визначення ваги факторiв; кластер-аналiз 

– подiл на таксони, та iншi.  

Побудова кумулят. Залежнiсть iмовiрностi того, що значення чинника 

навколишнього середовища нижче певного граничного рiвня, вiд величини 

цього порогу називають iнтегральною функцiєю розподiлення значень 

параметрiв або кумулятою. Кумулята, це емпiрична оцiнка iнтегральної 

функцiї розподiлення: 
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де П – параметр, що вимiрюється; По – порогове значення параметра; 

Ф – набор факторiв середовища, якi впливають на змiни параметра. 

Для екологiчних процесiв, кумуляту визначають як залежнiсть часу 

перебування процесу нижче заданого граничного рiвня вiд величини цього 

порога. При ЕО впливiв чинники НС, якi розглядаються, пов’язанi з 

вiдсутнiстю запропонованої дiяльностi або з її реалiзацiєю. Побудова кумулят 

для прогнозованого фону i стану територiї пiсля реалiзацiї запланованої 

дiяльностi дозволяє чiтко визначити величину та ступiнь достовiрнiсть змiн 

за непараметричним критерiєм λ Колмогорова-Смирнова. 

Математичнi моделi використовують не тiльки для оцiнки 

екологiчних чинникiв, але й для наступного етапу ЕО – прогнозування 

екологiчної ситуацiї при впровадженнi будь-якої альтернативи. Моделi 

використовують для кiлькiсної оцiнки очiкуваного рiвня впливу, критерiїв 

небезпеки дiяльностi, статистичних методiв визначення достовiрностi оцiнок, 

вiдбирають аналогiчнi (спорiдненi) прогностичнi розробки. Моделювання – 

це метод дослiдження складних об’єктiв, процесiв та явищ на їх моделях iз 

використанням методу подiбностi.  

Метод оцiнки мiсць проживання (ОМП) – це абсолютний 

територiально-картографiчний метод. ОМП визначають бiнарнi, зростаючi чи 

неперервнi (градiєнтнi) значення для певних умов навколишнього 

середовища регiону або для окремих їх видiв, якi нанесенi на топографiчну 

основу. Результати цього методу дають iнформацiю про кожний екотип, що 

проживає на територiї, у одиницях iндексу придатностi мiсця проживання (Iп) 

в дiапазонi вiд 0 до 1. Цi iндекси розраховуються для кожного з оцiнюваних 

видiв i для всiєї територiї, яка оцiнюється, в цiлому. Одиницi iндексу 

придатностi мiсця проживання можуть бути об’єднанi простим добутком, 

щоб отримати загальну одиницю мiсця проживання для кожної категорiї 

ареалiв проживання екотипiв та для ряду сценарiїв з рiзноманiтними 

комбiнацiями землекористування. Мiсця проживання об’єднуються простим 

накладенням карт-схем, що дозволяє отримати кiлькiсну оцiнку.  

Графiчне накладення. Це метод, технiка проведення якого завжди була 

винятково корисною при визначеннi територiй, якi мають екологiчну 

чутливiсть. Метод передбачає окреме нанесення на карту рiзних критичних 

екологiчних характеристик та територiй – болiт, крутих схилiв, ґрунтiв, 

заливних земель, виступiв корiнної породи, територiй дикої природи, 

рослинних угрупувань та культурних ресурсiв – за тим же масштабом, що i 

на планi мiсця запропонованої дiяльностi. Графiчне накладання може 

проводитися двома методами: «вручну» – екологiчнi характеристики 

наносяться на карту з прозорою основою з подальшим накладанням карт 

одну на iншу для встановлення найвищої екологiчної чутливостi проектної 

територiї; «автоматизоване» – цей метод використовує ГIС-технологiї – карту 
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району представляють в електронному виглядi з збереженням iнформацiї для 

кожного чинника навколишнього середовища та географiчною прив’язкою. 

Накладання карт вiдбувається шляхом розрахунку апроксимованого iндексу. 

Пом’якшення впливiв – це результат спецiальних заходiв, якi 

плануються пiдчас ЕО, з метою максимального зменшення небажаних 

впливiв на навколишнє середовище при впровадженнi запропонованої 

дiяльностi за будь-якою з альтернатив. 

За дiючим природоохоронним законодавством України в матерiалах 

роздiлу ОВНС слiд розробляти комплекснi заходи, щодо забезпечення 

нормативного стану НС та його безпеки. Цей комплекс включає: 

1) ресурсозберiгаючi заходи – збереження i рацiональне використання 

земельних, водних, енергетичних, паливних ресурсiв, повторне їх 

використання та iн.; 2) захиснi заходи – влаштування захисних споруд 

(дренажi, екрани, завiси та iн.), включаючи технологiчнi заходи 

(використання екологiчно чистих i безвiдхiдних технологiй, очищення, 

екологiчно безпечне поводження з вiдходами та iн.), планувальнi заходи 

(функцiональне зонування, органiзацiя санiтарно-захисних зон, озеленення та 

iн.), усунення наднормативних впливiв; 3) вiдновлювальнi заходи – технiчна i 

бiологiчна рекультивацiя земель, нормалiзацiя стану окремих компонентiв 

навколишнього середовища тощо; 4) компенсацiйнi заходи – компенсацiя 

незворотного збитку вiд планованої дiяльностi i шляхом проведення заходiв 

щодо рiвноцiнного полiпшення стану природи соцiального i техногенного 

середовища в iншому мiсцi i/або в iнший час, грошове вiдшкодування 

збиткiв; 5) охороннi заходи – монiторинг територiї зон впливiв планованої 

дiяльностi, система повiдомлення населення. 

Порiвняння та вибiр альтернатив. Для порiвняння альтернатив i 

варiантiв в їх складi, експертам необхiдно здiйснити перехiд вiд 

багатокритерiальної оцiнки до зведеної (узагальненої) однокритерiальної. 

На вiдмiну вiд методiв оцiнки впливiв методи порiвняння не вимагають 

абсолютнi значення екологiчних параметрiв, не потребують точного 

кiлькiсного виразу. Порiвняльна оцiнка також має принципове значення у 

оцiнцi альтернатив – для справедливого та повного вивчення усiх розумних 

альтернатив повинна iснувати еквiвалентнiсть у описi потенцiйного 

екологiчного впливу для кожної альтернативи. Iснує велика кiлькiсть 

методiв для порiвняння багатокритерiальних змiнних, найбiльш 

розповсюдженими з яких є: метод перелiкiв для перевiрки; табличний або 

матричний метод; аксiоматичний метод; метод графiчного накладання; метод 

ранжування; цифровi процедури логiчного виводу; метод компенсацiї; 

методи порогiв порiвнянностi; дескриптивно-нормативний пiдхiд; iтеративнi 

процедури; квалiметрiя; метод розпiзнавання образiв; метод рангової 

кореляцiї та факторного аналiзу (Я.О. Адаменко, 2013). 

Документування процесу екологiчної оцiнки є одним з центральних 

елементiв процедури. Багато задач, що виникають в ходi екологiчної оцiнки, 
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можуть бути вирiшенi лише на основi документацiї. Так, не задокументованi 

результати не пiддаються облiку в процесi ухвалення рiшень, тому й не 

можуть бути предметом систематичної оцiнки. Контроль якостi проведення 

ЕО державними органами або iншими зацiкавленими сторонами практично 

завжди заснований на аналiзi документацiї. Як приклад, можна навести 

розроблення матерiалiв OBHC у складi проектної документацiї на нове 

будiвництво, розширення, реконструкцiю та технiчне переоснащення 

об’єктiв промислового та цивiльного призначення, основнi вимоги до складу 

й змiсту цих матерiалiв.  

У склад матерiалiв ОВНС входять: 1) загальнi положення щодо 

проектування та проведення ОВНС; 2) мета OBHC; 3) порядок виконання та 

пiдготовки матерiалiв OBHC; 4 ) структура роздiлу OBHC (пiдстави для 

проведення OBHC; фiзико-географiчнi особливостi району i майданчика 

(траси) будiвництва об’єкта проектування; загальна характеристика об’єкта 

проектування; оцiнка впливiв планованої дiяльностi на навколишнє природне 

середовище; оцiнка впливiв планованої дiяльностi на навколишнє соцiальне 

середовище; оцiнка впливiв планованої дiяльностi на навколишнє техногенне 

середовище; комплекснi заходи щодо забезпечення нормативного стану 

навколишнього середовища i його безпеки; оцiнка впливiв на навколишнє 

середовище пiд час будiвництва; Заява про екологiчнi наслiдки дiяльностi). 

Контроль якостi процедури екологiчної оцiнки. Перевiрка якостi ЕО 

може здiйснюватися через оцiнку документацiї з ЕО або оцiнку процесу ЕО. 

Зрозумiло, перевiрку документацiї органiзувати набагато легше. Процес 

оцiнювати складнiше, особливо якщо предметом такої оцiнки є не просто 

наявнiсть тих або iнших його складових, а їх якiсть. Для цього необхiдно або 

мати докладну i надiйну iнформацiю про процес ЕО (одним з основних 

джерел якої є документацiя), або бути присутнiм при самому процесi, що не 

завжди можливе. Крiм того, саме документацiя є тим результатом попереднiх 

етапiв ЕО, який потiм використовується при ухваленнi рiшення.  

Поняття «контроль» це не тiльки оцiнка, але i можливiсть 

використовувати результати цiєї оцiнки для впливу на подальшу процедуру. 

Тобто, термiн «контроль якостi» розумно використовувати для формально 

встановлених процедур, тодi як «оцiнка» якостi може бути однiєю з 

складових «контролю», а також проводитися неформально, з чисто 

дослiдницькою або освiтньою метою. Термiн «експертиза», це всебiчний 

аналiз документацiї, якiй адекватно описує даний процес. Так, екологiчна 

експертиза в Українi – вид науково-практичної дiяльностi спецiально 

уповноважених державних органiв, еколого-експертних формувань та 

об’єднань громадян, що ґрунтується на мiжгалузевому екологiчному 

дослiдженнi, аналiзi та оцiнцi перед проектних, проектних та iнших 

матерiалiв чи об’єктiв, реалiзацiя i дiя яких може негативно впливати або 

впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей, i 

спрямована на пiдготовку висновкiв про вiдповiднiсть запланованої чи 
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здiйснюваної дiяльностi нормам i вимогам законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища, рацiональне використання i 

вiдтворення природних ресурсiв, забезпечення екологiчної безпеки. 

Системи екологiчної безпеки в процедурах екологiчної оцiнки. Рiвень 

небезпеки техногенного об’єкту для довкiлля i здоров’я людини може бути 

рiзним – вiд найнезначнiшого вiдхилення вiд норми до критичного i навiть 

катастрофiчного. При цьому сама норма є досить невизначеною i, як правило, 

вона вiдповiдає первинному екологiчному стану довкiлля, який був до 

будiвництва промислового об’єкта. Такий стан називають нульовим 

екологiчним фоном. При цьому враховується вiдсутнiсть чи наявнiсть iнших 

технiчних об’єктiв у зонi впливу проектованого об’єкта. Системи екологiчної 

безпеки (СЕБ), дозволяють стежити за змiнами екологiчної ситуацiї в зонi 

впливу об’єкту, прогнозувати цi змiни для запобiгання негативного впливу на 

навколишнє середовище та для їх попередження. В системi СЕБ 

iнвестицiйної дiяльностi, розрiзняють чотири взаємопов’язаних блоки: оцiнка 

впливiв на навколишнє середовище; екологiчний монiторинг об’єкту або 

дiяльностi в зонi його впливу; екологiчний аудит функцiонування 

запланованої дiяльностi; екологiчний менеджмент.  

Екологiчнi впливи, якi необхiдно передбачити та встановити при 

проведеннi процедури ОВНС – це сукупнiсть дiй природних i антропогенних 

чинникiв на певнiй територiї, якi спрямованi на змiну навколишнього 

середовища. Екологiчнi впливи можуть бути природними, антропогенними 

або природно-антропогенними. Причому, всi три рiзновиди процесiв можуть 

спричинити позитивнi i негативнi змiни у НС, як свого так й протилежного 

чинника. Цi змiни, також можуть бути прями та опосередкованi, довготривалi 

та короткотривалi, кумулятивнi.  

Оцiнко впливу на довкiлля (ОВД). Згiдно Закону України «Про оцiнку 

впливу на довкiлля» (далi – Закон про ОВД), який вступив в дiю 18.12.2017, 

здiйснення оцiнки впливу на довкiлля є обов’язковим у процесi прийняття 

рiшень про провадження планованої дiяльностi.  

ОВД замiнює процедуру державної екологiчної експертизи. Якщо 

екологiчна експертиза застосовувалася до проектiв нормативно-правових 

актiв, документацiї з впровадження нової технiки, технологiй, матерiалiв, 

речовин, продукцiї, генетично модифiкованих органiзмiв, то ОВД охоплює 

бiльше нiж 100 видiв дiяльностi та об'єктiв. В Законы України «Про 

екологiчну експертизу» строки проведення останньої коливалися вiд 1,5 до 

4 мiсяцiв, залежно вiд складностi експертизи та вiд суб'єкта, який її проводив. 

Процедура ОВД, виходячи з кiлькостi її стадiй та строкiв їх проходження, 

займатиме близько 4-8 мiсяцiв, тобто це бiльш тривалий час, нiж екологiчна 

експертиза.  

Рiзниця мiж ОВД та екологiчною експертизою полягає також у тому, 

що ОВД є документом дозвiльного характеру, який отримується ще до 

початку реалiзацiї майбутнього проекту, а екологiчна експертиза проводилася 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-19/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-19/
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вже на етапi його затвердження. 

Закон «Про екологiчну експертизу» подiляв її на три види: державну, 

громадську та iншi. Державна експертиза мала обов'язковий характер, всi 

iншi – лише рекомендацiйний. Закон про ОВД передбачає лише висновок про 

оцiнку впливу на довкiлля, який є обов'язковим документом у визначених 

законодавством випадках. Вiдсутнiсть висновку може бути пiдставою для 

вiдмови у подальшiй видачi рiшення про провадження планованої дiяльностi. 

Законом про ОВД також введено процедуру пiсляпроектного 

монiторингу. Такий монiторинг застосовується, якщо це передбачено 

висновком з оцiнки впливу на довкiлля з метою виявлення будь-яких 

розбiжностей i вiдхилень у прогнозованих рiвнях впливу та ефективностi 

заходiв iз запобiгання забрудненню довкiлля та його зменшення.  

Процедура ОВД складається з таких етапiв: 1) подання повiдомлення 

про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає ОВД (у письмовому та електронному 

виглядi); 2) пiдготовка звiту з ОВД; 3) громадське обговорення; 4) отримання 

висновку з ОВД; 5) прийняття рiшення про здiйснення планованої дiяльностi; 

6) пiсляпроектний монiторинг (якщо про це зазначено у висновку про ОВД). 

Розширено також заходи вiдповiдальностi, якi можуть бути застосованi 

до суб'єктiв господарювання за порушення ними законодавства про оцiнку 

впливу на довкiлля. Такими заходами є тимчасова заборона (зупинення) та 

припинення дiяльностi пiдприємств у разi порушення ними законодавства 

про оцiнку впливу на довкiлля. 

Процедура ОВД спрямована на попередження та запобiгання шкодi 

довкiллю, забезпечення екологiчної безпеки, охорони довкiлля, 

рацiонального використання i вiдтворення природних ресурсiв, у процесi 

прийняття рiшень про провадження господарської дiяльностi, яка може мати 

значний вплив на довкiлля, з урахуванням державних, громадських та 

приватних iнтересiв. 

Результатом проходження процедури ОВД є висновок, який видає 

Уповноважений орган (Мiнприроди або Департамент екологiї 

Облдержадмiнiстрацiї) вiдповiдно до «Порядку передачi документацiї для 

надання висновку з оцiнки впливу на довкiлля». 

Вiдповiдно до статi 7 Закону проводиться громадське обговорення з 

метою виявлення, збирання та врахування зауважень i пропозицiй 

громадськостi до планованої дiяльностi. В рамках громадського обговорення 

проводяться громадськi слухання вiдповiдно до «Порядку проведення 

громадських слухань». 

Отримання висновку про ОВД обов’язкове для отримання дозволу з 

провадження такої господарської дiяльностi: нафтопереробнi та 

газопереробнi заводи; тепловi електростанцiї; чорна та кольорова металургiя; 

хiмiчне виробництво; будiвництво аеропортiв, 

автомагiстралей, автомобiльних дорiг; дiяльнiсть у сферi поводження з 

вiдходами; видобування нафти та природного газу на континентальному 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1026-2017-%D0%BF/paran12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1026-2017-%D0%BF/paran12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/989-2017-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/989-2017-%D0%BF
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шельфi; виробництво та переробка целюлози, виробництво паперу та 

картону; кар’єри та видобування корисних копалин вiдкритим способом; 

потужностi для iнтенсивного вирощування птицi та свиней; сiльське 

господарство, лiсiвництво та водне господарство; змiна цiльового 

призначення земель сiльськогосподарського призначення та змiна цiльового 

призначення особливо цiнних земель; видобувна промисловiсть; енергетична 

промисловiсть; харчова промисловiсть; пiдприємства текстильної, шкiряної, 

деревообробної i паперової промисловостi; iнфраструктурнi проекти; туризм 

та рекреацiя; господарська дiяльнiсть, що призводить до скидання 

забруднюючих речовин у воднi об’єкти. 

Стратегiчна екологiчна оцiнка (СЕО). З 12.10.2018 року в Українi 

набув чинностi закон «Про стратегiчну екологiчну оцiнку». СЕО – це оцiнка 

ймовiрних екологiчних i соцiально-економiчних наслiдкiв реалiзацiї рiзних 

сценарiїв довгострокового розвитку. СЕО – методичний iнструмент, який 

тiльки починає використовуватися в Українi, проте вже кiлька десятилiть 

успiшно застосовується в iнших країнах. 

СЕО допомагає значно знизити негативнi наслiдки на навколишнє 

середовище планiв / програм, забезпечує прийняття рiшень на 

макроекономiчному рiвнi з урахуванням думки громадськостi, сприяє 

розширенню мiжнародного спiвробiтництва. Важливо, що СЕО знижує 

ймовiрнiсть виникнення конфлiктiв в процесi прийняття рiшень з конкретних 

проектiв будiвництва пiдприємств, якi суттєво впливають на навколишнє 

середовище i здоров'я громадян. Як «слабкої сторони» СЕО називають 

збiльшення видаткiв на розробку планiв (програм на 5-10 %). Однак цi 

витрати можна вважати незначними в порiвняннi з тими витратами, якi 

можуть виникнути у зв'язку з заподiянням шкоди навколишньому 

середовищу i здоров'ю громадян в результатi реалiзацiї плану / програми. 

Сфера застосування закону «Про СЕО» не поширюється на державнi 

бюджетнi та фiнансовi програми; програми соцiального, економiчного 

розвитку i документи державного планування, пов'язанi з лiквiдацiєю 

надзвичайних ситуацiй або нацiональної оборони. 

Процедура СЕО кiлька схожа з процедурою ОВД: характерною рисою 

ОВД i СЕО є проведення публiчних слухань з метою врахування громадської 

думки про вплив на навколишнє середовище i безпеки їх життєдiяльностi. 

Нижче наведенi етапи проведення стратегiчної екологiчної оцiнки: 

1) визначення обсягу СЕО; 2) розробка звiту про СЕО; 3) проведення 

громадських слухань, а в разi транскордонного впливу – транскордонних 

консультацiй; 4) облiк звiту про СЕО та результатiв громадських слухань; 

5) надання iнформацiї про затвердження програми державного планування, 

предмета СЕО; 6) подальший монiторинг наслiдкiв реалiзацiї державної 

програми планування; 7) вся iнформацiя, документи та звiт СЕО 

розмiщуються на сайтi замовника. 

У документi державного планування, який проходив стратегiчну 
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екологiчну оцiнку, повиннi вiдображатися звiт про СЕО, результати 

громадського слухання та транскордонних консультацiй (в разi 

транскордонного впливу вiд виконання програм державного планування). 

Пiсля затвердження документа, що пройшов СЕО, Замовник протягом п'яти 

робочих днiв повинен розмiстити на своєму веб-сайтi документ державного 

планування, а також iнформацiю про розробленi заходи з метою монiторингу 

наслiдкiв виконання документа. 

Екологiчний аудит (ЕА) визначає дiагноз «екологiчного здоров’я» 

пiдприємства, спроможнiсть його «технологiчного органiзму», виробничих 

систем самоочищуватися i не забруднювати НПС, виробляти екологiчно 

чисту продукцiю i бути привабливим для залучення iнвестицiй 

(В.Я. Шевчук та iн., 2000).  

Згiдно Закону України «Про екологiчний аудит» (2004 р.), 

екологiчний аудит – це документально оформлений системний незалежний 

процес оцiнювання об'єкта екологiчного аудиту, що включає збирання i 

об'єктивне оцiнювання доказiв для встановлення вiдповiдностi визначених 

видiв дiяльностi, заходiв, умов, системи екологiчного управлiння та 

iнформацiї з цих питань вимогам законодавства України про охорону 

навколишнього природного середовища та iншим критерiям екологiчного 

аудиту. 

Об'єктами ЕА є пiдприємства, установи i органiзацiї та iншi 

господарюючi об'єкти, а також системи управлiння навколишнiм 

середовищем. 

Суб’єктами ЕА є замовники (органiзацiя або особа, яка подає заявку 

на проведення аудиту) та виконавцi ЕА (екологiчнi аудитори, аудиторськi 

фiрми, експерти). 

Критерiями ЕА є вимоги нормативно-правових актiв щодо охорони 

НПС, методики, настанови , органiзацiйнi вимоги тощо. 

Мета ЕА – забезпечення додержаного законодавства про охорону 

НПС в процесi господарської та iншої дiяльностi. 

Завдання ЕА: збiр достовiрної iнформацiї про екологiчнi аспекти 

виробничої дiяльностi об'єкта ЕА та формування на її основi висновкiв ЕА; 

встановлення вiдповiдностi об'єктiв ЕА вимогам законодавства з охорони 

НПС та iншим критерiям ЕА; оцiнка впливу дiяльностi об'єкта ЕА на стан 

НПС; оцiнка ефективностi, повноти i обґрунтованостi заходiв, що 

вживаються для охорони НПС на об'єктi ЕА. 

Найважливiшим завданням ЕА оцiнка рiвня екологiчної безпеки 

пiдприємства i виконання планiв превентивних заходiв з нейтралiзацiї 

загрози забруднених природних об’єктiв. 

Законом України «Про екологiчний аудит» передбачено два види 

ЕА: добровiльний i обов'язковий. Добровiльний ЕА здiйснюється з 

iнiцiативи керiвництва об'єкта аудиту або за погодженням з ним. 

Обов'язковий ЕА для об'єктiв або видiв дiяльностi, якi становлять 
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пiдвищену екологiчну небезпеку, вiдповiдно до перелiку КМУ, 

здiйснюється у таких випадках: банкрутство; приватизацiя, передача в 

концесiю об'єктiв державної та комунальної власностi; передача або 

придбання в державну чи комунальну власнiсть; передача в довгострокову 

оренду об'єктiв державної або комунальної власностi; створення на основi 

об'єктiв державної та комунальної власностi спiльних пiдприємств; 

екологiчне страхування об'єктiв; завершення дiї угоди про розподiл 

продукцiї вiдповiдно до закону; в iнших випадках, передбачених законом. 

Звiт про ЕА повинен вмiсти: загальнi вiдомостi про об’єкт i 

замовника ЕА; пiдстави для проведення ЕА, його мету, завдання, програму 

та обсяг виконаних робiт; вiдомостi про виконавцiв ЕА; перелiк основних 

законодавчих актiв та нормативних документiв, для перевiрки на 

вiдповiднiсть яким проводився ЕА, характеристику фiзичного стану 

об’єкта ЕА; висновки ЕА щодо виявлених невiдповiдностей екологiчних 

характеристик об’єкта ЕА вимогам законодавчих актiв та нормативних 

документiв; вiдомостi щодо пiдприємств, установ, органiзацiй та осiб, яким 

надається звiт. Звiт про ЕА може вмiсти рекомендацiї щодо заходiв, якi 

необхiдне вжити для усунення виявлених невiдповiдностей 

(Т.П. Галушкiна, 2008).  

Екологiчний аудит територiї – це процедура об'єктивної оцiнки та 

аналiзу екологiчної, соцiально-економiчної та правової iнформацiї про 

конкретну територiю, яка здiйснюється з метою пiдвищення ефективностi 

iнвестицiйної дiяльностi. 

 

1.3 Контрольнi питання до змiстовного модуля 1 

 

1. Що таке «навколишнє середовище»? 

2. Що таке «середовище, що оточує людину»? 

3. Що таке «навколишнє природне середовище»? 

4. Що таке «якiсть навколишнього середовища»? 

5. Що таке  «якiсть природного середовища»? 

6. Що таке «якiсть атмосфери»? 

7. Що таке «якiсть води»? 

8. Що таке «якiсть ґрунтiв»? 

9. Що таке «якiсть геологiчного середовища»? 

10. Що таке «якiсть бiоти»? 

11. Якi основнi критерiї якостi навколишнього середовища? 

12. Що таке нормування якостi навколишнього природного 

середовища? 

13. Що таке «якiсть життя»?  

14. Якi iснують критерiї  якостi життя? 

15. Що таке «нормування якостi навколишнього середовища»?  

16. Що таке «екологiчнi стандарти»?  



 

 51 

17. Що таке «екологiчна квалiтологiя»?  

18. Що таке «система»?  

19. Що таке «склад системи»? 

20. Що таке «структура системи»? 

21. Що таке «модель»? 

22. Якi основнi типи моделей?  

23. Якi основнi принципи системологiї?  

24. Що таке «системний пiдхiд»?  

25. Що таке «синергетика»? 

26. Якi основнi принципи системного пiдходу?  

27. У чому полягає суть системного аналiзу?  

28. Що таке «синергетика»?  

29. Якi атрибути системного аналiзу як науки?  

30. Якi основнi етапи системного аналiзу? 

31. Що таке «дерево цiлей»? 

32. У чому полягає суть методу експертних оцiнок?  

33. У чому полягає суть Дельфi? 

34. У чому полягає суть методу «мозкового штурму»? 

35. У чому полягає суть методу сценарiїв?  

35. У чому полягає суть аналiзу ситуацiї?  

36. У чому полягає суть комiсiї?  

37. У чому полягає суть SWOT-анализу? 

38. Якi основнi iнструменти системного аналiзу навколишнього 

середовища? 

39. Що таке «ОВНС»? 

40. Що таке «екологiчна»?   

41. У чому полягає суть ОВД? 

42. У чому полягає суть СЕО? 

43. Вкажiть, що є предметом екологiчної оцiнки? 

44. Що таке «скоупiнг»? 

45. З чого починається процес екологiчної оцiнки? 

46. Яка основна мета контролю якостi екологiчної оцiнки? 

47. Який з методiв використовується для проведення процедури 

скринiнгу? 

48. Якi шляхи залучення громадськостi до екологiчної оцiнки? 

49. Для чого розробляють методи пом’якшення впливiв? 

50. Що належить до методiв пом’якшення негативних впливiв? 

51. На яких критерiях базується розгляд альтернатив? 

52. Якi Ви знаєте методи генералiзацiї альтернатив? 

53. Якi Ви знаєте методи порiвняння альтернатив? 

54. У чому суть екологiчного аудиту?  
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Модуль 2. ОЦIНКА СТАНУ ТА ЯКОСТI ПРИРОДНИХ ТА 

АНТРОПОГЕННО-ЗМIНЕНИХ ЕКОСИСТЕМ 

2.1 Нормативно-правове регулювання природоохоронної 

дiяльностi 

Державне регулювання охорони довкiлля i рацiонального 

використання природних ресурсiв в Українi здiйснюється комплексом 

заходiв правового, адмiнiстративного i економiчного характеру, сукупнiсть 

яких формує екологiчну полiтику держави. Проте основою органiзацiї 

природоохоронної дiяльностi виступає законодавство. 

Суб'єктами нормативно-правового регулювання стосункiв у сферi 

охорони НПС та рацiонального природокористування на нацiональному 

рiвнi є Верховна Рада України i Верховна Рада Автономної Республiки 

Крим, Кабiнет Мiнiстрiв України i уряд Автономної Республiки Крим, 

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України, Державна служба 

України з надзвичайних ситуацiй, Мiнiстерство доходiв i зборiв України, 

Мiнiстерство охорони здоров’я України, Мiнiстерство регiонального 

розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України та 

iншi. 

Об'єктами правової охорони НС в Українi є: 1) НПС як сукупнiсть 

природних i природно-соцiальних умов та процесiв; 2) природнi ресурси: 

як залученi в господарський обiг, так i тi, якi не використовуються в 

економiчнiй дiяльностi в даний перiод (земля, надра, води, атмосферне 

повiтря, лiс та iнша рослиннiсть, тваринний свiт); 3) ландшафти i iншi 

природнi комплекси; 3) територiї i об'єкти природно-заповiдного фонду; 

4) здоров'я i життя людей (Закон України «Про охорону навколишнього

природного середовища», редакцiя вiд 18.11.2012).

Нормативно-правова база з регулювання природоохоронної 

дiяльностi включає: 

1. Закони i кодекси: «Про охорону навколишнього природного

середовища» (вiд 25.06.1991 р.); «Про природно-заповiдний фонд України» 

(вiд 16.06.1992 р.); «Про охорону атмосферного повiтря» (вiд 

16.10.1992 р.); «Про рослинний свiт» (вiд 09.04.1999 р.); «Про тваринний 

свiт» (вiд 3.03.1993 p.); «Про вiдходи» (вiд 5.03.1998 р.); Лiсовий, Водний, 

Земельний кодекси i кодекс «Про надра» та iн. Вказанi закони i кодекси 

регламентують основнi питання правового положення окремих видiв 

природних ресурсiв, право власностi i право користування ними, заходи 

охорони i вiдповiдальнiсть за порушення екологiчного законодавства, 

мiжнародне спiвробiтництво тощо. 

2. Пiдзаконнi нормативно-правовi акти: укази Президента України,

Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України, iнструкцiї мiнiстерств i вiдомств, 

рiшення органiв мiсцевого самоврядування тощо (наприклад, Указ 
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Президента України «Про Положення про державну екологiчну iнспекцiю 

України»; Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження 

Технiчного регламенту з екологiчного маркування», «Про затвердження 

Програми поводження з твердими побутовими вiдходами»). 

3. Мiжнароднi нормативно-правовi акти: Кiотський протокол i

Рамкова конвенцiя ООН про змiну клiмату (1992 р.), Мiжнародна 

конвенцiя по запобiганню забрудненню з судiв (МАРПОЛ 73/78), 

Конвенцiя про захист озонового шару (1985 р.), Конвенцiя про бiологiчну 

рiзноманiтнiсть (1992 р.), Конвенцiя про захист Чорного моря вiд 

забруднення (1992 р.) та iн. 

4. Система екологiчних стандартiв i нормативiв.

Екологiчнi стандарти – це єдинi i обов'язковi для усiх об'єктiв цього

виду i рiвня системи норм i вимог по вiдношенню до НС. Екологiчними 

стандартами є нормативи НПС (Г.Т. Васюкова, 2009; С.I. Дорогунцов, 

2005). Нагадаємо, що якiсть НПС – це сукупнiсть показникiв, що 

характеризують стан НПС. Нормативи якостi НПС – це встановленi 

характеристики стани природного довкiлля, при яких забезпечується якiсть 

природного довкiлля необхiдне для життєдiяльностi людини, мешкання 

тварин, рослин iнших живих органiзмiв. 

Метою нормування якостi об'єктiв довкiлля i антропогенного 

навантаження на НПС є створення орiєнтирiв мiнiмiзацiї антропогенного 

впливу на довкiлля.  

Класифiкацiя нормативiв якостi НПС та антропогенного 

навантаження надзвичайно складна. Так, Закон України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» видiляє екологiчнi нормативи, до 

яких вiдносяться гранично допустимi викиди, скиди, нормативи 

використання ПР тощо, та нормативи гранично допустимих концентрацiй 

ЗР у довкiллi та рiвнi шкiдливих фiзичних та бiологiчних впливiв на нього. 

Очевидно, що класифiкацiя нормативiв дещо ширша та має враховувати 

комплекснi екологiчнi нормативи. На основi деяких класифiкацiй 

(В.А. Ситаров, В.В. Пустовойтов, 2013; В.А. Коновалова, 2011, 

А.С. Степановських, 2001; В.С. Рибкин, 2011 та iншi), можна 

запропонувати таку систему екологiчних нормативiв. Отже, розрiзняють: 

1) нормування якостi НПС (екологiчне i санiтарно-гiгiєнiчне нормування);

2) нормування антропогенного навантаження на довкiлля (науково-

технiчне нормування).

Нормуванню якостi НПС присвячена перша група нормативiв – 

санiтарно-гiгiєнiчнi. До санiтарно-гiгiєнiчних нормативiв вiдносяться 

гiгiєнiчнi i санiтарно-захиснi нормативи. 

Гiгiєнiчнi нормативи: а) гранично допустимi концентрацiї (ГДК) ЗР в 

природних компонентах; б) гранично допустимi рiвнi (ГДР) фiзичних 

властивостей природного середовища (смаковi якостi, прозорiсть, запах, 

територiальна цiлiснiсть i так далi); в) до гiгiєнiчних нормативiв також 
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вiдносять токсикометричнi показники, якi є концентрацiями, дозами 

шкiдливих речовин або фiзичними чинниками, що викликають фiксованi 

реакцiї органiзму. Отже, гiгiєнiчнi нормативи – це ГДК ЗВ i ГДР фiзичних 

впливiв, що не чинять будь-якого шкiдливого впливу на органiзм людини 

нинi i у вiддаленi промiжки часу, а також не впливають на здоров'я 

подальших поколiнь. 

При визначеннi ГДК ЗР виходять з принципу пороговостi, коли за 

певних умов органiзм може пристосуватися до шкiдливої дiї фактора. 

Порогова доза речовини викликає такi реакцiї органiзму, що не можуть 

бути компенсованi за рахунок внутрiшнiх гомеостатичних механiзмiв 

органiзму, що призводить до виникнення патологiї (В.А. Коновалова, 2011; 

В.С. Рибкин, 2011). Останнi дослiдження привели до висновку про 

вiдсутнiсть нижнiх безпечних порогiв, а значить i ГДК, при впливi 

канцерогенiв антропогенного походження (наприклад, дiоксину i 

бенз(а)пiрену) та iонiзуючого випромiнювання. 

Гiгiєнiчнi нормативи можна розглядати як першу спробу встановити 

вимоги до якостi НПС. Ця група нормативiв розроблялася ще за часiв 

колишнього СРСР, але з часом зазнала деяких змiн. Такi нормативи є 

найбiльш поширеними i, як правило, спiльними для країн СНД.  

ГДК використовують для ЗР, що мiстяться в атмосферному повiтрi, 

водi водних об’єктiв, ґрунтi, харчових продуктах i питнiй водi. ГДК 

здебiльшого враховують вплив ЗР на людину, проте є розробленi 

нормативи для об’єктiв тваринного свiту (рибогосподарськi ГДК). 

Аналiз змiн ГДК ЗР свiдчить про вiдноснiсть знань щодо безпечностi 

речовин (наприклад, ДДТ). 

Недолiки ГДК: 1) рiдко враховує ефект спiльної дiї декiлькох ЗР; 

2) не раховує ефект комплексного впливу ЗР, якi одночасно надходять в

органiзм рiзними шляхами (з повiтрям, водою, їжею, крiзь шкiру тощо);

________________________________________________________________
З iсторiї ГДК. Перша ГДК була введена у 1896 р. для хлористого водню в США, 

а в СРСР першi ГДК ЗР в атмосферному повiтрi робочих мiсць були введенi у 1922 р. 

для трьох речовин: сiрчистий ангiдрид, хлористий водень та оксиди азоту. У 1941 р. 

вже були розробленi нормативи для 80 речовин (Коновалова В.А., 2011). Зараз в 

атмосферному повiтрi населених пунктiв нормується вмiст бiльш нiж 700 ЗР.  

Першi ГДК для ЗР у питнiй водi були встановленi в 1939 р. У 1982 р. був 

введений ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 

качеством», який був прийнятий за основу перших «українських» вимог до питної води 

– ДержСанПiН «Вода питна. Гiгiєнiчнi вимоги до якостi води централiзованого

господарсько-питного водопостачання» (затвердженi Наказом МОЗ України № 383 вiд

23.12.1996). Наразi вони замiненi новим документом – ДержСанПiн 2.2.4-171-10

«Гiгiєнiчнi вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Як бачимо,

вимоги щодо якостi питної води постiйно вдосконалювалися. Так, за ГОСТом 2874-82

контролювались 30 показникiв якостi води, а в ДержСанПiНi 2.2.4-400-10 вже мiстяться

вимоги по 92 показникам складу та властивостей води.
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3) не враховує сумiсний вплив факторiв рiзної природи: хiмiчної,

фiзичної та бiологiчної; 4) ГДК визначаються для середньостатистичної 

людини, однак порiг негативного впливу ЗР для хворої чи похилого вiку 

людини може виявитися значно нижчим; 5) при визначеннi ГДК ЗР 

превалює антропоцентричний пiдхiд. 

Санiтарно-захиснi нормативи призначенi для захисту здоров'я 

населення i забезпечення екологiчної безпеки в мiсцях водокористування. 

Їх використовують при створеннi зон санiтарної охорони джерел 

водопостачання. Також сюди вiдносяться нормативи санiтарно-захисних 

зон (СЗЗ) пiдприємств.  

Друга група нормативiв стосується нормування антропогенного 

навантаження – виробничо-господарськi нормативи. Науково-технiчне 

нормування передбачає введення обмежень дiяльностi господарчих 

суб'єктiв по вiдношенню до впливу на НПС, тобто, визначає гранично 

допустимi потоки шкiдливих речовин, якi можуть потрапляти вiд джерел 

забруднення у повiтря, води, ґрунти. Отже, основним принципом при 

встановленнi таких нормативiв є те, що при їх дотриманнi з боку джерела 

забруднення мають виконуватися санiтарно-гiгiєнiчнi нормативи якостi 

НПС. Зафiксоване перевищення ГДК в НПС не є порушенням з боку 

пiдприємства, а може свiдчити про невиконання встановлених для нього 

науково-технiчних нормативiв (В.С. Рибкин, 2011). 

Виробничо-господарськi нормативи призначенi для обмеження 

параметрiв виробничо-господарської дiяльностi конкретного пiдприємства 

з точки зору екологiчного захисту природного середовища. До них 

вiдносяться технологiчнi, мiстобудiвнi, рекреацiйнi та iншi нормативи 

господарської дiяльностi (В.А. Ситаров, В.В. Пустовойтов, 2013). 

1. Технологiчнi нормативи включають ГДВ, ГДС ЗР у водойми та

лiмiти на утворення вiдходiв. Цi нормативи встановлюються для кожного 

джерела забруднення довкiлля i тiсно пов'язанi з профiлем роботи, об'ємом 

i характером надходження ЗР вiд конкретного пiдприємства. Цi нормативи, 

характеризуючи гранично допустиму кiлькiсть забруднень, що надходять у 

НПС в зонi розташування джерел, не дозволяють дати оцiнку системам 

очищення та знешкодження ЗР.  

2. Мiстобудiвнi нормативи розробляють для забезпечення

екологiчної безпеки при плануваннi i забудовi мiст та iнших населених 

пунктiв. В Українi дiють ДержСанПiН планування i забудови населених 

пунктiв України (1996 р.). 

3. Рекреацiйнi нормативи визначають правила користування

природними комплексами з метою забезпечення умов для повноцiнного 

вiдпочинку i туризму та не порушення природного середовища. 

Третя група нормативiв – це комплекснi нормативи. Серед них 

видiляють такi (Н.А. Мельникова, М.В. Лапшина, Н.В. Громова, 2003): 
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гранично допустимi норми навантаження на НПС (ГДН); нормативи 

санiтарних i захисних зон. 

ГДН – це допустимi розмiри антропогенного впливу на природнi 

ресурси або природнi комплекси, що не призводять до порушення 

екологiчних функцiй НПС. При визначеннi норм антропогенного 

навантаження важливим є таке поняття, як мiсткiсть або асимiлюючий 

потенцiал окремих компонентiв та усього природного середовища. 

Цi показники свiдчать про потенцiйнi можливостi природного середовища 

протистояти деградацiї внаслiдок антропогенного впливу. 

При будiвництвi нових промислових i сiльськогосподарських 

пiдприємств, розвитку населених пунктiв, формуваннi територiально-

виробничих комплексiв проектувальники i мiсцева адмiнiстрацiя мають 

керуватися нормативами ГДН на НПС з урахуванням його потенцiйних 

можливостей щодо самоочищення, рацiонального використання 

природних ресурсiв, забезпечення сприятливих умов життя населення, 

недопущення безповоротних змiн в навколишнiй природi. 

Мета розробки i застосування норм ГДН – забезпечення 

рацiонального поєднання господарської i рекреацiйної дiяльностi з 

охороною НПС. 

Розрiзняють галузевi i регiональнi норми ГДН. 

Галузевi норми ГДН вiдносяться до окремих видiв природних 

ресурсiв, наприклад: 1) оптимальне число мисливцiв, що припадає на 

певну кiлькiсть диких тварин або одиницю мисливських угiдь; 2) гранична 

кiлькiсть худоби, що припадає на одиницю пасовищних угiдь; 3) граничнi 

норми вiдвiдувачiв, що перебувають одноразово на екскурсiї в 

заповiднику; 4) iнтенсивнiсть зрiджування деревостану пiд час проведення 

рубок тощо. 

Галузевi норми ГДН за змiстом тотожнi нормативам гранично 

допустимого вилучення компонентiв НПС, що видiляються в окрему 

группу серед комплексних нормативiв (В.А. Коновалова, 2011). 

Регiональнi норми ГДН розробляються з урахуванням господарської 

дiяльностi або рекреацiйного навантаження на окремi природнi комплекси. 

Наприклад, вiдомi «Нормативы допустимого воздействия на 

экологическую систему озера Байкал», якi встановлюють екологiчнi 

обмеження на використання водних ресурсiв, рибних запасiв, лiсових 

багатств, розвиток господарської дiяльностi. Цi обмеження пов'язують з 

iнтересами збереження  цiлiсностi екосистеми озера. 

Нормативи санiтарних i захисних зон визначаються в залежностi вiд 

природоохоронних завдань. Цi зони виконують основнi взаємозв'язанi 

функцiї – охороннi та оздоровчi. До числа санiтарних i оздоровчих зон 

вiдносяться зони навколо заповiдникiв, пам'ятникiв природи, нацiональних 

паркiв, захиснi зони навколо рiчок i водойм, зони екологiчного лиха, зони 

надзвичайних екологiчних ситуацiй i катастроф. У рамках охоронно-
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оздоровчих функцiй кожна з iснуючих зон має своє призначення. 

Наприклад, для бiосферних заповiдникiв встановлюють заповiдну, 

буферну зону, зону антропогенних ландшафтiв, в яких дiють певнi 

обмеження щодо господарської дiяльностi. Наприклад, в зонi 

антропогенних ландшафтiв дозволено землекористування, 

водокористування, але заборонене полювання. Ще один приклад – зони 

радiоактивного забруднення територiй: 1) зона вiдчуження (30 км вiд 

епiцентру вибуху); 2) зона безумовного вiдселення (50-60 км); 3) зона 

гарантованого добровiльного вiдселення; 4) зона посиленого 

радiоекологiчного контролю, де, наприклад, заборонено будiвництво 

оздоровчих установ. 

В окрему четверту групу можна видiлити екологiчнi нормативи, якi 

визначають межу антропогенного впливу на довкiлля, перевищення якої 

може створити загрозу збереженню оптимальних умов спiльного iснування 

людини i його зовнiшнього оточення. Слiд зазначити, що ця група 

нормативiв тiсно пов’язана з iншими, але основною метою встановлення 

таких нормативiв є необхiднiсть збереження екосистем рiзного рiвня. 

Вони включають: еколого-гiгiєнiчнi нормативи; еколого-захиснi 

нормативи; гранично допустимi нормативи навантаження на НПС.  

При встановленнi еколого-гiгiєнiчних нормативiв слiд враховувати, 

що багато живих органiзмiв є бiльш чутливими до забруднення, нiж 

людина, тому доцiльно визначити та встановити норматив на рiвнi, що 

забезпечує нормальну життєдiяльнiсть живих органiзмiв. 

Останнiм часом при розробцi нормативiв якостi окремих 

компонентiв природного середовища враховуються не лише гiгiєнiчнi 

аспекти (ГДК), але i вплив на диких тваринах, рослини, гриби, 

мiкроорганiзми, а також на природнi спiвтовариства в цiлому (так званi 

гранично допустимi екологiчнi нормативи). Якщо речовина справляє 

шкiдливу дiю на компонент НПС в менших концентрацiях, чим на людину, 

то при нормуваннi виходять з порогу впливу цiєї речовини на 

найуразливiший компонент НПС. Наприклад, рибогосподарськi нормативи 

якостi води бiльш жорсткi, анiж гiгiєнiчнi. 
___________________________________________________________________________ 

За 50 рокiв, з 1925 по 1975 рiк, пiвтора мiльйони китiв було убито заради їх 

м'яса, жиру (ворванi) i кiсток. У 1982 роцi Мiжнародна китова комiсiя – органiзацiя 

китобiйних i некитобiйних країн – була вимушена накласти заборону на китобiйний 

промисел впродовж 10 рокiв. Деякi країни-члени комiсiї, включаючи Японiю, Норвегiю 

i Iсландiю, не погодилися iз забороною, хоча перестали полювати на китiв для наживи. 

Чималим досягненням Мiжнародної конвенцiї по китобiйному промислу (1946 рiк) 

було те, що вона поставила в обов'язок заснованої на її основi Комiсiї встановити лiмiти 

на здобич китiв в Антарктицi. Але практичному дотриманню цих обмежень серйозно 

перешкоджає той факт, що досi продовжує iснувати лише загальний лiмiт в одиницях 

синiх китiв. Обмеження термiнiв мисливського сезону або навiть повна заборона 

полювання на деякi види вусатих китiв (наприклад на пiвденних синiх китiв i горбанiв) 

лише певною мiрою забезпечує їх захист. 
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Еколого-захиснi нормативи спрямованi на збереження генофонду 

Землi, вiдновлення екосистем, збереження пам'ятникiв всесвiтньої 

культурної i природної спадщини i т.п. Вони використовуються при 

органiзацiї охоронних зон заповiдникiв, природних нацiональних паркiв, 

бiосферних заповiдникiв, зелених зон мiст тощо. 

Застосування системи показникiв гранично допустимих нормативiв 

навантаження на довкiлля спрямовано на запобiгання деградацiї 

екосистем, забезпечення рацiонального використання i вiдтворення 

природних ресурсiв. До цих нормативiв вiдносяться науково обґрунтованi 

гранично допустимi нормативи антропогенного впливу на окремi 

природно-територiальнi комплекси (ПТК). За змiстом такi нормативи 

тотожнi регiональним нормативам ГДН. 

2.2 Методи i критерiї оцiнки якостi компонентiв навколишнього 

природного середовища 

2.2.1 Оцiнка якостi атмосферного повiтря 

Отримання iнформацiї про стан атмосферного повiтря здiйснюється 

шляхом створення мережi монiторингу. Спостереження за якiстю повiтря 

проводяться на постах спостережень 3-х категорiй: стацiонарних, 

маршрутних i  пересувних (пiдфакельних). Регулярнi спостереження на 

стацiонарних постах проводяться за однiєю з чотирьох програм: повнiй, 

неповнiй, скороченiй, добовiй. 

Монiторинг атмосферного повiтря проводиться в 53 мiстах України 

на 163 стацiонарних постах, двох маршрутних постах спостережень та 

двох станцiях транскордонного переносу. Прiоритетними ЗР, що 

визначаються на усiх постах являються пил, СО, SO2, NO2 (Монiторинг 

довкiлля, 2010).  

Оцiнка якостi атмосферного повiтря базується на двох пiдходах 

(методах): 1) метод порiвняння – полягає в порiвняннi вимiряної або 

розрахованої величини показника з нормативом (метод ГДК); 2) метод 

iнтегральної оцiнки – дозволяє оцiнити якiсть атмосферного повiтря в 

певному районi або по мiсту в цiлому за однiєю або декiлькома ЗР на 

основi розрахунку комплексних показникiв.  

Метод ГДК. Суть методу полягає в порiвняннi величини показника з 

нормативом (стандартом). В якостi таких нормативiв використовуються 

величини гранично допустимих концентрацiй (ГДК), тимчасово 

допустимих концентрацiй (ВДК), орiєнтовно безпечних рiвнiв впливу 

(ОБРВ) та iн. На сьогоднi розробленi нормативи ГДК i ОБВР бiльш нiж для 

700 токсичних речовин в атмосферному повiтрi. 

Гранично допустима концентрацiя – це максимальна концентрацiя 

шкiдливої речовини в атмосферному повiтрi, вiднесена до певного часу 
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усереднювання, яка при перiодичному впливi або упродовж усього життя 

людини не впливає i не вплине негативним чином (включаючи вiддаленi 

наслiдки) на нього i на довкiлля в цiлому. Залежно вiд часу впливу ЗР в 

атмосферному повiтрi розрiзняють: ГДК максимально разовi (ГДКмр), 

середньодобовi (ГДКсд) i робочої зони (ГДКрз). 

ГДКмр – належить 20-30-хвилинному iнтервалу осереднення; 

встановлюється для попередження рефлекторних реакцiй людини 

(вiдчуття запаху, свiтлочутливiсть) i не викликає змiн бiоелектричної 

активностi головного мозку. 

ГДКсд – це концентрацiя ЗР в повiтрi, що при цiлодобовому вдиханнi 

людиною не справляє на неї прямого чи опосередкованого шкiдливого 

впливу; належить необмеженому перiоду осереднення i вводиться з метою 

попередження загальнотоксичної, мутагенної, канцерогенної та iншої дiї. 

ГДКрз – це рiвень концентрацiї iнгредiєнта, який не повинен 

викликати у робiтникiв при щоденному вдиханнi протягом 8 годин (але не 

бiльш 41 години на тиждень) захворювань або призводити до погiршення 

стану здоров'я у вiддаленi термiни. Пiд робочою зоною розумiють шар 

повiтря висотою 2 м, де розташовується постiйне або тимчасове робоче 

мiсце. 

Розроблено чотири класи небезпеки шкiдливих речовин: 1 – 

надзвичайно небезпечнi; 2 – високонебезпечнi; 3 – помiрно небезпечнi; 4 – 

малонебезпечнi. ГДК та класи небезпеки деяких ЗР приведенi в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 – ГДК ЗР в атмосферному повiтрi 

Речовина ГДКмр ГДКсс ГДКрз Клас небезпеки 

Дiоксид азоту 0,2 0,04 5,0 3 

Дiоксид сiрки 0,5 0,05 10,0 3 

Оксид вуглецю 5,0 3,0 - 4 

Пил 0,5 0,15 - 3 

Амiак 0,2 0,04 20,0 4 

Ртуть - 0,0003 0,01 1 

Якiсть атмосферного повiтря вiдповiдає нормам, коли виконується 

таке спiввiдношення мiж концентрацiєю i-ої ЗР ( iC ) i іГДК (мг/м3):

іі ГДКС   (2.1) 

Встановлено, що в мiсцях вiдпочинку людей (рекреацiйнi зони) 

рiвень забруднення атмосфери не повинен перевищувати 0,8 ГДК.  

Деякi ЗР володiють ефектом сумацiї бiологiчної дiї. За наявностi в 

атмосферi декiлькох (n) шкiдливих речовин, якi справляють сумарну дiю, 

їх безрозмiрна сумарна концентрацiя не повинна перевищувати одиницi: 
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Ефектом сумацiї володiють, наприклад, фенол i ацетон, дiоксиди 

сiрки i азоту, амiак i сiрководень та iн. Перелiк речовин, що володiють 

ефектом сумацiї бiологiчної дiї налiчує 51 групу. Характер комбiнованої 

дiї декiлькох ЗР може характеризуватися не тiльки сумацiєю бiологiчної 

дiї. 

2.2.2 Оцiнка якостi води водних об’єктiв 

Формування якостi природних вод являє собою складну сукупнiсть 

процесiв обмiну хiмiчними речовинами природних вод з iншими 

природними середовищами в рiзних географiчних умовах i при рiзному 

антропогенному навантаженнi (рис. 2.1). 

                 

                  

1 – адсорбцiя; 2 – десорбцiя; 3 – видiлення екскрементiв водних органiзмiв; 4 - 

бiоакумуляцiя хiмiчних речовин у гiдробiонтах; 5 – надходження речовин з опадами; 6 

– випаровування з поверхнi водойм i зв'язаний з ним потiк речовин; 7 – внесення

агрохiмзасобiв, мелiорацiї, водна ерозiя, яка викликана механiчною деформацiєю

структури ґрунту; 8 – стiчнi води (СВ), водний транспорт, зарегулювання стоку; 9 –

викиди забруднюючих речовин  в атмосферу

Рисунок 2.1 – Обмiн хiмiчними речовинами мiж водою й iншими 

середовищами 

Комплекс факторiв, що регулюють якiсть води, складають 

5 основних блокiв: гiдрометеорологiчний, гiдрохiмiчний, гiдробiологiчний, 

фiзико-географiчний, антропогенний. Їх можна назвати блоками 

регулювання якостi води. Кожен з цих блокiв характеризується великим 

Дiяльнiсть 

людини Вода 

Бiота 

Ґрунти 
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перелiком рiзноманiтних показникiв, що вiдображають внутрiшню 

структуру i специфiчнi властивостi цього фактора.  

Гiдрометеорологiчний фактор включає характеристики водного 

стоку (поверхневий, поверхнево-схиловий, пiдземний, твердий), 

метеорологiчнi показники (кiлькiсть опадiв, температурний режим i т.д.).  

Пiд гiдрохiмiчним фактором необхiдно розумiти сукупнiсть фiзико-

хiмiчних процесiв, що протiкають мiж основними групами хiмiчних 

речовин, розчинених у водi (головнi iони, бiогеннi й органiчнi речовини, 

мiкроелементи, специфiчнi забруднювачi антропогенного походження). 

Фактор видiляється умовно, тому що усi характеристики його зв'язанi з 

аналогiчними характеристиками iнших факторiв.  

Серед основних ознак гiдробiологiчного блоку видiленi: зообентос, 

фiтопланктон, зоопланктон, перифiтон, мiкробiологiчнi показники.  

Фiзико-географiчний фактор вiдображає особливостi ландшафту, у 

якому проходить формування хiмiчного складу води конкретної рiки. Вiн 

може включати характеристики лiсистостi, заболоченостi, озерностi, 

еродорованостi.  

Роль i ступiнь участi антропогенного блоку в загальних процесах 

формування якостi води визначаються такими ознаками: розоранiсть, 

скидання СВ, внесення добрив, мелiорування, густота населення, питома 

вага поголiв'я великої рогатої худоби, iнших тварин, зарегулювання стоку 

та iн. 

Кiлькiсть ознак, що характеризують кожний iз блокiв, може 

змiнюватися в залежностi вiд складностi поставленого завдання, 

можливостi iнструментального визначення ряду ознак, наявностi тих чи 

iнших видiв господарської дiяльностi, фiзико-географiчних особливостей 

територiї (С.I. Снiжко, 2001). 

Можна видiлити три групи методiв оцiнки якостi вод: 1) метод 

зiставлення; 2) методи оцiнки якостi вод як середовища iснування; 

3) методи комплексної оцiнки якостi або забрудненостi водних об'єктiв на

основi системи iнтегральних показникiв.

Оцiнка вiдповiдностi якостi води встановленим нормам (метод 

зiставлення) базується на порiвняннi показникiв хiмiчного складу, 

фiзичних властивостей i бiологiчних характеристик води з вiдповiдними 

нормативними показниками. Нормування якостi води здiйснюється 

вiдповiдно до «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения» 

(1989 р). В залежностi вiд виду водокористування розрiзняють гiгiєнiчнi та 

рибогосподарськi норми якостi води водних об’єктiв. 

Оцiнка якостi води виконується методом зiставлення значень 

показникiв якостi води (вимiряних або розрахованих) з нормативами. 

Норми якостi води водних об'єктiв включають: 1) загальнi вимоги до 

складу i властивостей води водних об'єктiв (нормується 11 основних 

показникiв складу i властивостей води – температура, зваженi речовини, 
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мiнералiзацiя (сухий залишок), хлориди, сульфати, розчинений кисень, рН, 

БСК, збудники захворювань, отруйнi речовини); 2) список ГДК речовин у 

водi водних об'єктiв (ГДК встановленi для 420 ЗР). 

До господарсько-питного вiдноситься водокористування водними 

об'єктами в якостi джерел централiзованого господарсько-питного 

водозабезпечення, а також для забезпечення пiдприємств харчової 

промисловостi. До комунально-побутового водокористування вiдноситься 

використання водних об'єктiв для купання, заняття спортом i вiдпочинку 

населення. В цьому випадку норми якостi води – гiгiєнiчнi. 

Визначення гiгiєнiчних ГДК ЗР ґрунтується на вивченнi впливу ЗР за 

трьома лiмiтуючими ознаками шкiдливостi (ЛОШ): 1) санiтарно-

токсикологiчною – чутливiсть живих органiзмiв до впливу ЗР; 

2) органолептичною – смак, запах i колiр; 3) загальносанiтарною –

iнтенсивнiсть БСК, процесiв мiнералiзацiї азотовмiсних речовин та iншi

характеристики, що визначають iнтенсивнiсть процесiв самоочищення

води.

По кожнiй з ЛОШ визначають дiючу (граничну) i недiючу 

(пiдпорогову) концентрацiю. В якостi ГДК береться мiнiмальна з трьох, 

визначених за кожною iз ЛОШ, i вiдзначається ЛОШ для цiєї речовини. 

Отже, у списках гiгiєнiчних ГДК речовини подiленi на три групи за ЛОШ: 

перша група об'єднує речовини з санiтарно-токсикологiчною ЛОШ; друга 

– з органолептичною ЛОШ; третя – iз загальносанiтарною ЛОШ.

Для ЗР, що не володiють ефектом сумацiї, вмiст у водi не повинен 

перевищувати норматив, тобто 

іi ГДКC   (2.3) 

До таких ЗР вiдносять нормованi з ЛОШ або без, але 3-го або 4-го 

класу небезпеки. 

Якщо речовини володiють ефектом спiльної дiї (згiдно з гiгiєнiчними 

нормативами це ЗР, нормованi з ЛОШ 1-го i 2-го класу небезпеки), то сума 

їх вiдносних концентрацiй не повинна перевищувати одиницi 
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Водний об'єкт вважається придатним для комунально-побутового i 

господарсько-питного водокористування, якщо виконуються загальнi 

вимоги до складу i властивостей води, а також умови (2.18) i (2.19). 

Норми якостi води повиннi дотримуватися: 1) у водотоках – на 

вiдстанi 1 км вище за межу району водокористування; 2) у водоймах – на 

вiдстанi 1 км вiд меж району водокористування на всi боки. 
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Якщо природнi властивостi i склад води не вiдповiдають нормам 

водокористування, то оцiнка якостi води виконується виходячи з цих 

природних особливостей водного об'єкту. 

Рибогосподарськi норми якостi води використовуються для оцiнки 

якостi водних об'єктiв при рибогосподарському водокористуваннi 

(використаннi для проживання, розмноження i мiграцiї риб i iнших 

органiзмiв). Рибогосподарськi воднi об'єкти можуть бути 3-х категорiй: 

1) вища категорiя (мiсця розмiщення нерестилищ, масового нагулу

та зимувальних ям особливо цiнних i цiнних видiв риб та iнших 

промислових водних органiзмiв, а також охороннi зони господарств будь-

якого типу для штучного розведення i вирощування риб, iнших водних 

тварин i рослин); 

2) перша категорiя (воднi об'єкти для збереження i вiдтворення

цiнних видiв риб, що мають високу чутливiсть до вмiсту кисню); 

3) друга категорiя (воднi об'єкти, що використовуються для iнших

рибогосподарських цiлей). 

ЗР за рибогосподарськими нормативами характеризуються 5-ма 

ЛОШ. До трьох ЛОШ за гiгiєнiчними нормативами додаються ще 2: 

токсикологiчна – чутливiсть окремих видiв гiдробiонтiв до дiї токсичних 

речовин; рибогосподарська – втрата товарних якостей рибної продукцiї 

внаслiдок накопичення в нiй неприпустимої кiлькостi ЗР. 

Оцiнка якостi води за рибогосподарськими нормативами дещо 

жорсткiша, оскiльки вiдповiдно до них ефектом сумацiї володiють усi 

речовини з однаковою ЛОШ, а встановленi рибогосподарськi ГДК ЗР у 

рядi випадкiв нижчi за гiгiєнiчнi (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 – Гiгiєнiчнi i рибогосподарськi ГДК деяких ЗР 

№ 

п/п 
Речовина 

ГДК, мг/дм3 Клас 

небезпеки гiгiєнiчнi рибогосподарськi 

1 Азот амонiйний 20 0,39 3 

2 Азот нiтратний 10,0 9,10 3 

3 Кобальт 1,0 0,1 - 

4 Нiкель 0,1 0,01 - 

5 Свинець 0,03 0,1 2 

6 Цинк 1,0 0,01 3 

7 Хром (III) 0,5 0,005 3 

8 Хром (VI) 0,1 0,05 3 

9 Нафтопродукти 0,3 0,05 - 

Згiдно рибогосподарських норм склад i властивостi води повиннi 

задовольняти вимогам нормативiв або безпосередньо в мiсцi випуску СВ, 

або в створi, визначеному органами рибоохорони не далi, нiж в 500 м вiд 

мiсця випуску (Правила.., 1989, Обобщённый перечень…, 1990). 
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2.2.3 Оцiнка якостi ґрунтiв 

Проблема оцiнки якостi ґрунтового покриву досить складна i мало 

вивчена. Найбiльш розробленим напрямом є оцiнка забрудненостi ґрунтiв з 

використанням нормативiв ГДК, яка дозволяє судити про ступiнь 

хiмiчного забруднення. ГДК ЗР в ґрунтi – це максимальна масова доля 

речовини, що забруднює ґрунти, яка не справляє прямого або непрямого 

впливу (включаючи вiддаленi наслiдки) на НПС i людину. 

Завдання розробки нормативiв ГДК для ґрунту дуже складне, 

оскiльки забруднення впливає на здоров'я людини не прямим шляхом, а по 

трофiчних ланцюгах: ґрунти – рослина – людина, ґрунти – рослина – 

тварина – людина, ґрунти – вода – людина тощо. 

При санiтарно-гiгiєнiчному нормуваннi враховуються такi показники 

шкiдливостi: транслокацiйний (К1) – лiмiтуючий перехiд нормованої ЗР у 

рослину; мiграцiйний водний (К2) – лiмiтуючий перехiд нормованої ЗР у 

водне середовище; мiграцiйний повiтряний (К3) – лiмiтуючий перехiд 

нормованої ЗР у повiтряне середовище; загальносанiтарний (К4) – 

оцiнюючий здатнiсть ґрунту до самоочищення i ґрунтовий мiкробоценоз, 

можливостi хiмiчних перетворень – табл. 2.3 (Инженерно-геологические… 

1997). 

Таблиця 2.3 – ГДК окремих хiмiчних речовин в ґрунтах i допустимий 

вмiст за показником шкiдливостi 

Речовина Клас 

небез- 

пеки 

Форма, 

вмiст 

ГДК, мг/кг 

з 

урахуван- 

ням фону 

Показник шкiдливостi (Кmax) 

K1 K2 K3 K4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Zn 1 рухома 23,0 23,0 200,0 - 37,0 

Cu 2 -«- 3,0 3,5 72,0 - 3,0 

Ni 2 -«- 4,0 6,7 14,0 - 4,0 

Co 2 -«- 5,0 25,0 > 1000,0 - 5,0 

Cr 2 -«- 6,0 6,0 6,0 - 6,0 

F 1 водороз-

чинна 

10,0 10,0 10,0 - 25,0 

Pb 1 валовiй 

вмiст 

30,0 35,0 260,0 - 30,0 

As 1 -«- 2,0 2,0 15,0 - 10,0 

Hg 1 -«- 2,1 2,1 33,0 2,5 5,0 

Pb + Hg 1 -«- 20,0+1,0 20,0+1,0 30,0+2,0 - 50,0+2,0 

Sb 2 -«- 4,5 4,5 4,5 - 50,0 

Mn 3 -«- 1500,0 3500,0 1500,0 - 1500,0 

V 3 -«- 150,0 170,0 350,0 - 150,0 
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Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mn + V 3 -«- 1000,0 

+100,0

1500,0+

150,0 

2500,0 

+200,0

- 1000,0 

+100,0

H2S 3 -«- 0,4 160,0 140,0 0,4 160,0 

H2SO4 1 -«- 160,0 180,0 380,0 - 160,0 

NO3
- 2 -«- 130,0 180,0 130,0 - 225,0 

Бензол 2 -«- 0,3 3,0 10,0 0,3 50,0 

Толуол 2 -«- 0,3 0,3 100,0 0,3 50,0 

Стирол 2 -«- 0,1 0,3 100,0 0,1 1,0 

Ксилол 2 -«- 0,3 0,3 100,0 0,4 1,0 

2.3 Екологiчна оцiнка стану i якостi компонентiв навколишнього 

природного середовища 

2.3.1 Оцiнка якостi атмосферного повiтря на основi комплексних 

показникiв 

Для оцiнки забруднення атмосфери певною ЗР (або групою ЗР) по 

мiсту в цiлому або по якому-небудь району використовується ряд 

iнтегральних показникiв забруднення атмосфери. 

Iндекс забруднення атмосфери як iнтегральний показник якостi 

атмосферного повiтря 

Для оцiнки ступеня забруднення атмосфери отриманi в результатi 

спостережень середнi i максимальнi концентрацiї нормуються на величину 

середньої (максимальної) концентрацiї для бiльш великого регiону або на 

санiтарно-гiгiєнiчний норматив, наприклад на ГДК. Нормованi 

характеристики забруднення називають iндексом забруднення атмосфери 

(IЗА).  

IЗА окремою домiшкою розраховується за формулою: 

iC

мр

р
)

ГДК

q
(I =  ,    (2.5) 

або  iC

сд
)

ГДК

q
(I = ,   (2.6) 

де pq  та q  – фактичнi максимальна та середня концентрацiї ЗР в

атмосферному повiтрi, мг/м3; 
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Сi  – константа, що набуває значень 1,7; 1,3; 1,0; 0,9 вiдповiдно для 1; 

2; 3; 4-го класу небезпеки речовини i дозволяє привести ступiнь 

шкiдливостi i-ї речовини до ступеня шкiдливостi дiоксиду сiрки.  

Розрахунок IЗА заснований на принципi, що на рiвнi ГДК усi 

шкiдливi речовини характеризуються однаковим впливом на людину i при 

подальшому збiльшеннi концентрацiї ступiнь їхньої шкiдливостi зростає з 

рiзною швидкiстю, що залежить вiд класу небезпеки речовини. 

Вважається, що при 1ІЗА  якiсть повiтря за вмiстом окремої ЗР вiдповiдає 

санiтарно-гiгiєнiчним вимогам. 

Комплексний IЗА (КIЗА) – це кiлькiсна характеристика рiвня 

забруднення атмосфери, утвореного n речовинами, присутнiми в атмосферi 

мiста. КIЗА розраховується за формулою: 

 
= =

==
n

i

n

i
i

C

сд
in ))

ГДК

q
((II i

1 1
,    (2.7) 

Розраховується КIЗА по одному або К постах мiста як сума всiх IЗА. 

Комплексний IЗА враховує n речовин, що присутнi в атмосферi 

(А.В. Чугай, В.Г. Iльїна, 2009).  

Для iнтегральної оцiнки рiвня забруднення атмосфери за допомогою 

КIЗА можна використати значення одиничних iндексiв IЗА тих п'яти ЗР, 

для яких цi значення найбiльшi. Тобто 


=

=
5

1
5

і
іІІ  (2.8) 

За величиною 5I  видiляють чотири рiвнi забруднення: 1) безпечний

( 55 I ); 2) пiдвищений ( 75 5  I ); 3) високий ( 137 5  I ); 4) дуже

високий ( 135 I ).

Iснує також iнша характеристика рiвня забруднення атмосферного 

повiтря за величиною 5I . Величини 5I  меншi 2,5 вiдповiдають чистiй

атмосферi; вiд 2,5 до 7,5 – слабко забрудненiй атмосферi; вiд 7,6 до 12,5 – 

забрудненiй атмосферi; вiд 12,6 до 22,5 – сильно забрудненiй атмосферi; 

вiд 22,6 до 52,5 – високо забрудненiй атмосферi; бiльше 52,5 – 

екстремально забрудненiй атмосферi (О.В. Ивлiєва, 2003). 

Iснують iншi види IЗА. Наприклад, запропонований Iнхабером для 

Канади iндекс, заснований на даних про викиди завислих речовин i SO2. 

Такий iндекс для рiзних районiв Канади визначався за формулою:  

N/M

N/M
I

i

i
ki = ,    (2.9) 
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де iM  – сумарнi викиди речовини для всiєї територiї Канади;

Mi – сумарнi викиди для окремого району; 

N i N – чисельнiсть населення вiдповiдно цього району i Канади в 

цiлому. 

Цей iндекс являє собою оцiнку внеску району (або мiста) у загальний 

рiвень забруднення повiтря розглянутою домiшкою в країнi.  

Iнхабер запропонував також ще один IЗА, заснований на фiзичному 

показнику забруднення повiтря – видимостi: 

  Ik = Bi / 2B,     (2.10) 

де Bi – видимiсть для розглянутого району, 

B – видимiсть в «чистому» повiтрi, отримана осередненням  

результатiв спостережень за видимiстю на двох пiвнiчних станцiях 

Канади.  

А.В. Приймак запропонував в якостi IЗА використати «iндекс 

небезпеки забруднення»: 


=

=
n

i
in kI

1

2
,       (2.11) 

де ki – перевищення ГДК розглянутої домiшки. 

Т.А. Акимова та Ю.М. Мосейкин (2009) запропонували 

«енергетичний» пiдхiд у визначеннi IЗА – iндекс забруднення повiтря для 

певної територiї: 
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де 0Р  – енергетичне споживання кисню, тис.т/рiк;

0B – бiопродукцiя кисню, тис.т/рiк; 

A – рiчна сума викидiв ЗР вiд стацiонарних джерел, т/рiк; 

T – площа територiї, км2. 

Iнтегральнi показники фонового забруднення 

атмосферного повiтря 

Фонове забруднення повiтряного басейну мiста формується в 

результатi взаємного перемiшування викидiв ЗР вiд усiх джерел. 

Характеристики фонового забруднення менш схильнi до рiзних коливань, 

чим концентрацiї домiшки в окремих точках мiста. Вони менше залежать 

вiд режиму викидiв i в основному визначаються метеорологiчними 
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чинниками, термодинамiчними умовами розсiяння домiшок в атмосферi i 

тощо. 

Нижченаведенi показники доцiльно об'єднати в групу iнтегральних 

показникiв, що характеризують фонове забруднення по мiсту в цiлому.  

Найбiльш розповсюдженим є середнє значення концентрацiї 

iнгредiєнта, обчислене за даними вимiрiв за конкретний термiн або за добу 

у всiх точках мiста, нормованих на середньосезонну концентрацiю (q~ ):
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=
N

i cс

ci

q

q

N
q~

1

1
,  (2.13) 

де N – кiлькiсть контрольно-вимiрювальних постiв у мiстi; 

ciq – середньодобова концентрацiя домiшки на i-ому посту; 

ccq – середньосезонна концентрацiя на i-ому посту. 

У залежностi вiд значення параметра q~  розрiзнюють такi класи

забруднення повiтря: 1 –  високе  (q~  ≥ 1,5); 2 – пiдвищене  (1,0 ≤ q~  < 1,5);

3 – знижене (0,6 ≤ q~  < 1,0); 4 – слабке  (q~  < 0,6).

Нормування на середньосезонну концентрацiю дозволяє виключити 

вплив змiни загальної концентрацiї вiд року до року, що дає можливiсть 

використовувати для аналiзу ряд спостережень за декiлька рокiв. 

Для характеристики забруднення повiтря по мiсту в цiлому як 

узагальнений показник рекомендується використовувати також параметр 

Р: 

n

m
P = ,    (2.14) 

де n – загальна кiлькiсть спостережень за концентрацiєю домiшок у 

мiстi протягом доби на всiх стацiонарних пунктах; 

m – кiлькiсть спостережень протягом цiєї ж доби з концентрацiєю q, 

що перевищує середньосезонне значення бiльш нiж у 1,5 рази. 

Параметр Р може змiнюватися вiд 1 (якщо всi вимiрюванi 

концентрацiї перевищують 1,5 cсq ) до нуля (якщо жодна з концентрацiй не

перевищує 1,5 cсq ).

Отже, параметр Р характеризує частину iстотно пiдвищених, 

концентрацiй вiд загального числа вимiрiв впродовж доби.  

Для розрахунку параметра Р i його використання як характеристики 

фонового забруднення повiтря необхiдно дотримуватися таких умов: 

а) кiлькiсть стацiонарних пунктiв в мiстi має бути не менше трьох; 

б) кiлькiсть спостережень за концентрацiями домiшок в повiтрi на усiх 

пунктах впродовж доби повинно бути не менше 20. 

Параметр Р обчислюють окремо для кожної домiшки i по усiх 
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домiшках разом. Найбiльший iнтерес представляє цей показник, 

розрахований по усiх домiшках, оскiльки в цьому випадку вiн 

характеризує загальний стан забруднення повiтряного басейну мiста. 

У залежностi вiд значень параметра Р розрiзнюють три групи 

забруднення атмосферного повiтря: 1 – високий рiвень забруднення (Р ≥ 

0,35); 2 – пiдвищений рiвень забруднення (0,2 ≤ Р < 0,35); 3 – знижений 

рiвень забруднення (Р < 0,2). 

Оцiнка якостi атмосферного повiтря на основi показникiв 

фактичного i гранично допустимого забруднення 

Методика мiститься в нормативному документi «Державнi санiтарнi 

правила охорони атмосферного повiтря населених мiсць (вiд забруднення 

хiмiчними та бiологiчними речовинами)» (1997 р.) 

В основу методики оцiнки якостi атмосферного повiтря покладений 

розрахунок та порiвняння двох показникiв. 

Показник гранично допустимого забруднення (ГДЗ) атмосферного 

повiтря – вiдносний iнтегральний критерiй оцiнки забруднення 

атмосферного повiтря населених мiсць, який характеризує iнтенсивнiсть i 

характер сумiсної дiї усiєї сукупностi присутнiх в нiм шкiдливих домiшок. 

ГДЗ розраховується для кожного випадку на основi визначених 

експериментально та затверджених у встановленому порядку коефiцiєнтiв 

комбiнованої дiї ( кдК ). кдК вiдображає характер сумiсної бiологiчної дiї

одночасно присутнiх в атмосферному повiтрi ЗР (сумацiя, посилення, 

послаблення або незалежна дiя). Його цифрове значення встановлюється 

експериментальним (або розрахунковим) шляхом та виражається в долях 

вiд iндивiдуальних ГДК ЗР. 

Для речовин зi встановленим ефектом сумацiї бiологiчної дiї  кдК  =

1. Для групи речовин з неповної сумацiєю бiологiчної дiї кдК  може

приймати значення 1,6; 2,0; 2,5. У випадку, коли одночасно присутнi ЗР

посилюють негативний вплив на живi органiзми, тобто спостерiгається

ефект потенцiювання, кдК  = 0,8. Для речовин з офiцiйно встановленим

характером незалежної бiологiчної дiї кдК  дорiвнює кiлькостi речовин, що

входять у групу. Перелiк груп речовин, що володiють рiзним характером

бiологiчної дiї наведений у «Державних санiтарних правилах…»

ГДЗ розраховується за формулою (2.15) 

%КГДЗ кд 100= .         (2.15) 

У випадках, коли значення кдК  вiдсутнi, їх визначення проводиться

за формулою (2.14) 
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пКкд = ,     (2.16) 

де n – число речовин, присутнiх у повiтряному середовищi, для яких 

офiцiйно не встановлено характер комбiнованої дiї. 

У випадках, коли присутнi в атмосферному повiтрi ЗР являють 

собою складну сумiш з встановленими та не встановленими кдК , для

розрахунку ГДЗ значення Ккд цiєї сумiшi визначається за формулою (2.17) 
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,   (2.17) 

де Ккдсс – коефiцiєнт комбiнованої дiї складної сумiшi; 

ijKкд коефiцiєнти комбiнованої дiї сумiсно присутнiх речовин 1, 2 … 

j ЗР; 

n – число речовин в сумiшi, значення Ккд яких вiдсутнi в офiцiйних 

списках; 

mK – числове значення коефiцiєнта для речовин з незалежним 

характером комбiнованої дiї.

В разi присутностi у повiтрi однiєї домiшки показник ГДЗ  = 100 %. 

Оцiнка фактичного або прогнозного (розрахункового) рiвня 

забруднення атмосферного повiтря проводиться шляхом спiвставлення 

показника забруднення (ПЗ) однiєю речовиною або сумарного показника 

забруднення (Σ ПЗ) сумiшшю речовин з показником гранично допустимого 

забруднення. Допустимим вважається рiвень, що не перевищує ГДЗ. 

Показник фактичного або прогнозного забруднення атмосферного 

повiтря однiєю речовиною розраховується за формулою 

%
ГДК

С
ПЗ

i

i
i 100= ,    (2.18) 

Сумарний показник забруднення (Σ ПЗ) сумiшшю речовин 

розраховується за формулою: 
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де К1, К2, ... Кn – значення коефiцiєнтiв, якi враховують клас 

небезпечностi вiдповiдної речовини: для речовин 1-го класу – 0,8; 2-го 

класу – 0,9; 3-го  класу – 1,0; 4-го класу – 1,1. 

У випадку вiдсутностi значень ГДК при прогнозуваннi приземних 

концентрацiй беруться значення ОБРВ без врахування значень 

коефiцiєнтiв К. 

У вiдповiдностi з ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. 

Правила контроля качества атмосферного воздуха» та «Руководства по 

контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89) для оцiнки 

результатiв дослiджень на стацiонарних i маршрутних постах 

використовуються максимальнi разовi i середньодобовi ГДК, на 

пiдфакельних – максимальнi разовi ГДК; для оцiнки прогнозних 

(розрахункових) концентрацiй використовуються значення максимальних 

разових ГДК. 

У вiдповiдностi з ОНД-86 «Методика расчета концентраций в 

атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий» для речовин, якi мають встановленi лише середньодобовi 

ГДК використовується наближене спiввiдношення мiж максимальними 

значеннями разових i середньодобових концентрацiй i вимагається, щоб 

0,1С  ≤  ГДКсд. 

Для встановлення ПЗ атмосферного повiтря використовуються 

значення фактичних концентрацiй, одержанi при їх статистичнiй обробцi. 

При цьому для розрахунку ПЗ або Σ ПЗ значення C беруться: 

– для характеристики забруднення атмосферного повiтря в районi

окремих стацiонарних постiв – середньоарифметичне значення з числа 

разових або середньодобових концентрацiй, вимiряних протягом року; 

– для характеристики забруднення атмосферного повiтря в зонi

впливу окремого об’єкта чи групи об’єктiв – максимальне значення 

концентрацiї, визначене як статистично достовiрна максимальна величина 

з числа разових концентрацiй, виявлених в окремих точках населеного 

пункту (на стацiонарних, маршрутних чи пiдфакельних постах) або в 

точках при експедицiйних (епiзодичних) обстеженнях. 

Оцiнка забруднення атмосферного повiтря проводиться з 

урахуванням кратностi перевищення показникiв забруднення (ПЗ) їх 

нормативного значення (ГДЗ) i включає визначення рiвня забруднення 

(допустимий, недопустимий) та ступеню його небезпечностi (безпечний 

слабко небезпечний, помiрно небезпечний, небезпечний, дуже 

небезпечний) згiдно з табл. 2.4. 

У випадках, коли при оцiнцi забруднення атмосферного повiтря 

сумiшшю речовин виявляється перевищення значення ГДЗ, повиннi 

визначатись провiднi компоненти; провiдними вважаються тi речовини в 

сумiшi, iндивiдуальнi значення ПЗ яких перевищують допустимi рiвнi. 
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Таблиця 2.4 – Параметри оцiнки забруднення атмосферного повiтря  

Рiвень 

забруднення 

Ступiнь 

небезпечностi 

Кратнiсть 

перевищення 

ГДЗ 

Процент випадкiв 

перевищення ГДЗ 

Допустимий Безпечний < 1 0 

Недопустимий 
Слабко 

небезпечний 
1 - 2 0 - 4 

Недопустимий 
Помiрно 

небезпечний 
2 – 4,4 4 - 10 

Недопустимий Небезпечний 4,4 - 8 10 - 25 

Недопустимий 
Дуже 

небезпечний 
> 8 > 25

2.3.2 Методи комплексної оцiнки якостi води водних об’єктiв 

Оцiнка i класифiкацiя якостi води базується на системi контрольних 

показникiв, з якими порiвнюється якiсть дослiджуваної води. Практично 

неможливо створити контрольну базу для всiх параметрiв якостi води. 

Тому найчастiше оцiнки i класифiкацiї якостi води базуються на окремих 

критерiях, що є показниками особливо чуттєвих процесiв забруднення 

води. 

Iснують одиничнi, опосередкованi (непрямi) i комплекснi оцiнки 

забруднення поверхневих вод за гiдрохiмiчними показниками.  

Комплексна оцiнка забруднення поверхневих вод – це уявлення про 

мiру її забруднення або про її якiсть, що виражено через ту чи iншу 

систему показникiв або через обмежену сукупнiсть характеристик складу i 

властивостей води, що порiвнюються з критерiями якостi води або 

нормативами для визначеного виду водокористування або 

водоспоживання. 

Комплекснi оцiнки якостi води повиннi вiдповiдати таким вимогам: 

1) мати фiзичну суть, бути не складними у визначеннi, логiчно

зрозумiлими; 2) мати унiверсальний характер, тобто повиннi пiдходити для

їхнього використання при оцiнцi якостi води рiзних водних об'єктiв;

3) мати максимальну iнформативнiсть, тобто мiнiмальна кiлькiсть

показникiв, що використовується, повинна забезпечити максимально

повну i надiйну оцiнку забруднення поверхневих вод; 4) бути зiставними

мiж собою в межах однiєї територiї водного басейну або його дiлянки;

5) пiддаватися автоматизованiй обробцi i накопиченню.

Сучаснi методи комплексної оцiнки забруднення поверхневих вод 

розрiзняються за метою використання, принципами розробки, критерiями 

оцiнки, за обсягом i характером наявної iнформацiї, за способами 

формалiзацiї даних. Загальноприйнятого методу комплексної оцiнки 

забруднення поверхневих вод не iснує. 
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Найбiльш iнформативнi iндекси забруднення або якостi води. Iндекс 

якостi води – це узагальнена чисельна оцiнка якостi води за сукупнiстю 

основних показникiв i видами водокористування. До них належать iндекс 

якостi води, комбiнаторний iндекс забруднення води та iншi (С.I. Снiжко, 

2001). 

Нижче розглянемо деякi основнi методи оцiнки якостi води водних 

об’єктiв. 

Iндекс забруднення води 

Визначення iндексу забруднення води (IЗВ) – це одна iз 

найпростiших методик комплексної оцiнки якостi води. 

Розрахунок IЗВ проводиться за обмеженим числом iнгредiєнтiв (для 

морських вод – не менше 4, для поверхневих вод сушi – не менше 6). 

Визначається середнє арифметичне значення результатiв хiмiчних аналiзiв 

по кожному з показникiв: азот амонiйний, азот нiтритний, нафтопродукти, 

феноли, розчинений кисень, БСК5. Знайдене середнє арифметичне 

значення кожного з показникiв порiвнюється з їх ГДК. При цьому у 

випадку розчиненого кисню величина ГДК дiлиться на знайдене середнє 

значення концентрацiї кисню, тодi як для iнших показникiв це робиться 

навпаки. 

IЗВ розраховується за формулою: 


=

=
n

i i

i

ГДК

C

n
ІЗВ

1

1
,        (2.20) 

де n  – кiлькiсть показникiв. 

Сi – середня концентрацiя i-го показника складу  води; 

ГДКi – ГДК i-го показника складу  води . 

За величинами розрахованих IЗВ виконується оцiнка якостi води. 

При цьому видiляються такi класи якостi води: I – дуже чиста (IЗВ ≤ 0,3); 

II – чиста (0,3 < IЗВ < 1); III – помiрно забруднена (1 < IЗВ < 2,5); IV – 

забруднена (2,5 < IЗВ < 4); V – брудна (4 < IЗВ < 6); VI – дуже брудна (6 < 

IЗВ < 10); VII – надзвичайно брудна (IЗВ > 10). 

Iснує модифiкована методика розрахунку IЗВ, коли частина 

показникiв є постiйною, а в якостi iнших беруть показники з найбiльшими 

вiдношеннями до ГДК. Це дозволяє бiльш повно використовувати наявну 

гiдрохiмiчну iнформацiю. До обов'язкових показникiв вiдносяться БСК5 i 

розчинений кисень (для морських вод – лише розчинений кисень). Iншi 

чотири вибираються зi списку: сульфати, хлориди, ХСК, азот нiтритiв, 

нiтратiв, амонiйний, фосфор фосфатiв, залiзо загальне, марганець, мiдь, 

цинк, хром, нiкель, алюмiнiй, свинець, ртуть, миш'як, нафтопродукти, 

СПАР (С.М. Юрасов та iн., 2012). 
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Оцiнка якостi води на основi комплексного показника 

екологiчного стану 

Для оцiнки якостi води водного об'єкта можна використовувати 

комплексний показник екологiчного стану (КПЕС) водних об'єктiв 

господарсько-питного i комунально-побутового водокористування.  

Методика визначення КПЕС ґрунтується на вимогах i нормах якостi 

води у водоймах залежно вiд виду водокористування. Оцiнка якостi води 

на основi КПЕС вiдповiдно до вимог господарсько-питного та комунально-

побутового водокористування проводится таким чином. По-перше, 

визначаються показники екологiчного стану (ПЕС) для речовин 3 i 4 класiв 

небезпеки, якi можна представити у такому виглядi: 

ПЕСi = аi (Нi – Пi)/Нi ,       (2.21) 

якщо норма гранично допустима, i 

ПЕСi = аi (Пi –Нi)/Нi,    (2.22) 

якщо норма мiнiмально допустима, 

де Пi i Нi  – вiдповiдно значення i норма i-го параметра якостi води; 

аi  – коефiцiєнт, пов'язаний iз класом небезпеки шкiдливої речовини 

(Кл): якщо ступiнь небезпеки збiльшується зi збiльшенням номера класу, 

то а = Кл; якщо ступiнь небезпеки зменшується зi збiльшенням  номера 

класу, то а = 1/Кл;  якщо клас не нормований, то приймається клас на один 

розряд нижче мiнiмально небезпечного класу. 

Норма може бути визначена у виглядi припустимого iнтервалу (Нmax 

… Hmin). Тодi в результатi розрахункiв за формулами (2.21) i (2.22) з 

використанням максимального i мiнiмального значень норми в якостi ПЕС 

приймається мiнiмальне значення з отриманих. 

З формул (2.21) i (2.22) випливає, що ПЕС може бути менше, 

дорiвнювати i бiльше вiд нуля. Якщо ПЕС бiльше вiд нуля, то параметр 

далекий вiд норми i система до даного елемента стiйка. Якщо ПЕС 

дорiвнює нулю, то значення параметра дорiвнює нормi, система за даним 

елементом знаходиться на межi стiйкостi. Якщо ПЕС менше нуля, то 

параметр за даним елементом не вiдповiдає нормi i система за цим 

елементом нестiйка. За допомогою ПЕС можна перейти до комплексної 

оцiнки екологiчного стану системи (пiдсистеми). 

КПЕС для речовин 3 i 4 класiв небезпеки, пестицидiв i гiгiєнiчних 

параметрiв (КПЕСП), визначається як 


=

=
n

i
iП ПЕСп/КПЕС

1
1 ,  (2.23) 



77 

де n – кiлькiсть параметрiв якостi води, для яких розрахованi 

значення ПЕСi. 

Для речовин 1 i 2 класiв небезпеки з однаковою ЛОШ, величина 

КПЕС розраховується за такою формулою 

)Н/П(КПЕС
n

i
іі

=
−=

1
1 .       (2.24) 

Величина КПЕСср розраховується таким чином: 

КПЕСср = (1/4)( КПЕСП + КПЕСс-т + КПЕСобщ + КПЕСорг),  (2.25) 

де КПЕСс-т  – КПЕС для групи речовин 1 i 2 класи небезпеки з 

санiтарно-токсикологiчною ЛОШ; 

КПЕСобщ – КПЕС для групи речовин 1 i 2 класи небезпеки з 

загальносанiтарною ЛОШ; 

КПЕСорг  – КПЕС для групи речовин 1 i 2 класи небезпеки з 

органолептичною ЛОШ. 

Значення КПЕС можуть характеризувати стiйкiсть екосистеми до 

певного набору параметрiв. При позитивному значеннi КПЕС бiльшiсть 

значень параметрiв не перевищують гранично допустимих, тобто система 

стiйка. При значеннi КПЕС, рiвному нулю, система знаходиться на межi 

стiйкостi. Якщо КПЕС менше нуля, то система є екологiчно нестiйкою. 

Якщо проводити визначення КПЕС за рибогосподарськими 

вимогами, то для ЗР з однаковою ЛОШ не залежно вiд класу небезпеки, 

КПЕС розраховується за формулою (2.24). Для показникiв загальних вимог 

КПЕС розраховується за формулою (2.23). 

Розрахунок КПЕС дозволяє перейти до бiльш унiверсальної 

характеристики екологiчного стану – до екологiчної надiйностi (ЕН). 

Екологiчну надiйнiсть будемо оцiнювати як iмовiрнiсть стiйкого стану, 

тобто iмовiрнiсть перевищення ПЕС чи КПЕС нульового значення, що 

вiдповiдає межi стiйкостi.  

Розрахунок екологiчної надiйностi проводиться за формулою 

ЕН = 1 - χ² / (2N – M + 0,5χ²),       (2.26) 

де χ² – значення функцiї «хi-квадрат» при довiрчiй iмовiрностi γ i 

числi ступенiв свободи (2М + 2);  

N – загальне число значень КПЕС (чи ПЕС при оцiнцi ЕН елементiв 

системи);  

М – число значень КПЕС (чи  ПЕС), менших критичного нульового 

значення (вiд’ємнi значення КПЕС). 
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Рiвнi надiйностi квалiфiкуються таким чином: 1) високий: ЕН = 0,9; 

2) припустимий: 0,9 > ЕН ≥ 0,8; 3) низький: ЕН < 0,8  (З.В. Тiмченко, 2002;

С.М. Юрасов та iн., 2012).

До недолiкiв запропонованих показникiв можна вiднести можливiсть 

«перекриття» негативних оцiнок одних параметрiв позитивними 

значеннями оцiнок iнших. Проте такi комплекснi показники дозволяють 

охарактеризувати якiсть води водних об'єктiв за набором показникiв 

гiдрохiмiчного складу води. 

Оцiнка якостi поверхневих вод сушi за гiдрохiмiчними показниками 

(методика Гiдрохiмiчного iнституту) 

Головна мета методу полягає в одержаннi оцiнки якостi води i 

проведеннi на її основi класифiкацiї води за ступенем придатностi для 

основних видiв водоспоживання – господарсько-питного, культурно-

побутового, а також для рибогосподарських цiлей. 

Структура методу включає такi основнi напрямки обробки 

аналiтичного матерiалу: визначення характеру забруднення за величиною 

умовного коефiцiєнта комплексностi; встановлення рiвня i класу якостi 

води за величиною комбiнаторного iндексу забруднення; видiлення 

прiоритетних забруднювальних компонентiв за кiлькiстю i складом 

лiмiтуючих показникiв забруднення; проведення диференцiйованої оцiнки 

лiмiтуючих ЗР. 

Визначення виду забруднення залежно вiд умовного коефiцiєнта 

комплексностi. З метою визначення доцiльностi застосування для оцiнки 

якостi води диференцiйованого або комплексного пiдходiв на першiй стадiї 

обробки матерiалу оцiнюється комплекснiсть забруднення води в створi за 

допомогою умовного коефiцiєнта комплексностi, вираженого 

вiдношенням числа ЗР, вмiст яких перевищує функцiонуючi в країнi 

нормативи, до загального числа iнгредiєнтiв, визначених програмою 

дослiдження 

%
n

n
K 100


=  ,       (2.27) 

де К – умовний коефiцiєнт комплексностi забруднення; 

n’ – число iнгредiєнтiв i показникiв якостi, склад яких перевищує 

ГДК; 

n – загальне число нормованих iнгредiєнтiв i показникiв якостi. 

Коефiцiєнт комплексностi К характеризує в основному участь 

антропогенної складової у формуваннi хiмiчного складу води водних 

об'єктiв. 

Встановлення рiвня i класу якостi води водних об'єктiв за величиною 

комбiнаторного iндексу забруднення (КIЗ). З метою встановлення рiвня 

якостi води проводиться триступенева класифiкацiя за ознаками 
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повторюваностi випадкiв забруднення, кратностi перевищення нормативiв, 

а також з урахуванням характеру забруднення. 

Перший ступiнь класифiкацiї заснований на встановленнi мiри 

стiйкостi забруднення. Як мiра стiйкостi забруднення використовується 

загальнопоширена в гiдрохiмiчнiй практицi величина повторюваностi 

випадкiв перевищення ГДК 

i

ГДК
i

N

N
H = ,        (2.28) 

де Нi – повторюванiсть випадкiв перевищення ГДК по i-му 

iнгредiєнту; 

NГДК – число результатiв аналiзу, в яких вмiст i-го iнгредiєнта 

перевищує його ГДК; 

Ni – загальне число результатiв аналiзу по i-му iнгредiєнту. 

Аналiз повторюваностi дозволив видiлити як якiсно вiдмiннi такi 

характеристики: забруднення може спостерiгатися в окремих пробах, тобто 

бути одиничним; забруднення може бути нестiйким; може не бути 

домiнуючим, але очевидно мати стiйкий характер; забруднення може 

бути домiнуючим, тобто характерним. Якiсним вираженням видiлених 

характеристик забруднення води привласнюються кiлькiснi вираження в 

балах (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 – Класифiкацiя води водних об'єктiв за ознаками 

повторюваностi випадкiв забруднення 

Повторюванiсть, % Характеристика 

забруднення води 

Частковi оцiночнi бали 

вираженi 

умовно 

абсолютнi 

значення 

0; 10 Одинична a 1 

10; 30 Нестiйка b 2 

30; 50 Стiйка c 3 

50; 100 Характерна d 4 

Другий ступiнь класифiкацiї ґрунтується на встановленнi рiвня 

забруднення, мiрою якого є показник кратностi перевищення ГДК: 

ГДК

i
i

C

C
K = ,         (2.29) 

де Кi – кратнiсть перевищення ГДК по i-му iнгредiєнту; 

Сi – концентрацiя i-го iнгредiєнта у водi водного об'єкта, мг/дм3; 

СГДК – ГДК i-го iнгредiєнта, мг/дм3. 
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За аналiзом забруднення води по кратностi перевищень нормативiв 

окремою ЗР також видiляють чотири ступеня рiвня забруднення, що якiсно 

вiдрiзняються: низький, середнiй, високий, дуже високий. 

Якiсним вираженням видiлених характеристик також присвоюються 

кiлькiснi вираження градацiй у балах (табл. 2.6) 

Таблиця 2.6 – Класифiкацiя води водних об'єктiв за рiвнем

забруднення  

Кратнiсть 

перевищення 

нормативiв  

Характеристика 

рiвня забруднення 

Частковi оцiночнi бали 

вираженi 

умовно 

абсолютнi 

значення 

0; 2 низький a1 1 

2; 10 середнiй b1 2 

10; 50 високий c1 3 

50; 100 дуже високий d1 4 

При сполученнi I i II ступенiв класифiкацiї води по кожному з 

урахованих iнгредiєнтiв отримують узагальненi оцiнки якостi води 

(табл. 2.7). Узагальненим характеристикам присвоєно узагальненi оцiночнi 

бали Si. Значення iS  можуть змiнюватися вiд 1 до 16.

Якiсть води є функцiєю не тiльки окремих її елементiв i тривалостi 

їхнього впливу, але i числа цих елементiв i комбiнаторних вiдносин їхнiх 

концентрацiй. Врахування спiльного впливу цих факторiв здiйснюється в 

заключному, третьому ступенi класифiкацiї.  

Якiсть води визначається через комплексний показник, одержаний 

складанням узагальнених оцiночних балiв усiх визначених у створi ЗР.  

Оскiльки при цьому враховуються рiзнi комбiнацiї концентрацiй ЗР в 

умовах їхньої одночасної присутностi, можна назвати цей комплексний 

показник комбiнаторним iндексом забруднення (КIЗ): 


=

=
n

i
iSКІЗ

1
.    (2.30) 

Заключний етап класифiкацiї здiйснюється на основi величини КIЗ. 

Оскiльки величина КIЗ значною мiрою залежить вiд числа врахованих 

iнгредiєнтiв, то встановлення градацiї якостi води щодо її придатностi для 

використання здiйснюється в залежностi вiд їхнього числа (табл. 2.8). 

Видiляють 4 класи якостi води: слабко забруднена, забруднена, 

брудна, дуже брудна. 

Видiлення прiоритетних забруднювальних компонентiв по кiлькостi 

i складу лiмiтуючих показникiв. Iз загального числа врахованих 

iнгредiєнтiв i показникiв якостi  води  визначаються  лiмiтуючi  показники  
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Таблиця 2.7– Можливi варiацiї якiсного стану води по окремих iнгредiєнтах i показниках забрудненостi 

Комплексна характеристика стану забрудненостi води Загальнi оцiночнi бали Si Характеристика якостi 

води вираженi 

умовно 

абсолютнi 

значення 

Одинична забрудненiсть низького рiвня aa1 1 Слабко забруднена 

Одинична забрудненiсть середнього рiвня ab1 2 Забруднена 

Одинична забрудненiсть високого рiвня ac1 3 Брудна 

Одинична забрудненiсть дуже високого рiвня ad1 4 Брудна 

Нестiйка забрудненiсть низького рiвня ba1 2 Забруднена 

Нестiйка забрудненiсть середнього рiвня bb1 4 Брудна 

Нестiйка забрудненiсть високого рiвня bc1 6 Дуже брудна 

Нестiйка забрудненiсть дуже високого рiвня bd1 8 Дуже брудна 

Стiйка забрудненiсть низького рiвня ca1 3 Брудна 

Стiйка забрудненiсть середнього рiвня cb1 6 Дуже брудна 

Стiйка забрудненiсть високого рiвня cc1 9 Дуже брудна 

Стiйка забрудненiсть дуже високого рiвня cd1 12 Неприпустимо брудна 

Характерна забрудненiсть низького рiвня da1 4 Брудна 

Характерна забрудненiсть середнього рiвня db1 8 Дуже брудна 

Характерна забрудненiсть високого рiвня dc1 12 Неприпустимо брудна 

Характерна забрудненiсть дуже високого рiвня dd1 16 Неприпустимо брудна 
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Таблиця 2.8 – Класифiкацiя якостi води за величиною комбiнаторного iндексу забруднення 

Клас 

якостi 

води 

Розряд 

класу 

якостi 

води 

Характерис-

тика стану 

забрудненостi 

води 

Величина комбiнаторного iндексу забрудненостi з урахуванням 

кiлькостi лiмiтуючих показникiв забрудненостi (ЛПЗ) 

без 

урахування 

числа ЛПЗ 

1ЛПЗ 

(k=0,9) 

2ЛПЗ 

(k=0,8) 

3ЛПЗ 

(k=0,7) 

4ЛПЗ 

(k=0,6) 

5ЛПЗ 

(k=0,5) 

I ⎯ Слабко 

забруднена 

1n 0,9n 0,8n 0,7n 0,6n 0,5n 

II ⎯ Забруднена 1n; 2n 0,9n; 1,8n 0,8n; 1,6n 0,7n; 1,4n 0,6n; 1,2n 0,5n; 1,0n 

III ⎯ Брудна 2n; 4n 1,8n; 3,6n 1,6n; 3,2n 1,4n; 2,8n 1,2n; 2,4n 1,0n; 2,0n 

III а Брудна 2n; 3n 1,8n; 2,7n 1,6n; 2,4n 1,4n; 2,1n 1,2n; 1,8n 1,0n; 1,5n 

III б Брудна 3n; 4n 2,7n; 3,6n 2,4n; 3,2n 2,1n; 2,8n 1,8n; 2,4n 1,5n; 2,0n 

IV а Дуже брудна 4n; 6n 3,6n; 5,4n 3,2n; 4,8n 2,8n; 4,2n 2,4n; 3,6n 2,0n; 3,0n 

IV б Дуже брудна 6n; 8n 5,4n; 7,2n 4,8n; 6,4n 4,2n; 5,6n 3,6n; 4,8n 3,0n; 4,0n 

IV в Дуже брудна 8n; 10n 7,2n; 9,0n 6,4n; 8,0n 5,6n; 7,0n 4,8n; 6,0n 4,0n; 5,0n 

IV г Дуже брудна 10n; 11n 9,0n; 9,9n 8,0n; 8,8n 7,0n; 7,7n 6,0n; 6,6n 5,0n; 5,5n 
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забруднення (ЛПЗ). Це такi iнгредiєнти i показники, що значно погiршують 

якiсть води до класу «недопустимо брудна». До ЛПЗ вiдносять будь-яку 

ЗР, забрудненiсть води якою визначається як «стiйка дуже високого рiвня» 

або «характерна високого i дуже високого рiвня». Величина сумарного 

оцiночного балу iS  за таким iнгредiєнтом дорiвнює чи бiльше 11.

Проведення диференцiйованої оцiнки лiмiтуючих ЗР. Лiмiтуючi 

показники забрудненостi оцiнюються поiнгредiєнтно. Для одержання 

якiсної оцiнки ЛПЗ використовується класифiкацiя води водних об'єктiв 

(С.I. Снiжко, 2001). 

Графiчний метод комплексної оцiнки якостi поверхневих вод 

Метод базується на складаннi графiчної моделi якостi поверхневих 

вод, яка є круговою дiаграмою з шкалами-радiусами, що вiдповiдають 

певному гiдрохiмiчному показнику.  

Цiна дiлення кожного радiусу дорiвнює максимальному значенню 

концентрацiї показника, що визначає придатнiсть води для певного виду 

водокористування, тобто ГДК ЗР у водному об'єктi.  

Графiчна модель складається з двох дiаграм, одна з яких є кругом з 

одиничним радiусом, а друга – багатокутник з кiлькiстю вершин, рiвною 

числу гiдрохiмiчних показникiв (рис. 2.2).  
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Рисунок 2.2 – Приклад графiчної моделi якостi поверхневих вод 

На пiдставi побудованої дiаграми розраховується сумарний 

екологiчний коефiцiєнт якостi води ( еквК ).

опт

ф
екв

F

F
К = ,    (2.31) 
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де фF  – площа багатокутника, обмежена фактичними значеннями

концентрацiй гiдрохiмiчних характеристик; 

оптF – площа круга – екологiчного оптимуму (М.I. Iгошин, 2009). 

Межа круга є межею екологiчного оптимуму – тобто такого 

екологiчного стану водного об'єкту, коли вмiст усiх ЗР не перевищує ГДК. 

2.3.3 Екологiчна оцiнка якостi ґрунтiв 

Загальну оцiнку ступеня забруднення ґрунтового покриву можна 

проводити за ґрунтовими критерiями (табл. 2.9), або видiляти слабо-, 

середньо- i сильно забрудненi ґрунти.  

Таблиця 2.9 – Класи (зони) екологiчного стану ґрунтiв 

Показник Класи (зони) екологiчного стану 

З (Н) УЗ (Р) НЗ (К) К (Л) 

Родючiсть ґрунтiв, 

 % вiд потенцiйного 

> 85 85 - 65 65 - 25 < 25 

Вмiст гумусу,  

% вiд початкового 

> 90 90 - 70 70 - 30 < 30 

Вмiст  легкорозчинних 

солей, % от маси 

< 0,6 0,6 - 1,0 1,0 - 3,0 > 3

Вмiст токсичних 

солей, % от маси 

< 0,3 0,3 - 0,4 0,4 - 0,6 > 0,6

Площа вторинна  

засолених ґрунтiв, % 

< 5 5 - 20 20 - 50 > 50

Вмiст пестицидiв в ґрунтi, 

од. ГДК 

< 0,5 0,5 - 1,0 1 - 3 > 5

Вмiст ЗР, од. ГДК < 1 1 - 3 3 - 10 > 10

Залишковий вмiст нафти i  

нафтопродуктiв в ґрунтi,  

% от маси 

< 1 1 - 5 5 - 10 > 10

Ступiнь змитостi  

ґрунтових горизонтiв 

немає змити 

горизонт А

або 0,5 

гор. А

змити 

горизонт 

А i В i 

част. АВ 

змити 

горизонти  

А i В 

Глибина змитостi  

ґрунтових горизонтiв, % 

ґрунтового профiлю 

< 10 10 - 30 30 - 50 > 50

Площа дефляцiї, % < 5 10 - 20 20 - 40 > 40

Площа рухомих пiскiв, % < 5 5 - 15 15 - 25 > 30
Примiтка: за Б.В. Виноградовим та iн. (1993), видiляються 4 рiвнi (класи) 

природно-антропогенних порушень: норми, ризику, кризи, катастрофи чи лиха. 
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У слабо забруднених ґрунтах вмiст ЗР не перевищує ГДК, чи фонове 

значення. У середньо забруднених – перевищення ГДК (фону) незначне i 

не приводить до iстотних змiн властивостей ґрунтiв. У сильно забруднених 

ґрунтах вмiст ЗР у кiлька разiв перевищує ГДК (фон), що iстотно 

позначається як на властивостях ґрунтiв, так i на якостi 

сiльськогосподарської продукцiї.  

Зона екологiчної норми (Н) мiстить у собi територiї без помiтного 

зниження продуктивностi i сталостi ЕС, її вiдносної стабiльностi. Значення 

прямих критерiїв нижчi за ГДК чи фоновi значення. Деградацiя земель 

(яружна, вiтрова i водяна ерозiї зi знищенням гумусового шару i вторинне 

засолення з втратою родючостi; або площа земель, виведена iз 

сiльськогосподарського землекористування) складає менш 5 % територiї. 

Зона екологiчного ризику (Р) мiстить у собi територiї з помiтним 

зниженням продуктивностi i сталостi ЕС, що веде до спонтанної деградацiї 

ЕС, але ще зi зворотними порушеннями. Територiя потребує розумного 

господарського використання i заходiв щодо полiпшення екологiчних 

умов. Значення прямих критерiїв перевищують ГДК чи фон. Деградовано 

5–20 % земель вiд загальної площi. 

Зона екологiчної кризи (К) мiстить у собi територiї iз сильним 

зниженням продуктивностi i втратою сталостi ЕС, i важко зворотними 

порушеннями. Необхiдне вибiркове господарське використання територiї 

iз застосуванням докорiнних заходiв щодо полiпшення екологiчних умов. 

Значення прямих критерiїв значно перевищують ГДК чи фон. Деградовано 

20-50 % земель.

Зона екологiчного лиха (Л) мiстить у собi територiї з повною втратою 

продуктивностi i сталостi ЕС, практично необоротними порушеннями ЕС, 

що виключають її з господарського використання. Значення прямих 

критерiїв у десятки разiв перевищують ГДК чи фон. Деградовано бiльше 

50 % земель. 

Зонi екологiчної норми вiдповiдають задовiльнi (З), зонi екологiчного 

ризику – умовно задовiльнi (УЗ), зонi екологiчної кризи – незадовiльнi (НЗ), 

зонi екологiчної кризи – катастрофiчнi (К) еколого-геологiчнi умови. 

Iнодi проводять оцiнку за ступенем забруднення окремими ЗР 

(важкими металами, бенз(а)пiреном, нафтопродуктами i т.д.). Для 

випадкiв, коли для ЗР немає ГДК, визначення ступеня забруднення 

проводиться в порiвняннi з фоновими чи кларковими значеннями 

(Антропогенне забруднення…, 1993;Монiторинг довкiлля, 2010 тощо).  

Оцiнка рiвня аномальностi вмiсту хiмiчного елементу (ХЕ) 

проводиться за коефiцiєнтом концентрацiї (Кс), що розраховується як 

вiдношення вмiсту елемента i-го виду в дослiджуваному об'єктi (Сi) до 

фонового значення (Сф): 

Кс  = Сi / Сф .     (2.32) 
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Замiсть фонового значення хiмiчного елементу (ХЕ) можна 

використовувати його величину ГДК; у цьому випадку визначається 

коефiцiєнт техногенного геохiмiчного навантаження (Кр ): 

Кр = Сi / СГДК,         (2.33) 

де  Сi  – концентрацiя компонента (ХЕ) i-го виду; 

СГДК – ГДК компонента (ХЕ) i-го виду. 

У випадку полiелементного складу техногенної або природної 

аномалiї розраховуються сумарний показник забруднення (Zc), або 

сумарний показник навантаження (Zр), якi характеризують ефект впливу 

на групи елементiв. Цi показники розраховуються за формулами:  

   n 

Zc =   Kс – (n –1),        (2.34) 
  i=1 

 n 

   Zр =    Kр – (n –1),  (2.35) 
i=1 

де   n – число аномальних компонентiв (ХЕ), що враховуються; 

Кс  – коефiцiєнт концентрацiї, рiвний кратностi перевищення вмiсту 

даного компонента (ХЕ) над фоновим значенням;  

Кр  – коефiцiєнт вiдносного збiльшення загального навантаження.  

За значеннями Zc для важких металiв запропоновано оцiночну шкалу 

системи «ґрунт – людина» (Ю.Е. Сает, Б.А. Ревич, Е.П. Янин, 1990): 

1) припустимий ступiнь забруднення (Zc < 16); 2) помiрний ступiнь

забруднення (Zc  = 16-32); 3) небезпечний ступiнь забруднення (Zc  = 32-128);

4) надзвичайно небезпечний ступiнь забруднення (Zc  > 128).  При цьому не

враховуються класи гiгiєнiчної небезпеки; той самий ступiнь забруднення

може спричинятись рiзними важкими металами.

Всi перерахованi показники можна визначати як для вмiсту в окремiй 

пробi, так i для дiлянки територiї (район, функцiональна зона, природна 

ландшафтна одиниця, антропогенний ареал). В останньому випадку 

дослiдження проводиться за геохiмiчним вибором; для кожної вибiрки 

розраховується середнє значення концентрацiї ХЕ (С), стандартне 

вiдхилення (S) та коефiцiєнт варiацiї (V). Пiсля розрахункiв коефiцiєнта  

концентрацiї (Кс) i коефiцiєнта вiдносного збiльшення загального 

навантаження (Кр), кожна вибiрка представляється у виглядi набору 

вiдносних характеристик аномальностi ХЕ. Бiльш детально питання оцiнки 

забруднення геологiчного середовища  та її компонентiв викладенi в серiї 

методичних рекомендацiй. 
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До основних недолiкiв показникiв Zc та СПЗ можна вiднести те, що 

вони не враховують вiдмiнностей в потенцiйнiй небезпецi речовин i 

можливий ефект синергiзму. 

Показник iнтенсивностi забруднення ґрунтiв (В.М. Гуцуляк, 2004): 

s

n

i
ci MKP

i
= 

=1
,       (2.36) 

де sM – значення iндексу небезпеки хiмiчного елементу вiдносно

класу небезпеки: 

ПДКML

SA
Ms




=   (2.37) 

де А – атомна вага вiдповiдного елементу; 

S – розчиннiсть у водi хiмiчної сполуки, мг/дм3;

M – молекулярна маса хiмiчної сполуки, до складу якої входить 

елемент;

L – середнє арифметичне з 6 ГДК речовин в рiзних харчових

продуктах. 

По показнику iнтенсивностi забруднення розроблена орiєнтовна 

оцiночна шкала екологiчної небезпеки забруднення ґрунтiв: iP < 15 – 

допустима категорiя iнтенсивностi забруднення; 16-30 – помiрно 

небезпечна; 31-50 – небезпечна; iP  > 50 – дуже небезпечна. 

2.3.4 Оцiнка якостi геологiчного середовища 

Геологiчне середовище (ГС) – складна багатокомпонентна система, 

яка включає ґрунти, гiрськi породи, рельєф, геологiчнi, геоморфологiчнi i 

iнженерно-геологiчнi  процеси i явища, пiдземнi води та iн. Отже, можна 

використовувати рiзнi методи оцiнки стосовно певного компонента, 

наприклад, оцiнка якостi пiдземних вод або ступеню антропогенного 

перетворення рельєфу. 

Розрiзняють впливи на ГС фiзичної, фiзико-хiмiчної, хiмiчної i 

бiологiчної природи (В.А. Королев, 1995). Для кiлькiсної оцiнки стiйкостi 

ГС додатково до техногенного впливу пропонується використовувати 

коефiцiєнт стiйкостi (Кc), значення якого змiнюється вiд 0 до 1. 

У випадку, коли зниження еколого-геологiчної якостi системи 

супроводжується зменшенням якого-небудь показника (наприклад, 

мiнералiзацiї ПВ при їхньому опрiсненнi), величина коефiцiєнту стiйкостi 

визначається як  
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  Кс  = N t / No,  (2.38) 

де Nt  – показник будь-якої ознаки чи ґрунту iншого компонента ГС, 

що зазнав техногенного впливу; No – той же показник до впливу. 

У випадку, коли зниження якостi системи характеризується 

збiльшенням якого-небудь показника (наприклад, вмiсту ЗР), Кс 

визначається як  

Кс  = No / N t    (2.39) 

За величиною коефiцiєнту стiйкостi видiляються наступнi категорiї 

стiйкостi компонентiв ГС до техногенного впливу: 1) дуже висока (Кс = 

1,0-0,95); 2) висока (Кс = 0,95-0,8); 3) середня (Ку = 0,8-0,5); 4) низька (Кс = 

0,5-0,1); 5) нестiйка (Кс = 0,1-0).  

2.3.5 Бiоiндикацiя як метод оцiнки стану бiоценозiв i довкiлля 

Бiоiндикацiя – оцiнка якостi НПС за станом її бiоти. Бiоiндикацiя 

заснована на спостереженнi за складом i чисельнiстю видiв-iндикаторiв. 

Бiоiндикацiя ґрунтується на адекватному вiдображеннi живим органiзмом 

умов середовища, в яких вiн розвивається i на змiну яких вiдповiдним 

чином реагує. Бiоiндикатори – види, групи видiв або угруповування, за 

наявнiстю, ступенем розвитку, змiною морфологiчних, структурно-

функцiональних, генетичних характеристик яких судять про якiсть НПС i 

стан екосистем.  

Бiоiндикацiю часто плутають з бiотестуванням. Але якщо при 

бiоiндикацiї органiзми вилучаються з природи i по їх стану оцiнюють 

ступiнь забруднення, то при бiотестуваннi якiсть води, ґрунтiв тощо 

оцiнюється за допомогою лабораторних об'єктiв (тварин, рослин, 

мiкроорганiзмiв), якi розмiщують в тестованому середовищi вже в 

лабораторiї. 

Основним завданням бiоiндикацiї є розробка методiв i критерiїв, якi 

могли б адекватно вiдбивати рiвень антропогенного впливу з урахуванням 

комплексного характеру забруднення i дiагностувати раннi порушення в 

найбiльш чутливих компонентах бiотичних спiвтовариств.  

Вважається, що використання методу бiоiндикацiї дозволяє 

вирiшувати завдання екологiчного монiторингу в тих випадках, коли 

сукупнiсть чинникiв антропогенного впливу важко або незручно 

вимiрювати безпосередньо.  

На жаль, сучасна практика бiоiндикацiї носить значною мiрою 

феноменологiчний характер, виражений в просторовому викладi 

помiчених дослiдником фактiв поведiнки рiзних видiв органiзмiв в 
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конкретних умовах середовища. Iнодi цi описи супроводжуються не 

завжди обґрунтованими виводами, що носять, як правило, суто оцiнний 

характер (типу «добре / погано», «чисто / брудно»), та ґрунтуються на 

чисто вiзуальних методах порiвняння або використання недостатньо 

достовiрних iндексiв. Найчастiше такий «прогноз» робиться, коли 

«громадська» думка по кiнцевому результату оцiнки якостi екосистеми 

вже заздалегiдь вiдома, наприклад, по прямих або непрямих параметрах 

середовища. В результатi цього роль бiоiндикацiї виявилася зведеною до 

такої сукупностi дiй, що технологiчно спiвпадає з бiомонiторингом: 

1) видiляється один або декiлька дослiджуваних чинникiв середовища (за

лiтературними даними або у зв'язку з наявною програмою монiторингових

дослiджень); 2) збираються польовi i експериментальнi данi, що

характеризують бiотичнi процеси в данiй екосистемi, причому теоретично

цi данi повиннi вимiрюватися в широкому дiапазонi варiювання

дослiджуваного чинника (наприклад, в умовно-чистих i в умовно-брудних

районах); 3) деяким чином робиться висновок про iндикаторну значущiсть

якого-небудь виду або групи видiв.

Функцiї iндикатора виконує той вид, який має вузьку амплiтуду 

екологiчної толерантностi по вiдношенню до якого-небудь чинника. 

Переважно iндикаторами є рослини – органiзми, не здатнi до активного 

перемiщення. Ряд рослин-iндикаторiв певним видимим чином реагує на 

пiдвищення або зниженгя концентрацiї мiкро- i макроелементiв в ґрунтi. 

Це явище використовується для попередньої оцiнки ґрунтiв, визначення 

можливих мiсць пошуку корисних копалини. 

Iндикатором забруднення може бути вмiст важких металiв в 

органiзмi хребетних тварин, особливо ссавцiв. У водi це може бути 

наступний ланцюжок: вода – доннi вiдкладення – воднi рослини – воднi 

безхребетнi – плотва – судак. 

Одним з найбiльш використовуваних видiв у бiоiндикацiї є 

лишайники. Епiфiтнi лишайники широко використовуються в якостi 

бiоiндикаторiв забруднення атмосферного повiтря, особливо сiрчистим 

ангiдридом. Причини низької стiйкостi в забрудненню атмосферного 

повiтря: 1) висока чутливiсть водоростевого компонента; 2) вiдсутнiсть 

захисних покривiв; 3) чутливiсть до кислотностi субстрату; 4) невеликi 

розмiри i значна тривалiсть життя. 

По мiрi впливу антропогенних чинникiв на рiзнi види лишайникiв 

було видiлено 10 класiв їх полеотолерантностi. Вид вiдноситься до того 

класу полеотолерантностi, за антропогенних умов якого вiн найчастiше 

зустрiчається, має найвищi показники покриття i чисельностi. Наприклад, 

перший клас: природнi ландшафти без антропогенного впливу; десятий 

клас: мiськi i iндустрiальнi ландшафти з дуже сильним антропогенним 

впливом. 
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На основi цього розроблений метод лiхеноiндикацiйного картування 

забрудненостi атмосферного повiтря.  

Iндекс полеотолерантностi Траса: 
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=
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,   (2.40) 

де ia  – клас полеотолерантностi виду (екологiчний iндекс);

ic – покриття виду, визначається по 10 бальнiй шкалi. Наприклад, 

1 бал – 3 %, 10 балiв – 80-100 %. 

nC – загальне покриття видiв, також дається за 10-бальною шкалою. 

У одному мiсцi життя береться не менше 20 дерев одного виду. Для 

кожного дерева i мiсця життя в цiлому обчислюються середнi значення 

iндексу, який коливається вiд 0 до 10. Чим бiльше .P.I , тим бiльше 

забруднено повiтря у вiдповiдному мiсцi життя. Розроблена шкала 

вiдповiдностi значень .P.I  концентрацiї дiоксиду сiрки (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 – Концентрацiї дiоксиду сiрки, що вiдповiдають певним 

значенням .P.I  

.P.I 1-2 2-5 5-7 7-10

Концентрацiя 

SO2, мкг/м3 
0 10-30 30-80 100-300

Iндекс чистоти атмосферного повiтря (де Слувер i Леблан): 
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де iQ  – екологiчний iндекс кожного виду (мiра стiйкостi до

забруднення). Змiнюється вiд 1 до 30 i визначається по середнiх значеннях 

кiлькостi видiв, якi траплялися в дослiджуваному районi; 

if – комбiнований показник частоти зустрiчаємостi-покриття 

кожного виду. Змiнюється вiд 1 до 5 i визначається вiзуально (В.Г. Каплiн, 

2001, В.П. Кучерявий, 2001). 

2.4 Оцiнка складових природно-рекреацiйного потенцiалу 

територiй (акваторiй) 

У основi вивчення природно-рекреацiйного потенцiалу (ПРП) певної 

територiї лежить системний пiдхiд, що дозволяє дати комплексну оцiнку 
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чинникам з урахуванням їх взаємодiї – природним, клiматичним, 

соцiальним, культурно-iсторичним тощо. 

ПРП – це сукупнiсть природних рекреацiйних ресурсiв, умов i стану 

природного середовища територiї, якi справляють вплив, 

використовуються або можуть бути використанi для розвитку рекреацiйної 

дiяльностi. 

Таким чином, ПРП територiї можна представити у виглядi таких 

складових: 

1. Природно-рекреацiйнi ресурси територiї: ландшафти, воднi,

земельнi, лiсовi ресурси – з урахуванням їх унiкальностi, естетичної 

привабливостi, цiлюще-оздоровчої значущостi, екзотичностi, а також 

технiчної можливостi i економiчної доцiльностi залучення до рекреацiйної 

дiяльностi. 

2. Природнi умови територiї: географiчне положення, клiматичнi

характеристики – з урахуванням їх впливу на можливiсть органiзацiї 

рекреацiйної дiяльностi. 

3. Екологiчнi умови територiї – стан природного довкiлля з

урахуванням його впливу на можливiсть залучення природних умов i 

ресурсiв територiї в сферу рекреацiї. 

ПРП оцiнюється покомпонентно, шляхом бальних оцiнок. 

Основними критерiями оцiнки повиннi виступати: 

1. Середовищеутворюючi умови територiї: географiчне положення,

характеристика температурного режиму, опадiв, вiтрового режиму, число 

сонячних днiв. 

2. Територiальна забезпеченiсть певним видом ресурсу 

дослiджуваного простору. Так, для оцiнки забезпеченостi водними 

ресурсами територiї аналiзованими показниками можуть виступати площа 

земель водного фонду, площа водних угiдь, кiлькiсть водних об'єктiв. 

3. Територiальна концентрацiя ресурсу. Цей критерiй може бути

оцiнений як вiдношення площi якого-небудь ресурсу до загальної площi 

територiї. 

4. Територiальне поєднання ресурсiв. Аналiз сукупностi 

представлених в межах дослiджуваної територiї видiв ресурсiв, їх 

спiввiдношення (земельних, лiсових, водних, ресурсiв тваринного i 

рослинного свiту). 

5. Рекреацiйна цiннiсть ресурсу. Наявнi рекреацiйнi значимi ресурси

(наприклад, природнi територiї, що особливо охороняються), їх 

концентрацiя на дослiджуванiй територiї. Дуже важливо включити в 

оцiнку ПРП аналiз екологiчної ситуацiї на дослiджуванiй територiї. 

Для оцiнки природно-рекреацiйного потенцiалу територiї можна 

використовувати такi показники. 

Забезпеченiсть територiї природними рекреацiйними ресурсами: 
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де ik  – ваговий коефiцiєнт показника;

iN – коефiцiєнт забезпеченостi ресурсами i-го виду:
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де iS  – площа i -го виду ресурсу;

загS – площа територiї, природнi рекреацiйнi ресурси якої 

оцiнюються.

Комфортнiсть i привабливiсть природних ресурсiв i умов 

територiї: 
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де iW  – коефiцiєнт комфортностi i привабливостi i-го виду ресурсу

або природних умов: 
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де it  – величина показника i-го виду ресурсу або умов у балах на j-й

територiї; 

iG – сумарне значення у балах i-го виду ресурсу або умов для 

сукупностi територiй (регiону). 

Оцiнка факторiв, що дестабiлiзують використання ПРП територiї 

– забруднення НПС. Природнi умови i рекреацiйнi ресурси, будучи

базисом розвитку рекреацiйної дiяльностi на територiї схильнi до впливу

факторiв НС. Несприятлива екологiчна ситуацiя є стримуючим,

дестабiлiзуючим чинником повноцiнного використання ПРП територiї.

Отже, показник дестабiлiзуючих факторiв впливу на розвиток и

використання ПРП розраховується за формулою
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де iV  – об'єм забруднення i-го виду ресурсу (об'єм викидiв, площi

порушених земель, площi об’єктiв розмiщення вiдходiв, якiсть води тощо) 

(Е.А. Зализняк, 2012). 

2.5 Аналiз i оцiнка стану антропогенно-змiнених екосистем 

(ландшафтiв) 

При антропогенному впливi в ландшафтах вiдбувається змiна 

структурно-функцiональних вiдношень, якi склалися внаслiдок їх 

еволюцiйного розвитку. З позицiй екологiчної оцiнки найбiльший iнтерес 

представляють тi новi властивостi ландшафтiв, якi виникли в результатi 

антропогенних змiн i якi ц вiдповiдь викликають реакцiю бiосистем. 

Наслiдки антропогенного впливу можуть розглядатися як iндикатори 

антропогенного перетворення ландшафтiв. 

1) змiна первинної продукцiї – пов'язана iз замiною 

високопродуктивних природних угруповань агроценозами, якi мають 

меншу продуктивнiсть. Цей процес носить глобальних характер i 

супроводжується ростом споживання ресурсiв людством; 

2) трансформацiя i бiодеградацiя ксенобiотикiв, що у рослин i

тварин досягається рiзними способами: тварини а) переводять токсичну 

речовину у водорозчинну форму i виводять з органiзму; б) консервують в 

органiзмi в неактивнiй формi; в) переводять в бiльш токсичну форму, що 

супроводжується канцерогенним, мутагенним i тератогенним ефектом; 

рослини не можуть переводити токсикант у водорозчинну форму i, в 

основному, переводять його в неактивний стан; 

3) бiоакумуляцiя ЗР, яка виражається у збiльшеннi концентрацiї ЗР

знизу догори по трофiчних ланцюгах (такий чинник необхiдно враховувати 

при нормуваннi антропогенного навантаження); 

4) змiна структури бiоти – унiверсальний показник структурно-

функцiональної перебудови ландшафтiв. В цiлому, пiд впливом 

антропогенних чинникiв вiдбувається спрощення видової структури 

бiоценозiв. Встановлено, що чим значнiше фiтомаса (деревина, трав'яниста 

рослиннiсть та iн.), тим стабiльнiше середовище. При цьому головне 

значення мають фотосинтезуючi органiзми, оскiльки вони є не лише 

основним джерелом бiомаси, але i визначають харчовi умови для усiх 

iнших ланок екосистеми, а також значною мiрою склад повiтря. 

5) порушення мiжвидових взаємодiй – проявляється у виглядi

порушення балансу мiж окремими групами видiв i розривах трофiчних 

ланцюгiв (И.А. Авесаломова, 1992).  

За Коробкiним В.I. i Передельским Л.В. (2000 р.), з метою оцiнки 

загальної стiйкостi екосистем до антропогенного впливу використовують 

такi показники: 1) запаси живої i мертвої органiчної речовини; 
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2) ефективнiсть утворення органiчної речовини або продукцiї рослинного

покриву; 3) видова i структурна рiзноманiтнiсть.

Оцiнка ступеня антропiзацiї геосистем.Пiд ступенем антропiзацiї 

геосистем (синонiм – антропогенна трансформацiя, перетворенiсть) 

розумiють змiненiсть її структурних i динамiчних особливостей в 

результатi функцiонального використання.  

Кiлькiснi оцiнки ступеня антропiзацiї грунтуються на структурi  

земельних угiдь в межах геосистеми. За спiввiдношенням мiж природними 

i змiненими ПТК в структурi ландшафту Ф.М. Мiльков видiляє такi види 

ландшафтiв: 1) антропогеннi (природних угiдь менше 25 %); 

2) антропогенно-природнi (природних угiдь 25-50 %); 3) природно-

антропогеннi (природних угiдь 50-75 %); 4) природнi (природних угiдь 75-

100 %).

Проте бiльш повно оцiнити ступiнь антропiзацiї геосистем можливо 

з урахуванням не лише вiдсоткового спiввiдношення мiж угiддями рiзних 

видiв, але i ступеню перетвореностi геосистеми при її використаннi пiд 

певне угiддя.  

Оцiнка антропогенної перетвореностi ландшафтiв за 

П.Г. Шищенком: 


=

=
n

i
ii pb,B

1
010 ,      (2.47) 

де B– бал антропiзацiї геосистеми; 

ib  – ступiнь антропiзацiї геосистеми при її використаннi пiд угiддя

i-го виду;

ip – частка площi, зайнята угiддям i-го виду по вiдношенню до 

площi геосистеми. 

Залежно вiд зонального типу геосистем їх змiненiсть одним видом 

угiддя буде рiзним. Наприклад, при замiщеннi лiсових геосистем рiллею їх 

змiна буде бiльше, нiж у випадку степових геосистем. Тому бали ступеня 

антропiзацiї ib  визначаються в межах встановлених градацiй:

1) природоохороннi територiї – 1-10; 2) лiси – 11-20; 3) заболоченi землi –

21-30; 4) луги, пасовища – 31-40; 5) сади, виноградники – 41-50; 6) рiлля –

51-60; 7) сiльська забудова – 61-70; 8) мiська – 71-80; 9) водосховища,

канали, ставки – 81-90; 10) кар'єрно-вiдвальнi утворення – 91-100

(Д.М. Гродзинський, 1993).

Iндекс антропогенного перетворення за К.Г. Гофманом: 
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=
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де ir  – ранг антропогенного перетворення (1-10);

ig – частка територiї з певним видом природокористування в 

загальнiй структурi дослiджуваної територiї, %. 

Коефiцiєнт ступеня антропогенного перетворення: 

100
1

=



=

n

i
iii

an

qgr

K ,   (2.49) 

де iq  – iндекс глибини антропогенного перетворення.

anK змiнюється вiд 1 до 15: чим бiльше значення, тим бiльше 

перетворений ландшафт. 

2.6 Комплекснi показники стану довкiлля 

2.6.1 Комплексна оцiнка якостi мiського середовища 

В основу методологiчних принципiв визначення комплексних 

екологiчних показникiв, якi дозволяють оцiнити якiсть мiського 

середовища, покладено видiлення основних екологiчних характеристик та 

їх кiлькiсне приведення до єдиного показника. У загальному випадку, 

визначення комплексного показника K  можна представити у виглядi   


=

=
n

i
iikK

1
 , (2.50) 

де ik  – оцiнка спостережуваного прояву i-ї екологiчної

характеристики, бали; 

i – вага (коефiцiєнт ваги, коефiцiєнт значущостi) i-ї екологiчної

характеристики, частки одиницi. 

Розкладання екологiчних характеристик на категорiї необхiдне для 

бальної оцiнки, яка дозволяє зiставити рiзнi характеристики, привiвши до 

єдиної розмiрностi – балiв. Кожна категорiя може характеризуватись як 

кiлькiсно, так i якiсно.  

Першоосновою складання таблиць визначення комплексних 

екологiчних показникiв є формулювання мети та розгляд об'єкту 

дослiдження з рiзних сторiн. Надалi вiд цього залежить набiр вiдповiдних 

екологiчних характеристик та їх вагiв. Метою розробки комплексних 
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екологiчних показникiв урбанiзованої територiї є iнтегральна оцiнка якостi 

мiського середовища i рiвня антропогенного навантаження НПС.   

Таким чином, урбанiзована територiя, як складна система, 

розглядається нами з двох позицiй: 

1) внутрiшньосистемних зв'язкiв природних i антропогенних

складових, якi формують умови життя людини i функцiонування 

природних екосистем, а також визначають якiсть мiського середовища 

(критерiй якостi мiського середовища); 

2) зовнiшнiх зв'язкiв з оточуючими ПТК, тобто урбанiзована

територiя розглядається як складова територiальних систем регiонального 

масштабу i джерело антропогенного навантаження на НПС (критерiй 

екологiчностi мiста). 

Вiдповiдно до цього формуються набори екологiчних характеристик 

для розрахунку критерiїв якостi природної складової урбанiзованих 

територiй та визначається вага кожної характеристики (табл. 2.12).  

Таблиця 2.12 – Набори екологiчних характеристик у складi критерiїв 

якостi природної складової урбанiзованої територiї 

Критерiй якостi природної 

складової урбанiзованої територiї 

з позицiй внутрiсистемних зв’язкiв 

Критерiй якостi природної складової 

урбанiзованої територiї з позицiй 

зовнiшнiх зв’язкiв 

Екологiчна характеристика i Екологiчна характеристика i
Якiсть атмосферного 

повiтря 
0,30 

Техногенний вплив на 

атмосферне повiтря 
0,30 

Якiсть води водних 

об'єктiв 
0,25 

Техногенний вплив на воднi 

об'єкти 
0,25 

Якiсть ґрунту 0,10 Озеленення 0,15 

Озеленення 0,15 Вiдходи 0,20 

Екологiчна безпека 

техногенного комплексу 0,20 

Екологiчна безпека  

техногенного комплексу 0,10 

Запропонованi критерiї якостi природної складової урбанiзованих 

територiй визначаються для мiст з населенням вiд 10 до 250 тис. чол., 

вiдповiдно до чого поставленi градацiї кiлькiсних оцiнок екологiчних 

характеристик. Кiлькiсть градацiй для кожної екологiчної характеристики 

– 4.

Значення першого критерiю якостi природної складової 

урбанiзованої територiї дозволяє охарактеризувати екологiчнi умови: 1) 1,0 

< K ≤2,0 (несприятливi); 2) 2,0 < K  ≤ 3,0 (помiрно несприятливi); 3) 3,0 

< K ≤ 4,0 (сприятливi). Значення другого критерiю говорить про рiвень 

техногенного навантаження: 1) 1,0 < K ≤ 2,0 (високий); 2) 2,0 < K  ≤ 3,0 

(середнiй); 3) 3,0 < K  ≤ 4,0 (низький).  
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2.6.2 Iндикатори якостi довкiлля 

Iндикатор – це параметр або значення параметра, яке вказує,  дає 

iнформацiю або описує стан явища, довкiлля, територiї в значно бiльшiй 

мiрi, чим саме значення параметра. Iндекс – це набiр згрупованих або 

зважених параметрiв або iндикаторiв. Параметр – це властивiсть, яка 

може бути вiдмiчена або вимiряна. 

Структура екологiчних iндикаторiв включає: 1) iндикатори 

навантаження на НПС; 2) iндикатори екологiчних умов (якiсть i кiлькiсть 

природних ресурсiв); 3) iндикатори зворотної реакцiї (громадська реакцiя) 

– рис. 2.3.

Рисунок 2.3 – Схема формування системи iндикаторiв стану довкiлля 

Набiр ключових iндикаторiв 

Нижче представленi п’ять ключових iндикаторiв по схемi «проблема, 

пов'язана iз забрудненням – iндикатор»: 1) змiна клiмату – емiсiя дiоксиду 

вуглецю; 2) руйнування озонового шару – iндекси iснуючого рiвня 

споживання озонруйнуючих речовин; 3) якiсть атмосферного повiтря – 

емiсiя оксидiв сiрки i азоту; 4) утворення вiдходiв – iнтенсивнiсть 

утворення твердих побутових вiдходiв (ТПВ); 5) якiсть прiсної води – 

величина очищення СВ. 

Схема «природнi ресурси i потенцiал – iндикатор»: 1) ресурси 

прiсної води – iнтенсивнiсть використання прiсної води; 2) лiсовi ресурси – 

iнтенсивнiсть використання лiсових ресурсiв; 3) рибнi ресурси – 

iнтенсивнiсть використання рибних ресурсiв; 4) енергетичнi ресурси – 



98 

iнтенсивнiсть використання енергiї; 5) бiорiзноманiтнiсть – кiлькiсть 

зникаючих видiв.  

Розглянемо набiр iндикаторiв для проблеми змiни клiмату. 

Iндикатори навантаження на довкiлля: iндекс емiсiї парникових 

газiв: 1) емiсiя дiоксиду вуглецю; 2) емiсiя метану; використання фреону 

11 i 12; емiсiя закису азоту. 

Iндикатори екологiчних умов: 1) концентрацiя парникових газiв в 

атмосферi; 2) середня температура. 

Iндикатори соцiальної реакцiї: 1) ефективнiсть використання енергiї; 

2) енергоємнiсть; 3) податок на енергiю/дiоксид вуглецю; 3) витрати на

енергоефективнi технологiї, альтернативнi види енергiї, дослiдження змiни

клiмату (OECD core set of indicators, 1993).

2.6.3 Комплекснi показники стану глобальної екосистеми 

Кiлькiсть наявних природних ресурсiв та величина їх споживання, а 

також стан бiологiчного рiзноманiття планети є важливими показниками 

при оцiнцi сталостi розвитку людства.  

Звiт про Живу Планету допомагає зрозумiти взаємозалежнiсть людей 

i природи за допомогою iндикаторiв, якi вiдображають бiорiзноманiття, 

людськi потреби у вiдновлюваних ресурсах та природнi послуги:  

Iндекс Живої Планети: вiдстежує загальнi змiни у популяцiях рiзних 

видiв тварин, вiддзеркалюючи змiни у бiорiзноманiттi та, отже, здоров’ї 

екосистем Планети, починаючи з 1970 року, коли почався збiр даних.  

Екологiчний вiдбиток: слiдкує за вимогами людства до екосистем, 

шляхом вимiру бiологiчно продуктивних дiлянок суходолу та моря, 

необхiдних для вироблення вiдновлюваних ресурсiв, якi використовує 

людина, мiсця для розмiщення iнфраструктури та поглинання викидiв CO2, 

спричинених людською дiяльнiстю.  

Бiопродуктивнiсть: вимiрює наявнi бiологiчно продуктивнi дiлянки 

землi та води, якi постачають вiдновлюванi ресурси та поглинають СО2. 

Водний вiдбиток виробництва: оцiнює використання води у рiзних 

країнах. 

Картування природних послуг: надає iнформацiю про те, у яких 

регiонах свiту локалiзованi природнi послуги та де вони 

використовуються, де природнi послуги є найбiльш жаданими, та де 

деградацiя екосистем найбiльше вплине на людей. 

Iндекс живої планети (LPI) – показник, розроблений для 

монiторингу стану бiологiчної рiзноманiтностi планети. Вiн вiдбиває 

тенденцiї, що спостерiгаються у великiй кiлькостi популяцiй рiзних видiв. 

Iндекс живої планети базується на тенденцiях, якi спостерiгаються майже в 

5000 популяцiях 1686 видiв ссавцiв, птахiв, плазунiв, земноводних i риб у 

всьому свiтi. Змiни в чисельностi популяцiй окремих видiв усереднюються 
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i виражаються у вiдносних одиницях. За базу порiвняння (значення 1,0) 

прийнятий показник 1970 р. 

Глобальний iндекс живої планети є результатом агрегацiї двох 

iндексiв – для помiрної зони (включаючи полярнi областi) i тропiчної зони, 

– яким присвоєнi рiвнi ваги. У рамках кожного з двох iндексiв рiвнi ваги

присвоєнi загальним показникам для наземних, прiсноводих i морських

видiв. Iндекс розраховується для рiзних видiв (морськi, наземнi,

прiсноводi) i територiй (тропiчних лiсiв, посушливих територiй тощо).

З 1970 по 2005 рр. iндекс живої планети знизився на 28 % (рис. 2.4) 

Рисунок 2.4 – Змiна iндексу живої планети 

Тенденцiї у тропiчних та помiрних популяцiях сильно вiдрiзняються: 

тропiчний Iндекс Живої Планети зменшився на 60 %, у той час як 

помiрний Iндекс зрiс майже на 30 %. У популяцiях тропiчних рiчкових 

видiв спостерiгається спад у розмiрi майже 70 %. 

Екологiчний вiдбиток – це площа бiологiчно продуктивної 

територiї/акваторiї, необхiдної для виробництва використовуваних 

людиною ресурсiв i асимiляцiї вiдходiв. При визначеннi екологiчного слiду 

враховуються: 1) площа територiй та акваторiй, необхiдних для 

забезпечення споживання природних ресурсiв i послуг: продовольства, 

волокон, деревини, морепродуктiв; 2) площа територiй, зайнята 

iнфраструктурою (житловий фонд, промисловiсть, транспорт тощо); 

3) площа територiй, необхiдних для асимiляцiї вiдходiв. На даний момент

враховуються вiдходи у СО2 еквiвалентi, тому цю складову iнодi

називають «вуглецевий слiд». Вiн оцiнюється як покрита рослиннiстю

територiя для поглинання дiоксиду вуглецю, що видiляється при

спалюваннi викопного палива.

В десятку країн з найбiльшим екологiчним вiдбитком на людину 

входять: Катар, Кувейт, Об'єднанi Арабськi Емiрати, Данiя, США, Бельгiя, 
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Австралiя, Канада, Нiдерланди та Iрландiя. Загальний екологiчний 

вiдбиток країни залежить не тiльки вiд персонального вiдбитка, але й вiд 

кiлькостi жителiв країни. Наприклад, країни з вiдносно невеликим 

персональним вiдбитком, такi як Китай чи Iндiя, мають великий вiдбиток 

на нацiональному рiвнi, тому що населення цих країн дуже чисельне. 

Бiопродуктивнiсть – це площа бiологiчно продуктивної 

територiї/акваторiї (орних земель, пасовищ, лiсiв i рибопромислових зон), 

яка може використовуватися для задоволення потреб людей. 

Бiопродуктивнiсть країни визначається двома факторами: дiлянки орної 

землi, пасовищ, лiсiв та багатих рибою водних об’єктiв, розташованих в 

межах країни, а також продуктивнiстю цих дiлянок та об’єктiв.  

Бiопродуктивнiсть нерiвномiрно розподiлена по країнах свiту. Вiсiм 

країн з найбiльшою бiопродуктивнiстю – це США, Бразилiя, Росiя, Китай, 

Канада, Iндiя, Аргентина i Австралiя. Вони мають в розпорядженнi 

половину свiтової бiопродуктивностi. Бiопродуктивнiсть на душу 

населення залежить вiд абсолютних значень показника та кiлькостi 

населення. Найвищу мають такi країни: Габон (29,3 га), Болiвiя (18,8 га), 

Монголiя (15,1 га), Австралiя (14,7 га), Конго (13,3 га). 

Екологiчний вiдбиток людства уперше перевищив загальну 

бiопродуктивнiсть Землi в 80-х роках минулого столiття, i з цiєї митi 

перевитрата продовжує збiльшуватися (рис. 2.5).  

Рисунок 2.5 – Екологiчний вiдбиток людства 

У 2007 р. глобальний екологiчний вiдбиток склав 18 млрд. 

глобальних гектарiв (гга), або 2,7 гга на людину (глобальний гектар є 

гектаром з середньою по земнiй кулi здатнiстю до виробництва ресурсiв i 

асимiляцiї вiдходiв). 

В той же час загальна площа продуктивних територiй i акваторiй 

планети, або бiопродуктивнiсть, склала 11,9 млрд. гга, або 1,8 гга на 
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людину. Тобто вимоги людини перевищують можливостi планети на 50 %. 

Це означає, що планетi потрiбно 1,5 роки, щоб вiдновити ресурси, якi 

людство споживає за рiк. У 2007 р. людство використало еквiвалент 

1,5 планет для пiдтримки своєї життєдiяльностi.   

Аналiз екологiчного вiдбитка у розрахунку на людину (персональний 

вiдбиток) показує, що жителi рiзних країн значно вiдрiзняються за рiвнем 

споживання i вимог до екосистем Землi. Наприклад, якщо кожна людина 

свiту буде жити, як середньостатистичний громадянин Арабських 

Емiратiв, тодi нам знадобиться бiльше 4,5 планет, щоб задовольнити свої 

потреби та поглинути викиди вуглекислого газу. Навпаки, якщо кожен 

буде споживати як середньостатистичний житель Iндiї, людство буде 

використовувати менше половини бiопродуктивностi Планети. 

Всесвiтньою мережею екологiчного слiду (GFN) запропонованi 

найважливiшi екологiчнi поняття: країни – екологiчнi кредитори / донори / 

благодiйники;  країни – екологiчнi дебiтори / боржники / паразити.  

До першої групи вiдносяться країни, для яких величина екологiчного 

вiдбитку вища за бiопродуктивнiсть. До другої – тi країни, 

бiопродуктивнiсть територiї яких вища за їх екологiчний вiдбиток.  

Три з восьми країн з найбiльшою бiопродуктивнiстю – США, Китай i 

Iндiя – є «екологiчними боржниками». Це означає, що нацiональний 

екологiчний слiд перевищує їх власну бiопродуктивнiсть. Iншi п'ять країн є 

«екологiчними кредиторами». 

На 2012 р. екологiчний вiдбиток України складає 3,19 га на людину 

(показник зрiс з 2,9 га на людину з 2010 року), що перевищує 

середньосвiтовий показник у 2,7 га. Бiопродуктивнiсть України становить 

2,23 га на людину (у 2010 роцi вiн складав 1,8 га), що трохи вище 

середньосвiтового показника у 1,78 га. Якщо всi жителi свiту 

споживатимуть як українцi, нам знадобиться трохи бiльше 1,4 планети.  

Згiдно з Глобальним Iндексом Живої Планети, зниження 

бiорiзноманiття починаючи з 1970 було найшвидшим в країнах з низькими 

доходами. Це демонструє, як найбiднiшi i найбiльш уразливi країни 

субсидують спосiб життя багатих країн. Зниження бiопродуктивностi 

(здатнiсть регiону у вiдновленнi ресурсiв) примусить країну iмпортувати 

основнi ресурсiв вiд iноземних екосистем, що потенцiйно спричинить 

довгостроковi збитки останнiм (Жива планета, 2008, 2010, 2012). 

2.7 Контрольнi питання до змiстовного модуля 2 

1. Нормативно-правова база по регулюванню природоохоронної

дiяльностi.

2. Якiсть довкiлля i його нормування.

3. Санiтарно-гiгiєнiчнi нормативи.
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4. Виробничо-господарськi нормативи.

5. Комплекснi нормативи.

6. Екологiчнi нормативи.

7. Метод ГДК для оцiнки якостi атмосферного повiтря.

8. ИЗА як iнтегральний показник якостi атмосферного повiтря.

9. Iнтегральнi показники фонового забруднення атмосферного

повiтря.

10. Показники фактичного i гранично допустимого забруднення

атмосфери.

11. Якiсть природних вод i чинники його формування.

12. Оцiнка якостi води по гiгiєнiчних нормативах.

13. Оцiнка якостi води по рибогосподарських нормативах.

14. Iндекс забруднення води як показник якостi.

15. Оцiнка якостi води на основi визначення комплексного

екологiчного показника.

16. Суть методики оцiнки якостi води на основi КИЗ.

17. Графiчний метод комплексної оцiнки якостi поверхневих вод.

18. Показники для оцiнки забруднення грунтiв.

19. Оцiнка якостi геологiчного середовища.

20. Суть бiоiндикацiї як методу оцiнки якостi середовища.

21. Бiоiндикацiя з використанням лишайникiв.

22. Природно-рекреацiйний потенцiал територiї.

23. Iндикатори антропогенних перетворень в ландшафтах.

24. Оцiнка антропогенної преобразованности ландшафтiв.

25. Комплексна оцiнка якостi природної складової урбанiзованих

територiй.

26. Iндикатори якостi довкiлля.

27. Iндекс живої планети.

28. Бiомiсткiсть i екологiчний слiд територiї.
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Модуль 3. МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

3.1 Екологiчна стандартизацiя, сертифiкацiя та лiцензування у 

сферi охорони довкiлля 

3.1.1 Екологiчна стандартизацiя 

Стандартизацiя є функцiєю державного управлiння у галузi охорони 

природного довкiлля. Вiдповiдно до ст. 31 Закону «Про охорону 

навколишнього природного середовища» екологiчна стандартизацiя 

проводиться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, 

вимог вiдносно охорони природного довкiлля, використання природних 

ресурсiв i забезпечення екологiчної безпеки.  

Цi вимоги набувають форми нормативно-технiчних документiв – 

мiжнародних, державних,  галузевих, мiжгалузевих стандартiв i 

нормативiв.  

Система екологiчних стандартiв – найважливiша складова частина 

природоохоронного законодавства. Недотримання стандартiв карається 

законом. Кожен стандарт мiстить вiдмiтку: «недотримання стандарту 

переслiдується згiдно з» законом. 

Ст. 32 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», яка визначає державнi стандарти в галузi охорони НПС як 

обов'язковi для виконання документи, визначають поняття i термiни, 

режим використання й охорони природних ресурсiв, методи контролю за 

станом навколишнього природного середовища, вимоги щодо запобiгання 

забрудненню навколишнього природного середовища, iншi питання, 

пов'язанi з охороною навколишнього природного середовища та 

використанням природних ресурсiв. 

Система екологiчної стандартизацiї мiстить такi види стандартiв. 

1. ГОСТи – державнi стандарти СРСР, що визнанi дiючими на

територiї України як мiждержавнi стандарти зi збереженням абревiатури 

«ГОСТ» (Угода СНД про проведення погодженої полiтики у галузi 

стандартизацiї, метрологiї i сертифiкацiї вiд 13 березня в 1992 р. з 

Протоколами до неї вiд 3 листопада в 1995 р. i 20 червня в 2000 р.).  

У сферi охорони НПС дiють ГОСТи класу 17 «Система стандартiв у 

сферi охорони довкiлля i полiпшення використання природних ресурсiв».  

17.1 – Охорона природи. Гiдросфера; 

17.2 – Охорона природи. Атмосфера та iншi (табл. 3.1) 

У стандартах мiстяться термiни i визначення, основнi вимоги до 

якостi компонентiв НПС, методiв i засобiв контролю за станом об'єктiв 

НПС, а також вимоги до устаткування i споруд по захисту об'єктiв НПС 

тощо (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.1 – Класифiкацiя груп стандартiв у сферi охорони довкiлля 

i полiпшення використання природних ресурсiв 

Номер 

групи 
Найменування 

Кодове 

найменування 

0 Органiзацiйно-методичнi стандарти ССОП 
Основнi 

положення 

1 
Стандарти в областi охорони i рацiонального 

використання вод 
Гiдросфера 

2 Стандарти в областi захисту атмосфери Атмосфера 

3 
Стандарти в областi охорони i рацiонального 

використання грунтiв 
Ґрунти 

4 
Стандарти в областi полiпшення використання 

земель 
Землi 

5 Стандарти в областi охорони флори Флора 

6 Стандарти в областi охорони фауни Фауна 

7 
Стандарти в областi охорони i рацiонального 

використання надр 
Надра 

Таблиця 3.2 – Класифiкацiя видiв стандартiв у сферi охорони 

довкiлля i полiпшення використання природних ресурсiв 

Номер 

виду 
Найменування виду 

0 Основнi положення 

1 Термiни, визначення, класифiкацiї 

2 
Норми i методи вимiрiв забруднюючих викидiв i скидань, 

iнтенсивностi використання природних ресурсiв 

3 
Правила охорони природи i рацiонального використання 

природних ресурсiв  

4 
Методи визначення параметрiв стану природних об'єктiв i 

iнтенсивностi господарських дiй 

5 
Вимоги до засобiв контролю i вимiрiв стану природного 

довкiлля 

6 
Вимоги до пристроїв, апаратiв, i споруд по захисту довкiлля вiд 

забруднень 

7 Iншi стандарти 

Наприклад, ГОСТ 17.1.3.05-82. Охорона природи. Гiдросфера. 

Загальнi вимоги до охорони поверхневих i пiдземних вод вiд забруднення 

нафтою i нафтопродуктами. У цьому прикладi ГОСТ – категорiя стандарту 

(державний стандарт); 17 – номер системи (ССОП – система стандартiв в 

областi охорони природи); 1 – номер групи (гiдросфера); 3 – номер виду 

(правила охорони i рацiонального використання природного об'єкту); 05 – 
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порядковий номер стандарту (стандарт номер 5); 82 – рiк реєстрацiї 

стандарту (1982 рiк). ГОСТи перiодично переглядаються, для деяких 

поновлюється термiн дiї. У сферi охорони довкiлля на початку 

ХХI столiття в Українi дiяло 159 ГОСТiв. 

2. ДСТУ – державнi стандарти України. Система таких стандартiв, у

тому числi у сферi охорони довкiлля, почала розвиватися в Українi з 

1992 року. Вiдповiдно до Державного класифiкатора України 

«Український класифiкатор нормативних документiв ДК 004-2003», 

встановлена трирiвнева класифiкацiя ДСТУ: 1) двозначний цифровий код 

класу стандартiв; 2) тризначний код групи; 3) двозначний код пiдгрупи 

(кожен код вiддiляється точкою). 

Клас 13 охоплює проблематику «Довкiлля. Захист довкiлля i здоров'я 

людини. Безпека», а саме: 13.020 Захист довкiлля; 13.020.10 Управлiння 

довкiллям (охоплює також сертифiкацiю i аудит систем управлiння 

довкiллям (ЕМS); 13.020.20 Економiка довкiлля; 13.020.30 Оцiнювання 

впливу на довкiлля (охоплює також управлiння довкiллям у разi ризику); 

13.020.40 Забруднення, боротьба iз забрудненням i консервацiя; 13.020.50 

Екологiчне маркування; 13.020.70 Проекти у сферi захисту довкiлля; 

13.020.99 Iншi стандарти вiдносно захисту довкiлля; 13.030 Вiдходи; 

13.040 Якiсть повiтря; 13.060 Якiсть води; 13.080 Якiсть ґрунту; 13.140 

Шум i його вплив на людину i iншi.  

Номери вiдповiдних стандартiв ДСТУ приймаються в порядку їх 

прийняття. Наприклад, ДСТУ 3041-95 «Система стандартiв у галузi 

охорони довкiлля i рацiонального використання ресурсiв. Гiдросфера. 

Використання i охорона води. Термiни i визначення». 

При набуттi чинностi державного стандарту України (ДСТУ) 

мiждержавний стандарт (ГОСТ), який регулював вiдповiднi вiдносини у 

сферi охорони довкiлля, втрачає дiю в Українi.  

Окрiм системи стандартiв з охорони НПС, в Українi дiє система 

санiтарних норм i правил (СанПiН). Наприклад: ГосСанПиН 4630-88 

«Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнения», якi дiють з 1989 р.; ДСП 173-96 «Державнi санiтарнi правила 

планування та забудови населених пунктiв» (1996 р.). 

Виконання вимог СанПiН є також обов'язковим для усiх господарчих 

суб'єктiв, незалежно вiд форм їх власностi, але основна мета СанПiН – 

захист людини вiд впливу негативних факторiв довкiлля.  

Як i ДСТУ, система санiтарних правил i норм також не має чiткої 

структури. 

3. Галузевi стандарти/технiчнi умови – стандарти, дiя яких

поширюється на пiдприємства (установи, органiзацiї), пiдлеглi певному 

мiнiстерству або iншому центральному органу виконавчої влади, яким i 

затверджуються вiдповiднi стандарти. Якщо дiя стандартiв поширюється 

на пiдприємства, якi пiдпорядкованi двом (декiльком) центральним 
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органам виконавчої влади, вони пiдлягають затвердженню усiма цими 

органами i мають юридичну силу мiжгалузевих стандартiв.  

4. Стандарти пiдприємства – нормативно-технiчнi документи,

затвердженi наказом керiвника конкретного пiдприємства, на яке i 

поширюється їх дiя. Iнодi дiя таких екологiчних стандартiв може бути 

поширена на групу аналогiчних пiдприємств галузi (в цьому випадку 

потрiбне затвердження стандарту найвищим органом управлiння, при 

цьому вiн втрачає юридичну силу стандарту пiдприємства, але приймає 

силу галузевого/мiжгалузевого стандарту).  

5. Мiжнароднi стандарти (за значимiстю вони займають 3-е мiсце

пiсля ГОСТiв i ДСТУ), в першу чергу стандарти мiжнародної органiзацiї з 

питань стандартизацiї (ISO). В Українi адаптованi стандарти групи ISO, 

якими регулюються питання екологiчного менеджменту, екологiчного 

аудиту, а також екологiчного маркування. Сьогоднi в Українi є дiючими 

такi мiжнароднi стандарти ISO: ДСТУ ISO 14001, ДСТУ ISO 14004, ДСТУ 

ISO 14020, ДСТУ ISO 14021, ДСТУ 180 14024, ДСТУ ISO/ТR 14025, ДСТУ 

ISO  19011. 

3.1.2 Екологiчна сертифiкацiя 

Щоб офiцiйно пiдтвердити екологiчнiсть продукцiї i виробництва, а 

також їх нешкiдливiсть для довкiлля, проводиться екологiчна сертифiкацiя. 

Сертифiкацiя – це процедура, за допомогою якої третя сторона дає 

письмову гарантiю, що продукцiя, процес або послуга вiдповiдають 

заданим вимогам. 

Мета екологiчної сертифiкацiї: стимулювання виробникiв до 

впровадження таких технологiчних процесiв i розробки такої продукцiї, 

яка мiнiмально забруднює НПС i дає споживачевi гарантiю її безпеки для 

життя, здоров'я, майна i мiсця iснування. 

У свiтовiй практицi екологiчну сертифiкацiю почали вводити з 

1992 р. на основi Директиви 92/880/ЄС «Про екологiчнi знаки», 

британського стандарту BS 7750 «Система екологiчного управлiння», 

мiжнародних стандартiв ISO/TC207 «Управлiння довкiллям» тощо. 

Впровадження екологiчної сертифiкацiї ставить метою рiшення 

невiдкладних завдань в трьох сферах дiяльностi держави. 

 По-перше, у сферi функцiонування господарського комплексу: 

1) реалiзацiя обов'язкових екологiчних вимог природоохоронного 

законодавства пiд час ведення господарської дiяльностi; 2) впровадження 

систем екологiчного менеджменту в структури об'єктiв управлiння 

державної системи екологiчного управлiння; 3) створення екологiчно 

безпечних виробництв, технологiчних процесiв i устаткування; 

4) виконання вимог екологiчної безпеки i запобiгання забрудненню

довкiлля пiд час розмiщення, переробки, транспортування, лiквiдацiї i
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поховання вiдходiв виробництва i споживання; 5) виконання вимог 

екологiчної безпеки упродовж усього життєвого циклу будь-якої 

продукцiї; 6) запобiгання ввезенню в Україну екологiчно небезпечних 

продукцiї, вiдходiв, технологiй i послуг. 

По-друге, у сферi iнтеграцiї України до Європейського союзу: 

1) сприяння iнтеграцiї економiки країни в Європейський ринок;

2) гармонiзацiя системи екологiчної сертифiкацiї з мiжнародними i

нацiональними системами акредитацiї i сертифiкацiї; 3) пiдвищення

конкурентоспроможностi вiтчизняної продукцiї; 4) усунення технiчних

бар'єрiв в мiжнароднiй торгiвлi; 5) надання екологiчному сертифiкату i

екологiчному знаку вiдповiдностi статусу документiв, якi в особi

уповноваженого органу державної влади по екологiчнiй сертифiкацiї

гарантують виконання вимог природоохоронного законодавства України.

Втретє, у сферi мiжнародної спiвпрацi у сферi охорони природного 

довкiлля: 1) сприяння участi України у формуваннi свiтового механiзму 

охорони НПС; 2) забезпечення виконання Україною мiжнародних угод, 

конвенцiй i договорiв в природоохороннiй галузi; 3) виконання Україною 

мiжнародних зобов'язань у сферi управлiння якiстю НПС; 4) забезпечення 

контролю за транскордонним перемiщенням ЗР i перевезенням 

небезпечних вiдходiв. 

Ефективнiсть механiзму екологiчної сертифiкацiї забезпечується за 

умови, що системна методологiя побудови цього механiзму має своїми 

обов'язковими принципами вiдомi «сертифiкацiйнi» принципи: 

1) незалежнiсть (виключається вплив будь-яких юридичних або фiзичних

осiб на результати сертифiкацiї); 2) об'єктивнiсть (виключається надання

переваг будь-яким юридичним або фiзичним особам); 3) компетентнiсть

(учасники системи екологiчної сертифiкацiї мають необхiдну

квалiфiкацiю, засоби i повноваження для виконання покладених на них

завдань); 4) вiдкритiсть (вiдсутнi обмеження на доступ юридичних i

фiзичних осiб до участi в роботi системи екологiчної сертифiкацiї i до

iнформацiї про її дiяльнiсть); 5) закритiсть (дотримання конфiденцiйностi

iнформацiї, яка представляє комерцiйну таємницю); 6) вiдсутнiсть

комерцiйних iнтересiв (вiдмова вiд отримання прибутку в процесi роботи).

За своїм характером сертифiкацiя може бути обов'язковою i 

добровiльною. 

Згiдно iз стандартом ДСТУ 3410-96 «Система сертифiкацiї 

УкрСЕПРО», обов'язкова сертифiкацiя проводиться на вiдповiднiсть 

об'єкту сертифiкацiї вимогам чинних законодавчих актiв України i 

вимогам нормативних документiв мiжнародних i нацiональних стандартiв 

iнших держав, якi дiють в Українi. Обов'язкова сертифiкацiя є формою 

державного контролю за безпекою продукцiї в державнiй системi 

екологiчного управлiння i повинна проводитися в законодавчо 

регульованiй сферi.  
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Добровiльна сертифiкацiя проводиться на вiдповiднiсть усiм 

необхiдним споживчим вимогам, якi не вiднесенi до обов'язкових, на 

договiрних принципах мiж заявником i органом з сертифiкацiї. 

Добровiльна сертифiкацiя проводиться в законодавчо нерегульованiй сферi 

i може здiйснюватися як в державнiй, так i в недержавнiй системах 

сертифiкацiї. 

Сертифiкацiю в недержавнiй сферi, на вiдмiну вiд державної, може 

проводити як вiтчизняний орган з сертифiкацiї, так i представництво 

закордонного органу з сертифiкацiї. У ЄС переважає добровiльна 

сертифiкацiя. 

Для державної системи сертифiкацiї можна визначити такi об'єкти 

обов'язкової екологiчної сертифiкацiї: 1) системи екологiчного управлiння 

на виробництвах, пов'язаних з випуском екологiчно небезпечної продукцiї; 

2) продукцiя, шкiдлива для довкiлля, включаючи озоноруйнуючi речовини

i продукцiя, яка мiстить цi компоненти, що планується до ввезення в

Україну i вивезення з України, а також товари, що ввозяться на митну

територiю України; 3) екологiчно шкiдливi технологiї, включаючи тi, якi

ввезенi на митну територiю України i використовуються на промислових i

дослiдно-експериментальних об'єктах пiдприємств i органiзацiй оборонних

галузей промисловостi; 4) вiдходи виробництва i споживання, у тому числi

екологiчно небезпечнi i такi, що є об'єктом трансграничного перевезення;

5) дiяльнiсть у сферi поводження з вiдходами; 6) очиснi споруди;

7) технологiї i устаткування для пiдготовки питної води; 8) види тварин i

рослин, якi пiдпадають пiд дiю Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами

дикої фауни i флори, якi знаходяться пiд загрозою винищування.

Основнi знаки екологiчної сертифiкацiї, широко вживанi нинi для 

маркування продукцiї i упаковки, можна умовно розбити на три групи: 

1) знаки, що iнформують про безпеку продукцiї для життя i здоров'я, а

також довкiлля; 2) знаки, що iнформують про можливiсть вторинної

переробки або використання вiдходiв упаковки або продукцiї; 3) знаки, що

iнформують про небезпеку продукцiї для довкiлля в ходi транспортування,

зберiгання або експлуатацiї.

Державне пiдприємство «Український науково-дослiдний i 

навчальний центр проблем стандартизацiї, сертифiкацiї та якостi» (ДП 

«УкрНДНЦ») утворено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 

21 серпня 2003 року № 1337. У складi Центру працюють: Науково-

дослiдний iнститут стандартизацiї, Iнститут управлiння якiстю, Iнститут 

оцiнки вiдповiдностi, Iнститут пiдготовки фахiвцiв у сферi управлiння 

якiстю, стандартизацiї, оцiнки вiдповiдностi та метрологiї та єдиний в 

Українi Головний фонд нормативних документiв, який накопичує 

iнформацiйнi ресурси у сферi технiчного регулювання, забезпечує їх 

зберiгання, облiк та доступ до них користувачiв. 
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УкрСЕПРО – українська нацiональна система сертифiкацiї, роботу 

якої визначають 149 органiв по сертифiкацiї продукцiї (робiт, послуг) i 

811 випробувальних лабораторiй (центрiв) (рис. 3.1).  

Рисунок 3.1 – Знак УкрСЕПРО 

Видача сертифiкату вiдповiдностi «УкрСЕПРО» передбачає: 

1) вивчення профiльними фахiвцями «УкрСЕПРО» технiчної документацiї

на продукцiю, або послуги (паспорт виробу, керiвництво по експлуатацiї,

система контролю за якiстю), якi виробляються або надаються, на

вiдповiднiсть (ТУ, ГОСТам, ДСТУ); 2) вiдвiдування виробництва i

проведення аудиту; 3) проведення лабораторних випробувань продукцiї,

яка заявляється на сертифiкацiю. 11-12 серпня 2010 року електронна база

даних системи сертифiкацiї УкрСЕПРО припинила своє iснування,

оскiльки була фiзично знищена. Натомiсть з 13 серпня 2010 року

Держспоживстандарт ввiв новий порядок видачi сертифiкатiв

вiдповiдностi якостi, при якiй документи видаються регiональними

вiддiленнями без фiксацiї в електроннiй базi даних.

3.1.3 Екологiчне лiцензування 

Вiдповiдно до Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» природокористування в Українi здiйснюється в 

порядку загального i спецiального використання природних ресурсiв. 

У сферi спецiального використання природнi ресурси надаються у 

володiння, користування або оренду на пiдставi спецiальних дозволiв, 

зареєстрованих в установленому порядку, за плату для здiйснення 

виробничої i iншої дiяльностi. 

Залежно вiд виду дiяльностi, природного ресурсу, мiрi шкiдливостi 

впливу на природною довкiлля i iнших чинникiв видаються дозвiльнi 

документи рiзної юридичної сили: дозволи, узгодження, сертифiкати, 

лiцензiї.  
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Право на проведення тих видiв господарської дiяльностi, якi 

пiдлягають обмеженню, реалiзується через лiцензування. Отже, лiцензiя є 

єдиним документом дозвiльного характеру, який надає право на ведення 

певного виду господарської дiяльностi, яка, вiдповiдно до законодавства, 

пiдлягає екологiчному обмеженню. Лiцензування таких видiв дiяльностi 

(а їх 64) стосується екологiчних аспектiв господарчої дiяльностi i зумовлює 

необхiднiсть облiку екологiчних вимог до її реалiзацiї (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 – Види господарської дiяльностi, що пiдлягають 

екологiчному лiцензуванню 

Вид господарської дiяльностi Орган лiцензування 

пошук (розвiдка) корисних копалин 

Державна служба геологiї та надр 

України 

видобування корисних копалин iз родовищ, 

що мають загальнодержавне значення та 

включенi до Державного фонду родовищ 

корисних копалин 

видобування дорогоцiнних металiв i 

дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного 

камiння органогенного утворення, 

напiвдорогоцiнного камiння 

виробництво особливо небезпечних хiмiчних 

речовин (за перелiком, який визначається 

Кабiнетом Мiнiстрiв України) 
Мiнiстерство промислової 

полiтики України 

виробництво пестицидiв i агрохiмiкатiв 

(тiльки регуляторiв росту рослин) 

оптова, роздрiбна торгiвля пестицидами i 

агрохiмiкатами (тiльки регуляторами росту 

рослин) 

Мiнiстерство аграрної полiтики 

та продовольства України, Рада 

мiнiстрiв Автономної Республiки 

Крим, обласнi, Київська та 

Севастопольська мiськi 

держадмiнiстрацiї 

транспортування нафти, нафтопродуктiв 

магiстральним трубопроводом, 

транспортування природного i нафтового 

газу трубопроводами та його розподiл 

Мiнiстерство енергетики та 

вугiльної промисловостi України 

централiзоване водопостачання та 

водовiдведення 

Мiнiстерство регiонального 

розвитку, будiвництва та 

житлово-комунального 

господарства України 

культивування, використання рослин, що 

мiстять наркотичнi засоби, для промислових 

цiлей 

Мiнiстерство аграрної полiтики 

та продовольства України 
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Продовження таблиці 3.3 

Вид господарської дiяльностi Орган лiцензування 

заготiвля, переробка, металургiйна 

переробка металобрухту кольорових i 

чорних металiв 

Мiнiстерство промислової 

полiтики України 

збирання, заготiвля окремих видiв вiдходiв 

як вторинної сировини (за перелiками, якi 

визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України) Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв України операцiї у сферi поводження з небезпечними 

вiдходами 

заготiвля та утилiзацiя вiдпрацьованих 

хiмiчних джерел струму 

проведення робiт iз землеустрою, 

землеоцiночних робiт та земельних торгiв 

Державне агентство земельних 

ресурсiв України 

проектування, будiвництво нових i 

реконструкцiя iснуючих мелiоративних 

систем 

Державне агентство водних 

ресурсiв України 

дiяльнiсть, пов'язана з промисловим виловом 

риби на промислових дiлянках 

рибогосподарських водойм, крiм внутрiшнiх 

водойм (ставкiв) господарств 

Державне агентство рибного 

господарства України 

виробництво, зберiгання i реалiзацiя 

племiнних (генетичних) ресурсiв, 

проведення генетичної експертизи 

походження та аномалiй тварин 

Головна державна племiнна 

iнспекцiя Мiнагрополiтики 

проведення знезараження пiдкарантинних 

матерiалiв та об'єктiв, якi перемiщуються 

через державний кордон України та 

карантиннi зони 

Державна служба з карантину 

рослин Мiнагрополiтики 

виробництво теплової енергiї, 

транспортування її магiстральними та 

мiсцевими (розподiльчими) тепловими 

мережами та постачання теплової енергiї 

Мiнiстерство регiонального 

розвитку, будiвництва та 

житлово-комунального 

господарства України, Рада 

мiнiстрiв АРК, обласнi, Київська 

та Севастопольська мiськi 

держадмiнiстрацiї 

Лiцензування природокористування i природоохоронної дiяльностi 

отримує усе бiльш широкий розвиток, оскiльки воно належить до 

ефективних iнструментiв екологiчного управлiння. Ефективнiсть 

лiцензування полягає в його комплексностi, яке, окрiм адмiнiстративних 
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важелiв управлiння, об'єднує iнструменти: 1) iнформацiйний – екологiчний 

аудит i екологiчну експертизу; 2) економiчний – визначення умов 

здiйснення платежiв. 

Право на видачу лiцензiй мають органи лiцензування (див. табл. 3.3), 

за якими закрiпленi певнi види господарської дiяльностi, якi пiдлягають 

лiцензуванню. За видачу лiцензiй здiйснюється плата, розмiр i порядок 

зарахування якої до Державного бюджету встановлюються Кабiнетом 

Мiнiстрiв України. Лiцензування екологiчно небезпечних видiв дiяльностi 

належить тiльки до функцiй державного рiвня управлiння.  

Розвиток екологiчного лiцензування має два стратегiчнi напрями: 

окреме i комплексне лiцензування. Окреме лiцензування торкається видiв 

дiяльностi у галузi охорони НПС i здоров'я населення, а також окремих 

видiв природокористування з введенням спецiальних дозволiв на право 

розмiщення в НПС викидiв, скидiв ЗР i вiдходiв. До сфери окремого 

лiцензування належать небезпечнi вiдходи. Комплексне лiцензування 

визначає право на здiйснення одночасно викидiв, скидiв ЗР в НПС i 

розмiщення вiдходiв. Цей вид лiцензування поки не знайшов свого 

застосування в Українi i вимагає формування вiдповiдної законодавчої 

бази. 

В цiлому екологiчне лiцензування є процесом, що складається з 

декiлькох етапiв: 1) встановлення нормативiв впливу на НПС: гранично 

допустимих викидiв i скидiв, норм розмiщення вiдходiв, граничних норм 

вилучення природних ресурсiв або ж вiдповiдних тимчасових лiмiтiв 

впливу i вилучення; 2) визначення з урахуванням рiзних коефiцiєнтiв 

вiдповiдних ставок платежiв за використання природного ресурсу або 

впливу на довкiлля i встановлення конкретного розмiру плати; 3) внесення 

нормативiв, лiмiтiв i ставок платежiв в лiцензiю i у вiдповiдний договiр на 

природокористування. 

Пiсля оформлення лiцензiї лiцензiат стає об'єктом екологiчного 

контролю. Екологiчна лiцензiя видається на певний строк (зазвичай на 

5 рокiв). Лiцензiя видається окремо на кожен вид дiяльностi. Передача 

лiцензiї iншiй юридичнiй або фiзичнiй особi забороняється. Лiцензiя, видана 

центральним органом виконавчої влади, дає можливiсть здiйснювати 

дiяльнiсть на всiй територiї України, а лiцензiя, що видана мiсцевим органом 

виконавчої влади – лише у межах вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної 

одиницi. 

3.2 Планування, впровадження, контроль й аналiз систем 

екологiчного менеджменту 

Екологiчний менеджмент – це система управлiння НС, тобто 

частина загальної системи управлiння, що включає органiзацiйну 

структуру, дiяльнiсть iз планування, обов'язки, вiдповiдальнiсть, досвiд, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BC_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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методи, методики, процеси i ресурси для розробки, здiйснення й аналiзу 

екологiчної полiтики. З метою узгодження нацiональної системи 

управлiння у галузi охорони довкiлля Держстандартом України з 1 сiчня в 

1998 р. прийнятi на нацiональному рiвнi мiжнароднi стандарти серiї ДСТУ 

ISO 14000-97 «Система управлiння довкiллям». Основним предметом 

ISO 14000 є система екологiчного менеджменту (environmental 

management system, EMS). Введення цих стандартiв дає можливiсть 

реалiзувати механiзм екологiчного менеджменту, полiпшення умов роботи, 

дотримання технологiчної дисциплiни i мiнiмiзацiї негативного впливу на 

довкiлля. Крiм того, це дає можливiсть Українi брати участь в тих заходах 

з довкiлля охорони, якi здiйснюють європейськi країни. 

Система стандартiв ISO 14000, на вiдмiну вiд багатьох iнших 

природоохоронних стандартiв, орiєнтована не на кiлькiснi параметри 

(об'єм викидiв, концентрацiї речовини i тощо) i не на технологiї (вимоги 

використовувати або не використовувати певнi технологiї, вимога 

використовувати "найкращу доступну технологiю"). Типовi положення 

цих стандартiв полягають в тому, що в органiзацiї мають бути введенi i 

дотримуватися певнi процедури, мають бути пiдготовленi певнi 

документи, має бути призначений вiдповiдальний за певну область. 

Основний документ серiї – ISO 14001 не мiстить нiяких "абсолютних" 

вимог до впливу органiзацiї на НПС, за винятком того, що органiзацiя в 

спецiальному документi повинна оголосити про своє прагнення 

вiдповiдати нацiональним стандартам. 

Етапи створення системи управлiння НС 

1. Екологiчна полiтика. На першому етапi вище керiвництво повинне

визначити екологiчну полiтику органiзацiї. Екологiчна полiтика повинна 

вiдповiдати наступним основним вимогам: 1) вiдповiдати характеру, 

масштабу i впливам дiяльностi органiзацiї, її продукцiї або послуг на 

довкiлля; 2) включає зобов'язання вiдносно постiйного полiпшення НС i 

запобiгання його забрудненню; 3) включає зобов'язання вiдповiдати 

чинному природоохоронному законодавству, а також iншим вимогам 

природоохоронного характеру; 4) повинна передбачати основу для 

встановлення цiльових i планових екологiчних показникiв i їх аналiзу; 

5) має бути доступна для громадськостi.

Екологiчна полiтика повинна вiдповiдати масштабу, природi i 

екологiчним впливам, що створюються дiяльнiстю, продуктами i 

послугами компанiї. Екологiчна полiтика, серед iнших, повинна мiстити 

заяви про прагнення до вiдповiдностi нормативам, а також до «постiйного 

полiпшення» (continual improvement) системи екологiчного менеджменту i 

до «запобiгання забрудненню» (pollution prevention). 

2. Планування. На стадiї планування необхiдно, по-перше, вибрати

екологiчнi аспекти, якi враховуватимуться при роботi системи 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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екологiчного менеджменту. Необхiдно, щоб на пiдприємствi постiйно 

робилося оновлення iнформацiї по наступних аспектах: викиди в повiтря; 

скиди у воду; видалення i очищення СВ; радiоактивне зараження 

мiсцевостi; використання сировини i природних ресурсiв;  iншi локальнi 

екологiчнi i громадськi проблеми. 

По-друге, органiзацiя повинна створити i пiдтримувати в робочому 

станi систему «вiдстежування» вимог законодавчих актiв, що постiйно 

змiнюються. 

Втретє, в органiзацiї мають бути визначенi цiльовi i плановi 

екологiчнi показники. При встановленнi i аналiзi своїх цiльових показникiв 

органiзацiя повинна враховувати вимоги чинних законодавчих актiв. 

Цiльовi i плановi екологiчнi показники мають бути погодженi з 

екологiчною полiтикою. 

Вчетверте, на стадiї планування має бути вироблена програма 

управлiння НС. Ця програма повинна включати: розподiл вiдповiдальностi 

за досягнення цiльових i планових екологiчних показникiв засоби i 

термiни, в якi вони мають бути досягнутi.  

3. Впровадження i функцiонування системи управлiння довкiлля.

Першим етапом стадiї впровадження є розподiл мiж конкретними людьми 

обов'язкiв, вiдповiдальностi i повноважень. У органiзацiї має бути 

визначена вiдповiдна структура вiдповiдальностi. Для забезпечення роботи 

цiєї системи мають бути видiленi достатнi людськi, технологiчнi i 

фiнансовi ресурси. Має бути призначений вiдповiдальний за роботу 

системи екологiчного менеджменту на рiвнi органiзацiї, в обов'язки якого 

повинно входити перiодично докладати керiвництву про роботу системи 

екологiчного менеджменту. 

Далi органiзацiя повинна визначити свої потреби в навчаннi 

персоналу. Це пов'язано з тим, що персонал, що виконує роботи, якi 

можуть значно вплинути на НПС, повинен мати компетентнiсть. 

Необхiдно, щоб увесь персонал, чия робота може значною мiрою вплинути 

на довкiлля, пройшов вiдповiдне навчання. 

Наступним етапом впровадження є встановлення системи 

внутрiшнього зв'язку мiж рiзними рiвнями i пiдроздiлами органiзацiї. На 

цьому ж етапi органiзацiя повинна передбачити процеси зовнiшньої 

iнформацiї про свої екологiчнi аспекти i реєстрацiю своїх рiшень. 

Усю iнформацiю за системою екологiчного менеджменту органiзацiя 

повинна пiдтримувати належному станi. Ця iнформацiя повинна включати 

основнi елементи системи адмiнiстративного управлiння i їх взаємодiю, а 

також мiстити вказiвки на пов'язанi з ними документи. Має бути 

розроблена i впроваджена система управлiння усiма документами, якi 

пов'язанi з екологiчним управлiнням на пiдприємствi. Ця система повинна 

забезпечити швидкий пошук необхiдного документу, полегшити 
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проведення перiодичного аналiзу i його перегляду на предмет їх 

адекватностi. 

Наступна стадiя впровадження носить назву «Управлiння 

операцiями». Необхiдно визначити тi стадiї технологiчного процесу i види 

дiяльностi, якi пов'язанi з основними екологiчними аспектами. 

Потiм органiзацiя повинна побудувати i забезпечити функцiонування 

системи, що дозволяє визначати можливостi виникнення катастроф i 

аварiйних ситуацiй. 

4. Проведення перевiрок i коригувальних дiй. При переходi до цього

етапу органiзацiя повинна створити i пiдтримувати в робочому станi 

систему регулярного монiторингу операцiй i видiв дiяльностi, якi можуть 

iстотно впливати на НПС. На основi даних монiторингу проводяться 

перевiрки i коригування в технологiчних процесах, спрямованi на 

зниження або усунення виявленої значної дiї на довкiлля. 

Будь-яка дiя, що коригує або застережує, зроблена для усунення 

причин виявленої невiдповiдностi, має бути пропорцiйна важливостi 

проблеми i пропорцiйна виявленому впливу на НПС. 

Уся iнформацiя, що вiдноситься до функцiонування системи 

екологiчного менеджменту i до стану НПС повинна документуватися у 

формi зареєстрованих даних. Зареєстрованi екологiчнi данi можуть 

включати наступну iнформацiю: iнформацiю про чиннi природоохороннi 

законодавчi акти; записи про скарги на стан довкiлля;  записи про 

екологiчне навчання персоналу; протоколи перевiрок, акти технiчного 

обслуговування; звiти про екологiчно значимi подiї; iнформацiю про 

важливi екологiчнi аспекти тощо; 

На пiдприємствi має бути складена програма i представленi 

процедури перiодичних аудитiв системи управлiння НС. 

Завершальною стадiєю етапу перевiрок i коригувань є аналiз системи 

екологiчного менеджменту з боку керiвництва. Вище керiвництво 

органiзацiї повинне аналiзувати систему управлiння довкiллям через певнi 

промiжки часу. Мета такого аналiзу полягає в тому, щоб забезпечити 

постiйну адекватнiсть i ефективнiсть системи екологiчного менеджменту. 

В результатi можливе внесення змiн до екологiчної полiтики, в цiльовi 

екологiчнi показники i в iншi елементи системи управлiння довкiллям. 

Якщо побудована система екологiчного менеджменту функцiонує 

нормально, то це неминуче призводить до пiдвищення рiвня екологiчної 

ефективностi пiдприємства. I, навпаки, по рiвню екологiчної ефективностi 

пiдприємства можна оцiнювати адекватнiсть функцiонування системи 

екологiчного менеджменту. 

На рис. 3.2 представлена модель системи екологiчного менеджменту, 

яка включає вищеозначенi етапи.  

Система екологiчного менеджменту є ключовим поняттям серiї 

ISO 14000 Центральним документом стандарту вважається ISO 14001 
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«Специфiкацiї i керiвництво по використанню систем екологiчного 

менеджменту». На вiдмiну вiд iнших документiв, усi його вимоги є такими, 

якi можна «аудувати» – передбачається, що вiдповiднiсть або 

невiдповiднiсть ним конкретнiй органiзацiї може бути встановлено з 

високою мiрою визначеностi. Саме вiдповiднiсть стандарту ISO 14001 i є 

предметом формальної сертифiкацiї. 

Рисунок 3.2 – Модель системи екологiчного менеджменту 

Усi iншi документи розглядаються як допомiжнi. Наприклад, 

ISO 14004 мiстить бiльше розгорнуте керiвництво по створенню системи 

екологiчного менеджменту, серiя документiв 14010 визначає принципи 

аудиту EMS. Серiя 14040 визначає методологiю «оцiнки життєвого циклу», 

яка може використовуватися при оцiнцi екологiчних впливiв, пов'язаних з 

продукцiєю органiзацiї.  

Переваги створення системи екологiчного менеджменту та 

екологiчної сертифiкацiї на вiдповiднiсть ISO 1400: 1) гарантiя якостi, 

надiйностi i полiпшених екологiчних характеристик в порiвняннi з 

аналогiчними об'єктами в тому ж цiновому сегментi; 2) привертання уваги 

засобiв масовiй iнформацiї i клiєнтiв; 3) бiльше можливостей в рекламi i 

PR; 4) можливiсть пiдтвердити екологiчнi квалiфiкацiйнi вимоги для участi 

в тендерних процедурах; 5) iнвестицiйна привабливiсть пiдприємства; 

6) можливiсть пiдтвердити екологiчну i соцiальну вiдповiдальнiсть бiзнесу.

Недолiки стандартiв: 1) немає чiтких вимог, а це означає, що, 

знижуючи викиди на незначну величину, пiдприємство формально 

вiдповiдає стандарту; 2) створюють сприятливi умови для «експорту 

Органiзацiя i практична 

реалiзацiя екологiчних цiлей 

Розробка та декларування 
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зобов’язань
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Розробка екологiчних цiлей та 
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Внутрiшнiй монiторинг, 
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Постiйне 
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забруднень» – перенесення шкiдливих виробництв в країни, що 

розвиваються, з бiльш м’якими  нормативами; 3) екологiчна полiтика, яка є 

єдиним документом, доступним громадськостi, носить занадто загальний 

характер. 

Система стандартiв серiї ISO 14000 

Принципи екологiчного менеджменту.  

ISO 14001 Системи екологiчного менеджменту. Вимоги i посiбник по 

застосуванню 

ISO 14004 Системи екологiчного менеджменту. Керiвнi вказiвки по 

принципах, системах i методах забезпечення функцiонування.  

ISO 14014 Керiвництво по визначенню "початкового рiвня" 

екологiчної ефективностi пiдприємства. Повинно використовуватися перед 

створенням формальної системи екологiчного менеджменту 

ISO 14015 Екологiчний менеджмент. Екологiчна оцiнка майданчикiв 

i органiзацiй 

Iнструменти екологiчного регулювання i оцiнки 

ISO 14010 Керiвнi вказiвки по екологiчному аудиту. 

ISO 14011 Керiвнi вказiвки по екологiчному аудиту. Процедура 

аудиту систем управлiння довкiллям. 

ISO 14012 Керiвнi вказiвки по екологiчному аудиту. Квалiфiкацiйнi 

критерiї для аудиторiв в областi екологiї. 

ISO 19011 Загальний стандарт, присвячений аудиту систем 

менеджменту якостi i екологiчного менеджменту, замiнює собою вимоги 

ISO 14010, ISO 14011 i ISO 14012. 

ISO 14031 Екологiчний менеджмент. Оцiнка екологiчної 

результативностi. Керiвництво. 

ISO 14032 Екологiчний менеджмент. Приклади оцiнки екологiчної 

результативностi. 

Стандарти, орiєнтованi на продукцiю 

ISO 14020 (Серiя документiв) Екологiчнi етикетки i декларацiї. 

Основнi принципи. 

ISO 14021 Етикетки i декларацiї екологiчнi. Самодекларованi 

екологiчнi заяви (Екологiчне маркування за типом II ) 

ISO 14024 Етикетки i декларацiї екологiчнi. Екологiчне маркування 

типу I. Принципи i процедури. 

ISO/TR 14025 Екологiчне маркування i декларування. Екологiчнi 

декларацiї типу III 

Оцiнювання життєвого циклу продукцiї i послуг 

ISO 14040 Управлiння довкiллям. Оцiнка життєвого циклу. 

Принципи i структура. 

ISO 14041 Управлiння довкiллям. Оцiнка життєвого циклу. Певна 

мета, областi дослiдження i iнвентаризацiйний аналiз. 
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ISO 14042 Управлiння довкiллям. Оцiнка впливу життєвого циклу 

продукцiї i послуг. 

ISO 14043 Управлiння довкiллям. Iнтерпретацiя життєвого циклу. 

ISO 14047 Управлiння довкiллям. Оцiнка життєвого циклу. Приклади 

застосування стандарту ISO 14042. 

ISO 14048 Управлiння довкiллям. Оцiнка життєвого циклу. Формат 

документування даних за оцiнкою життєвого циклу. 

ISO 14049 Управлiння довкiллям. Оцiнка життєвого циклу. Приклади 

застосування стандарту ISO 14041 для визначення мети i областi 

дослiдження, а також iнвентаризацiйного аналiзу. 

ISO 14050 Управлiння довкiллям. Глосарiй. 

Екологiчний менеджмент. Iнтеграцiя екологiчних аспектiв в 

проектування i розробку продукцiї 

ISO 14060 Керiвництво по облiку екологiчних аспектiв в стандартах 

на продукцiю. 

ISO/TR 14061 Iнформацiя в допомогу органiзацiям, працюючим в 

лiсовому господарствi, по використанню стандартiв для систем 

екологiчного менеджменту ISO 14001 i ISO 14004. 

ISO 14063 Екологiчний менеджмент. Обмiн екологiчною 

iнформацiєю. Рекомендацiї i приклади. 

ISO 14064 Керiвних вказiвки по вимiрюванню, звiтностi i 

пiдтвердженню видiлення парникових газiв на рiвнi окремих органiзацiй i 

проектiв. 

3.3 Аналiз життєвого циклу продукцiї та визначення його впливу 

на довкiлля 

Iснує декiлька тлумачень «життєвого циклу (ЖЦ)» продукту. 

Економiчний – час з моменту первинної появи продукту на ринку до 

припинення його реалiзацiї на цьому ринку. Виробничий – включає 

науково-дослiднi та iнженерно-конструкторськi розробки, впровадження у 

виробництво, само виробництво, експлуатацiю i зняття з виробництва.  

Увесь комплекс складних взаємозв'язкiв мiж виробництвом 

продукцiї i довкiллям може бути представлений за допомогою концепцiї 

ЖЦ продукцiї у виглядi продукцiйного ланцюжка. З точки зору 

екологiчного менеджменту ЖЦ є сукупнiстю послiдовних i 

взаємозв'язаних стадiй продукцiйного ланцюжка (рис. 3.3). 

З iсторiї життєвого циклу. У 1969 р. компанiя «Кока-кола» 

профiнансувала одно з найперших дослiджень ОЖЦ в XX столiттi, 

проведених в «НДI Мидвест» (США) з метою порiвняння рiзних видiв 

пакувальних матерiалiв по двох екологiчних параметрах: виробництво 

вiдходiв i виснаження природних ресурсiв. НДI використовував 

методологiю, названу аналiзом ресурсiв i екологiчного профiлю (REPA - 
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Resource and Environmental Profile Analysis). Наступними стали 

дослiдження екологiчного балансу молочної упаковки, проведенi в 1972 р. 

ученим В. Обербахером, який уперше розробив концепцiю «екологiчної 

бухгалтерiї». В 1984 р. було проведене дослiдження Швейцарської 

федеральної лабораторiї по тестуванню матерiалiв (EMPA) i 

Швейцарського федерального агентства по охоронi довкiлля (BUS) з 

питань екологiчних параметрiв упаковки «Ecological report of packaging 

material». Термiн «ОЖЦ» був уперше використаний в цьому дослiдженнi. 

В 1993 р. Мiжнародна органiзацiя по стандартизацiї (ISO) та Товариство 

екологiчної токсикологiї i хiмiї (SЕТАК) в роботi «Кодекс практики»  

визначили поняття ОЦЖ.  

Рисунок 3.3 – Продукцiйний ланцюг 

Концепцiя екологiчного життєвого циклу товару полягає у впливi 

товару на стан НПС i людину починаючи вiд видобутку сировини на 

виробництво i закiнчуючи похованням i розкладенням вiдходiв пiсля 

споживання товару, похованням вiдпрацьованого товару. 

Екологiчний ЖЦ товару ширший, нiж ЖЦ товару, оскiльки вплив на 

стан ПР вiдбувається з моменту видобутку сировини на виробництво 

товару до утилiзацiї i поховання вiдпрацьованого товару, який упродовж 

тривалого часу екологiчно впливає на природнi об'єкти i людину. 

Екологiчний ЖЦ товару триває навiть тодi, коли закiнчений його 

життєвий цикл i товар знятий з виробництва. 

Отже, екологiчний ЖЦ товару складається з таких етапiв: 

1) видобуток сировини для виробництва товару i його вплив на НПС i стан
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ПР; 2) транспортування сировини до товаровиробника i його вплив на 

НПС i стан ПР; 3) виробництво товару i його вплив на НПС i стан ПР; 

4) транспортування сировини до споживача i його вплив на НПС i стан ПР;

5) споживання товару i його вплив на НПС i стан ПР; 6) сервiсне

обслуговування, ремонт i модернiзацiя устаткування з урахуванням

екологiчних чинникiв впливу на НПС i стан ПР; 7) утилiзацiя, розмiщення

в НПС товару пiсля закiнчення термiну служби.

На всiх стадiях екологiчного ЖЦ товару в процесi його виробництва 

i споживання вiдбуваються викиди ЗР в атмосферу, скид ЗР у воднi об'єкти 

i поховання вiдходiв виробництва i споживання товару в земельних i 

водних об'єктах. 

Метод екологiчної оцiнки життєвого циклу (ОЦЖ) або Life-Cycle 

Assessment (LCA) (англ.) – один з провiдних iнструментiв екологiчного 

менеджменту в ЄС, що грунтується на серiї ISO -стандартiв i призначений 

для оцiнки еколого-економiчних, соцiальних аспектiв i впливiв на НС в 

системах виробництва продукцiї i утилiзацiї вiдходiв. 

Унiверсальний у своєму родi метод ОЖЦ використовують практично 

в усiх галузях промисловостi, зокрема в машинобудуваннi, будiвництвi, 

електронiцi, традицiйнiй i альтернативнiй енергетицi, виробництвi 

полiмерiв, продуктiв харчування, дизайнi продукцiї i утилiзацiї вiдходiв. 

Iснує декiлька визначень ОЖЦ. Наприклад, Мiжнародна органiзацiя 

стандартiв так визначила поняття ЖЦ: «...послiдовнi i взаємозв'язанi стадiї 

життєвої системи продукту або процесу, починаючи iз видобутку ПР i 

закiнчуючи утилiзацiєю вiдходiв», а ОЖЦ – це: «...систематизований набiр 

процедур зi збору i аналiзу усiх матерiальних i енергетичних потокiв 

системи, включаючи вплив на НПС пiд час усього ЖЦ продукту i/або 

процесу». 

Оцiнка життєвого циклу – це процес оцiнки екологiчних впливiв, 

пов'язаних з продуктом, процесом або iншою дiєю шляхом визначення i 

кiлькiсного обчислення: 1) обсягiв спожитої енергiї, матерiальних ресурсiв 

i викидiв/скидiв/розмiщення вiдходiв в довкiллi; 2) кiлькiсної i якiсної 

оцiнки впливу на НПС; 3) визначення i оцiнки можливостей для 

полiпшення екологiчного стану системи. 

Оцiнка проводиться з метою отримання вичерпної оцiнки 

екологiчного впливу, яка дає надiйнiшу iнформацiю для ухвалення 

економiчних, технiчних i соцiальних рiшень. Слiд пiдкреслити, що сама 

ОЖЦ не вирiшує екологiчнi проблеми, а швидше надає потрiбну 

iнформацiю для їх вирiшення. Виходячи з головного принципу ОЖЦ – «вiд 

колиски до могили» – екологiзацiї пiдлягає увесь продукцiйний ланцюжок: 

вiд виробництва продукцiї до її утилiзацiї. 

ОЖЦ є iтеративним методом, тобто усi роботи виконуються 

паралельно з безперервним аналiзом отриманих результатiв i 

коригуванням попереднiх етапiв. Iтеративний пiдхiд у рамках системи i 
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мiж етапами забезпечує всебiчнiсть i послiдовнiсть дослiдження i 

представлення результатiв. Принципи, змiст, вимоги етапiв проведення 

ОЖЦ регламентуються стандартами ISO. 

Згiдно ISO 14040 оцiнка життєвого циклу складається з чотирьох 

етапiв. 

1. Визначення мети i сфери застосування (ISO 14041). При

визначеннi мети i сфери застосування слiд встановити мету дослiдження i 

межi системи, що вивчається (тимчасовi i просторовi), описати 

використовуванi джерела даних, а також методи, якi вживаються для 

оцiнки екологiчних впливiв, i обґрунтувати їх вибiр. Проте на наступних 

етапах може виникнути необхiднiсть переглянути i скоректувати прийнятi 

параметри, наприклад, звузити межi або круг даних про екологiчнi впливи 

за умов нестачi iнформацiї. 

2. Iнвентаризацiйний аналiз ЖЦ (ISO 14041). Iнвентаризацiйний

аналiз ЖЦ (life cycle inventory analysis) є найбiльш тривалим i витратним 

етапом, на якому збираються данi про вхiднi i вихiднi потоки матерiалiв i 

енергiї, залучених у виробництво. Для їх облiку виробнича система 

пiдроздiляється на окремi модулi, виходячи iз стадiй ЖЦ продукцiї 

(видобуток сировини, отримання напiвфабрикатiв, виготовлення, 

реалiзацiя, використання, утилiзацiя продукту). Окрiм цього, в межах 

деяких стадiй, особливо складних в технологiчному планi, можуть бути 

видiленi модулi, що вiдповiдають одиничним виробничим процесам. 

Наприклад, при виробництвi пакувальної полiетиленової плiвки з 

напiвфабрикату (гранульованого полiетилену низької щiльностi) доцiльно 

видiлити такi модулi: розплав гранул, екструзiя, охолодження i упаковка 

плiвки. Важливим при проведеннi iнвентаризацiйного аналiзу є облiк усiх 

супутнiх ЖЦ продукцiї транспортних перевезень як мiж окремими етапами 

ЖЦ (наприклад, вiд постачальника сировини до виробника), так i в їх 

межах (наприклад, в цехах пiдприємства).  

3. Оцiнка впливу упродовж ЖЦ (ISO 14042). Оцiнка впливу упродовж

ЖЦ (life cycle impact assessment), тобто оцiнка значущостi потенцiйних 

впливiв на довкiлля, проводиться за результатами iнвентаризацiйного 

аналiзу i є методологiчно найскладнiшим i тому самим спiрним етапом 

ОЖЦ. У цiй фазi ОЖЦ в першу чергу важливо упорядкувати зафiксованi 

на попередньому етапi екологiчнi впливи за так званими категорiями 

впливiв (споживання мiнеральних ресурсiв i енергiї, утворення токсичних 

вiдходiв, руйнування озонового шару стратосфери, парниковий ефект, 

зниження бiологiчної рiзноманiтностi, шкода здоров'ю людини та iн.). 

Надалi необхiдно кiлькiсно охарактеризувати кожну з категорiй i зiставити 

цi рiзноплановi впливи, щоб вiдповiсти на питання, яке з них завдає 

найбiльшого збитку НПС (наприклад, викиди парникових газiв або ерозiя 

ґрунтiв). Для оцiнки впливiв розроблено ряд методик (i вiдповiдних 
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програмних продуктiв), жодна з яких не є унiверсальною i не позбавлена 

суб'єктивiзму.  

4. Iнтерпретацiя ЖЦ (ISO 14043). Завданням останнього етапу ОЖЦ

(life cycle interpretation) є розробка рекомендацiй по мiнiмiзацiї шкiдливих 

впливiв на довкiлля. Полiпшення екологiчних характеристик продукцiї 

завдяки облiку рекомендацiй ОЖЦ зрештою несе з собою безлiч 

екологiчних (наприклад, зниження матерiало- i енергоємностi продукту) i 

економiчних переваг (наприклад, економiя коштiв на закупiвлю сировини, 

пiдвищення попиту з боку екологiчно свiдомого споживача, полiпшення 

економiчного iмiджу пiдприємства та iн.). 

Головними причинами для проведення ОЖЦ для продукту або 

послуги є: 1) бажання органiзацiї зiбрати iнформацiю про екологiчнi 

впливи продукту або послуги з метою виявлення можливостей для 

зменшення їх впливу на довкiлля; 2) роз'яснення споживачам найкращих 

способiв використання i кiнцевої утилiзацiї продукцiї; 3) збiр iнформацiї 

для пiдтримки i забезпечення екосертифiкатiв (наприклад, для отримання 

знаку екомаркування). 

3.4 Критерiї, методика та процедури проведення екологiчного 

маркування 

Екологiчне маркування – це комплекс вiдомостей екологiчного 

характеру про продукцiю, процес або послугу, що входить до складу їх 

маркування та(чи) супровiдної документацiї. Екологiчне маркування є 

iнструментом iнформування про екологiчнi особливостi продукцiї i 

процесiв її розробки, виробництва i використання. Екомаркування – це 

знак саме екологiчностi, а не знак якостi або безпеки, хоча цi аспекти 

також беруться до уваги.  

При розробцi критерiїв екологiчностi береться до уваги увесь ЖЦ 

продукту, тобто цi критерiї носять комплексний характер i не обмеженi 

лише характеристиками самого продукту. Постiйне оновлення наявних 

знань i методiв виробництва, обумовлює необхiднiсть регулярного 

внесення змiн i доповнень в iснуючi вимоги, якi, як правило, 

встановлюються на перiод вiд двох до трьох рокiв.  

Уперше використання екологiчного маркування на мiжнародному 

рiвнi було рекомендоване на Всесвiтнiй конференцiї ООН з довкiлля i 

розвитку в Рiо-де-Жанейро в 1992 р. В прийнятому на конференцiї 

«Порядку денному на XXI столiття» (гл. 4, § 21) вiдзначається, що 

«Урядам в спiвпрацi з промисловим сектором i iншими вiдповiдними 

групами слiд заохочувати розширення iнформацiйних програм, що 

передбачають введення екологiчної маркування товарiв i поширення 

iнформацiї про екологiчнi характеристики продукцiї, що реалiзовується, з 
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тим, щоб покупцi мали можливiсть робити свiдомий вибiр того або iншого 

товару».  

Нинi маркування набуває все бiльшої значущостi в контекстi 

мiжнародної торгiвлi. Питання екологiчного маркування входять в сферу 

уваги Комiтету з торгiвлi i довкiлля Свiтової органiзацiї Торгiвлi 

(The WTO Committee on Trade and Environment). Це обумовлено тим, що 

екологiчне маркування стає усе бiльш дiєвим засобом просування 

«екологiчно орiєнтованої» продукцiї, що вiдрiзняється бiльш низьким 

негативним антропогенним впливом на довкiлля в ходi усього її ЖЦ. 

Свiтовий Банк також позитивно оцiнює екологiчне маркування, 

включивши його у свою нову Програму пiдтримки екологiчних i 

соцiальних робiт (ESRP). 

Екологiчний знак, екологiчна декларацiя – це заява, що вказує на 

екологiчнi аспекти продукцiї або послуги (ISO 14020), якi можуть, серед 

iншого, мати форму висловлювання, символу або графiчного зображення 

на етикетцi продукцiї або упаковцi, в супровiднiй документацiї, в 

технiчному бюлетенi, в рекламнiй пропозицiї або iнших публiкацiях.  

Екологiчна заява – висловлювання або символ, що вказує на 

екологiчний аспект продукцiї, її елементу або упаковки (ISO 14021). При 

цьому екологiчна заява може бути нанесена на етикетки продукцiї або 

упаковку, включена в супровiдну документацiю на продукцiю, поширено 

за допомогою технiчних бюлетенiв, реклами, публiкацiї, телемаркетингу, а 

також з використанням цифрових або електронних засобiв, таких як 

Iнтернет.  

Екологiчне маркування служить для урядiв пiдставою до заохочення 

вдалого екологiчного досвiду, а для бiзнесу – засобом просування 

екологiчних товарiв на ринок. Багато країн мають власнi системи 

екологiчного маркування, але при усьому їх рiзноманiттi основнi цiлi 

екологiчного маркування такi: 

• Захист довкiлля. За допомогою використання державних та(чи)

неурядових програм екологiчного маркування органи влади можуть 

робити вплив на переваги споживачiв i заохочувати виробництво i 

споживання екологiчних товарiв i послуг. В зв'язку з цим екологiчно 

орiєнтованi послуги виступають ринковим засобом заяви про екологiчнi 

переваги; 

• Заохочення екологiчних iнновацiй i лiдерства в цiй областi.

Програми екологiчного маркування через поширення екологiчних знакiв 

пропонують ринку стимулювати екологiчнi iнiцiативи i розвиток бiзнесу в 

цiй областi. Через просування продукцiї, що зменшує антропогенне 

навантаження на довкiлля, компанiї можуть створити або змiцнити свої 

позицiї в ринковiй нiшi i сформувати позитивне вiдношення споживачiв; 

• Iнформування споживачiв про екологiчнi аспекти. У країнах, де

iнформованiсть споживачiв вiдносно довкiлля висока, використання 
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екологiчного маркування дозволяє спрямувати їх вибiр саме на екологiчно 

дружнi товари i послуги. Тодi як в країнах з низькою iнформованiстю 

споживачiв екомаркування може використовуватися для поширення 

iнформацiї про можливостi рiзного споживчого вибору.  

У мiжнародних стандартах ISO серiї 14000 визначенi вимоги до 

екологiчного маркування, якi покликанi: 1) понизити невизначенiсть в 

стосунках споживач – постачальник, оскiльки широке поширення рiзних 

екологiчних знакiв викликає недовiру споживача до усiх знакiв; 2) сприяти 

полiпшенню екологiчних показникiв i зниженню антропогенного 

навантаження на довкiлля на всiх стадiях ЖЦ, включаючи виробництво, 

використання i утилiзацiю продукцiї i упаковки; 3) сприяти розвитку 

мiжнародної торгiвлi, оскiльки екологiчний знак – завжди один з об'єктiв 

розгляду при експортi та iмпортi продукцiї; 4) дозволяти споживачевi 

робити усвiдомлений вибiр. 

Мiжнародний стандарт ISO 14020 визначає такi основнi принципи 

екологiчного маркування: 1) екологiчнi знаки i декларацiї мають бути 

точними, такими, що перевiряються, доречними i такими, що не вводять в 

обману; 2) екологiчне маркування i декларацiя повиннi ґрунтуватися на 

об'єктивних критерiях i методах оцiнки, що забезпечують достатню 

точнiсть i вiдтворюванiсть використовуваних даних; 3) iнформацiя, 

використовувана для забезпечення екологiчного маркування, має бути 

доступною для зацiкавлених сторiн. 

Згiдно ISO 14020 екологiчнi етикетки i декларацiї дають iнформацiю 

про продукцiю або послуги вiдносно їх загальних екологiчних 

характеристик, одного або декiлькох екологiчних аспектiв. Покупцi i 

потенцiйнi покупцi можуть використовувати цю iнформацiю при виборi 

продукцiї або послуг, якщо такий вибiр ґрунтується на мiркуваннях 

екологiчностi або iнших чинниках. Основними учасниками програм по 

екологiчному маркуванню виступають уряди, менеджери конкретної 

програми, виробничi i комерцiйнi асоцiацiї, продавцi, споживачi, iншi 

зацiкавленi сторони: вченi, ЗМI, мiжнародне спiвтовариство.  

Першi маркування за ознакою екологiчностi з'явилися в промислово 

розвинених країнах. До них вiдносилися такi заяви, як «можна переробити 

повторно», «дружнiй довкiллю», «споживає менше енергiї», «мiстить 

повторно перероблену сировину». Таке маркування привертало увагу 

споживачiв, що оцiнюють свiй вклад в антропогенне навантаження на 

довкiлля. Проте при вiдсутностi стандартiв таке маркування могло вводити 

в оману. Тому були розробленi процедури сертифiкацiї продукцiї i послуг 

незалежною (третьою) стороною, покликанi захистити споживача вiд 

помилкової або некоректної iнформацiї i гарантувати перевагу продукту 

над аналогiчними за ознакою впливу на довкiлля. Таким чином, стала 

розвиватися система сертифiкацiї, визнана на регiональному i 

мiжнародному рiвнях.  
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Мiжнароднi стандарти ISO 14021, 14024 i 14025 встановлюють 

вимоги до розробки добровiльного екологiчного маркування трьох 

основних типiв в залежностi вiд критерiїв i ступеню залучення до процесу 

екологiчного маркування третьої сторони.  

Класифiкацiя екологiчного маркування 

Екологiчне маркування типу I (власне екологiчне маркування). 

Добровiльна багатокритерiальна програма сертифiкацiї третьою стороною, 

в результатi якої видається лiцензiя на використання на продукцiї 

екологiчних знакiв, що свiдчать про загальну екологiчну перевагу 

продукцiї у рамках певної групи однорiдної продукцiї, заснованої на 

розглядi ЖЦ (ISO 14024).  

Особливiсть програми маркування за типом I саме в її проведеннi 

третьою стороною. Критерiї враховують показники впливу на довкiлля на 

всiх стадiях ЖЦ продукцiї. Вони мають бути реально досяжними i 

вимiрюваними з певною достовiрнiстю. Критерiї повиннi дiяти впродовж 

певного термiну; їх перегляд здiйснюється з урахуванням появи нових 

технологiй, технiчних рiшень, нової продукцiї, нової iнформацiї про стан 

довкiлля i змiни ринкових умов. Довiра до програми визначається, в першу 

чергу, довiрою до органiзацiї, що здiйснює її, вiдкритiстю iнформацiї про 

критерiї оцiнки i їх яснiстю.  

Екологiчне маркування типу II (екологiчна самодекларацiя). 

Екологiчна заява виробника, iмпортера, дистриб'ютора, продавця або будь-

якої iншої сторони, яка може отримати вигоду вiд такої декларацiї, 

зроблене без сертифiкацiї незалежною третьою стороною. Появою 

необґрунтованих, неясних або недостовiрних заяв була викликана розробка 

стандарту ISO 14021, який визначає вимоги до самостiйно декларованих 

властивостей продукцiї, якi могли б забезпечити упевненiсть сьогоднiшнiх 

або потенцiйних споживачiв в достовiрностi заяви. Стандарт описує 

пiдходи до складання таких заяв, використання певних термiнiв, а також 

вимоги вiдносно пiдтвердження таких заяв третьою стороною. При 

дотриманнi певних вимог вiдносно змiсту, обґрунтованостi i достовiрностi 

публiкованої iнформацiї самодекларацiя може викликати довiру споживача 

i без її оцiнки третьою стороною. 

Екологiчна декларацiя типу III (екологiчна декларацiя). Кiлькiснi 

екологiчнi данi для будь-якого виду продукцiї по заздалегiдь встановлених 

категорiях параметрiв, заснованих на стандартах серiї ISO 14040. Програма 

екологiчного декларування типу III – добровiльний процес, в ходi якого 

галузь економiки або незалежний орган розробляє вимоги до екологiчної 

декларацiї типу III, включаючи встановлення мiнiмальних вимог, вибiр 

категорiй параметрiв, визначення форми участi третiх сторiн, а також 

способiв обмiну iнформацiєю iз зовнiшнiми сторонами. Екологiчне 

декларування типу III засноване на даних оцiнки ЖЦ продукцiї i служить 
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для порiвняння продуктiв рiзних категорiй. Основним призначенням 

екологiчного декларування третього типу є порiвняння продуктiв рiзних 

категорiй (можливо таких, що забезпечують однi i тi ж потреби). У зв'язку 

з високою складнiстю аналiзу, неоднозначнiстю пiдсумкових даних, а 

також багатьма iншими перешкодами програми цього типу широкого 

поширення у свiтi доки не отримали. 

Екомаркування можуть отримати дуже багато товарiв i послуг. 

Головна вимога – прагнення до зниження навантаження на довкiлля i 

якiсний продукт або послуга. Екомаркуванням вiдмiчають: 1) нехарчовi 

товари (комп'ютери, папiр, канцелярськi товари, одяг, будiвельнi i обробнi 

матерiали, миючi i чистячi засоби, пiдлоговi покриття, побутова i 

оргтехнiка, меблi, транспортнi засоби, паливо та iн.); 2) харчовi продукти 

(питна вода, хлiбобулочнi вироби, бакалiя, продукцiя сiльського 

господарства та iн.); 3) послуги (ресторани, магазини, готелi, виробництво 

рiзних видiв енергiї, туризм та iн.); 4) роботи (будiвельнi i обробнi роботи 

та iн.). 

Пiд дiю Директиви ЄС з екомаркування не пiдпадають такi види 

продукцiї: 1) фармацевтичнi продукти; 2) деякi медичнi прилади; 

3) речовини або препарати, класифiкованi як небезпечнi у рамках

вiдповiдних Директив ЄС; 4) продукти, виробленi в процесах, потенцiйно

небезпечних для здоров'я людини або довкiлля.

Проте отримання екологiчного знаку вимагає значних витрат на 

лiцензування (сертифiкацiю), iнспекцiйний контроль i iншi заходи, 

пов'язанi з придбанням i пiдтримкою цього знаку. В результатi цiна 

«зеленої» продукцiї може значно зрости. 

Нинi маркуванням переважно непродовольчої продукцiї займається 

Глобальна мережа екологiчної маркування (Global Ecolabelling Network, 

GEN), що об'єднує бiльше 30 країн свiту, у тому числi усi країни ЄС. 

Маркування продовольчих товарiв здiйснює Мiжнародна федерацiя 

органiчного землеробства (International Federation of Organic Agricultural 

Movements, IFOAM), що налiчує бiльше 750 органiзацiй-членiв з 108 країн 

свiту.  

Україна увiйшла до складу GEN в 2004 роцi, а в 2011 роцi українська 

програма екологiчного маркування пройшла сертифiкацiю за 

Мiжнародною програмою взаємної довiри i визнання GEN-GENICES, яка 

передбачає взаємне визнання результатiв оцiнки вiдповiдностi мiж 

програмами, якi прийшли процедуру сертифiкацiї. Це дає можливiсть 

українським виробникам продуктiв, товарiв, продукцiї i послуг, якi 

пiдтвердили екологiчнi переваги продукцiї в українських органах по 

екологiчному маркуванню, просувати екологiчно сертифiкованi товари i 

послуги на свiтовий ринок за спрощеною процедурою пiдтвердження 

вiдповiдностi. 
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З 1992 р. iснує екологiчний знак Європейського союзу, виконаний у 

виглядi квiтки (The Euro flower Label).При цьому в країнах Євросоюзу 

разом iз загальною для усiх Схемою екологiчного маркування ЄС як i 

ранiше дiють нацiональнi системи екомаркування. 

З 1 липня 2011 р. в Українi впроваджена оновлена версiя знаку 

екологiчного маркування товарiв i послуг українського знаку 

екомаркування «Зелений журавель». Так, на пiдставi рiшення 

координацiйної ради органу по екологiчнiй маркiровцi, прийнятого 

7 квiтня 2011 р., з 1 липня змiнюється формулювання напису навколо 

логотипу знаку екологiчної маркiровки. У оновленiй версiї контур знаку 

«Екологiчно чисто i безпечно» замiнений на «Екологiчний сертифiкат». 

Пiд знаком розташовується код екологiчного стандарту, на вiдповiднiсть 

якому пройшла сертифiкацiю маркiрована ним продукцiя. Знак 

пiдтверджує екологiчну перевага i безпека маркiрованої їм продукцiї, 

право на його використання отримує товаровиробник (iмпортер) 

екологiчно сертифiкованої продукцiї. Термiн використання знаку 

вiдповiдає термiну дiї сертифiкату (3 роки) i може бути продовжений за 

результатами ресертифiкацiї. 

3.5 Методологiя i методика захисту об’єктiв навколишнього 

середовища: вiтчизняний та свiтовий досвiд 

Пiд методами захисту НПС розумiють комплекс технологiчних, 

технiчних i органiзацiйних заходiв, спрямованих на зниження або повне 

виключення антропогенного забруднення бiосфери. Унiверсальних методiв 

зазвичай не iснує, тому радикально розв'язати проблему забруднення НПС 

на сьогоднiшнiй технiчнiй стадiї розвитку людства неможливо (згадаєте 

рiвень споживання ресурсiв i кiлькiсть вiдходiв, масштаби впливу на 

НПС). Так, тiльки поєднання декiлькох рацiонально пiдiбраних i науково 

обгрунтованих заходiв у кожному конкретному випадку може привести до 

бажаних ефектiв, результатiв по захисту (охоронi) НПС. 

Для цього використовують наступнi методи: 1) технологiчнi – це 

безпосереднiй вплив на технологiчнi процеси, якi виступають джерелом 

забруднення, внаслiдок чого з'являються новi технологiї (утилiзацiї, 

зберiгають, чистi i т. д.); 2) органiзацiйно-технiчнi – зменшення 

концентрацiї i рiвня забруднення на шляхах їх поширення вiд виробництва 

до бiосфери, тобто використання технiчних засобiв захисту i проведення 

органiзацiйно-планувальних заходiв. 

Перша група методiв вирiшує проблему набагато ефективнiше, але 

досить трудомiсткою i значно дорожче: вiдбувається реконструкцiя 

пiдприємств, закриття старих i будiвництво нових з використанням 

альтернативних технологiй, проводяться спецiальнi науково-дослiднi 

роботи, вирiшується цiлий ряд завдань соцiально-економiчного плану, 



130 

наприклад, переквалiфiкацiя працюючих автоматизацiя, комп'ютеризацiя 

виробництва. 

Друга група методiв є бiльш вигiдною, але вона має локальний 

характер дiї i не знищує причину, яка викликає забруднення. 

У теоретичних основах технологiї захисту довкiлля, що базуються на 

загальних законах фiзичної i колоїдної хiмiї, термодинамiки, гiдро- i 

аеродинамiки, вивчається фiзико-хiмiчна суть основних процесiв 

природоохоронних технологiй. Такий системний пiдхiд дозволяє зробити 

узагальнення з теорiї цих процесiв, застосувати до них єдиний 

методологiчний пiдхiд. 

Залежно вiд основних закономiрностей, що характеризують 

протiкання процесiв охорони середовища, їх пiдроздiляють на фiзичнi; 

механiчнi;гiдромеханiчнi; масообмiннi, хiмiчнi; фiзико-хiмiчнi; тепловi; 

бiохiмiчнi; процеси, ускладненi хiмiчною реакцiєю. 

У фiзичних процесах змiнюються лише форма, розмiри, агрегатний 

стан i iншi фiзичнi властивостi речовин. Їх будова i хiмiчний склад 

зберiгаються.  

До механiчних процесiв, основою яких є механiчний вплив на твердi 

i аморфнi матерiали, вiдносять подрiбнення (дроблення), сортування 

(класифiкацiя), пресування i змiшування сипких матерiалiв. Рушiйною 

силою цих процесiв є сили механiчного тиску або вiдцентрова сила.  

До гiдромеханiчних процесiв, основою яких є гiдростатичний або 

гiдромеханiчний вплив на середовища i матерiали, вiдносять 

перемiшування, вiдстоювання (осадження), фiльтрування, 

центрифугування. Рушiйною силою цих процесiв є гiдростатичний тиск 

або вiдцентрова сила. 

До масообмiнних (дифузiйних) процесiв, в яких велику роль разом з 

теплопередачею грає перехiд речовини з однiєї фази в iншу за рахунок 

дифузiї, вiдносять абсорбцiю, адсорбцiю, десорбцiю, екстрагування, 

ректифiкацiю, сушку i кристалiзацiю. Рушiйною силою цих процесiв є 

рiзниця концентрацiй перехiдної речовини у взаємодiючих фазах. 

Хiмiчнi процеси, що протiкають зi змiною фiзичних властивостей i 

хiмiчного складу початкових речовин, характеризуються перетворенням 

одних речовин на iншi, змiною їх поверхневих i мiжфазних властивостей. 

До цих процесiв можна вiднести процеси каталiзу, нейтралiзацiї, 

окислення i вiдновлення. Рушiйною силою хiмiчних процесiв є рiзниця 

хiмiчних (термодинамiчних) потенцiалiв. Хiмiчнi процеси змiнюють 

фiзичнi властивостi початкової сировини i її хiмiчний склад.  

Фiзико-хiмiчнi процеси характеризуються взаємозв'язаною 

сукупнiстю хiмiчних i фiзичних процесiв, що вiдбуваються в матерiальнiй 

субстанцiї. До фiзико-хiмiчних процесiв розподiли, основою яких є фiзико-

хiмiчнi перетворення речовин, можна вiднести коагуляцiю i флокуляцiю, 

флотацiю, iонний обмiн, зворотний осмос i ультрафiльтрацiю, дезодорацiю 
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i дегазацiю, електрохiмiчнi методи, зокрема, електричне очищення газiв. 

Рушiйна сила цих процесiв – рiзниця фiзичних i термодинамiчних 

потенцiалiв компонентiв, що роздiляються, на межах фаз. Фiзико-хiмiчнi 

процеси широко застосовують при збагаченнi корисних копалини, в 

металургiї, технологiях основних хiмiчних виробництв, органiчному 

синтезi, енергетицi, але особливо – в природоохоронних технологiях 

(пило- i газоуловлювачi, очищення СВ та iн.). 

До теплових процесiв, основою яких є змiна теплового стану 

взаємодiючих середовищ, вiдносять нагрiвання, охолодження, 

випарювання i конденсацiю. Рушiйною силою цих процесiв є рiзниця 

температур (термiчних потенцiалiв) взаємодiючих середовищ. 

Специфiчну групу складають бiохiмiчнi процеси – хiмiчнi 

перетворення, що протiкають за участю суб'єктiв живої природи i 

становлять основу життєдiяльностi усiх живих органiзмiв рослинного i 

тваринного свiту. Бiохiмiчнi процеси, в основi яких лежать каталiтичнi 

ферментативнi реакцiї бiохiмiчного перетворення речовин в процесi 

життєдiяльностi мiкроорганiзмiв, характеризуються протiканням 

бiохiмiчних реакцiй i синтезом речовин на рiвнi живої клiтини. На їх 

використаннi побудована значна частина сiльськогосподарського 

виробництва i харчової промисловостi, наприклад бiотехнологiя. 

Продуктами бiотехнологiчних перетворень, що протiкають за участю 

мiкроорганiзмiв, є речовини неживої природи. Рушiйна сила цих процесiв - 

енергетичний рiвень (потенцiал) живих органiзмiв. 

Приведена класифiкацiя не є жорсткою i незмiнною. У реальнiй 

дiйсностi багато процесiв ускладнено протiканням сумiжно-паралельних 

процесiв. Наприклад, масообмiннi i хiмiчнi процеси часто 

супроводжуються тепловими процесами. Так, ректифiкацiю, сушку i 

кристалiзацiю можна вiднести до комбiнованих тепломасообмiнних 

процесiв. Процеси абсорбцiї, адсорбцiї часто супроводжуються хiмiчними 

перетвореннями. Хiмiчнi процеси нейтралiзацiї i окислення можна 

одночасно розглядати як масообмiннi процеси. Бiохiмiчнi процеси 

супроводжуються одночасно тепло- i масообмiном, а фiзико-хiмiчнi 

процеси – масообмiнними процесами. 

У окрему групу видiленi процеси захисту вiд енергетичних впливiв,  

що, в основному, базуються на принципах вiддзеркалення i поглинання 

надмiрної енергiї основних технологiчних процесiв природокористування. 

Важливе мiсце в охоронi i захистi довкiлля займають методи i способи 

захисту вiд енергетичних впливiв, включаючи захист вiд акустичного 

забруднення (шуму, iнфра- i ультразвуку, вiбрацiйних коливань), 

забезпечення захисту вiд електромагнiтних полiв i випромiнювань 

(постiйних i змiнних електричних i магнiтних полiв, вивчень оптичного 

дiапазону, iонiзуючих випромiнювань). 
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3.6 Iнженерно-екологiчнi методи та технологiї охорони довкiлля 

Методи запобiгання забрудненню НС дiляться на пасивнi i активнi. 

Пасивнi пов'язанi iз зменшенням концентрацiї ЗР в атмосферному 

повiтрi або водному середовищi без змiни абсолютних кiлькостей ЗР, що 

поступають в цi середовища. До таких методiв вiдноситься розбавлення 

викиду атмосферним повiтрям i скиду водою природного водоймища, яке 

здiйснюється шляхом будiвництва високих труб що вiдводять викиди 

(iснують труби, висота яких досягає 250 м), або глибоководних скидiв.  

Активнi методи зниження забруднення НС зменшують абсолютнi 

кiлькостi ЗР, розмiщуваних в НС. До таких методiв вiдносяться 

технологiчнi i iнструментальнi методи. 

До технологiчних методiв зниження забруднення НС вiдносяться: 

1) перехiд виробництва на нову технологiю, пов'язану з утворенням

меншої кiлькостi ЗР, потрапляючих в атмосферу i гiдросферу; 2) перехiд на

менш ресурсо- i енергоємнi технологiї; 3) внесення змiн в технологiчний

процес, якi або зв'язують ЗР, що утворюються, або перешкоджають їх

утворенню. Якщо на сучасному рiвнi розвитку промислових технологiй за

рахунок технологiчних методiв усунути або знизити до допустимих

значень викиди або скиди шкiдливих речовин неможливо, вдаються до

iнструментальних методiв очищення.

3.6.1 Очищення промислових викидiв 

Промисловi гази мiстять твердi, рiдкi i газоподiбнi домiшки. Повна 

технологiчна схема очищення (рис. 3.4) складається з етапiв, на яких 

вiдбувається видалення кожного виду домiшок: 1) видалення твердих 

та/або рiдких (гетерогенних) домiшок вiдбувається послiдовно: на 

першому етапi вiддiляються крупнодисперснi домiшки, на другому етапi 

вiдбувається уловлювання тонкодисперсних часток; 2) уловлювання або 

знешкодження газоподiбних (гомогенних) домiшок за допомогою 

вiдповiдних методiв. 

Рисунок 3.4 – Принципова технологiчна схема очищення промислових 

викидiв 

Iснуюча класифiкацiя методiв очищення викидiв (рис. 3.5) вiдповiдає 

принциповiй технологiчнiй схемi очищення промислових викидiв. 
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Рисунок 3.5 – Класифiкацiя методiв очищення викидiв 

У складi промислових викидiв мiстяться рiзноманiтнi ЗР. 

Класифiкацiя їх вiдбувається за хiмiчним складом (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 – Класифiкацiя основних забруднювальних речовин по 

хiмiчному складу 

Основний 

хiмiчний 

елемент 

Тип 

сполук 
Приклади 

Сiрка 

неорганiчнi туман H2SO4, H2S, CS2, SO2, SO3 

органiчнi 
меркаптани (R-SH), дiметилсульфiд (CH3)2S, 

дiметилдiсульфiд  (CH3)2S2  

Азот 

неорганiчнi HNO3, NH3, NH2–, CN–, HCN, оксиди азоту 

органiчнi 

пероксонiтрати (-O-O-NO2) -, амiни (продукти 

замiщення Н в NH3: первиннi, вториннi або 

третиннi; по числу NH2-групп – моно-, дi, 

триамiни; дiметилформамiд (CH3)2NCHO 

СН3-С-О-О-NО2 пероксоацетилнiтрат (ПАН) 

    || 

   О 

С6Н5-С-О-О-NО2 пероксобензоiлнiтрат (ПБН) 

   || 

  О 
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Продовження таблиці 3.4 

Основний 

хiмiчний 

елемент 

Тип 

сполук 
Приклади 

Галогени 

неорганiчнi F2, HF, SiF4, Cl2, Br2 

органiчнi 

хлорованi вуглеводнi (ДДТ (С6Н4Cl)2СН-СCl3), 

трихлоретилен, хлорбензол, хлороформ, три-

фторметан 

Вуглець 

неорганiчнi СО, СО2 

органiчнi 

СmНn, алiфатичнi, ароматичнi, 

полiгетероциклiчнi, спирти R-ОН, фенол 

С6Н5ОН, альдегiди –С=О, кислоти –С=О, 

  |   | 

      Н          ОН 

кетони >С=О 

Класифiкацiя твердих ЗР здiйснюється за вмiстом за вмiстом 

шкiдливих компонентiв:1) пил, що мiстить токсичнi компоненти (важкi 

метали i їх сполуки, токсичнi бiологiчно активнi речовини, радiоактивнi 

речовини); 2) пил, що не мiстить бiологiчно активних токсичних 

компонентiв: 

А. Пил з домiнуючим фiброгенним ефектом (фiброз – надмiрний 

розвиток сполучних тканин в органiзмi): пил, що мiстить азбест, 

кам'яновугiльний пил, графiт, тальк, слюда, керамiчнi глини, польовий 

шпат, каолiн, вогнетривкi глини, пил вiд очищення сталевих вiдливок, 

агломерацiйний пил, пил з рiзним вмiстом SiO2. 

В. Пил, що не має фiброгенного ефекту, але з яскраво вираженою 

дратiвливою дiєю: бавовна, льон, прядиво, джут, шерсть, волокна 

базальту, скловолокна, карбонати лужних металiв, обпалений вапняк. 

С. Пил без фiброгенного i дратiвливого ефектiв: буро-вугiльний, 

борошняний, цукровий. 

Промисловi гази, що мiстять завислi частинки, є двофазною 

системою, яка складається з суцiльної (дисперсiйної) фази – газiв, i 

дисперсної — твердi частинки або крапельки рiдини. Дисперсна фаза може 

складатися з частинок однакової величини (монодисперсна система) або з 

частинок рiзної величини (полiдисперсна система). Такi двофазнi системи 

називаються аерозолями. Аерозолi, що мiстять твердi частинки з 

розмiрами бiльше 10 мкм, називаються грубим пилом, 10-1 мкм – дрiбним 

пилом, менше 1 мкм – димом. Аерозолi з рiдкими частинками розмiрами 

менше 1 мкм називаються туманом. 

До властивостей твердих домiшок, якi найбiльше впливають на вибiр 

способу їх вiддiлення вiд викиду вiдносяться наступнi:  
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1. Щiльнiсть частинок. Розрiзняють iстинну, насипну i уявну

щiльнiсть.Iстинна щiльнiсть – це вiдношення маси речовини частинки до 

займаного цiєю речовиною об'єму без урахування об'єму пiр i газових 

включень, якi можуть бути в частинцi. Уявна щiльнiсть – це вiдношення 

маси частинки до займаного нею об'єму, з урахуванням пiр i газових 

включень. Для гладких частинок i крапель iстинна щiльнiсть дорiвнює 

уявнiй. Насипна щiльнiсть – це вiдношення маси свiжонасипаних частинок 

до займаного ними об'єму з урахуванням повiтряних промiжкiв мiж 

частинками. У часi (при злежуваннi) насипна щiльнiсть зростає в 1,5-

2 рази. 

2. Дисперснiсть частинок. Розмiр частинки є її основним

параметром. Частинки промислового пилу мають рiзну форму, можуть 

коагулювати i об'єднуватися в агломерати, тому поняття розмiру частинок 

достатньо умовне. Найбiльший i якнайменший розмiри частинок 

характеризують дiапазон дисперсностi даного пилу. Для характеристики 

дисперсного складу пилу всю його масу роздiляють на фракцiї, обмеженi 

частинками певного розмiру з вказiвкою, яку частину у вiдсотках по масi 

вони складають вiд загальної кiлькостi пилу. Дисперсний склад пилу 

зображається у виглядi iнтегральних кривих. Бiльшiсть промислового пилу 

пiдкоряється нормально логарифмiчному закону розподiлу частинок за 

розмiрами. Дисперснiсть пилу (табл. 3.5) визначає швидкiсть i ступiнь його 

уловлювання (табл. 3.6). 

Таблиця 3.5 – Класифiкацiя пилу за дисперснiстю 

Група Характеристика пилу Розмiр, мкм 

I Дуже крупнодисперсний n  >10 

II Крупнодисперсний (дрiбний пiсок для 

будробiт) 

2 < n <10 

III Середньодисперсний (наприклад, 

цементний) 

0,2 < n < 2 

IΥ Дрiбнодисперсний (зважений 

атмосферний) 

0,1< n < 0,2 

Υ Дуже дрiбнодисперсний n < 0,1 

3. Адгезiйнi i абразивнi властивостi. Адгезiйнi властивостi

визначають їх схильнiсть до зклеювання мiж собою i здатнiсть налипати на 

поверхнi устаткування. Пiдвищене зклеювання часток може привести до 

повного або часткового забивання апарату. 

Чим менше розмiр частинок, тим легше вони прилипають до 

поверхнi апарату. Пил, у якому 60-70 % частинок мають дiаметр менше 

10 мкм, веде себе як той, що злипається, хоча такий же пил з розмiром 

частинок бiльше 10 мкм має хорошу сипучiсть. По зклеюваностi пил 

подiляється на 4 групи: 
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Таблиця 3.6 – Ступiнь уловлювання пилу в рiзних апаратах 

Апарат 

Ступiнь уловлювання, %, 

залежно вiд фракцiї, мкм 

50 5 1 

Циклон 95 27 8 

Скрубер порожнинний з 

насадкою 

99 

100 

98 

98 

58 

80 

Електрофiльтр сухий 99 98 86 

Скрубер Вентурi 

- середньоенергоємний

- високошвидкiсний

99 

100 

92 

99 

90 

92 

Тканинний фiльтр 100 99 99 

1) що не злипається (шлаковий, глина суха); 2) слабкозклеюваний

(коксiвний, доменний); 3) середньозклеюваний (торф'яний, сажа, тирса); 

4) сильнозклеюваний (цемент, азбест, бавовна). Iз зклеюванiстю пов'язана

iнша характеристика пилу – його сипучiсть.

Абразивнi властивостi пилу характеризують iнтенсивнiсть зносу 

матерiалiв при певних швидкостях газiв i концентрацiях пилу. 

Цi властивостi залежать вiд твердостi, форми, розмiрiв i щiльностi 

частинок. Присутнiсть у пилу значної кiлькостi абразивного матерiалу 

обумовлює необхiднiсть захисту устаткування шляхом збiльшення 

товщини стiнок апаратiв або застосування в них спецiальних 

високостiйких до абразивного зносу вставок. Абразивний пил також 

унеможливлює застосування як пилоочисного апарату тканинного фiльтру 

через швидкий знос ворсу на фiльтрувальнiй тканинi. 

4. Змочуванiсть i гiгроскопiчнiсть. Змочуванiсть впливає на

ефективнiсть роботи мокрих пиловловлювачiв (особливо при роботi з 

рециркуляцiєю). Гладкi частинки змочуються краще, нiж частинки з 

нерiвною поверхнею, оскiльки останнi бiльшою мiрою покритi 

абсорбованою газовою оболонкою, що утрудняє змочування. По характеру 

змочування всi твердi тiла дiляться на три основнi групи: 1) гiдрофiльнi – 

добре змочуванi (кварц, вапняк); 2) гiдрофобнi – погано змочуванi 

(графiти, вугiлля, сiрка); 3) абсолютно гiдрофобнi – парафiн, тефлон, 

бiтуми. 

Гiгроскопiчнiсть частинок – це здатнiсть пилу вбирати вологу. 

Гiгроскопiчнiсть залежить вiд хiмiчного складу, розмiру, форми i ступеня 

шорсткостi поверхнi частинок. Гiгроскопiчнiсть сприяє уловлюванню пилу 

в апаратах мокрого типу. 

5. Електропровiднiсть i електрозарядженiсть. Електропровiднiсть

оцiнюється по питомому електроопору шару пилу ρ, який залежить вiд 

властивостей окремих частинок (поверхневої i внутрiшньої 

електропровiдностi, форми i розмiрiв частинок), а також вiд структури 
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шару i параметрiв газового потоку. Електропровiднiсть шару впливає на 

роботу електрофiльтрiв. 

Залежно вiд питомого електроопору пил дiлять на 3 групи: 

1) низькоомний пил – ρ< 104 Ом*см (при осадженнi на електродi дуже

швидко розряджаються, що може привести до вторинного вiднесення);

2) пил з опором 104 1010 Ом*см (добре уловлюються, оскiльки розрядка

частинок вiдбувається не вiдразу, а протягом часу, необхiдного для

накопичення шару); 3) пил з опором ρ>1010 Ом*см (його уловлювати

складно, оскiльки вiн утворює на електродi пористi iзолюючi шари).

Електрична зарядженiсть частинок впливає на ефективнiсть 

уловлювання, на вибухонебезпечнiсть i адгезiйнi властивостi частинок. 

Знак заряду залежить вiд способу їх утворення, хiмiчного складу, 

властивостей речовини, з якою вони стикалися. 

6. Здатнiсть до самозагорання i утворення вибухонебезпечних

сумiшей з повiтрям. Горючий пил внаслiдок сильно розвиненої поверхнi 

контакту частинок з киснем повiтря здiбний до самозагорання i утворення 

вибухонебезпечних сумiшей з повiтрям. Здатнiсть до самозаймання має 

пил з органiчних речовин, а також пил металiв. 

Розмежовують нижню i верхню концентрацiйнi межi вибуховостi, 

поза якими сумiшi не є вибухонебезпечними. Цi межi змiнюються залежно 

вiд температури i тиску сумiшi, вмiсту iнертних речовин. 

Класифiкацiя по вибухо- i вогненебезпечностi сумiшей горючого 

пилу з повiтрям: 1 клас (найбiльш вибухонебезпечнi) – речовини з 

нижньою межею вибуховостi до 15 г/м3 (цукор, торф, ебонiт, сiрка, 

канiфоль, крохмаль); 2 клас (вибухонебезпечнi) - речовини з нижньою 

межею вибуховостi вiд 15 до 65 г/м3; 3 клас (найбiльш вогненебезпечнi) 

складають речовини з температурою самозаймання до 250ºС (тютюнова – 

205°С, елеваторна – 245°С); 4 клас (вогненебезпечнi) – речовини з 

температурою самозаймання вищi 250°С (деревна тирса – 275ºС). 

Максимальнi вибухонебезпечнi концентрацiї зваженого в повiтрi пилу 700-

800 г/м3. Iнтенсивнiсть вибуху залежить вiд його хiмiчного складу, 

термiчних властивостей, вiд розмiрiв i форми частинок, їх концентрацiї в 

повiтрi, вiд вологостi i складу газiв, вiдносного вмiсту iнертного пилу. 

Вiддiлення гетерогенних забруднюючих речовин 

Пиловловлювачi застосовують для уловлювання з викидiв пилу II, III 

i IV груп за дисперсностю. V група, як правило, в пиловловлювачах 

ефективно не уловлюється через високу дисперснiсть (табл. 3.7). 

Для знешкодження гетерогенних домiшок викидiв – пилу i туманiв – 

використовують сухi, мокрi i електричнi методи. Методи очищення 

промислових викидiв вiд зважених в них частинок об'єднанi в 4 основнi 

групи: 1) сухе механiчне очищення, в їх основi лежать гравiтацiйнi, 

iнерцiйнi, вiдцентровi механiзми осадження або фiльтрацiйнi механiзми; 
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2) фiльтрацiя – використовує пористi перегородки; 3) мокра газоочистка,

очищення газових викидiв здiйснюється шляхом тiсної взаємодiї мiж

рiдиною i запиленим газом на поверхнi газових мiхурiв , крапель або рiдкої

плiвки; 4) електричне очищення засноване на iонiзацiї молекул газу

електричним розрядом i електризацiї зважених в газi частинок

Таблиця 3.7 – Класифiкацiя найбiльш використовуваних 

пиловловлювачiв 

Клас 

пиловло-

влювачiв 

Розмiр ефективно 

уловлюваних 

частинок, мкм 

Ефективнiсть уловлювання, % по групах 

дисперсностi пилу 

I II III IV V 

I > 0,3-0,5 - - - 99,9-80 <80 

II > 2 - - 99,9-92 92-45 - 

III > 4 - 99,9-99 99-80 - - 

IV > 8 > 99,9 99,9-95 - - - 

V > 20 > 99 - - - - 

Приклади пиловловлювачiв:  

I класу – високонапiрнi труби Вентурi; 

II – середньонапiрнi труби Вентурi, тканиннi фiльтри, 

електрофiльтри; 

III – тканиннi фiльтри, мокрi iнерцiйнi пиловловлювачi; 

IV – високоефективнi циклони;  

V – пилоосаджувальнi камери, циклони великої пропускної 

спроможностi. 

При обробцi викидiв, що мiстять твердi аерозольнi забруднювачi, 

низьких величин проскоку (1-2 % i менше) можна досягти, як правило, 

тiльки двоступеневим очищенням. Для попереднього очищення можуть 

бути застосованi жалюзiйнi решiтки та циклоннi апарати (iнодi для 

невеликих викидiв – пилоосаджувальнi камери), а для остаточної – пористi 

фiльтри, електрофiльтри або мокрi пилоосаджувачi. Рiдкi аерозолi (тумани) 

можуть бути вiддiленi вiд викиду за допомогою змiни параметрiв стану 

(охолодження i пiдвищення тиску) з метою осадження в подальшому з 

використанням як правило мокрих способiв уловлювання в мокрих 

скрубберах, пористих i електричних фiльтрах, в абсорберах. Мокрi 

способи очищення твердих i рiдких аерозолiв мають iстотний недолiк – 

необхiднiсть вiддiлення уловленого забруднювача вiд уловлюючої рiдини. 

З цiєї причини мокрi способи слiд застосовувати лише за вiдсутностi iнших 

методiв очищення , вiддаючи перевагу способам з мiнiмальною витратою 

рiдини. 

Очищення гомогенних шкiдливих компонентiв бiльш складне 

завдання, тому в промисловостi використовуються фiзико-хiмiчнi методи 

очищення газових викидiв: абсорбцiйнi, адсорбцiйнi, каталiтичнi, термiчнi. 
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3.6.2 Очищення промислових стiчних вод 

Виробничi СВ утворюються в результатi використання води в рiзних 

технологiчних процесах. Їх кiлькiсть, склад i концентрацiї ЗР визначаються 

наступними факторами: видом промислового виробництва та характером 

технологiчного процесу, складом вихiдної сировини i продукцiї, що 

випускається, складом вихiдної свiжої води, режимами технологiчних 

процесiв.  

До основних санiтарно-хiмiчними показникiв забруднення СВ 

вiдносяться температура; забарвлення, запах, прозорiсть; реакцiя 

середовища; сухий i щiльний залишки; завислi речовини; втрати при 

прожарюваннi, зольнiсть твердих домiшок; хiмiчна та бiохiмiчна 

окислюванiсть; сполуки азоту та фосфору; сульфати i хлориди, синтетичнi 

поверхнево-активнi речовини (СПАР); розчинений кисень; токсичнi 

речовини; бiологiчнi забруднення 

Зазвичай кiлькiсть i якiсний склад промислових СВ вкрай непостiйнi. 

Це обумовлено ходом технологiчних процесiв i нерiвномiрнiстю у 

використаннi води на виробничi потреби. Мiнливiсть кiлькостi i складу СВ 

вкрай ускладнює каналiзування промислових пiдприємств i особливо 

роботу очисних споруд. Так, при рiзких коливаннях припливу СВ в першу 

чергу порушується робота вiдстiйникiв i фiльтрiв; при коливаннях складу 

СВ порушується робота нейтралiзацiйних установок i окислювачiв. Тому 

на практицi в багатьох випадках виявляється необхiдним усереднити склад 

СВ. 

Метод очищення i склад очисних споруд вибирають залежно вiд 

необхiдного ступеня очистки, складу забруднень, пропускної здатностi 

очисної станцiї, ґрунтових умов i потужностi водного об'єкта з вiдповiдним 

технiко-економiчним обґрунтуванням. 

Основними класифiкацiями методiв очищення СВ є такi. 

Класифiкацiя методiв очищення води Лапшина М.I. розглядає метод 

очищення щодо певного технологiчного процесу. Всi методи очищення 

розбитi на 3 групи:1 – заснованi на видаленнi домiшок; 2 – заснованi на 

перетвореннi домiшок; 3 – бiохiмiчнi методи. 

Методи 1-ї групи видаляють домiшки iз СВ без змiни їх хiмiчного 

стану i пiдроздiляються на пiдгрупи: а) безпосереднє видалення домiшок з 

води (механiчне вiддiлення крупних домiшок, процiджування, 

центрифугування, фiльтрування, флотацiя, мембраннi методи); 

б) роздiлення пiсля змiни фазового стану води або домiшок (дегазацiя, 

вiдгонка, випаровування, екстракцiя, сорбцiя, коагуляцiя). 

Методи 2-ї групи дiляться на пiдгрупи: а) методи, заснованi на 

утвореннi малорозчинних сполук; б) методи, заснованi на утвореннi 

малодисоцiйованих сполук; в) методи, заснованi на окислювально-

вiдновних процесах, зокрема електрохiмiчнi процеси. 
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Класифiкацiя методiв очищення води Кульського Л.А., заснована на 

класифiкацiї домiшок СВ за фазово-дисперсним станом (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 – Класифiкацiя домiшок СВ за фазово-дисперсним 

станом 

Група домiшок 

Розмiр 

частинок, 

м 

Коротка характеристика домiшки 

Гетерогеннi забруднюючi речовини 

I - суспензiї 10-3 – 10-5 

Суспензiї i емульсiї, що обумовлюють 

каламутнiсть води; мiкроорганiзми, 

планктон 

II – колоїднi 

розчини, 

високомолекулярнi 

сполуки (ВМС), 

вiруси 

10-7– 10-8

Колоїди i ВМС, що обумовлюють 

окислюванiсть i кольоровiсть води; 

вiруси 

Гомогеннi забруднюючi речовини 

III – молекулярнi 

розчини 
10-9 

Гази, розчиннi у водi; органiчнi 

речовини, що додають водi запахи i 

смаки 

IV – iоннi розчини 10-10 

Солi, луги i кислоти, що додають водi 

мiнералiзованiсть, лужнiсть або 

кислотнiсть 

Для видалення домiшок використовують рiзнi методи (табл. 3.9), 

згрупованi вiдповiдно до класифiкацiї домiшок СВ за фазово-дисперсним 

станом. 

Таблиця 3.9 – Класифiкацiя методiв очищення води Кульського Л.А. 

Група 

домiшок 
Використовуванi методи очищення 

I - група 

Механiчне безреагентне роздiлення (вiдстоювання, 

процiджування, центрифугування, фiльтрацiя), флотацiя, 

коагуляцiя. 

II - група 
Дiалiз, ультрафiльтрацiя, окислення, електрофлотацiя, 

коагуляцiя, електрокоагуляцiя, флокуляцiя. 

III - група 
Окислення, екстракцiя, адсорбцiя, зворотний осмос, дiалiз, 

ультрафiльтрацiя, бiохiмiчне розкладання. 

IV - група 

Переведення iонiв в малорозчиннi сполуки, обробка на 

iонообмiнних смолах, переведення у малодисоцiюючi 

сполуки, електродiалiз. 
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Класифiкацiя методiв очищення СВ за видами процесiв, на яких вони 

заснованi: механiчнi (фiзичнi), фiзико-хiмiчнi, хiмiчнi, бiохiмiчнi. 

В основi механiчних (фiзичних) методiв лежить використання 

iнерцiйних i вiдцентрових сил, сил тяжiння, тобто суто фiзичнi сили i 

процеси: процiджування, вiдстоювання, фiльтрацiя, центрифугування. 

До фiзико-хiмiчних методiв вiдносяться методи, що використовують 

фiзико-хiмiчну взаємодiю для видалення домiшок з потоку СВ: адсорбцiя, 

екстракцiя, флотацiя, коагуляцiя, флокуляцiя, iонний обмiн, мембраннi 

методи. 

До хiмiчних методiв вiдносяться нейтралiзацiя СВ, реагентнi методи 

знешкодження, окислення, електрохiмiчне окислення. 

До бiохiмiчних методiв очищення вiдносяться аеробний i анаеробний 

методи знешкодження СВ. 

На практицi найбiльше поширена остання класифiкацiя. 

Механiчне очищення СВ застосовується, як правило, в якостi 

попереднього, тобто передує iншим методам очищення. Призначення 

механiчного очищення полягає в пiдготовцi виробничих СВ при 

необхiдностi до бiологiчного, фiзико - хiмiчного або iншого методу бiльш 

глибокого очищення. Воно сприяє видаленню з СВ нерозчинених i 

частково колоїдних мiнеральних i органiчних домiшок. Механiчне 

очищення забезпечує видiлення зi СВ до 90-95 % зважених речовин i 

зниження органiчних забруднень (по БПКповн) на 20-25 %. У рядi випадкiв 

механiчне очищення є єдиним i достатнiм способом для вилучення з 

виробничих СВ механiчних забруднень i пiдготовки їх до повторного 

використання в системах оборотного водопостачання.  

Хiмiчне та фiзико-хiмiчне очищення зазвичай застосовують для 

виробничих СВ на локальних каналiзацiйних очисних спорудах 

пiдприємств. Застосування хiмiчного очищення доцiльне (як попереднє) 

перед бiологiчним або фiзико-хiмiчним. Хiмiчна очищення виробничих СВ 

може також застосовуватися як самостiйний метод перед їх подачею в 

систему оборотного водопостачання, перед спуском у водойму або в 

мiську каналiзацiйну мережу. Хiмiчна обробка також застосовується як 

метод глибокого очищення СВ з метою їх дезiнфекцiї, знебарвлення або 

вилучення з них рiзних компонентiв. При локальному очищеннi 

виробничих СВ в бiльшостi випадкiв перевага вiддається хiмiчним 

методам. Хiмiчне очищення застосовують у випадках, коли видiлення 

домiшок можливо тiльки в результатi хiмiчної реакцiї мiж домiшкою i 

реагентом. До основних хiмiчних способiв очищення ставляться 

нейтралiзацiя, окислення, вiдновлення, реагентнi методи видiлення 

забруднюючих речовин у виглядi малорозчинних i нерозчинних сполук. До 

окислювальних методiв вiдноситься також електрохiмiчна обробка. 

Реакцiя нейтралiзацiї – це хiмiчна реакцiя мiж речовинами, що мають 

властивостi кислоти i гiдроксиду, яка приводить до втрати характерних 
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властивостей обох сполук. В результатi такої реакцiї концентрацiя Н+ i 

ОН– стає рiвною 10–7, а рН такої системи стає рiвним 7. 

Нейтралiзацiя застосовується для обробки виробничих СВ, що 

мiстять кислоти i луги. У бiльшостi кислих СВ мiстяться солi важких 

металiв, якi необхiдно видiляти з цих вод. Нейтралiзацiю здiйснюють у 

таких цiлях: 1) для запобiгання корозiї матерiалiв каналiзацiйних мереж та 

очисних споруд; 2) щоб уникнути порушення бiохiмiчних процесiв в 

бiологiчних окислювачах i у водоймах; 3) для осадження iз СВ солей 

важких металiв. 

Практично нейтральними вважаються сумiшi з рН = 6,5-8,5. Отже, 

пiддавати нейтралiзацiї необхiдно стiчнi води з рН менше 6,5 i бiльше 8,5; 

при цьому необхiдно враховувати здатнiсть водойми до нейтралiзацiї, а 

також лужний резерв мiських СВ. З умов скидання виробничих СВ у 

водойму або в мiську каналiзацiю велику небезпеку становлять кислi 

стоки, якi до того ж зустрiчаються значно частiше, нiж лужнi. Найчастiше 

СВ забрудненi мiнеральними кислотами: сiрчаною, соляною, азотною, а 

також їх сумiшами.  

Окислювальний метод заснований на змiнi ступеню окислення 

атомiв у молекулi забруднювальної речовини, що призводить до 

виникнення нових, менш токсичних речовин. Застосовується для 

знешкодження виробничих СВ, якi мiстять токсичнi домiшки (цiанiди, 

феноли), а також для вилучення iз СВ речовин, якi не можна або 

недоцiльно вилучати iншими методами. Метод застосовується в таких 

галузях промисловостi: 1) машинобудiвної (у цехах гальванiчних 

покриттiв); 2) гiрничодобувної (на збагачувальних фабриках); 

3) нафтохiмiчною (на нафтопереробних i нафтохiмiчних заводах);

4) целюлозно-паперової та iнших. Реагентами (окислювачами) є хлор i

його похiднi (хлорне вапно, гiпохлорит кальцiю i натрiю, хлорне вапно,

дiоксид хлору), озон, технiчний кисень i кисень повiтря. Хлорування є

найбiльш поширеним методом знезараження. Хлорування застосовують

для видалення iз СВ фенолiв, цiанiдiв, сiрководню та iнших сполук, а

також для боротьби з бiологiчними обростаннями споруд. Озонування

застосовується для очищення СВ вiд фенолiв, нафтопродуктiв, сiрководню,

сполук миш'яку, ПАР, цiанiдiв, барвникiв, канцерогенних ароматичних

вуглеводнiв, пестицидiв та iн.

Фiзико-хiмiчнi методи грають iстотну роль при обробцi виробничих 

СВ. Фiзико-хiмiчне очищення СВ включає безлiч рiзних способiв, якi 

можуть використовуватися як самостiйно, так i в поєднаннi з механiчними, 

бiологiчними i хiмiчними методами очищення. Вони забезпечує видалення 

як твердих зважених часток, так i розчинених домiшок. Найбiльше 

поширеними методами фiзико-хiмiчного очищення СВ вiд ЗР колоїдного 

ступеню диспергування є коагуляцiя та флокуляцiя. У практицi обробки 

води термiном «коагуляцiя» визначають процеси дестабiлiзацiї колоїдних 
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систем, якi найчастiше пов’язанi з нейтралiзацiєю поверхневого 

електричного заряду таких домiшок, термiном "флокуляцiя" визначають 

процеси, що протiкають без змiни електричних властивостей частинок з 

утворенням пластiвцiв, в яких колоїднi частинки зв'язанi за рахунок 

хiмiчних сил мiстками з макромолекул флокулянтiв. При флокуляцiї 

вiдбувається утворення крупних агрегатiв, якi швидше, нiж при коагуляцiї 

осiдають пiд дiєю сили тяжiння, при цьому пiдвищується механiчна 

мiцнiсть пластiвцiв до укрупнення (агломерацiї) нейтральних колоїдних 

часток. Вiдповiднi реагенти вiдомi як коагулянти i флокулянти. 

3.6.3 Бiохiмiчнi методи очищення мiських стiчних вод 

Вода – один з найважливiших компонентiв системи 

життєзабезпечення. Людинi вода необхiдна для задоволення фiзiологiчних 

потреб, для господарських потреб, величезна її кiлькiсть споживається для 

потреб сiльського господарства i промисловостi. Використана вода 

вiдводиться назад у водоймище. Так виникає штучний кругообiг води, 

можливий лише за умови очищення води перед скиданням її у водоймище 

i вiдповiдної пiдготовки природної води перед подачею її споживачевi. 

Таким чином, природнi водоймища одночасно служать i джерелами 

водопостачання, i приймачами СВ. Взаємозв'язок i взаємозалежнiсть 

окремих ланок штучного кругообiгу дозволяє розглядати процеси 

водопiдготовки, очищення СВ i самоочищення природних водоймищ як 

елементи єдиного iнтегрального процесу. 

Склад мiських СВ визначається нормами водовiдведення, системою 

каналiзування населеного пункту (повної чи неповної роздiльної, 

загальносливної, напiвроздiльної, комбiнованої), характером забруднення 

виробничих СВ та iншими факторами. Таким чином, на мiськi очиснi 

споруди потрапляє сумiш СВ, яка може складатись з виробничих СВ, якi 

пiдлягають локальному очищенню i вiдведенню сумiсно з господарсько-

побутовими стоками, якi утворились на територiї пiдприємств, 

господарсько-побутовими стоками, якi утворились в житлової частинi мiст 

та поверхневого стоку. Атмосфернi (зливовi) стiчнi води (поверхневий 

стiк) утворюються в результатi змиву домiшок, якi накопичуються на 

територiї, дощовою, талою та поливальною водою. Вiдмiнною 

особливiстю зливового стоку є його епiзодичнiсть i рiзко виражена 

нерiвномiрнiсть по витратах i концентрацiях ЗР. Поверхневий стiк мiстить 

в основному мiнеральнi ЗР – твердi (завислi) частинки, а також 

нафтопродукти. Зливовi води з територiй промислових пiдприємств 

можуть мiстити специфiчнi домiшки, характернi для того чи iншого 

виробництва. На забрудненiсть поверхневого стоку впливають багато 

факторiв: рiвень благоустрою територiї, густота населення, iнтенсивнiсть 

руху транспорту. Поверхневий сток з промислових майданчикiв має, як 
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правило, бiльш складний склад, а концентрацiя забруднень в ньому вище, 

нiж у мiському стоцi. Господарсько-побутовi стiчнi води утворюються в 

житлової частинi мiст, а також на територiї пiдприємств при експлуатацiї 

санвузлiв, душових, пралень та їдалень. У складi таких вод розрiзняють 

фекальнi, забрудненi в основному фiзiологiчними видiленнями людей, i 

господарськi, забрудненi рiзними господарськими вiдходами, миючими 

засобами. Вiдмiнною особливiстю господарсько-побутових вод є вiдносна 

сталiсть їх складу i високий ступiнь забрудненостi. Основну масу 

забруднень складають органiчнi речовини рослинного i тваринного 

походження. Господарсько-побутовi стiчнi води завжди мiстять велику 

кiлькiсть мiкроорганiзмiв, якi є продуктами життєдiяльностi людини, серед 

яких можуть бути i патогеннi. Це найбiльш небезпечна в 

епiдемiологiчному вiдношеннi частина забруднень.  

За фiзичним станом забруднення мiських СВ дiляться на нерозчиннi 

домiшки, що знаходяться у водi у виглядi великих зважених часток 

розмiром бiльше 0,1 мм, у виглядi суспензiї, емульсiї i пiни, i на розчиннi 

домiшки, що знаходяться у водi у виглядi колоїдних i розчинних частинок. 

За характером забруднення мiських СВ дiляться на мiнеральнi та органiчнi. 

Приблизне спiввiдношення мiнеральних i органiчних речовин 42:58. Для 

очищення мiських СВ, як правило, застосовують бiологiчнi методи. 

Бiологiчне окислення – процес природний, його характер однаковий 

як для процесiв, що протiкають у водоймищi, так i для очисних споруд. 

Бiохiмiчний метод очищення застосовують для очищення господарсько-

побутових (комунальних) i промислових СВ вiд багатьох розчинених 

органiчних i неорганiчних (сiрководню, сульфiдiв, амiаку, нiтриту i так 

далi) сполук. Цей процес заснований на здатностi мiкроорганiзмiв 

використовувати перерахованi речовини в процесi живлення. 

Ступiнь забрудненостi СВ органiчними речовинами можна оцiнити 

величиною БСК – кiлькiстю кисню, споживаного для бiохiмiчного 

окислення цих речовин в аеробному процесi за певний iнтервал часу. БСК 

виражають в мiлiграмах О2/дм3. 

БСК – це бiохiмiчна потреба в киснi або кiлькiсть кисню, 

використаного при бiохiмiчних процесах окислення органiчних сполук (не 

включаючи процеси нiтрифiкацiї) за певний промiжок часу (5-20 дiб). 

Виражається кiлькiстю кисню в мiлiграмах на 1 лiтр СВ (мiлiграм О2/дм3

СВ), або грамах О2/м
3 СВ, або грамах О2/г окислюваної речовини. 

Наприклад, БСК5 – бiохiмiчна потреба в киснi за 5 дiб при 20°С. Основний 

показник при розрахунку очисних споруд – БСКповн – бiохiмiчна потреба в 

киснi, що витрачається для повного окислення органiчних речовин, що 

мiстяться в СВ, мiкроорганiзмами до початку процесiв нiтрифiкацiї. БСК 

не враховує стiйкi органiчнi речовини, що не зачiпаються бiохiмiчним 

процесом, i частину речовин, що йдуть на прирiст бактерiй. Тому для 

повної оцiнки кiлькостi органiчних речовин в СВ, окрiм БСК, визначають 
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ХСК. ХСК (хiмiчне споживання кисню) – це кiлькiсть кисню, необхiдного 

для перекладу вуглецю органiчних сполук в СО2, водню – в Н2О, сiрки – в 

SО2, фосфору – в Р2О5, азоту – в NН4
+, але не враховується кисень, що 

витрачається на окислення амiаку, оскiльки утворення нiтриту i нiтратiв не 

входить у величину ХСК. ХСК теж виражається в мiлiграмах О2/дм3, або 

грамах О2/м
3 СВ, або грамах О2/г речовини. Величину ХСК можна 

розрахувати за стехiометричними рiвняннями. ХСК завжди бiльше БСК, 

оскiльки при бiохiмiчних процесах не всi речовини мiнералiзуються, крiм 

того, в навколишнє середовище повертаються продукти життєдiяльностi 

мiкроорганiзмiв. Величина БСК20 побутових СВ складає приблизно 86 % 

ХСК. 

Для встановлення можливостi подачi промислових СВ на бiохiмiчне 

очищення встановлюють максимальнi концентрацiї токсичних речовин, якi 

не впливають на процеси бiохiмiчного окислення (МКб) i на роботу 

очисних споруд (МК6.о.с). За вiдсутностi таких даних можливiсть 

бiохiмiчного окислення встановлюють по вiдношенню БСКповн i ХСК. Це 

вiдношення, яке характеризує бiорозкладнiсть СВ, називають бiохiмiчним 

показником. Для рiзних груп СВ його значення коливаються в широких 

межах (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 – Значення ХСК, БСК та бiохiмiчного показника для 

деяких органiчних речовин 

Компонент СВ Формула 
ХСК, 

мг/мг 

БСКповн, 

 мг/мг 

БСК/ХСК, 

% 

Молочна кислота СH3CH(OH) СООН 1,07 0,95 89 

Метанол СH3OH 1,50 1,02 68 

Етанол С2H5OH 2,09 1,57 75 

Пропiоновий 

альдегiд 

СH3CH2CHO 2,21 1,22 55 

Бензиловий спирт С6H5CH2OH 2,52 0,78 31 

За величиною бiохiмiчного показника СВ пiдроздiляють на 4 групи: 

1 група має бiохiмiчний показник вище 20 %. До цiєї групи 

вiдносяться СВ харчової промисловостi (дрiжджових, крохмальних, 

цукрових, пивоварних заводiв), заводiв нафтопереробних, синтетичних 

жирних кислот, БВК i iн. Органiчнi забруднення цiєї групи не є 

токсичними для мiкробiв. 

2 група має показник 10-20 %, сюди вiдносять СВ коксування, 

азотнотукових, коксохiмiчних, содових заводiв. Пiсля механiчного 

очищення цi СВ можуть бути спрямованi на бiохiмiчне очищення. 

3 група має показник 0,1-10 %. До неї вiдносяться, наприклад, СВ 

процесiв хлорування, виробництва мастил i ПАР, сiрчанокислотних 

заводiв, пiдприємств чорної металургiї, важкого машинобудування i iн. Цi 
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води пiсля механiчного, хiмiчного i фiзико-хiмiчного очищення 

(локального) можуть бути спрямованi на бiохiмiчне окислення. 

4 група має показник нижче 0,1 %. СВ цiєї групи мiстять, в 

основному, завислi речовини. Для них використовуються механiчнi методи 

очищення. До таких вод вiдносяться СВ вугле- i рудозбагачувальних 

фабрик i iн. 

СВ 1 i 2 груп вiдносно постiйнi за складом i характером забруднень. 

Вони можуть застосовуватись в системах оборотного водопостачання. СВ 

3 групи утворюються перiодично i вiдрiзняються змiнною концентрацiєю 

забруднень, стiйких до бiохiмiчного окислення. Вони забрудненi 

речовинами, добре розчинними у водi. Цi води непридатнi для оборотного 

водопостачання. 

Бiохiмiчне очищення може здiйснюватися в аеробних i анаеробних 

умовах. Аеробнi методи застосовують, в основному, для 

малоконцентрованих субстратiв (концентрацiя по БСК до 500-

1000 мг/дм3), оскiльки в аеробних умовах значна частина забруднень 

використовується мiкроорганiзмами в конструктивному метаболiзмi, 

внаслiдок чого утворюється  бiомаса, пропорцiйна масi знятих забруднень. 

Концентрацiя мiських СВ по БСК зазвичай не перевищує 200-400 мг/л. Для 

їх очищення застосовують аеробнi методи. 

При аеробному очищеннi мiкроби культивуються в активному мулi 

(АМ) i бiоплiвцi. 

Бiохiмiчне очищення вважають за повне, якщо БСКповн очищеної 

води складає менше 20 мг/дм3 i неповною при БСКповн бiльше 20 мг/дм3. 

У свою чергу повне бiохiмiчне очищення пiдроздiляють на двi категорiї: 

1) з нiтрифiкацiєю азоту амонiйних солей; 2) без нiтрифiкацiї азоту

амонiйних солей.

У першому випадку поряд з окисленням вихiдних вуглецьвмiсних 

сполук передбачається переведення амонiйного азоту в нiтрит i нiтрати, в 

другому випадку очищення закiнчують у той момент, коли фiксується 

початок процесу окислення амонiйного азоту. 

Процес нiтрифiкацiї вiдбувається одночасно з окисленням клiтинної 

речовини АМ, тому варiант повного бiохiмiчного очищення з 

нiтрифiкацiєю називають процесом очищення з мiнералiзацiєю мулу. 

В процесi бiохiмiчного очищення зниження ХСК досягає 50-80 %, 

азот амонiйний в процесi без нiтрифiкацiї зменшується не бiльше нiж на 

30 %, а з нiтрифiкацiєю – на 80-85 %, концентрацiя фосфатiв знижується на 

60-90 %, концентрацiя хлоридiв i сульфатiв не мiняється.

Бiохiмiчне очищення СВ вiдбувається в нестерильних умовах, 

дезинфекцiя води здiйснюється пiсля бiохiмiчного очищення хлоруванням, 

озонуванням або УФ-опромiненням. 

Аеробнi процеси бiохiмiчного очищення можуть протiкати в 

природних умовах i в штучних спорудах. У природних умовах очищення 
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СВ протiкає на полях зрошування, полях фiльтрацiї i в бiологiчних 

ставках. 

Поля зрошування – це спецiально пiдготовленi дiлянки ґрунту, що 

використовуються одночасно для очищення СВ i агрокультурних цiлей. 

Очищення в цих умовах йде пiд впливом сонця, повiтря, пiд впливом 

життєдiяльностi рослин, а також внаслiдок спiльної роботи ґрунтової 

мiкрофлори i мiкрофауни i мiкроорганiзмiв СВ. Бактерiї мiнералiзуют 

органiчнi речовини, водоростi продукують кисень, найпростiшi знищують 

надлишковi кiлькостi бактерiй. Дощовi хробаки, личинки комах 

розпушують ґрунт i сприяють проникненню повiтря в замуленi дiлянки. 

Крiм того, вони переробляють важко розщеплюванi органiчнi речовини 

(целюлозу, хiтин). Землеробськi поля зрошування пiсля бiохiмiчного 

очищення СВ, зволоження, внесення добрив використовуються для 

вирощування зернових, силосних культур, трав, овочiв, а також для 

посадки чагарникiв i дерев. 

Поля фiльтрацiї – не призначенi для вирощування 

сiльськогосподарських культур, вони використовуються тiльки для 

очищення СВ, тому на них дається максимально можливе навантаження. 

В процесi очищення СВ проходять через шар фiльтруючого ґрунту, в 

якому затримуються завислi i колоїднi частинки. Проникаючий з повiтря в 

пори ґрунту кисень окислює органiчнi речовини, перетворюючи їх на 

мiнеральнi сполуки. У глибокi шари проникнення кисню утруднене, тому 

основне окислення органiки вiдбувається на глибинi до 0,5 м. У зимовий 

час СВ направляють лише на поля фiльтрацiї. 

Бiологiчнi ставки – це трьох-, п'ятиступiнчастий каскад ставкiв, через 

якi з невеликою швидкiстю протiкає освiтлена або заздалегiдь очищена 

вода. Вони призначенi для остаточного бiохiмiчного очищення або для 

доочищення СВ в комплексi з iншими очисними спорудами. 

Бiохiмiчне очищення СВ в штучних аеробних умовах проводять у 

бiофiльтрах рiзних конструкцiй i аеротенках. У бiофiльтрах 

мiкроорганiзми активного мулу формують бiоплiвку, в аеротенках 

знаходяться у виглядi вiльно плаваючих пластiвцiв. 

Сучаснi станцiї очищення мiських СВ вважаються за промисловi 

комплекси, що продукують очищену воду. Комплекс очисних споруд 

включає чотири основнi блоки (на станцiях їх називають цехами): 

механiчного очищення, бiологiчного очищення, знезараження води i 

обробки осадiв. 

Принципову схему мiської станцiї очищення СВ наведено на 

рис. 3.6. У блоцi механiчного очищення (1) з води вилучаються нерозчиннi 

домiшки, при цьому вони роздiляються на переважно органiчнi i 

переважно неорганiчнi. Послiдовнiсть видалення рiзних домiшок 

обумовлена ступенем їх дисперсностi i питомою масою. 
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Рисунок 3.6 – Принципова схема мiської станцiї очищення СВ 

На першiй стадiї очищення воду процiджують через грати, що 

затримують крупнi домiшки – покидьки. Суха речовина покидькiв на 93-

95 % складається з органiчних сполук. На наступнiй стадiї – в пiсколовках 

– вода звiльняється вiд важких мiнеральних домiшок (пiсок), що оберiгає

подальшi споруди вiд абразивної дiї пiску. Нарештi, на останнiй стадiї

механiчного очищення в первинних вiдстiйниках видiляють частину

завислих речовин, якi в результатi седиментацiї утворюють осад, зазвичай

званий сирим. Осад, як i покидьки, що знiмаються з ґрат, мiстить, в

основному, легко загниваючi домiшки органiчного характеру. Тому сирої

осад i покидьки передаються в цех обробки осадiв (3) для знешкодження та

стабiлiзацiї. Органiчнi забруднюючi речовини, якi мiстяться в СВ у виглядi

колоїдiв i розчинених речовин, вилучаються на 90-95 % шляхом

бiохiмiчної очистки в цеху бiохiмiчного очищення (2) у спецiальних

спорудах (аеротенки, бiофiльтри, метантенки). Останнiй етап обробки СВ

у цеху знезараження (4) – їх дезiнфекцiя (знезараження) хлором, який

впливає на бактерiальнi органiзми, якi залишилися пiсля бiологiчного,

физичного та додаткового очищення. Для цього служать такi споруди, як

хлоратори, контактнi резервуари.

У даний час поширюється анаеробне очищення СВ. Воно має ряд 

суттєвих недолiкiв, особливо при обробцi концентрованих стокiв: високi 

енерговитрати на аерацiю, необхiднiсть обробки i утилiзацiї надлишкового 

АМ (бiомаси мiкроорганiзмiв), що має дуже низьку водовiддаючу 

спроможнiсть, використання великих площ, великi капiтальнi i 

експлуатацiйнi витрати. Виключити вказанi недолiки аеробних технологiй 

може використання технологiї анаеробного зброджування, яка не вимагає 

витрат на аерацiю i пов'язана з утворенням цiнного енергоносiя – метану. 

Крiм того, в анаеробних процесах утворюється всього до 0,2 кг активної 

бiомаси на кожен кiлограм видаленої БСК, тодi як в аеробних – до 2 кг 

АМ. Менший прирiст бiомаси в анаеробному процесi знiмає проблему 

обробки i утилiзацiї надлишкової бiомаси. 

Анаероби (вiд грецького. an – заперечна частка i аероби), органiзми, 

що здатнi жити i розвиватися за вiдсутностi вiльного кисню i одержуючi 

енергiю для життєдiяльностi розщеплюванням органiчних i неорганiчних 
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речовин. Анаероби дiлять на облiгатнi i факультативнi. 

Облiгатнi (обов'язковi, суворi) анаероби добре розвиваються при 

повнiй вiдсутностi кисню, швидко гинуть при зiткненнi з повiтрям, спори 

стiйкi до кисню. Вони позбавленi ферментних систем, здатних переносити 

водень на вiльний кисень. До облiгатних анаеробiв вiдносяться 

бiфiдобактерiї, що живуть у кишечниках людей i тварин, а також 

маслянокислi i iн. бактерiї, що розвиваються в середовищах, позбавлених 

кисню (глибокi дiлянки рани, дозрiваючий сир, мул донних вiдкладень i 

iн.). Серед багатоклiтинних органiзмiв облiгатнi анаероби не 

зустрiчаються.  

Факультативнi (умовнi) анаероби здатнi розвиватися як без кисню, 

так i в його присутностi. До факультативних анаеробiв вiдносяться як 

мiкроорганiзми (дрiжджi, коки i iн.), так i деякi простi i багатоклiтиннi 

тварини – мешканцi гниючого мулу (вiйковi iнфузорiї, малощетинковi 

черв'яки, молюски i iн.). Вiдношення до кисню у факультативних анаеробiв 

рiзне: розвиток одних йде краще у вiдсутностi кисню, iнших – в його 

присутностi. Це пов'язано з тим, що у багатьох факультативних анаеробiв 

разом з ферментами, здатними переносити водень на рiзнi сполуки (як це 

має мiсце у облiгатних анаеробiв), що легко вiдновлюються, є i ферменти, 

що переносять водень на вiльний кисень. Анаероби широко поширенi в 

природi (у ґрунтi, морськiй водi – на великих глибинах, в донних 

вiдкладеннях i iн.) i грають важливу роль в перетвореннях органiчних i 

неорганiчних речовин. 

При проведеннi бiохiмiчного очищення в анаеробних умовах в 

системi немає зовнiшнiх акцепторiв електронiв, немає молекулярного 

кисню. Не маючи доступу нi до кисню, нi до iнших акцепторiв електронiв 

(нiтрат, сульфат, сiрка i iн.), мiкроби вимушенi використовувати для цього 

вуглець СВ, що приводить до утворення найбiльш вiдновленої з 

вуглецевих сполук, що iснують в природi, – метану. Як донор 

використовується також вуглець органiчних речовин з окисленням його до 

СО2, тобто з хiмiчної точки зору вiдбувається типова реакцiя 

диспропорцiонування, при цьому вуглець з твердої або рiдкої фази 

переходить у газоподiбну. Бiогаз, що отримується в анаеробних умовах, як 

правило, складається з 70-80 % CН4, 20-30 % СО2, незначних кiлькостей 

H2S, N2, Н2, NH3 i CO. 

3.6.4 Сучаснi методи поводження з вiдходами 

Державний класифiкатор вiдходiв України ДК 005-96: вiдходи – це 

будь-якi речовини i предмети, що утворюються в процесi виробництва i 

життєдiяльностi людини або внаслiдок природних або техногенних 

катастроф, якi не мають свого подальшого призначення за мiсцем 

утворення i пiдлягають видаленню або переробцi з метою забезпечення 
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захисту НС i здоров'я людей або з метою повторного їх залучення до 

господарської дiяльностi як матерiально-сировинних або енергетичних 

ресурсiв. 

Класифiкацiя вiдходiв – процес упорядкування даних про вiдходи, 

який включає: 1) iдентифiкацiю вiдходiв вiдповiдно до їх стану, складу i 

властивостей; 2) спiввiдношення з певним процесом утворення i видом 

економiчної дiяльностi; 3) вiднесення до будь-яких iнших систем 

групування, що дiють, або перелiкiв (забруднень, вторинних ресурсiв, 

токсикантiв тощо), категорiй речовин, матерiалiв i iнших об'єктiв; 

4) вiднесення до певних видiв переробки, утилiзацiї i видалення вiдходiв.

Як видно з визначення, залежно вiд цiлей, за якими створюється 

класифiкатор, класифiкацiй вiдходiв, може бути досить багато. 

Наприклад, виробничi вiдходи – це рiзноманiтнi за складом i фiзико-

хiмiчними властивостями залишки сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, 

що утворилися при виробництвi продукцiї або виконаннi робiт, що 

характеризуються потенцiйною споживчою цiннiстю (придатнiстю для 

корисного використання) i що є за своєю природою вторинними 

матерiальними ресурсами, використання яких у матерiальному 

виробництвi вимагає певних додаткових операцiй з метою надання їм 

необхiдних властивостей або чiткої фiксацiї цих властивостей.  

Вiдходи певної продукцiї – це залишки сировини та/або виникаючi у 

ходi технологiчних процесiв речовини i енергi , що не пiддаються 

утилiзацiї. Частина вiдходiв, яка може бути використана в тому ж 

виробництвi, називається зворотними вiдходами. Сюди входять залишки 

сировини та iнших видiв матерiальних ресурсiв, якi утворилися в процесi 

виробництва товарiв (виконання робiт , надання послуг). Через часткової 

втрати деяких споживчих властивостей зворотнi вiдходи можуть 

використовуватися в умовах зi зниженими вимогами до продукту, або з 

пiдвищеною витратою, iнодi вони не використовуються за прямим 

призначенням, а лише в пiдсобному виробництвi (наприклад, автомобiльнi 

вiдпрацьованi масла – для змащення невiдповiдальних вузлiв технiки). При 

цьому залишки сировини та iн матерiальних цiнностей , якi передаються в 

iншi пiдроздiли в якостi повноцiнний сировини, у вiдповiдностi з 

технологiчним процесом, а також попутна продукцiя, що отримується в 

результатi здiйснення технологiчного процесу, до зворотних вiдходiв не 

належать. Вiдходи, якi в рамках даного виробництва не можуть бути 

використанi, але можуть застосовуватися в iнших виробництвах, є 

вторинною сировиною. Вiдходи, якi на даному етапi економiчного 

розвитку переробляти недоцiльно, утворюють безповоротнi втрати, їх 

знешкоджують в разi небезпеки та захоронюють на спецполiгонах . 

Для виробничих вiдходiв видiляють декiлька груп вiдходiв за 

ступенем впливу на людину: 1) небезпечнi вiдходи – фiзичнi, хiмiчнi або 

бiологiчнi характеристики яких можуть створити або створюють значну 
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небезпеку для НС i здоров'я людини, у зв'язку з чим виникає необхiднiсть у 

спецiальних методах i способах поводження з ними; 2) токсичнi вiдходи – 

рiзновид небезпечних вiдходiв, якi при проникненнi всередину органiзму 

через органи дихання, травлення або шкiру справляють отруйливий вплив, 

можуть спричинити затяжнi або хронiчнi захворювання, включаючи 

захворювання раком; 3) радiоактивнi вiдходи. 

Твердi побутовi вiдходи (ТПВ) є специфiчною формою речовинної 

субстанцiї, що утворюється у сферi споживання людиною матерiальних 

благ, тобто це гетерогенна сумiш складного морфологiчного складу, яка 

включає чорнi i кольоровi метали, папiр i текстильнi компоненти, скло, 

пластмаси, що вiдрiзняються за хiмiчним складом та призначенням, 

харчовi i рослиннi залишки, камiння, кiстки, гуму та iн. Вiдмiтними 

особливостями ТПВ вiд iнших субстанцiональних вiдходiв (енергетичних, 

речовинних, iнформацiйних, iнтелектуальних) є: 1) локалiзоване 

просторове розташування; 2) генетично властива їм хiмiчна 

неоднорiднiсть. 

До вiдходiв пiдприємств невиробничої сфери належать вiдходи, якi 

утворюються на пiдприємствах торгiвлi, пiдприємствах громадського 

харчування, ринках, дитячих та навчальних закладах, органiзацiях 

культурної сфери, у готелях, пансiонатах, медичних закладах (за винятком 

вiдходiв небезпечних у санiтарному вiдношеннi), а також в 

адмiнiстративних i громадських закладах, iнститутах, офiсах, банках, на 

поштi, тощо. До ТПВ невиробничої сфери належать також вiдходи, якi 

утворюються на промислових пiдприємства, в тому випадку, коли їх 

збирають в окремi контейнери i не змiшують з виробничими вiдходами.  

Утилiзацiя ТПВ у бiльшостi випадкiв приводить до необхiдностi їх 

роздiлення на компоненти (у процесах очищення, збагачення, вилучення 

цiнних складових) з подальшою переробкою сепарованих матерiалiв 

рiзними методами, або надання їм певного вигляду, що забезпечує саму 

можливiсть утилiзацiї вiдходiв як BMP. Сукупнiсть найпоширенiших 

методiв пiдготовки i переробки ТПВ представлена на схемi (рис. 3.7). 

Пiдготовленi таким чином промисловi вiдходи та їх компоненти 

переходять до стану вторинних матерiальних або енергетичних ресурсiв. 

Решта їх повинна бути iмобiлiзована на вiдповiдних полiгонах. 

Основнi методи поводження з ТПВ за кiнцевою метою можна 

умовно роздiлити на три групи: 1) лiквiдацiйнi (вирiшують в основному 

санiтарно-гiгiєнiчнi завдання); 2) утилiзацiйнi (вирiшують завдання 

економiчнi – використання вторинних ресурсiв); 3) змiшанi. За 

технологiчним принципом методи поводження з ТПВ роздiляють на: 

механiчнi, термiчнi, бiологiчнi, змiшанi. Основними факторами, якi 

обумовлюють вибiр методiв перероблення ТПВ, можуть бути: склад, 

властивостi, кiлькiсть ТПВ, методи їх збирання; мiсцевi умови – наявнiсть 

мiсцевих пiдприємств, якi можуть переробляти окремi компоненти ТПВ; 
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можливiсть використання корисних властивостей компонентiв ТПВ; 

капiтальнi та iншi початковi витрати на впровадження та перероблення 

ТПВ; експлуатацiйнi витрати на перероблення ТПВ з урахуванням 

повернених сум вартостi продуктiв перероблення. 

Рисунок 3.7 – Методи пiдготовки та переробки твердих вiдходiв 

Найбiльшого поширення в Українi отримали наступнi технологiї:  

складування ТПВ на полiгонах або звалищах (лiквiдацiйний бiолого-

механiчний); спалювання ТПВ (лiквiдацiйний термiчний).  

Складування ТПВ на полiгонах або звалищах. Переважна маса ТПВ 

поки складується на смiттєвих звалищах, стихiйних або спецiально 

органiзованих у виглядi «смiттєвих полiгонiв». Це найменш ефективний 

спосiб поводження з ТПВ, так як смiттєвi звалища, якi займають величезнi 

територiї часто родючих земель (для складування 1 т смiття необхiдна 

площа в 3 м2). Переважна бiльшiсть звалищ (вiд 80 до 90 %) працюють у 

режимi перевантаження, з давно порушеними проектними показниками 

щодо обсягiв надходження вiдходiв.  

Полiгони та особливо звалища ТПВ є потужними джерелами 

забруднення всього НС – атмосфери, гiдросфери, ґрунтiв. Полiгон ТПВ є в 

деякому розумiннi «бiохiмiчним реактором» – у його товщi вiдбувається 

утворення значної кiлькостi токсичних фiльтратiв i газiв (а деякi гази ще i 

вибухонебезпечнi), виплiд мух, розвиток хвороботворних мiкроорганiзмiв 
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(дизентерiя, гепатит, туберкульоз, навiть тиф); звалища ТПВ приваблюють 

до себе дрiбних гризунiв та птахiв. Звалища (особливо стихiйнi) здатнi до 

утворення галогенопохiдних, при цьому в атмосферу видiляється велика 

кiлькiсть шкiдливих газiв, здатних до самозагоряння, дiоксинiв, HCl (адже 

в ТПВ мiститься до 10 % пластмас, в тому числi хлорованих полiмерiв) та 

iн. Через рiзноманiття вiдходiв, що надходять на звалища та полiгони, 

оцiнити хiмiчний склад вiдходiв досить складно. Крiм того, на полiгони 

ТПВ надходять рiзноманiтнi промисловi вiдходи, оскiльки нормативними 

документами допускається  їх складування на полiгонах ТПВ в кiлькостi, 

що не перевищує 30 % їх загального об’єму. 

Спалювання ТПВ – ще недавно вважалося перспективним методом 

знищення ТПВ. В даний час рiвень спалювання побутових вiдходiв в 

окремих країнах рiзний. За зарубiжними даними, спалювання смiття 

доцiльно застосовувати в мiстах з населенням не менше 15 тис. жителiв 

при продуктивностi печi близько 100 т/д. З кожної тонни вiдходiв можна 

виробити близько 300-400 кВт∙год електроенергiї. Вартiсть спалювання 

ТПВ на смiттєспалювальних заводах продуктивнiстю 180-1450 т/д складає 

в середньому 18 $/т, найбiльш рентабельна технологiчна схема 

продуктивнiстю 100 тис. т/рiк (300 т/д), розрахована на мiсто з населенням 

300 тис. чол.  

Переваги методу спалювання: 1) зменшення обсягу вiдходiв 

приблизно в 10 разiв; 2) стерилiзацiя залишкiв дiєю високих температур; 

3) зниження собiвартостi за рахунок процесу рекуперацiї утворюваного

тепла. При спалюваннi вiдходiв утворюються димовi гази, зола, шлак i

виробляється теплова енергiя у виглядi пари. Димовi гази пiсля очистки в

електрофiльтрi викидаються через димову трубу (табл. 3.11).

Таблиця 3.11 – Вмiст токсичних домiшок в очищених 

електрофiльтрами димових газах ССЗ 

Компонент Вмiст, мг/м3 

Летюча зола (нетоксичний пил) 120-220

SO2 30-180

NО2 10 -160 

СО 140-250

HCl 10-210

HF 0,07-3,0 

Формальдегiд 0,0007-0,001 

Хлорорганiчнi сполуки 100 -120 

Складнi ефiри (бутилацетат) 1,9-6,4 

Сума карбонових кислот 25-49

Спирти (бутиловий спирт) 11,3-24,8 

Ацетон 0,87-1,85 

Смолистi сполуки 5-0
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Смiттєспалювання забезпечує мiнiмальний вмiст у шлаку i золi 

речовин, що розкладаються, проте воно є джерелом викидiв в атмосферу. 

Дослiдження викидiв, що надходять а атмосферу вiд смiттєспалювальних 

заводiв та установок показали, що склад газової сумiшi становить серйозну 

загрозу для здоров’я населення та НС (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 – Деякi складовi газiв, що вiдходять вiд СЗЗ при 

спалюваннi несортованих ТПВ 

1,4-Дiхлорбензол 19 Нафталiн 37 Пентахлорнiтробензол 

Пiридин 20 2,6-Дiхлорфенол 38 Пронамiд 

Нiтрозодиметiланiл 21 Гексахлорбутадiєн 39 Фенантрин 

2-Пiколiн 22 
1,2,4,5-

Тетпахлорбензол 
40 Антрацен 

Метилметансульфонат 23 Аценафтен 41 Дi-n-бутилфталiн 

2-Фторфенол 24 Аценафтилен 42 Хлоропрен 

Етилметилсульфонат 25 3-Нiтроанiлiн 43 Хризен 

Фенол-d5 26 Пентахлорбензол 44 Пiрен 

Фенол 27 Флуорен 45 Терфiнiл 

Анiлiн 28 Дiетилфталат 46 Бутилфенiлфталат 

2-Хлорофенол 29 Дiфенiламiн 47 Бензо(а)антрацен 

1,3-Дiхлорбензол 30 
2,4-

Дiнiтрофтолуол 
48 Дi-n-октилфталат 

1,4-Дiхлорбензол 31 Дiфенiламiн 49 Бензо(b)флорантрен 

Бензоловий спирт 32 Дiфенiлгiдразин 50 3-Метилхолантрен

Ацетофенон 33 Фенантрин-d10 51 Гексахлорбензол 

Гексахлоретан 34 
2,4,6-

Трибромфенол 
52 4-Амiнобiфенiл

Нiтробензол-d5 35 Фенатрен 53 Пентахлорфенол 

Нафталiн-d8 36 2-Нiтрофенол 54 Iзофорон 

Таким чином, в процесi спалювання, особливо при поступовому 

нагрiваннi, смiттєспалювальнi агрегати перетворюються на «генератори» 

стiйких органiчних забруднювальних речовин, зокрема дiоксинiв та СПАР 

– як у процесi згоряння, так i в процесi охолодження газiв.

Наближений процес утворення стiйких органiчних сполук виглядає 

таким чином: 

а) на початковiй фазi – окислювальний пiролiз складних полiмерiв: 

CnHm + O2 → zCn-xHm-yO 

б) утворення сажi та синтез-газу при бiльш високiй температурi: 

С + H2O → CO + H2

в) синтез нових органiчних сполук  та радикалiв, їх сорбцiя на 

поверхнi часток аерозолiв сажi: 
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CO + H2 → CHx + ПАР(С) + R* 

г) синтез стiйких органiчних сполук, сорбцiя продуктiв на поверхнi 

сажi: 

CO + O2 + ПАР + HCl → дiоксини, дiбензофурани. 

Недолiки смiттєспалювання: 1) знищення цiнних компонентiв; 

2) високий вихiд золи i шлакiв (близько 30% за масою); 3) високий ступiнь

вторинного забруднення НС – при спалюваннi 1 т ТПВ утворюється в

середньому 300 кг шлаку, 30 кг летючої золи i 6 тис. м3 димових газiв, що

мiстять: хлористого водню – 780 мг/м3, фтористого водню – 8 мг/м3,

дiоксиду сiрки – 660 мг/м3, оксидiв азоту – 260 мг/м3, оксиду вуглецю –

400 мг/м3, вуглеводнiв – 300 мг/м3 (в т.ч. токсичних полiциклiчних

ароматичних вуглеводнiв, дiоксинiв, дiбензофуранiв).

Важкi метали осiдають на частинках летючої золи. Їх середнiй вмiст 

(мг/м3): алюмiнiй – 12,05; мiдь – 0,185; цинк – 3,08; свинець – 1,76; кадмiй 

– 0,071; олово – 0,167; хром – 0,044; ртуть – 0,001.

Утворений твердий залишок вiдрiзняється за властивостями вiд 

шлакiв ТЕС високим вмiстом свинцю в рухливiй формi.  

Встановлено, що вмiст кадмiю, свинцю, цинку та олова в кiптявi i 

пилу, що видiляються при спалюваннi твердих горючих вiдходiв, 

змiнюється пропорцiйно вмiсту в смiттi пластмасових вiдходiв. Викиди 

ртутi обумовленi присутнiстю у вiдходах термометрiв, сухих гальванiчних 

елементiв i люмiнесцентних ламп. Найбiльша кiлькiсть кадмiю мiститься в 

синтетичних матерiалах, а також у склi, шкiрi, гумi. Дослiдженнями в 

США виявлено, що при прямому спалюваннi ТПВ велика частина сурми, 

кобальту, ртутi, нiкелю та деяких iнших металiв надходить у газову сумiш 

з негорючих компонентiв, тобто видалення негорючої фракцiї з побутових 

вiдходiв знижує концентрацiю в атмосферi цих металiв. Джерелами 

забруднення атмосфери кадмiєм, хромом, свинцем, марганцем, оловом, 

цинком є в однаковiй мiрi як горюча, так i негорюча фракцiї ТПВ. Суттєве 

зменшення забруднення атмосферного повiтря кадмiєм i мiддю можливо за 

рахунок вiддiлення з горючою фракцiї полiмерних матерiалiв.  

Тому останнiм часом вiдмовилися вiд експлуатацiї 

смiттєспалювальних заводiв. 

Сортування ТПВ. Пiд час сортування ТПВ рекомендується 

проводити механiчний розподiл вiдходiв за їх фiзико-хiмiчними 

властивостями, технiчними складовими, товарними показниками тощо з 

метою пiдготовки ТПВ для їх перероблення, утилiзацiї чи захоронення. 

Сортування доцiльно здiйснювати на сортувальних комплексах iз 

подальшим переробленням. На рис. 3.8 наведена принципова схема 

переробки ТПВ з утилiзацiєю цiнних компонентiв. 

Сортування вiдходiв здiйснюється на смiттєсортувальних 

пiдприємствах (ССП). ССП – промисловi пiдприємства, що обробляють 
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твердi вiдходи виробництва та споживання (як змiшанi, так i зiбранi 

окремо), з метою отримання корисних i цiнних матерiалiв для продажу, або 

подальшої обробки або переробки. Залежно вiд структури i ступеня 

механiзацiї пiдприємства видiляють ручне, механiзоване та 

напiвавтоматичне сортування. Механiзоване сортування здiйснюється з 

використанням системи конвеєрiв, брикетувальних пресiв, дробарок, 

сепараторiв чорних i кольорових металiв, аеросепараторiв.  

Рисунок 3.8 – Принципова схема переробки ТПВ з утилiзацiєю цiнних 

компонентiв 

Брикетування ТПВ. Брикетування ТПВ рекомендується здiйснювати 

на спецiальних пресах з питомим тиском не менше 20 кг/см2. 

Брикетуванню пiдлягають компоненти ТПВ, отриманi або при роздiльному 

зборi вiдходiв, або в результатi сортування загального потоку вiдходiв на 

смiттєсортувальних лiнiях. Ущiльнення сприяє зменшенню займаного 

об’єму в 5-6 разiв i приводить до економiї мiсця при зберiганнi i 

транспортуваннi для подальшої переробки. 

Пiролiз та газифiкацiя ТПВ. Пiролiз та газифiкацiя ТПВ – методи 
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термiчної переробки, альтернатива традицiйному спалюванню. Обидва цi 

методи використовують, щоб термiчно розкласти вiдходи та отримати гази 

з високою теплотворнiстю, якi потiм можна спалити, щоб отримати 

енергiю.  

Пiролiз – спосiб нагрiвання органiчних речовин до вiдносно високих 

температур без доступу повiтря, який супроводжується розкладанням 

високомолекулярних сполук на низькомолекулярнi (рiдку i газоподiбну 

фракцiї), коксуванням i смолоутворенням. В результатi процесу пролiзу 

утворюються газоподiбнi продукти – пар i паливний горючий газ, якi 

можна роздiлити i використовувати в самому процесi термiчної обробки 

ТПВ або поза ним. При цьому викид газоподiбних продуктiв в атмосферу 

рiзко знижується. При пiролiзi утворюються продукти, якi можуть знайти 

застосування в господарськiй дiяльностi: газоподiбне паливо (~ 30-40 %), 

твердий вуглецевий залишок (30-40 %) i смола (20-30 %). В якостi 

побiчного продукту утворюється пiдсмольна вода. Твердий вуглецевий 

залишок (пiрокарбон), в якому вмiст вуглецю складає 30-40 %, 

використовується як замiнник низькосортних графiтiв, заповнювач в 

асфальтобетонних сумiшах, низькосортне паливо, сорбент. Смола 

використовується як паливо, складова асфальтобетонних сумiшей, 

сировина для добування хiмiчних сполук. Пiдсмольна вода 

використовується  як антисептичний засiб, зокрема для просочення шпал. 

Залежно вiд температури реалiзацiї розрiзняють три види пiролiзу: 

1) низькотемпературний, або напiвкоксування (макс. 450-550 °С), для

якого характерний мiнiмальний вихiд газiв, максимальна кiлькiсть смол та

твердих залишкiв; 2) середньотемпературний, або середньотемпературне

коксування (до 800 °С), яке характеризується помiрним виходом газу iз

зменшеною кiлькiстю смол i масла; 3) високотемпературний, або

коксування (900-1050 °С), для якого характерний максимальний вихiд газiв

та мiнiмальна кiлькiсть смол.

З пiдвищенням температури знижується вихiд рiдких i збiльшується 

– газоподiбних продуктiв. Тому низькотемпературний пiролiз зазвичай

проводять для отримання первинної пiролiзної смоли i твердого залишку.

Основне завдання високотемпературного пiролiзу – отримання

високоякiсного пального газу.

Процес пiролiзу є енергозатратним процесом i пiролiзний газ, що

складається вiд 80 % до 98 % з СО, Н2, СН4, СО2 з нижчою теплотою

згоряння 5,4-6,3 МДж/м3, який виробляється при протiканнi процесу,

повнiстю витрачається на пiдтримання необхiдної температури. При цьому

утворюється до 200 кг/т шлаку.

Позитивнi сторони процесу пiролiзу полягають у тому, що

парниковий ефект емiсiї iстотно зменшений, тому що процес вiдбувається

без кисню. Крiм того, менш леткi важкi метали залишаються у коксi, а

бiльш леткi уловлюються в очисних установках i обробляються як
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небезпечнi матерiали. Обсяг енергiї, яка повертається, – приблизно 200-

400 кВт∙год на тонну вiдходiв.  

Для успiшного ходу процесу пiролiзу потрiбно забезпечити певнi i 

незмiннi параметри дiї процесу, такi як температура i тиск, а також 

гомогеннiсть матерiалiв у використовуванiй сировинi. Пiд час процесу 

важко зберiгати спiввiдношення одержуваних продуктiв (гази, смола i 

кокс). Пiролiз не вважається енергоефективним методом, так як багато 

енергiї витрачається на проведення процесу.  

Процес газифiкацiї – це термохiмiчне розкладання органiчної 

речовини на газоподiбнi продукти при неповному окисленнi.  

Сутнiсть газифiкацiї полягає в обробцi речовин, що мiстять вуглець, 

при температурi 600-1100 °С водяною парою, киснем (повiтрям) або 

дiоксидом вуглецю. У результатi вiдповiдно парової, кисневої, 

вуглекислотної або комбiнованої конверсiї вугiлля утворюється сумiш 

новостворених (водень, оксид вуглецю) i вихiдних газiв. Ця сумiш 

(генераторний газ, синтез-газ), що включає продукт неповного окислення 

вугiлля (оксид вуглецю), а також водень, має вiдновний потенцiал i 

використовується як газоподiбне паливо. Синтез-газ може мiстити туман 

рiдких смолянистих речовин, однак його вiдновний потенцiал практично 

виключає наявнiсть в ньому оксидiв сiрки та азоту.  

Генераторний газ, отриманий при газифiкацiї на повiтряному або 

паро-повiтряному дуттi, внаслiдок значного вмiсту азоту має низьку (3,5-

6 МДж/м3) теплоту згоряння. Вiн зазвичай використовується за мiсцем 

отримання в низькотемпературних технологiчних процесах.  

Газ паро-кисневої конверсiї бiльш калорiйний (до 16 МДж/м3),тому 

може застосовуватися як технологiчне паливо для високотемпературних 

печей i транспортується на значнi вiдстанi вiд газогенераторної станцiї. Вiн 

є також цiнною хiмiчною сировиною (вмiст Н2 i СО доходить до 70 %).  

Розрiзняють пряму i зворотну газифiкацiю. 

При прямому способi газифiкацiї дуття подається знизу через отвори 

колосникових грат, а одержуваний генераторний газ забирається зверху, 

вимушено проходячи через весь шар газифiкованої органiчної речовини, 

несучи з собою велику кiлькiсть твердих механiчних частинок i смол, якi 

виходять при термiчному розкладаннi органiчної речовини. Тобто 

генераторний газ при прямому процесi за своєю забрудненiстю i 

неможливiстю очищення до вимог що пред'являються до чистоти газу, 

який працює в двигунах внутрiшнього згоряння, не може застосовуватися 

в газопоршневих електростанцiях. Такий газ без попереднього остудження, 

може застосовуватися тiльки в пароводогрiйних котлах.  

У зворотному процесi газифiкацiї дуття подається в зону горiння, 

вiдбiр генераторного газу йде знизу, при цьому смоли розкладаються на 

горючi газовi складовi. Отриманий генераторний газ при зворотному 

процесi газифiкацiї набагато чистiше, нiж газ, отримуваний при прямому 
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процесi, вiн не мiстить механiчних домiшок i смол i, в результатi, може 

застосовуватися у виглядi палива на електростанцiях.  

Газифiкацiя вiдходiв вигiднiша, нiж пiролiз, бо створює тiльки 

газоподiбнi продукти i дає бiльше енергiї – 500-600 кВт∙год/т вiдходiв. 

Компостування. Термiн «компостування» стосовно ТПВ не зовсiм 

вдалий: по сутi, мова йде про ферментацiю, про стабiлiзацiю органiчних 

компонентiв; стабiлiзований органiчний продукт може бути використаний 

не тiльки в сiльському господарствi (як компост), але i в iнших напрямках - 

для виробництва етанолу, для енергетичного застосування та iн. У рiзних 

країнах з отриманням компосту переробляється не бiльше 5 % ТПВ. Слiд 

зазначити, що через гетерогенний склад вiдходiв пряме компостування 

ТПВ недоцiльно, оскiльки отримуваний компост забруднюється склом i 

важкими металами (останнi мiстяться в небезпечних побутових вiдходах – 

вiдпрацьованих гальванiчних елементах, люмiнесцентних лампах та iн.)  

Вермiкомпостування – метод аеробного компостування з 

використанням дощових хробакiв та iнших безхребетних. Активна 

переробка органiчного матерiалу хробаками, якi пропускають його через 

травний тракт, забезпечує отримання сильно гумованої маси - так званого 

бiогумусу – з високим вмiстом бiогенних елементiв в легкодоступнiй 

формi. Пiд впливом хробакiв процес компостування проходить у 3 рази 

швидше. Компост характеризується великою однорiднiстю i є 

розсипчастим. Пропускаючи через свiй кишечник землю i рослиннi 

залишки, хробаки збагачують ґрунт.  

3.7 Екологiчне проектування та впровадження 

природоохоронних   технологiй 

У загальному сенсi iнвестицiйний природоохоронний проект – будь-

який проект будiвництва нового, реконструкцiї, технiчного переозброєння 

та iн. господарського об'єкту або комплексу, реалiзацiя якого сприятиме 

полiпшенню стану довкiлля, рацiональному використанню природних 

ресурсiв, ресурсо- i енергозбереженню.  

Власне природоохороннi проекти орiєнтованi на створення 

спецiалiзованих природоохоронних потужностей (очисних споруд i 

установок рiзного типу, устаткування для лiквiдацiї i знешкодження 

вiдходiв, запобiгання освiтi або зменшенню кiлькостi вiдходiв i так далi), 

модернiзацiю, впровадження нових технологiй уловлювання шкiдливих 

речовин.  

Екологiчний ефект формується за рахунок зниження навантаження 

на повiтря i водний басейни, скорочення площ, зайнятих вiдходами, 

зменшення забруднення земель, зниження i лiквiдацiї iнших шкiдливих дiй 

(шум, радiацiя, електромагнiтнi випромiнювання та iн.).  
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Специфiка цiєї групи проектiв – їх витратний характер. Вони 

орiєнтованi на бюджетнi фiнансовi кошти, засоби екологiчних фондiв, 

гранти, засоби мiжнародної технiчної допомоги. Фiнансовi кошти для цих 

проектiв можуть бути наданi на безвiдплатнiй або поворотнiй основi. 

Позики можуть бути наданi тим пiдприємствам, якi забезпечують 

зворотнiсть засобiв за рахунок основного виробництва. 

Перелiк основних прородоохонних заходiв 

1. Охорона i рацiональне використання водних ресурсiв

1.1. Будiвництво головних i локальних очисних споруд для СВ

пiдприємств з системою їх транспортування. 

1.2. Впровадження систем оборотного i безстiчного водопостачання 

усiх видiв. 

1.3. Здiйснення заходiв для повторного використання скидних i 

дренажних вод, полiпшення їх якостi, що не викликають побiчної 

негативної дiї на iншi природнi середовища i об'єкти : акумулюючi 

мiсткостi, вiдстiйники, споруди i пристрої для аерацiї вод, бiологiчнi 

iнженернi очиснi споруди, бiологiчнi канали, екрани. 

1.4. Будiвництво дослiдних установок i цехiв, пов'язаних з розробкою 

методiв очищення стiчних вод i переробкою рiдких вiдходiв i кубiв iз 

залишкiв. 

1.5. Реконструкцiя або лiквiдацiя накопичувачiв вiдходiв. 

1.6. Створення i впровадження автоматичної системи контролю за 

складом i об'ємом скидання стiчних вод. 

2. Охорона повiтряного басейну

2.1. Установка газопиловловлюючих пристроїв, призначених для

уловлювання i знешкодження шкiдливих речовин з газiв, що вiдходять вiд 

технологiчних агрегатiв i з вентиляцiйного повiтря перед викидом в 

атмосферу. 

2.2. Будiвництво дослiдно-промислових установок i цехiв по 

розробцi методiв очищення газiв, що вiдходять, вiд шкiдливих викидiв в 

атмосферу. 

2.3. Оснащення двигунiв внутрiшнього згорання нейтралiзаторами 

для знешкодження газiв, що вiдпрацювали, створення станцiй (служб) 

регулювання двигунiв автомобiлiв з метою зниження токсичностi газiв, що 

вiдпрацювали, систем зниження токсичностi газiв, що вiдпрацювали, 

створення i впровадження присадок до палив, знижуючу токсичнiсть i 

дымность газiв та iн., що вiдпрацювали 

2.4. Створення автоматичних систем контролю за забрудненням 

атмосферного повiтря, оснащення стацiонарних джерел викиду шкiдливих 

речовин в повiтряний басейн приладами контролю, будiвництво, 

придбання i оснащення лабораторiй по контролю за забрудненням 

атмосферного повiтря. 
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2.5. Установка пристроїв по дожигу i iнших методах доочистки 

хвостових газiв перед безпосереднiм викидом в атмосферу. 

2.6. Оснащення установками для утилiзацiї речовин з газiв, що 

вiдходять. 

2.7. Придбання, виготовлення i замiна паливної апаратури при 

перекладi на спалювання iнших видiв палива або полiпшення режимiв 

спалювання палива. 

3. Використання вiдходiв виробництва i споживання

3.1. Будiвництво смiттєпереробних i смiттєспалювальних заводiв, а

також полiгонiв для складування побутових i промислових вiдходiв. 

3.2. Придбання i впровадження установок, устаткування i машин для 

переробки, збору i транспортування побутових вiдходiв з територiї мiст i 

iнших населених пунктiв. 

3.3. Будiвництво установок, виробництв, цехiв для отримання 

сировини або готової продукцiї з вiдходiв виробництва. 

4. Екологiчна просвiта, пiдготовка кадрiв

4.1. Робота по екологiчному утворенню кадрiв.

5. Науково-дослiднi роботи

5.1. Розробка експрес-методiв визначення шкiдливих домiшок в

повiтрi, водi, грунту. 

5.2. Розробка нетрадицiйних методiв i високоефективних систем i 

установок для очищення газiв промислових пiдприємств, що вiдходять, 

утилiзацiї вiдходiв. 

5.3. Розробка технологiчних процесiв, устаткування, приладiв i 

реагентiв, що забезпечують глибоку переробку сировини з утилiзацiєю 

вiдходiв, що утворюються. 

5.4. Вдосконалення методiв знешкодження твердих побутових 

вiдходiв з метою запобiгання попаданню в природнi середовища важких 

металiв i ксенобiотикiв. 

5.5. Проектно-дослiдницькi i дослiдно-конструкторськi роботи iз 

створення природоохоронного устаткування, установок, споруд, 

пiдприємств i об'єктiв, прогресивної природоохоронної технологiї методiв i 

засобiв захисту природних об'єктiв вiд негативного впливу. 

3.8 Норми, методи контролю та ефективностi природоохоронних 

технологiй 

До природоохоронних заходiв вiдносяться усi види господарської 

дiяльностi, спрямованi на зниження або лiквiдацiю негативної 

антропогенного впливу на НПС, збереження, полiпшення i рацiональне 

використання природно-ресурсного потенцiалу. Таких заходiв належить, 

наприклад, будiвництво i експлуатацiя очисних споруд i пристроїв; 

розвиток маловiдходних i безвiдходних технологiчних процесiв i 
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виробництв; розмiщення пiдприємств i систем транспортних потокiв з 

урахуванням екологiчних вимог; проведення робiт по рекультивацiї 

земель, боротьбi з ерозiєю ґрунтiв, охоронi i вiдтворенню флори i фауни, 

охоронi надр i рацiональному використанню мiнеральних ресурсiв i iн.  

Природоохороннi заходи повиннi забезпечувати: 1) дотримання 

нормативних вимог до якостi довкiлля, що вiдповiдають iнтересам охорони 

здоров'я людей i охорони довкiлля з урахуванням перспективних змiн, 

обумовлених розвитком виробництва i демографiчними зрушеннями; 

2) отримання максимального економiчного ефекту вiд полiпшення стану

довкiлля, збереження i рацiональнiшого використання природних ресурсiв.

Ефективнiсть природоохоронних заходiв на рiзних рiвнях оцiнюють 

за допомогою екологiчних, соцiальних i економiчних показникiв-

результатiв. 

Екологiчний результат полягає в зниженнi негативного впливу на 

довкiлля i полiпшеннi його стану, скорочення обсягiв забруднення, що 

надходять у НПС i рiвня його забруднення (концентрацiї шкiдливих 

речовин у водоймах, атмосферi, рiвень шуму, радiацiї i тощо), а також у 

збiльшеннi кiлькостi i полiпшеннi якостi придатних до використання 

земельних, лiсових, водних ресурсiв i атмосферного повiтря. 

Соцiальний результат полягає в полiпшеннi умов життя населення, 

пiдвищеннi ефективностi громадського виробництва, збiльшеннi 

нацiонального багатства країни. Соцiальнi результати виражаються в 

полiпшеннi фiзичного здоров'я населення, скорочення захворюваностi, 

збiльшеннi тривалостi життя i перiоду активної дiяльностi, полiпшеннi 

умов працi i вiдпочинку; пiдтримцi екологiчної рiвноваги, включаючи 

збереження генетичного фонду; збереженнi естетичної цiнностi природних 

ландшафтiв, пам'ятникiв природи, заповiдних зон i iнших територiй, що 

охороняються; створеннi сприятливих умов для росту творчого потенцiалу 

особи, розвитку культури i морального вдосконалення людини. Можлива 

лише неповна оцiнка соцiальних результатiв в грошовiй формi. Наприклад, 

можна визначити прирiст валового продукту i нацiонального доходу в 

результатi збiльшення перiоду активної дiяльностi населення, але не можна 

в грошовiй формi визначити соцiальнi результати пiдтримки екологiчної 

рiвноваги, морального вдосконалення людини i тому подiбне. Соцiальний 

результат, який можна виразити в грошовiй формi, називається соцiально-

економiчним. 

Економiчний результат виражається в грошовiй формi i полягає в 

зниженнi або запобiганнi втратам природних ресурсiв, живої i громадської 

працi, у виробничiй i невиробничiй сферах i у сферi особистого 

споживання. 

При економiчному обґрунтуваннi природоохоронних заходiв 

економiчнi результати зiставляються з витратами на їх здiйснення. За 

необхiдностi, враховується чинник часу. Тому показники економiчної 
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ефективностi природоохоронних заходiв для довгострокових i 

короткострокових проектiв розрiзняються. 

При аналiзi короткострокового природоохоронного заходу 

розглядаються такi показники: 

1. Показник економiчної ефективностi, Е

З

Р
Е = ,   (3.1) 

Р – економiчний результат вiд впровадження природоохоронного

заходу, грн; 

З – витрати на проведення природоохоронного заходу, грн. 

ДУР += ,   (3.2) 

 де У – величина вiдверненого економiчного збитку вiд 

забруднення НС, грн: 

21 УУУ −= ,   (3.3) 

1У – розрахункова величина збитку до проведення 

природоохоронного заходу, грн/рiк; 

2У – величина збитку НС пiсля проведення природоохоронного 

заходу, грн/рiк; 
Д – додатковий прибуток, що отримується пiсля впровадження 

заходу, грн/рiк. 

Витрати на проведення природоохоронного заходу розраховуються 

за формулою: 

KЕCЗ н += ,     (3.4) 

C – величина рiчних експлуатацiйних витрат на проведення 

природоохоронного заходу, грн.; 

K – величина капiтальних витрат на проведення заходу, грн;

нE – нормативний коефiцiєнт ефективностi капiтальних вкладень:

пргн ЕЕЕЕ ++= ,         (3.5) 

де гЕ – гарантована норма прибутковостi вкладень в комерцiйний

банк; 
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рЕ – додаткова страхова норма, що враховує ризик вкладень в 

проект;

пЕ – мiнiмальна гранична норма прибутковостi вкладень.

Отже,  

KЕC

Д)УУ(

З

Р
Е

н +

+−
== 21 ,   (3.6) 

Захiд вважається ефективним, якщо 1E . 

2. Чистий економiчний ефект вiд проведення природоохоронних

заходiв, R: 

)KЕC()Д)УУ((ЗРR н +−+−=−= 21 .  (3.7) 

3. Загальна ефективнiсть капiтальних вкладень в природоохоронний

захiд, Ер: 

K/)CР(Eр −= ,   (3.8) 

тобто спiввiдношення рiчного повного економiчного ефекту вiд заходу з 

вирахуванням експлуатацiйних витрат до величини капiтальних вкладень. 

Для довгострокових природоохоронних заходiв при розрахунку 

економiчної ефективностi необхiдно враховувати чинник часу. При 

економiчнiй оцiнцi їх ефективностi можна використовувати такi 

показники. 

1. Чистий дисконтований дохiд – розраховується як рiзниця мiж

припливами i вiдтоками грошових коштiв за кожен рiк реалiзацiї проекту, 

помножений на вiдповiдний коефiцiєнт дисконтування i пiдсумований по 

усiх роках життя проекту. 

 −= )ЗР(ЧДД ,    (3.9) 

де Р– приплив грошових коштiв, грн; 

З – вiдтiк грошових коштiв, грн;

 – коефiцiєнт дисконтування:

n
n )T( −+= 1 ,    (3.10) 


=

−+=
n

i

n)T(
1

1 ,   (3.11) 

де  n– порядковий номер року реалiзацiї природоохоронного заходу; 

T  – ставка дисконтування. 
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2. Iндекс рентабельностi – PI:

  =  З/PPI .       (3.12) 

3. Термiн окупностi iнвестицiй – DPP:








=





Р

З
DPP .   (3.13) 

Показник є кiлькiстю рокiв, впродовж яких капiтальнi вкладення в 

проект будуть компенсованi за рахунок що поступає вiд реалiзацiї проекту 

припливiв. 

3.9 Бiологiчна безпека сучасних технологiй 

Iснують рiзнi визначення поняття бiологiчна безпека. Пов’язано це з 

тим, що проблема бiобезпеки є дуже широкою i неможливо коротко 

сформулювати її суть. Загалом пiд бiобезпекою розумiють великий 

комплекс заходiв, який спрямований на попередження чи зменшення 

впливу бiологiчних та/або iнших шкiдливих факторiв, джерелом яких є 

об’єкти бiологiчного походження, як безпосередньо на органiзм людини, 

так i опосередковано – шляхом впливу на навколишнє середовище. Iншi 

типовi визначення наведенi нижче. 

Бiологiчна безпека (бiобезпека) – це система правил та заходiв, що 

запобiгають або зменшують ризики несприятливого впливу факторiв 

бiологiчного походження на здоров’я населення та довкiлля. 

Бiологiчна безпека – стан середовища життєдiяльностi людини, при 

якому вiдсутнiй негативний вплив його чинникiв (бiологiчних, хiмiчних, 

фiзичних) на бiологiчну структуру i функцiю людської особи в 

теперiшньому i майбутнiх поколiннях, а також вiдсутнiй незворотнiй 

негативний вплив на бiологiчнi об'єкти природного середовища (бiосферу) 

та сiльськогосподарськi рослини i тварини (Закон України «Про державну 

систему бiобезпеки…», 2007). 

Також видiляють поняття бiологiчної захищеностi – виключення 

навмисного чи ненавмисного небезпечного впливу на людей, тварин i 

рослин вiд науково-дослiдницьких робiт i збудникiв особливо небезпечних 

iнфекцiй, а також попередження використання зi зловмисними намiрами 

досягнень сучасних бiотехнологiй – у першу чергу генної iнженерiї та 

синтетичної бiологiї, а також генетично модифiкованих органiзмiв. Також 

бiозахищенiсть вiдноситься i до безпечного зберiгання i перемiщення, 

обробки i використання живих змiнених органiзмiв, якi мають новi 

комбiнацiї генетичного матерiалу. 
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Проблема бiологiчної безпеки викликає все бiльшу тривогу у 

населення, полiтикiв i учених у зв'язку з реальним ростом бiологiчних 

загроз (табл. 3.13).  

Таблиця 3.13 – Бiологiчнi чинники дестабiлiзацiї бiобезпеки 

№ Найменування чинника 

1. 1Масовi спалахи особливо небезпечних iнфекцiй, нових i знову 

виникаючих iнфекцiй людини i тварин. 

Наявнiсть/активiзацiя природних резервуарiв зоонозних iнфекцiй, 

якi є джерелом виникаючих iнфекцiй людини (останнiми роками - 

вiрус Захiдного Нiлу, Торс-коронавiрус, вiрус грипу птахiв пiдтипiв 

H5N1, H9N2, H7N7 та iн.) 

Соцiально значимi i актуальнi для охорони здоров'я патогени 

людини (гепатити А, В, З, туберкульоз, Вiл-iнфекцiя, кiр, паротит, 

краснуха, вiтряна вiспа, ентеровiруси, коронавiруси, ротавiруси, 

ентеропатогеннi бактерiї тощо) 

2. 2Проведення генно-iнженерних робiт без належної експертизи або 

контролю їх безпеки. 

Ризик створення патогенiв зi змiненими властивостями або 

принципово нових патогенiв з незвичайними властивостями. 

Загроза виникнення нових iнфекцiйних захворювань i їх 

епiдемiчного (пандемiчного) поширення 

3. 3Iнтродукцiя (випуск) генетично модифiкованих органiзмiв (ГМО) в 

довкiлля з невстановленими механiзмами впливу на екосистеми. 

4. 4Застосування генетично модифiкованих продуктiв харчування. 

В умовах вiдсутностi контролю їх застосування i достатнiх доказiв 

їх нешкiдливостi може виникнути загроза порушень iмунної 

системи, генетичного апарату, а також iнших органних порушень 

5. 5Зростаюче число бiологiчно небезпечних дослiдницьких або 

бiотехнологiчних промислових об'єктiв з гранично допустимими 

або вичерпаними технологiчними ресурсами, застарiлим 

устаткуванням 

Основними джерелами виникнення бiологiчних загроз є: 1) епiдемiї 

та спалахи iнфекцiйних захворювань людини; 2) епiзоотiї (висока 

захворюванiсть серед тварин); 3) епiтофiтiї (розповсюдження iнфекцiйного 

захворювання рослин на значних територiях); 4) аварiї на бiологiчно 

небезпечних об’єктах; 5) природнi резервуари патогенних мiкроорганiзмiв; 

6) транскордонне перенесення патогенних мiкроорганiзмiв, представникiв

флори i фауни, небезпечних для екологiчних систем; 7) диверсiї на

бiологiчно небезпечних об’єктах; 8) бiологiчний тероризм; 9) застосування

бiологiчної зброї державою.
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Першi шiсть джерел виникнення бiологiчної загрози вiдносяться до 

ненавмисних, тодi як зазначенi у пунктах 7-9 – до навмисних. 

Окремо визначається проблема бiологiчної загрози, пов’язана з 

бiологiчним тероризмом та використанням бiологiчної зброї. 

Наведеми деякi данi щодо iнфекцiйних захворювань: за даними 

ВООЗ у свiтi смертнiсть вiд iнфекцiйних захворювань в останнi роки 

становить до 14 млн. осiб щорiчно; перша пандемiя чуми – «чума 

Юстинiана» (531-580 рр.н.е.) – померло близько 100 млн. людей; охопила 

всi вiдомi на той час країни; друга пандемiя чуми – «чорна смерть» (1347–

1407 рр.) – померло близько 25 млн. людей, що становило чверть 

тодiшнього населення Європи; вiд пандемiї грипу («iспанки») в 1918 роцi 

померло до 50 млн. людей; за час 7-ї пандемiї холери (з 1961 по 2005 р.), на 

земнiй кулi зареєстровано понад 5 млн. її випадкiв, з яких бiльше 200 тис. 

закiнчилися летально; близько 50 млн. населення планети ураженi 

ВIЛ/СНIД; до 300 млн. населення щорiчно хворiють на малярiю (до 3 млн. 

помирають); кiлькiсть хронiчних носiїв HCV (вiрусу гепатиту С) 

знаходиться в межах вiд 170 млн. до 1 млрд. людей; рiвень захворюваностi 

на внутрiшньолiкарнянi iнфекцiї (ВЛI) складає в середньому у свiтi 8,4 % 

(данi ВООЗ). У Європейських країнах ВЛI переносять 3-10 % пацiєнтiв 

стацiонарiв, а у вiддiленнях iнтенсивної терапiї частота ВЛI зростає до 

20 %. У США летальнiсть вiд ВЛI займає 4 мiсце в загальнiй структурi 

летальностi вiд усiх хвороб (пiсля серцево-судинних, онкологiчних та 

iнсультiв). За статистикою 1/3 хворих, померлих пiсля операцiї, – 

вмирають через ВЛI. 

На 1000 проведених хiрургiчних операцiй в окремих країнах 

реєструється: 108 випадкiв ускладнень через ВЛI у Фiнляндiї; 

76,93 випадкiв ускладнень через ВЛI – в Австралiї; 67 випадкiв ускладнень 

через ВЛI – в Англiї; 1,1 випадкiв ускладнень через ВЛI – в Росiї;  0,2 – 

0,8 випадкiв ускладнень через ВЛI – в Українi. 

За даними Нацiональної доповiдi (2012), серед усiх iнфекцiйних 

хвороб, що реєструються в Українi, найбiльш поширеними є: грип та iншi 

iнфекцiйнi захворювання дихальних шляхiв, вiрус гепатиту, гострi кишковi 

захворювання, туберкульоз, ВIЛ/СНIД тощо. 

Такi захворювання є значними бiозагрозами, бо можуть принести 

великi економiчнi i соцiальнi збитки, оскiльки вражають велику кiлькiсть 

населення i суттєво позначаються на станi здоров'я людей, тварин i, 

зрозумiло, на економiцi всiєї країни. Iснують бiозагрози у виглядi неякiсної 

їжi i питної води, чи неякiсних медикаментiв, або рiзних iнтоксикантiв, що 

знаходяться у НС, наприклад, залишки бiопрепаратiв, iнсектициди i 

пестициди, важкi метали, або радiонуклiди. Їх проникненням до продуктiв 

харчування, до питної води може бути вкрай шкiдливим для органiзмiв 

людей та тварин. 
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До бiозагроз також вiдноситься свiдоме, чи несвiдоме створення 

небезпечних мiкроорганiзмiв чи токсинiв або бiологiчно-активних речовин 

при проведеннi бiологiчних дослiджень, при бiотехнологiчнiй дiяльностi 

або у фармацевтичнiй чи харчовiй промисловостi. Свiдоме створення або 

використання бiозагроз проти людей, тварин чи рослин є основою 

бiотероризму.  

Бiобезпека, в першу чергу, стосується виникнення i боротьби iз 

захворюваннями, якi викликаються особливо небезпечними патогенами, а 

також фiзичного збереження колекцiй цих патогенiв, щоб унеможливити 

їхнє навмисне (бiотероризм) чи ненавмисне розповсюдження поза межами 

мiсць збереження. Колекцiї особливо небезпечних патогенiв (наприклад, 

чуми, сибiрки, холери тощо) знаходяться на територiї України у певних 

установах Мiнiстерства охорони здоров'я, Державного комiтету 

ветеринарної медицини та в Українськiй академiї аграрних наук. 

3.9.1 Заходи щодо забезпечення бiобезпеки в Українi та свiтi 

Проблема забезпечення бiобезпеки сучасних технологiй є однiєю з 

найважливiших проблем iснування людства. Основнi вимоги щодо 

забезпечення бiологiчно безпечного iснування людини знайшли своє 

вiдображення в багатьох мiжнародних конвенцiях. 

Одним з перших документiв по забезпеченню бiологiчної безпеки 

мiжнародна спiльнота прийняла Конвенцiю про охорону бiологiчного 

рiзноманiття (1992 р.) i Картахенський протокол з бiобезпеки. Країни, що 

приєднуються до таких мiжнародних документiв, формують вiдповiдну 

власну законодавчу i нормативно-правову базу. Верховна Рада України 

29 листопада 1994 р. прийняла Закон України "Про ратифiкацiю Конвенцiї 

про охорону бiологiчного рiзноманiття" за № 257/94-ВР.  

Картахенский Протокол по бiобезпецi, прийнятий в 1999 р. на 

конференцiї в колумбiйському мiстi Картахена-де-Iндiас, – це мiжнародна 

угода про заходи i процедури, необхiднi для безпечного перемiщення, 

переробки i застосування продуктiв сучасної бiотехнологiї. Через 

розбiжностi сторiн остаточний варiант Протоколу по бiобезпецi був 

прийнятий в 2000 р. в Монреалi. Україна ратифiкувала цей Протокол 

12.09.2002 р. 

Протокол розглядає такi питання як трансграничне перемiщення, 

транзит, обробка i використання усiх живих змiнених органiзмiв (живi 

змiненi органiзми – ЖЗО або ГМО), якi можуть чинити несприятливу дiю 

на збереження i стiйке використання бiологiчної рiзноманiтностi, з 

урахуванням також ризику для здоров'я людини. Протокол сприяє 

бiобезпецi за допомогою створення правил i процедур по безпечнiй 

передачi, обробцi i використанню ГМО, особливо фокусуючись на 

трансграничних перемiщеннях ГМО. Вiн передбачає ряд процедур, в тому 
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числi для ГМО, призначених для навмисної iнтродукцiї в довкiлля; для 

ГМО, призначених для безпосереднього використання в їжу або в якостi 

корму, або для обробки. Сторони Протоколу повиннi гарантувати, що 

ГМО оброблятимуться, упаковуватимуться i перевозитимуться з 

дотриманням умов безпеки. 

У Концепцiї бiологiчної безпеки держав-учасникiв Спiвдружностi 

Незалежних Держав сформульованi загальнi положення, принципи, 

завдання i прiоритетнi напрями, що мають засадниче значення для 

забезпечення бiологiчної безпеки держав-учасникiв Спiвдружностi 

Незалежних Держав. Документ може бути покладений в основу 

мiждержавної взаємодiї у сферi бiологiчної безпеки як складова частина 

стратегiї колективного захисту вiд бiологiчних загроз, необхiдного в 

повсякденнiй дiяльностi компетентних органiв громадської охорони 

здоров'я i державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду, i в дiяльностi 

їх в надзвичайних ситуацiях.  

Загальнi положення: 

1. Проблеми запобiгання бiологiчним загрозам нинi є прiоритетними

для свiтової спiльноти. Необхiдно повною мiрою оцiнювати реальнiсть i 

ступiнь небезпеки, що виходить вiд бiологiчних загроз, i використовувати 

усi можливостi i ресурси для вжиття заходiв по їх попередженню i 

лiквiдацiї.  

2. Бiологiчна безпека держав-учасникiв Спiвдружностi Незалежних

Держав може бути досягнута проведенням єдиної полiтики по 

забезпеченню загальної безпеки держав i реалiзацiї заходiв економiчного, 

полiтичного, органiзацiйного характеру, що вiдповiдають iснуючим i 

потенцiйним видам внутрiшнiх i зовнiшнiх бiологiчних загроз.  

3. Основу необхiдного рiвня захищеностi вiд бiологiчних загроз

складає адекватна система правових норм, що регулюють стосунки у сферi 

безпеки, погоджена дiяльнiсть органiв державної влади i управлiння в цiй 

областi, а також дiяльнiсть органiв забезпечення безпеки, включаючи 

систему громадської охорони здоров'я i державного санiтарно-

епiдемiологiчного нагляду i дiєву систему органiв контролю за їх 

дiяльнiстю.  

4. Стан бiологiчної безпеки держав знаходиться в загальному зв'язку

з рiшенням проблем наукової, нормативно-методичної, кадрової, 

матерiально-технiчної оснащеностi громадської охорони здоров'я i системи 

державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду, наявнiстю в iснуючiй 

iнфраструктурi охорони здоров'я резервiв для роботи в надзвичайних 

ситуацiях у виглядi планiв дiй, погоджених з iншими державними 

структурами, пiдготовлених кадрiв, нових технологiй, засобiв i методiв 

колективного i iндивiдуального захисту, розроблених заходiв по лiквiдацiї 

наслiдкiв реалiзацiї небезпечний бiологiчний загрози.  
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«Конвенцiя про права людини i бiомедицину», прийнята Радою 

Європи в 1997 p., констатує наявнiсть серйозної небезпеки, що геном 

людини може пiдлягати навмиснiй змiнi для отримання людей або цiлих 

груп, надiлених особливими характеристиками i необхiдними якостями. 

Щоб вiдвернути подiбну загрозу, у кожному випадку будь-яке втручання, 

що має на метi видозмiнити геном людини, має проводитися лише з 

профiлактичною, дiагностичною або терапевтичною метою. Втручання, 

спрямоване на модифiкацiю генетичних характеристик, не пов'язаних iз 

хворобою або нездужанням, заборонено. Оскiльки в наш час генна терапiя 

соматичної клiтини ще перебуває в стадiї дослiдження, то застосовувати її 

можна лише в тому разi, якщо вона вiдповiдає стандартам захисту. 

Втручання, що має на метi внести будь-якi змiни в геном нащадкiв, 

заборонено. Тому, зокрема, не дозволяються генетичнi модифiкацiї 

сперматозоїда або яйцеклiтини з метою заплiднення. Проводити медичнi 

дослiдження з метою внесення генетичних змiн у сперматозоїд або 

яйцеклiтину, не пов'язанi з вiдтворенням потомства, дозволяється тiльки в 

штучних умовах зi схвалення вiдповiдного органа, що займається 

питаннями етики або управлiння. У зв'язку з непередбачуванiстю наслiдкiв 

перенесення генетичного матерiалу в статевi клiтини, у бiльшостi 

регламентуючих документiв на мiжнародному рiвнi iснує заборона на 

проведення такого роду випробувань. Забороняючи генну терапiю 

статевих клiтин, Конвенцiя не виключає втручання з соматичною метою, 

що, як зазначалося вище, також може мати небажанi побiчнi ефекти по 

лiнiї зародкової клiтини. 

Заходи по забезпеченню бiологiчної безпеки i бiологiчної 

захищеностi включають у себе: лiцензування на володiння матерiалами i 

обладнанням та на дослiдницьку роботу; вимоги до наявностi досвiду та 

професiйних знань; перевiрка надiйностi персоналу; облiк персоналу, який 

має доступ до бiологiчних матерiалiв; класифiкацiя бiологiчних матерiалiв 

згiдно притаманним їм факторам ризику; фiзичнi вимоги до 

iнфраструктури системи; класифiкацiї ризику для бiологiчних матерiалiв; 

органiзацiйнi заходи по забезпеченню безпечного поводження з 

мiкроорганiзмами у вiдповiдностi з рiзними групами ризику, включаючи 

обмежений доступ до чутливих матерiалiв на основi принципу 

необхiдностi для роботи; безпечне зберiгання мiкроорганiзмiв i токсинiв у 

вiдповiдностi з класифiкацiєю груп ризику; документальний облiк робочих 

процедур; дозвiл на перемiщення матерiалiв лише мiж лiцензованими 

об’єктами i з використанням лiцензованими чи iншими компетентними 

органами. 

Правове регулювання питань бiобезпеки в України здiйснюється на 

основi таких нормативно-правових актiв: Закон України «Про державну 

систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та 

використаннi генетично модифiкованих органiзмiв» (31.05.2007); Наказ 
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МОЗ України «Про удосконалення функцiонування системи iндикацiї 

бiологiчних патогенних агентiв» (21.03.2003); Наказ МНС України «Про 

затвердження Методичних рекомендацiй щодо органiзацiї заходiв 

бiологiчного захисту особового складу пiдроздiлiв Оперативно-

рятувальної служби цивiльного захисту при лiквiдацiї надзвичайних 

ситуацiй та їх наслiдкiв в осередках бiологiчного зараження» (12.10.2009) 

та iншi. 

3.9.2 Екологiчнi аспекти використання генно-модифiкованих 

органiзмiв 

Протягом останнiх рокiв найбiльшого поширення в суспiльствi 

набули iншi продуценти генної iнженерiї – генетично-модифiкованi 

органiзми (органiзми, до геному яких за допомогою методiв генетичної 

iнженерiї iнтродуковано функцiонуючi стороннi гени або дiлянки ДНК), 

добре вiдомi за своєю скороченою назвою – «ГМО».  

ГМО – це органiзм, генотип якого було змiнено за допомогою 

методiв генної iнженерiї. Генетичнi змiни, як правило, здiйснюються в 

наукових та сiльськогосподарських цiлях. Генетична модифiкацiя 

вiдрiзняється вiд природного та штучного мутагенезу саме направленою 

змiною генотипу. При цьому генетичний матерiал переносять з одного 

органiзму в iнший, використовуючи технологiю рекомбiнантних ДНК . 

Якщо при цьому ДНК, яку переносять, походить з iншого виду, отриманi 

органiзми називають транс генними. 

Саме ГМО та їхнi компоненти активно застосовуються пiд час 

виготовлення продуктiв харчування, рiзноманiтних сiльськогосподарських 

товарiв, лiкувальних та побутових засобiв. I саме використання ГМО пiд 

час виробництва даної продукцiї породжує найбiльше дискусiй у 

суспiльствi. Адже низка дослiджень, проведених ученими в частинi 

застосування згаданих товарiв, свiдчить i про негативнi наслiдки їх 

уживання та використання, i про можливу загрозу, яку вони можуть 

становити для бiологiчної безпеки населення планети, оскiльки пiд 

впливом ГМО, нiбито, знищуються усталенi екосистеми та вiдбувається 

руйнування людського генофонду. Так, вiдомо, що вживання деяких видiв 

сiльськогосподарської продукцiї, котра мiстить ГМО (зокрема, певних 

сортiв кукурудзи, сої, цукрового буряку), впливає на репродуктивну 

функцiю людини, а потрапляння продуктiв побутової хiмiї зi вмiстом ГМО 

до ґрунту та водойм негативно позначається на життєдiяльностi ссавцiв, 

бджiл та риб.   

Трансформацiя рослин за допомогою штучних синтезованих генiв чи 

мiнi-хромосом, якi дають змогу переносити цiлi "блоки" генетичної 

iнформацiї, створює можливiсть формування нових, синтетичних 

органiзмiв, що, в свою чергу, вiдразу порушує питання бiобезпеки генно-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%94%D0%9D%D0%9A
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iнженерної дiяльностi, розширюючи коло етичних питань у дискусiях про 

мiсце, значення i роль сучасних бiотехнологiй. 

Продукцiя, що мiстить ГМО, почала з'являтися у продажу в рiзних 

країнах свiту з середини 90-х рокiв минулого столiття. Але, на вiдмiну вiд 

США, де такi товари частiше всього не маркувалася, а, отже, 

безперешкодно потрапляли й до багатьох iнших держав, уключаючи 

країни колишнього СРСР, у Захiднiй та Пiвнiчнiй Європi одразу ж дуже 

прискiпливо поставилися до цiєї продукцiї. Уряди держав даних регiонiв 

вимагали надання iнформацiї про ГМО-походження продуктiв та можливi 

ризики, що iснують для споживачiв при їхньому вживаннi. Керуючись 

вимогами мiжнародних бiоетичних стандартiв, постачальники мали 

ретельно роз'яснювати населенню, чим саме може загрожувати 

споживання продуктiв харчування, лiкарських препаратiв або iншої 

продукцiї, що мiстить ГМО чи їх компоненти. 

Реагуючи на вимоги деяких країн-членiв (зокрема Францiї та 

Нiмеччини), Європейський Союз iмплементував до свого законодавства 

мiжнароднi стандарти бiоетики в частинi забезпечення бiобезпеки, 

пов'язаної iз застосуванням ГМО та їх компонентiв, розробивши на їх 

основi європейськi стандарти обiгу продукцiї iз вмiстом ГМО та їх 

компонентiв на територiї своїх країн-членiв i використання ГМО у 

вiдкритих та закритих системах; регламентувавши дiяльнiсть, пов'язану з 

використанням, поширенням, збутом, експортом/iмпортом продукцiї, що 

мiстить ГМО; а також запровадивши систему виявлення ГМО у продуктах 

споживання. 

У другiй половинi 1990-х рокiв було прийнято директиви та iншi 

нормативно-правовi акти ЄС про поводження з ГМО у вiдкритих та 

закритих системах, якi передбачали  запровадження досить жорстких 

санкцiй у разi їх порушення. Мотивацiєю для ухвалення зазначених 

документiв, перш за все, стало прагнення захистити здоров'я людей i 

чистоту навколишнього середовища. 

На територiї країн-членiв Євросоюзу було запроваджено жорсткi 

правила Картахенського протоколу з бiобезпеки щодо транскордонного 

розповсюдження ГМО. Надзвичайно обмеженим i суворо регламентованим 

залишається використання ГМО пiд час здiйснення дослiджень у сферi 

генної iнженерiї у закритих системах (особливо щодо подолання 

небезпечних захворювань), а також пiд час виробництва продуктiв 

харчування. Крiм того, пiсля оприлюднення даних про негативнi наслiдки 

поширення продуктiв, що мiстять генетично-модифiкованi компоненти 

(зокрема, збiльшення випадкiв онкологiчних захворювань), на територiї 

США i тих країн, куди вони постачалися з територiї останнiх, продукцiя, 

що мiстить або може мiстити ГМО, зазнає суворої перевiрки перед тим як 

потрапити на ринок ЄС. Така перевiрка здiйснюється в спецiальних 
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лабораторiях, що входять до європейської мережi Спiльного дослiдного 

центру Європейського Союзу. 

Законодавство ЄС установлює чiткi правила маркування продуктiв iз 

вмiстом ГМО i надання населенню країн-членiв iнформацiї про можливi 

негативнi наслiдки вживання чи використання такої продукцiї для життя та 

здоров'я людини, а також усi можливi бiотичнi ризики її застосування у 

сiльськогосподарському тваринництвi чи рослинництвi. 

У нашiй державi спецiальний Закон «Про державну систему 

бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi 

генетично модифiкованих органiзмiв» було прийнято тiльки у 2007 роцi. 

Цей документ проголосив установлення системи бiологiчної безпеки, 

потреба в якiй виникає у зв'язку зi здiйсненням в Українi та за її межами 

генетично-iнженерної дiяльностi, результати котрої у виглядi генетично-

модифiкованих органiзмiв можуть завдати шкоду життю та здоров'ю 

людини, а також негативно вплинути на довкiлля. Хоча, по сутi, даний 

Закон можна розглядати лише як рамковий акт, на основi якого необхiдно 

розробити спецiальнi закони, котрi, спираючись на вiдповiднi мiжнароднi 

бiоетичнi стандарти, детально регламентуватимуть порядок здiйснення 

генетично-iнженерної дiяльностi у замкнених i вiдкритих системах, а 

також установлюватимуть систему експертизи у сферi створення та 

використання ГМО. 

Комерцiйне використання ГМО почате зовсiм недавно. Оцiнити, як 

впливають ГМО на довкiлля за настiльки короткий промiжок часу, дуже 

складно. Поведiнка нових генiв у вiдкритих екосистемах, їх реакцiя на 

паразитiв, хвороби абсолютно непередбачуванi. Проте, дуже чiтко видно 

взаємозв'язок мiж аграрними i екологiчними ризиками. Цей взаємозв'язок 

визначається одними i тими ж джерелами потенцiйних i реальних рисок. 

Такими джерелами можна вважати усе бiльш широке використання в 

сiльськогосподарському виробництвi пестицидiв i ГМО. До найбiльш 

значимих аграрно-екологiчних ризикiв можна вiднести: 

• Зниження рiзноманiтностi традицiйних (аборигенних) сортiв

рослин i порiд тварин. Поширення ГМО веде до витiснення iнших сортiв i 

порiд, а значить до зниження сортової (порiдного) бiорiзноманiтностi. 

Ця рiзноманiтнiсть є основою стiйкого сiльського господарства. 

• Скорочення видової рiзноманiтностi. Виробництво ГМО 

приводить до скорочення видової рiзноманiтностi рослин, тварин, грибiв i 

мiкроорганiзмiв, що мешкають на полях, де вони вирощуються i довкола 

них. Швидкозростаючi види трансгенних органiзмiв можуть витiснити 

звичайнi види з природних екосистем. 

• Неконтрольоване перенесення генiв, особливо генiв, що визначають

стiйкiсть до пестицидiв, шкiдникiв i хвороб, унаслiдок перезапилення з 

дикорослими родинними i пращур ними видами. Як наслiдок, зниження 
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бiорiзноманiтностi дикорослих пращур них форм культурних рослин i 

формування «супербур'янiв». 

• Поширення використання гербiцидiв широкого спектру 

(наприклад, глiфосiната або глiфосата) приведе до збiднення видового 

складу корисної ентомо- i орнiтофауни (комахи i птицi) i руйнуванню 

агробiоценозiв. 

• Виснаження i порушення природної родючостi ґрунтiв. ГМ-

культури з генами, що прискорюють зростання i розвиток рослин в значно 

бiльшiй мiрi, нiж звичайнi, виснажують ґрунти i порушують її структуру. 

В результатi придушення життєдiяльностi ґрунтових безхребетних, 

ґрунтової мiкрофлори i мiкрофауни токсинами ГМ-рослин вiдбувається 

порушення природної родючостi ґрунтiв. 

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 468 вiд 13.05.2009 р 

затверджений «Порядок етикетування харчових продуктiв, якi мiстять 

ГМО, або виробленi з їх використанням та вводяться в обiг». Етикетування 

харчових продуктiв, якi не мiстять генетично модифiкованi органiзми або 

вмiст яких становить менш як 0,1 вiдсотка, може бути здiйснено 

добровiльно з виконанням напису "Без ГМО". Харчовi продукти, якi 

мiстять генетично модифiкованi органiзми обсягом понад 0,9 % або 

виробленi iз сiльськогосподарської продукцiї, вмiст генетично 

модифiкованих органiзмiв у якiй становить понад 0,9 %, на яких не 

виконано вiдповiдний напис згiдно з цим Порядком, пiдлягають 

вилученню з обiгу. 

 

3.10 Контрольнi питання до змiстовного модуля 3 

 

1. Що таке стандартизацiя у сферi охорони ОС. 

2. Види екологiчних стандартiв. 

3. Що таке екологiчна сертифiкацiя? 

4. Принципи сертифiкацiї. 

5. Об'єкти обов'язкової сертифiкацiї. 

6. Система УкрСЕПРО. 

7. Що таке екологiчне лiцензування? 

8. Види дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню. 

9. Суб'єкти лiцензування. 

10. Що таке система екологiчного менеджменту? 

11. Модель системи екологiчного менеджменту. 

12. Система стандартiв серiї ISO 14000. 

13. Переваги i недолiки екологiчної сертифiкацiї по ISO 14000. 

14.  Що таке життєвий цикл продукцiї. 

15. Схема продукцiйного ланцюжка. 

16. Основнi стадiї життєвого циклу. 

17. Оцiнка життєвого циклу продукцiї. 
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18. Основнi етапи ОЖЦ по ISO 14040.

19. Екологiчна маркiровка i її основнi цiлi.

20. Класифiкацiя екологiчної маркiровки.

21. Приклади экомаркировки.

22. Основнi методи забезпечення якостi ОС.

23. Технологiчнi методи запобiгання забрудненню атмосфери.

24. Класифiкацiя iнструментальних методiв охорони атмосферного

повiтря.

25. Принципова технологiчна схема очищення викидiв.

26. Основнi властивостi твердих домiшок, що впливають на вибiр

способу їх видалення.

27. Класифiкацiя методiв очищення СВ за Лапшиним М.I.

28. Класифiкацiя методiв очищення СВ за Кульським Л.А.

29. Механiчне очищення СВ.

30. Хiмiчнi ат фiзико-хiмiчнi методи очищення СВ.
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Модуль 4. ЕКОЛОГIЗАЦIЯ АНТРОПОГЕННОЇ ДIЯЛЬНОСТI 

4.1 Загальнi уявлення про екологiзацiю 

Екологiзацiя – процес неухильного i послiдовного впровадження 

систем технологiчних, управлiнських та iнших рiшень, що дозволяють 

пiдвiшувати ефективнiсть використання природних ресурсiв i умов поряд з 

полiпшенням або хоча б збереженням якостi природного середовища (або 

взагалi середовища життя) на локальному, регiональному та глобальному 

рiвнях (вiд окремого пiдприємства до техносфери); екологiзацiя – 

найважливiша вимога сучасностi (Н.Ф. Реймерс, 1990). 

Л.Г. Мельник (Екологiчна енциклопедiя, 2006, Т.1. С.304-305) дає такi 

визначення термiну «екологiзацiя»: 1) полiпшення екологiчного стану 

природних або соцiальних систем; 2) змiна властивостей компонентiв 

природних або антропогенних систем, яка сприяє полiпшенню їх 

екологiчного стану або iнших систем, пов'язаних з ними; 3) дiяльнiсть, 

спрямована на полiпшення екологiчного стану природних або антропогенних 

систем або екологiчно орiєнтовану властивостей їх складових; 4) ступiнь 

причетностi когось або чогось до екологiчно спрямованої сфери дiяльностi; 

5) пiдвищення ролi самовiдтворюваних  природних чинникiв у виконаннi

функцiй соцiально-економiчних систем.

В.Я. Шевчук та iн. (2004) пiд екологiзацiєю розумiють процес 

проникнення iдей, знань i законiв екологiї, екологiчного мислення в iншi 

сфери науки, виробництва, в життєдiяльнiсть суспiльства, держави. 

Екологiзацiя – це зменшення iнтегрального екодеструктивного 

впливу процесiв виробництва та споживання одиницi продукцiї. 

Екодеструктивнi  процеси – процеси впливу на людину i природу, що 

призводять до соцiальних, економiчних або екологiчних наслiдкiв 

(забруднення, порушення ландшафтiв, прямий вплив на органiзм людини, 

вплив на особистiсть людини, вплив на бiологiчнi об’єкти). Пiд 

iнтегральним екодеструктивним впливом розумiють зведенi до єдиної 

критерiальної бази результати негативних наслiдкiв впливу людини та 

природнi системи процесiв виробництва та споживання предметiв i послуг 

(Л.Г. Мельник, 2002).  

Рiвень екологiзацiї може бути визначений за такими показниками: 

економiчнi, енергетичнi, земельнi, порiвняння, наявнiсть чи вiдсутнiсть 

екологiчно «гарячих» мiсць. Нижче дана стисла характеристика основних 

показникiв оцiнки рiвня екологiзацiї за даними Л.Г. Мельника (2002). 

Економiчнi показники. Пiдхiд базується на оцiнцi рiвня екологiчностi 

продукцiї за розмiром екологiчних витрат (економiчного збитку або витрат 

на його запобiгання), обумовлених рiзними процесами впливу на довкiлля.  
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У загальному виглядi формулу реалiзацiї даного пiдходу для оцiнки  

екологiчного рiвня виробництва (споживання) продукцiї для окремо взятої 

сфери господарства можна виразити таким чином: 
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де yв – показник оцiнки екологiчного рiвня виробництва через 

вартiснi оцiнки;  

Dзi – кiлькiсний показник i-го виду забруднення компонентiв 

природного середовища, яким супроводжується даний вид економiчного 

процесу виробництва-споживання продукцiї (наприклад: валовий за вагою 

показник викиду шкiдливих речовин в компоненти середовища, 

концентрацiя цих речовин, iнтенсивнiсть шуму чи iнших видiв фiзичного 

впливу); 

yзi – питомий показник економiчних витрат, обумовлених одиницею 

i-го виду забруднення;  

Dлj – кiлькiсний показник j-го виду екодеструктивного впливу на 

ландшафти (наприклад: площа зруйнованих або затоплених земель, 

довжина штучних дамб, транспортних магiстралей); 

yлj – питомий показник економiчних витрат, зумовлених одиницею     

j-го виду екодеструктивного впливу на ландшафти; 

Dоz – кiлькiсний показник z-го виду екодеструктивного впливу 

безпосередньо на органiзм людини (наприклад, кiлькiсть людей, що 

працюють протягом року пiд впливом шкiдливих факторiв – температур, 

вологостi, пiдвищеного ризику); 

yоz – питомий показник економiчних витрат, обумовлених одиничним 

показником z-го екодеструктивного впливу на органiзм людини; 

Dnq – кiлькiсний показник q-го виду екодеструктивного впливу 

психологiчного дискомфорту, пов’язаного з процесами виробництва або 

споживання продукцiї (наприклад, кiлькiсть психiчних порушень або 

встановлених випадкiв незадоволеностi рiзними факторами); 

ynq – питомий показник можливих економiчних витрат працюючих, 

зумовлених q-м видом психологiчного дискомфорту; 

Dбd – кiлькiсний показник d-го виду екологiчного впливу на 

бiологiчнi об’єкти (наприклад, знищення певних рослинних культур чи 

тварин); 

yбd – питомий показник економiчних витрат, зумовлених даним 

видом екодеструкцiї;  

Q – вартiсний вираз товарiв i послуг (виконаної роботи), 

виробництва чи споживання яких зумовило коло процесiв екодеструкцiї. 
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Енергетичнi показники. Пiдхiд передбачає оцiнку рiвня 

екологiчностi на основи iнтегральних показникiв енергоємностi продукцiї. 

Концептуально пiдхiд може бути переданий формулою: 

 = Q/Ky ieie  ,     (4.2) 

де yе – показник оцiнки екологiчного рiвня через оцiнки 

енергоємностi; 

Кеi – обсяг i-го компонента (сировини, комплектуючих, послуг, робiт 

– у кiлькiсних одиницях), використаного для виробництва (споживання)

даного продукту;

і
  

– енергоємнiсть i-го компоненту в енергетичних одиницях на

кiлькiсну одиницю даного компонента; 

Показники екологiчного навантаження (земельнi показники). Можна 

говорити про один унiверсальний показник – кiлькiсть площi землi, 

необхiдної для забезпечення життя i дiяльностi однiєї людини. Чим вища 

ефективнiсть (з урахуванням економiчних i екологiчних факторiв) рiвня 

виробництва i споживання продукцiї, тим нижчий питомий земельний 

показник при порiвнюваному обсязi споживаний. 

В окремих випадках використовують показник умовної щiльностi 

населення – кiлькiсть людей у розрахунку на пересiчений 1 км2, якi можуть 

прогодуватися винятково своєю працею на данiй землi. 

Показники порiвняння. Данiй пiдхiд може бути реалiзований на 

основi як кiлькiсних, так i якiсних оцiнок.  

Кiлькiснi показники доцiльно використовувати там, де можна 

говорити про характерний превалюючий показник екодеструктивної 

дiяльностi (наприклад, викиди в металургiйному виробництвi або кiлькiсть  

пестицидiв, що використовуються в сiльськогосподарському виробництвi). 

У цьому випадку оцiнка рiвня екологiчностi може бути виражена 

формулою: 

ya = Dci / Dai,        (4.3) 

де ya – показник оцiнки екологiчного рiвня через порiвняння 

кiлькiсних показникiв, що iснують у данiй економiчної сферi виробництва 

i/чи споживання i-виду  продукцiї (виду дiяльностi, послуг); 

Dci  – кiлькiсний питомий показник екодеструктивної дiяльностi 

(наприклад: викид шкiдливих речовин на одиницю i-го виду продукцiї, 

кiлькiсть вiдходiв на одного жителя, або питомi екологiчнi показники, що 

характеризують збиток вiд вiдповiдних деструктивних дiй) у розглянутiй 

сферi; 

Dci

  
– аналогiчний показник для i-виду продукцiї (виду дiяльностi, 

послуг) у кращих вiтчизняних i/чи зарубiжних зразках.  
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Оцiнку зазначеного показника в якiсному виглядi доцiльно 

застосувати в тому випадку, якщо, важко в кiлькiсному виглядi визначити 

оцiнку кожного з деструктивних факторiв або не вирiшене завдання їх 

порiвняння. Залежно вiд конкретних умов розглянутих видiв деструктивної 

дiяльностi i господарських завдань, в яких застосовується даний показник, 

може бути запропонований досить широкий спектр конкретних прийомiв 

оцiнки, що зводяться до таких напрямкiв: 1) двох або багатопозицiйна 

фiксацiя стану (наприклад: «поступається – не поступається» (аналогам), 

«поступається – не поступається – перевищує», «поступається – незначно 

поступається – не поступається» i т.д.; 2) експертна оцiнка вiдхилення 

(наприклад, у вiдсотках) вiдповiдного показника вiд рiвня аналога; 

3) бальна оцiнка рiвня вiдповiдного показника (за будь-якою шкалою 

балiв). 

Може бути також запропонований вiдповiдний iнструментарiй до 

комплексної оцiнки рiзних факторiв: 
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де ya – коплексний якiсний показник оцiнки екологiчного рiвня за 

медодом порiвняння з аналогом; 

Bci – показник якiсної оцiнки i-виду екодеструктивного впливу в 

оцiнюваному зразку (виду дiяльностi, послуг); 

Bai

  
– те саме для аналогу; 

αi – ступiнь значимостi i-го виду впливу стосовно iнших видiв 

екодеструкцiї; оцiнюється експертним  шляхом i може набувати будь-яких 

значень вiд «нуля» i вище (0,5; 1; 1,5; 2; 3; 10 i т.д.).  

Порiвняння з попереднiм зразком. Даний пiдхiд аналогiчний 

попередньому з тiєю тiльки рiзницею, що як аналог виступає зразок, який 

замiнюється оцiнюваним виробом. Таким чином, той вирiб, який його 

замiняє, має виступати в ролi оцiнюваного. Такi оцiнки можуть бути 

зробленi також вiдповiдно до рiзних видiв дiяльностi або послуг у сферах 

господарства (на пiдприємствi, в галузi, у сферi споживання). У цьому 

випадку той самий методичний iнструментарiй, що й у попередньому 

пiдходi. Зокрема, вихiдна формула має вигляд: 

 

  віciб B/By = ,                                                   (4.5) 

 

де yб – показник оцiнки екологiчного рiвня за методом порiвняння з 

попереднiм (базовим) зразком; 

Всi  –  показник, аналогiчний формулi (4.4); 

Вбi  –  те саме для попереднього зразка. 
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За наявнiстю чи вiдсутнiстю вузлiв екологiчної деструкцiї у 

виробничому циклi виробництво-споживання виробiв. При цьому випадку 

можуть бути використанi два принциповi методичнi пiдходи; 1) прямого 

облiку тих чи iнших видiв екодеструктивної дiяльностi (наприклад, 

наявнiсть або вiдсутнiсть викидiв шкiдливих речовин у компоненти 

природного середовища, наявнiсть або вiдсутнiсть процесiв зi шкiдливим 

впливом); 2) непрямого облiку екодеструктивних факторiв, зокрема за 

найбiльш характерними «носiями» екодеструктивної дiяльностi 

(наприклад: наявнiсть тих чи iнших цехiв чи виробництв – гальванiчних, 

термiчних i т.д.; використання тих чи iнших матерiалiв – токсичних, 

горючих, вибухонебезпечних i т.д.). У цьому випадку оцiнка рiвня 

екологiчностi може бути виражена формулою: 
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де Yн(в) – показник оцiнки екологiчного рiвня за наявнiстю 

(вiдсутностi) факторiв екодеструктивного впливу в умовних одиницях 

екодеструктивної дiяльностi на одиницю вартiсної оцiнки обсягу 

продукцiї, виробництва i споживання якої пов’язане з даною 

деструктивною дiяльнiстю; 

Kj  – кiлькiсть вузлiв j-го виду екодестуктивної дiяльностi; 

αj   – ступiнь значимостi j-го виду екодеструктивної дiяльностi; 

Q – вартiсна оцiнка продукцiї, з якою пов’язанi данi види 

екодеструктивної дiяльностi.  

 

4.2 Принципи екологiзацiї економiки  

  

Як вважає Л.Г. Мельник (2002, 2006), традицiйнi «атрибути» 

екологiзацiї (очиснi споруди, маловiдходнi технологiї, пристрої з 

переробки вiдходiв i т.д.), є дуже важливими складовими механiзму 

екологiзацiї, однак не вичерпують його i навiть не є в ньому вирiшальними 

ланками. На його думку, до основних елементiв вiдтворювального 

механiзму екологiзацiї  економiки вiдносяться: 1) вiдтворення екологiчного 

попиту; 2) вiдтворення екологiчно орiєнтований пропозицiї (виробничої 

основи); 3) вiдтворення екологiчно орiєнтовних людських чинникiв; 

4) вiдтворення мотивiв екологiзацiї. 

– Вiдтворення екологiчного попиту передбачає постiйну дiяльнiсть з 

формування потреб в екологiчно сприятливих товарах, а також створення 

фiнансових можливостей реалiзацiї цих потреб. Екологiчнi товари – це 

вироби та послуги, що знижують iнтегральний екологiчний вплив у 

розрахунку на одиницю сукупного суспiльного продукту. Потреби в 
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«чистому середовищi» перетворюються в iнтереси, тiльки будучи 

усвiдомленi людьми. Iнтерес перетворюється в попит тiльки за умови 

пiдкрiплення його фiнансовими можливостями.  

– Вiдтворення екологiчно орiєнтований пропозицiї – це генерування 

наукових iдей, формування iнформацiйних матерiалiв, створення 

технiчних засобiв, технологiчних рiшень, що сприяють розвитку 

екологiчно зумовлених виробничих систем.  

Екологiзацiя виробництва передбачає: створення нових, екологiчно 

удосконалених товарiв, тобто виробництво яких мiнiмiзувало негативний 

вплив на НПС; удосконалення конструкцiї виробiв для зменшення 

негативного екологiчного впливу всiх стадiй їх життєвого циклу 

(видобуток ресурсiв, їх переробка, засоби виробництва i споживання, 

поводження з вiдходами; удосконалення технологiчних процесiв 

виготовлення виробiв, зменшення матерiалоємностi та енергоємностi та пр. 

Iснують соцiальнi, економiчнi i технологiчнi передумови екологiзацiї 

виробничих факторiв. Розвиток екологiчно обумовленої виробничої 

основи прямо пов’язаний з розвитком екологiчного попиту.  

Стадiї екологiзацiї виробництва можуть бути символiчно названi 

етапами: (1) очисних споруд; (2) маловiдходних технологiй; (3) тотальної 

ефективностi; (4) екологiзацiї стилю життя. Екологiзацiя не тiльки 

природоохоронний захiд, але й вигiдний напрямок отримання доходу. 

– Вiдтворення екологiчно орiєнтовних людських чинникiв – постiйне 

вiдновленнi процеси здiйснення виховних, освiтнiх, тренiнгових та 

iнформацiйних програм i заходiв, спрямованих на формування у 

виробникiв i споживачiв продукцiї, свiтогляду, знань, навичок i бажань, 

достатнiх для реалiзацiї завдань екологiзацiї нацiональної економiки.  

– Вiдтворення мотивiв екологiзацiї – це постiйно вiдновлюваний 

процес створення органiзацiйних, соцiальних та економiчних умов 

(застосування мотивацiйних iнструментiв), що формують прагнення людей 

ставити i досягати цiлi екологiзацiї нацiональної економiки i досягати їх.  

Цiлями екологiзацiї економiки може бути усунення або зменшення дiї 

одного чи кiлькох екодеструктивних факторiв (наприклад, запобiгання 

викиду чи скиду ЗР; зниження активностi процесiв, що спричиняють 

порушення ландшафтiв тощо).  

Основнi принципи екологiзацiї економiки: 1) iнтегральний пiдхiд 

(урахування iнтегрального ефекту дiй у всьому ланцюжку циклу 

виробництва i споживання  продукцiї); 2) орiєнтацiя на причини (усунення 

причин, а не боротьба з наслiдками); 3) подiл вiдповiдальностi 

(встановлення адресностi i ступеня вiдповiдальностi суб’єктiв i об’єктiв 

екодеструктивної дiяльностi); 4) адекватнiсть iнструментарiю 

(формування мотивацiйного iнструментарiю, який вiдповiдає нагальним 

обставинам); 5) системний пiдхiд (вплив на всi об’єкти i суб’єкти 

екологiзацiї, якi прямо або опосередковано можуть сприяти досягненню її 
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цiлей); 6) максимальна ефективнiсть (досягнення конкретних цiлей 

екологiзацiї з мiнiмальними витратами й отримання максимальної вiддачi 

коштiв, спрямованих на розв’язання поставлених завдань).  

Об’єктами екологiзацiї є процеси виробництва i споживання 

продукцiї або самi продукти (вироби, послуги, корисна робота, 

застосування (використання) яких може спричинювати екологiчнi 

наслiдки. Ключовi стратегiї екологiзацiї ґрунтуються на таких засадах: 

1) зменшення потреби в продуктi; 2) змiни в продуктi для пiдвищення його 

екологiчностi; 3) змiни у використаннi продукту для пiдвищення 

екологiчностi процесiв споживання й утилiзацiї вiдходiв споживання.  

Суб’єкти екологiзацiї умовно подiляють на керованi i керiвнi. 

Керованi суб’єкти – тi, якi безпосередньо несуть вiдповiдальнiсть за 

процеси екологiчної деструкцiї (зокрема, виробники i споживачi продукцiї; 

тi, що здiйснюють процеси торгiвлi, транспортування, зберiгання 

продукцiї, утилiзацiї вiдходiв її споживання тощо). Керiвнi суб’єкти 

формують правове i мотивацiйне поле впливу на зазначених керованих 

суб’єктах (урядовi органi, органiзацiї територiально-адмiнiстративного 

управлiння) або здiйснюють на них вплив (неурядовi органiзацiї, засоби 

масової iнформацiї, освiтнi i виховнi установи тощо). Ключовi стратегiї 

впливу на економiчних суб’єктiв з метою реалiзацiї цiлей екологiзацiї 

економiки є вплив на пропозицiю; вплив на попит; вплив на взаємозв’язок 

мiж виробниками i споживачами. 

Управлiння процесами екологiзацiї передбачає формування основних 

компонентiв керованої систем, тобто тих об'єктiв i суб'єктiв економiчної 

системи, на яких спрямовано управлiнський вплив, а також механiзмiв , за 

допомогою яких воно здiйснюється.  

У кожному конкретному випадку механiзм реалiзацiї завдань 

екологiзацiї передбачає формування чотирьох таких взаємопов'язаних 

системних компонентiв якi складають «квадрат» управлiнського механiзму 

екологiзацiї:  

1) цiльовi установки;   

2) об'єкти екологiзацiї;  

3) суб'єкти екологiзацiї;  

4) iнструменти екологiзацiї (Л.Г. Мельник , 2002).  

Екологiзацiя зв’язкiв «виробництво – споживання» – екологiчне 

вдосконалення операцiй, що здiйснюються у так званiй «iнтерфейснiй 

сферi» – торгiвлi, транспортуваннi та зберiганнi продукцiї, яка зв’язує 

виробникiв i споживачiв продукцiї. Форми реалiзацiї цiєї стратегiї: вплив 

на комунiкацiйнi шляхи; екологiзацiя торговельних механiзмiв; 

маркетинговi дослiдження, розвиток iнформацiйних систем тощо 

(Екологiчна енциклопедiя, 2006, Т.1. С.306). 

Екологiзацiя споживання – процес екологiчного вдосконалення сфери 

споживання виробiв i послуг через формування й постiйне взаємозалежних 
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екологiчно спрямованих складових: потреб, iнтересiв i можливостей 

(Екологiчна енциклопедiя, 2006, Т.1, С.309). 

 

4.3 Моделi виробничих процесiв з екологiчної точки зору  

  

Будь виробничий процес являє собою деяку систему, органiчно 

пов'язану iз зовнiшнiм середовищем. Така виробнича система отримує з 

навколишнього середовища вихiдну сировину, матерiали, енергiю, а вiддає в 

неї готову продукцiю i всiлякi вiдходи. Функцiонування системи 

здiйснюється завдяки потоку енергiї, що пiдводиться ззовнi  або генерується 

усерединi системи за рахунок фiзико-хiмiчних процесiв. До вiдходiв 

належать усi речовини i матерiали, тепловi викиди, фiзичнi та бiологiчнi 

агенти, якi потрапляють у зовнiшнє середовище i надалi вже не беруть участь 

в отриманнi продукцiї або енергiї. 

Якщо користуватися уявленнями термодинамiки, то, як i всi системи, 

технологiчнi процеси в принципi подiляються на три категорiї: незамкнутi 

(вiдкритi), замкнутi i iзольованi. Абсолютна бiльшiсть реальних 

технологiчних процесiв вiдносяться до категорiї незамкнутих систем. 

Замкнутими вважаються такi системи, у яких вiдсутнiй обмiн iз зовнiшнiм 

середовищем речовиною, але можливий обмiн енергiєю. Технологiчним 

аналогом замкнутої системи може служити такий процес, в якому повнiстю 

вiдсутнi вiдходи хiмiчних речовин – твердi, рiдкi та газоподiбнi викиди. 

Наприклад, кiнцева збiрка вироби з готових деталей. При цьому обмiн iз 

зовнiшнiм середовищем вихiдною сировиною i готовою продукцiєю до уваги 

не береться, хоча продукцiю також можна розглядати як вiдкладений вiдхiд. 

Теоретично можливi й iзольована система процес, тобто процеси, якi не 

дають нi матерiальних, нi енергетичних вiдходiв (Т.А. Акiмова та iн.,  2001). 

Всi технологiчнi процеси можна розглядати з точки зору їх екологiчної 

вiдповiдностi. Вiдносно екологiчними процесами можна вважати такi 

технологiчнi процеси i виробництва, вплив яких на НПС в рамках певних 

кiлькiсних спiввiдношень не порушує нормального функцiонування 

природних екосистем. Неекологiчними  процеси створюють пiдвищене 

техногенне навантаження й має негативний вплив на стан НПС. 

Неекологiчним може бути будь-який технологiчний процес. Так, замкнутий 

технологiчний процес, який не має вiдводу хiмiчних речовин у НПС, не 

можна вважати екологiчним, якщо вiн супроводжується шкiдливими 

фiзичними впливами: тепловими викидами, шумами , електромагнiтними 

полями i т.п. 

Екологiчнiсть виробничих процесiв можна оцiнити за допомогою 

методу сировинних балансiв, який заснований на законах збереження: маса 

всiх використовуваних ресурсiв (сировини, палива , води тощо) в кiнцевому 

пiдсумку дорiвнює масi готових продуктiв i промислових вiдходiв 

(Т.А. Акiмова та iн., 2001).  
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Незамкнутому виробничому процесу вiдповiдає наступне рiвняння 

матерiально-технiчного балансу: 

 

          R = Р + W = (R - Wy ) + W,                                      (4.7) 

 

де R – потiк ресурсiв (вихiдна сировина, основнi i допомiжнi матерiали, 

напiвфабрикати); 

R – потiк вiдходiв (хiмiчнi речовини i енергiя), що забруднює 

середовище i вiдносить певну частину корисних ресурсiв; 

Wy – потiк вловлених вiдходiв; 

Р – потiк готової продукцiї. 

Дужки в рiвняннi вказують на єднiсть потоку (ресурсiв i вiдходiв). 

«Вiдходнiсть виробництва» можна оцiнити за коефiцiєнтом Квх = W/R. 

Вiдповiдно коефiцiєнт безвiдходностi Кб = Р/R.  

Виробничий процес, що передбачає очистку забруднюючих потокiв, 

представлений рiвнянням: 

Р = R – W,                                                         (4.8) 

 

При використаннi вловлених речовин Wy як вторинної сировини 

матерiально-технiчний баланс описується системою рiвнянь: 

 

  (R + Wy) = (R + Wy - W) + W ,                                         (4.9) 

 

 W = (W - Wy ) + Wy ,                                              (4.10) 

 

У замкнутому виробничому циклi вiдбувається повна переробка та 

утилiзацiя потоку вiдходiв Wy, який знову повертається в сферу виробництва. 

Тут потоки W i Wy кiлькiсно рiвнi, а потiк готової продукцiї Р вiдповiдає 

потоку R:  

 

Р = R + Wy – W = R.                                                (4.11) 

 

В основi екологiзацiї виробничих ресурсних циклiв лежить 

ресурсозбереження, засноване на передових технологiях переробки ПР та  їх 

рух вiд первинного стану до споживача у виглядi готової продукцiї та 

подальше використання в наступних циклах. 

Шляхи ресурсозбереження показують, що в основу рацiонального 

природокористування покладено максимальне збереження ресурсiв на всiх 

стадiях виробництва i використання. 

Природнi компоненти виступають лише початковою або промiжною 

ланкою в довгому ланцюзi ресурсного циклу, яка пов'язує природу i 

продукцiю виробництва, що надходить до споживача, а для останнього 

неважливо, скiльки первинного ПР було використано при виготовленнi. Тому 



 

 186 

виробництво повинно виходити не з ПР, тобто не вiд того, скiльки їх можна 

використовувати, а вiд кiлькостi тих ПР, якi дiйдуть до споживача в складi 

готової продукцiї. 

Такий пiдхiд вимагає ретельного аналiзу взаємозамiнностi i 

доповнюваностi факторiв виробництва (трудовi ресурси, засоби виробництва) 

в народному господарствi з позицiй кiнцевого результату, заради можливостi 

економiї ПР при збереженнi кiлькостi та якостi виробленої продукцiї. Таким 

чином, оптимiзацiя взаємодiї факторiв росту виробництва, їх комбiнування 

дозволяє знизити навантаження на ПР, а значить, на природу. Тiльки з 

урахуванням такої взаємозамiнностi факторiв, з точки зору економiчного та 

екологiчного пiдходу, визначаються реальнi потреби суспiльства в ПР. 

Реалiзацiя можлива шляхом: побудови для кожного ПР природно- 

продуктивної вертикалi або ланцюжка, що з'єднує первиннi ПР з кiнцевою 

продукцiєю; аналiзу можливих шляхiв економiчного зростання з 

довгострокових позицiй, так як розвиток народного господарства та що до 

нього суб'єктiв передбачає довготривалi програми рацiонального ПП. 

 

4.4 Принципи екологiзацiї окремих галузей економiки  

 

Екологiзацiя енергетики крiм вимог, що вiдносяться до промислового 

виробництва, передбачає здiйснення рiзноманiтних заходiв, якi спрямованi 

на: 1) поступове скорочення всiх способiв отримання енергiї на основi 

хiмiчних джерел, тобто за допомогою екзотермiчних хiмiчних реакцiй, в тому 

числi окисних i електрохiмiчних, i в першу чергу – спалювання будь-якого 

палива; 2) максимальну замiну хiмiчних джерел природними 

вiдновлюваними джерелами енергiї, серед яких провiдна роль має належати 

сонячної енергiї. В iдеалi єдиним дiйсно екологiчним хiмiчним паливом може 

стати тiльки водень, отриманий на основi гелiоенергетичного фотолiзу води. 

Що стосується ядерної i майбутньої термоядерної енергетики, то навiть при 

абсолютному усунення всiх форм радiацiйного забруднення (що дуже 

проблематично) залишається непереборнi теплове забруднення 

бiосфери.Екологiзацiя енергетики в рамках перетворення її паливних 

ресурсiв мiстить безлiч резервiв i принципових технiчних рiшень – вiд 

загального скорочення обсягу енергетики на основi всiх форм економiї 

енергiї до змiни структури використання палив i технологiй перетворення 

енергiї. Зараз уже й стає ясно, що головним мотивом вимушеної екологiзацiї 

енергетики є не стiльки близькiсть вичерпання паливних ресурсiв, скiльки 

вимоги глобальної екологiчної безпеки. 

Суть термоядерної енергiї полягає у синтезi легких атомiв у бiльш 

складнi, на вiдмiну вiд атомної енергетики, яка працює на реакцiях розпаду 

атомного ядра. В АЕС пiд час розпаду 235U утворюються два або три меншi 

ядра, а також нейтрони та альфа-частинки. Водночас видiляється теплова 

енергiя, що випаровує воду, а пара крутить турбiну, яка вже виробляє 
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електроенергiю. Перший ядерний реактор побудували у 1942 роцi в США, 

вiн засвiдчив, що контрольована ядерна реакцiя можлива. Доступною для 

споживачiв атомна енергiя стала у 1954 роцi iз запуском АЕС в 

радянському Обнiнську. Шлях термоядерної енергетики виявився бiльш 

тернистим. Пiд час злиття легких ядер видiляється чимало енергiї. Щоб 

ядра злилися, їх треба наблизити на вiдстань, що  значно менше за радiус 

атома. Подолати цей «бар’єр» i зблизити ядра дуже важко тому,  для цього 

вони мають рухатися зi швидкiстю, вiдповiдною нагрiву до мiльярда 

градусiв (навiть  у центрi Сонця температури «лише» 15 млн. оC).  

Вже 1954-го року був побудований перший радянський токамак 

(скорочено вiд «тороїдальна камера з магнiтними котушками») – пристрiй 

для утримання високотемпературної плазми й подальшої генерацiї енергiї з 

ядерного синтезу. Сьогоднi у свiтi побудовано близько 300 токамакiв, але 

найбiльший токамак споруджується протягом 2013-2025 рокiв у Францiї – 

Мiжнародний експериментальний термоядерний реактор (International 

Thermonuclear Experimental Reactor – ITER). У будiвництвi ITER 

приймають участь 35 країн, вартiсть  реактору – 20 млрд. євро, одночасно 

залучено 2 тисячi працiвникiв. Цiльова температура плазми всерединi 

150 15 млн. оC. Мета створення ITER – показати принципову можливiсть 

отримувати енергiю з керованого ядерного синтезу. Реактор не 

вироблятиме електроенергiї – якщо вiн дасть потрiбнi результати, то потiм 

будуть побудованi промисловi термоядернi реактори. Невелика кiлькiсть 

важкої води, до складу якої замiсть водню входять атоми дейтерiю, є у 

звичайнiй водi. Промислове виробництво цього iзотопу – десятки тисяч 

тонн на рiк, тимчасом як свiтовi запаси тритiю – лише 25 кг. Для запуску 

ITER знадобиться щонайменше три кiлограми тритiю, а потiм споживання 

знизиться до кiлограма на рiк. Якщо промисловi реактори, що замiнять цей 

токамак, матимуть такi самi витрати, то видобутку тритiю просто не 

вистачить для їхньої роботи. Навiть якщо ITER 2025-го запустить реакцiю, 

його командi знадобляться роки, щоб довести реактор до запланованих 

показникiв. I в разi успiху мине ще 15-20 рокiв на побудову комерцiйних 

реакторiв. За оптимiстичним сценарiєм, електроенергiя з термоядерного 

синтезу буде отримана через бiльше нiж 100 рокiв пiсля побудови першого 

токамака. Цiлком можливо, що на той момент завдяки розвитку 

альтернативних джерел енергiї потреби у термоядерних реакторах не буде.  

Американська компанiя Lockheed Martin будує компактний реактор, 

який «розмiститься в кузовi вантажiвки», а його потужностi вистачить на 

«живлення електроенергiєю 80-тисячного мiста». Їхнiй проект передбачає 

утримувати сумiш дейтерiю i тритiю в невеликому просторi за допомогою 

потужного магнiтного поля. Сумiш розiгрiватимуть електромагнiтнi 

iмпульси. Хоча компанiя планувала показати демоверсiю реактора торiк 

улiтку, та робота над ним досi не завершена. 
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Реальнi можливостi оволодiння синтезом i початку промислової 

експлуатацiї термоядерних реакторiв вiдсуваються на середину 

21 столiття. До цього часу вдасться пiдiбрати необхiднi матерiали i 

вiдпрацювати безпечну його експлуатацiю. Оскiльки подiбнi реактори 

будуть працювати з плазмою дуже низької щiльностi, безпеку 

термоядерних електростанцiй буде набагато вище, нiж атомних станцiй. 

Будь-яке порушення в зонi реакцiї вiдразу «загасить» термоядерна полум'я. 

Але нехтувати заходами безпеки не варто: одинична потужнiсть реакторiв 

буде настiльки велика, що аварiя навiть в контурах вiдбору тепла може 

спричинити i жертви, i забруднення навколишнього середовища. 

Екологiзацiя транспорту передбачає: 1) включення екологiчних 

вимог в органiзацiю транспортних потокiв з метою зменшення транспортного 

забруднення за рахунок скорочення холостих пробiгiв та оптимiзацiї 

маршрутiв; 2) придушення тенденцiї iндивiдуалiзацiї транспортних засобiв та 

сприяння розвитку комфортного та економiчного громадського транспорту з 

метою зменшення загального числа транспортних одиниць; 3) створення 

нових транспортних засобiв i замiна одних засобiв транспорту iншими, бiльш 

екологiчними, а також створення нових, бiльш екологiчних двигунiв для 

наявних транспортних засобiв; 4) розробка i застосування бiльш безпечних 

палив або iнших джерел енергiї; 5) замiна шкiдливих паливних присадок 

каталiтичними засобами оптимiзацiї спалювання; 6) доопалення та очищення 

вихлопiв двигунiв внутрiшнього згоряння (ДВЗ); 7) пасивний та активний 

захист вiд шуму i вiбрацiї. Всi цi заходи дуже важливi, так як без них спiльна 

природоємнiсть транспорту незабаром може перевершити природоємнiсть 

стацiонарної енергетики i промислового виробництва. 

Проблеми екологiчної безпеки автотранспорту є складовою 

частиною екологiчної безпеки. Значимiсть i гострота цiєї проблеми ростуть 

з кожним роком. Екологiчнi проблеми, пов'язанi з використанням 

традицiйного моторного палива в двигунах транспортних засобiв, 

актуальнi для всiх країн свiту. За останнi 40 рокiв вмiст токсичних 

компонентiв зменшилася на 70 %. В даний час багато закордонних 

моторобудiвнi фiрми взяли курс на вирiшення завдання досягнення 

нульової (Zero) токсичностi вiдпрацьованих газiв: фiрмою Opel 

розроблений легковий автомобiль, що працює на природному газi, бiльш 

екологiчний та економiчний, нiж бензинi; швейцарською фiрмою Rinspeed 

розроблений автомобiль, який в якостi палива використовує бiогаз 

(розганятися з мiсця до 100 км/год за 6 секунд); автомобiлi Volvo 

працюють на метанi i пропане (на однiй заправцi газом можна проїхати до 

300 км, якщо автомобiль працює на метанi, або 450 км, якщо машина 

використовує пропан). 

Переваги електромобiлiв: 1) скорочення витрат (машина на 

електричному акумуляторi дозволяє заощадити на паливi, а паливнi 

витрати – однi з основних при утриманнi автомобiлiв); 2) простота 
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обслуговування (немає масла, свiчок i багатьох iнших потенцiйно 

«проблемних» елементiв, якi потрiбно регулярно мiняти, прочищати, 

оглядати); 3) зниження шуму (електродвигуни тихо i плавно розганяються 

i набирають значне прискорення); 4) вартiсть (електромобiлi  давно вже 

доступнi, їх дешевше утримувати та обслуговувати, а такод для них часто 

дiють спецiальнi програми i знижки); 5) рiзноманiтнiсть (чим вища 

популярнiсть – тим бiльше нових моделей з’являється з року в рiк); 

6) безпека (електромобiлi переважно оснащенi максимально сучасними 

системами, а при зiткненнi датчики просто вiдключають акумулятор, що 

запобiгає отриманню серйозних травм); 7) електрокари в трендi (все 

бiльше знаменитостей вiддають перевагу саме їм, що є важливим нюансом 

для тих, хто полюбляє тримати руку на пульсi). Крiм того, електродвигун 

не видiляє шкiдливих речовин, але тут виникає питання про виробництво 

цiєї енергiї. Бажано, щоб для цього використовувалися альтернативнi 

поновлюванi джерела, але поки неможливо втiлити це в повнiй мiрi, а це 

вже призводить до мiнусiв електрокарiв. 

Недолiки електромобiлiв: 1) сама по собi електрика не безкоштовна, 

а для повного заряду її потрiбно досить багато; 2) станцiй для пiдзарядки 

поки недостатньо багато i це одна з головних проблем при повсякденному 

використаннi електрокарiв); 3) швидкiсть i пробiг електромобiлiв обмеженi 

(без пiдзарядки вони можуть пройти в середньому 160-230 км, а сучаснi 

акумулятори поки не дозволяють значно збiльшити цей показник i не 

обтяжувати машину); 4) повна зарядка акумуляторiв може займати до 8-

10 годин, що потрiбно враховувати при плануваннi часу та поїздок; 

5) переважно електромобiлi – це компактнi смарти, в основному, двомiснi, 

а тому вони явно не пiдiйдуть для великої родини i замiських виїздiв на 

пiкнiк; 6) хоча асортимент зростає, вiн все ще обмежений досить 

однотипними моделями. Шведська фiрма Polestar проаналiзувала 

«вуглецевий слiд» електромобiля Polestar 2 та звичайного Volvo XC40. 

З’ясувалося, що найбiльше парникових газiв викидається в повiтря при 

виробництвi самої машини i батарей, а щоб зрiвнятися за цим показником з 

XC40, «двiйцi» потрiбно проїхати як мiнiмум 50000 км. На етапi 

виробництва кросовера з традицiйним ДВЗ в атмосферу викидається 14 т 

CO₂, а показник для Polestar 2 i батареї до нього – 24 т. Пiд час 

експлуатацiї Volvo XC40 додасть ще 41 т, а Polestar – 23 т, якщо 

використовувати змiшанi джерела електроенергiї, i 0,4 т – за умови, що 

електрику можна лише з вiтрякiв. 

Екологiзацiя сiльського господарства ще в недавньому минулому 

здавалася б зайвим вимогою, так як неiндустрiалiзованi  землеробство i 

тваринництво були по сутi самою екологiчною сферою  господарської 

дiяльностi людини. Однак у XX ст. вiдбулося швидке перетворення 

сiльського господарства в агропромислове виробництво з усiма наслiдками 

механiзацiї i хiмiзацiї. Iндустрiалiзацiя агрокомплексiв i ферм, широке 
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застосування мiнеральних добрив i пестицидiв пiдвищили питому 

продуктивнiсть агроценозiв, але знизили їх екологiчнiсть та екологiчну якiсть 

сiльськогосподарської продукцiї. Для подолання цiєї тенденцiї необхiдний 

комплекс заходiв, який, крiм вимог екологiзацiї, характерних для 

промисловостi, включає також: 1) обмеження використання сольових форм 

мiнеральних добрив i замiна їх спецiально трансформованими органiчними 

добривами та органо-мiнеральними сумiшами (цю технологiю iнодi 

позначають як «бiологiчне» або «органiчне» землеробство); 2) мiнiмiзацiю 

застосування пестицидiв i максимальну замiну їх бiологiчними засобами 

боротьби з шкiдниками; 3) виключення гормональних стимуляторiв i 

хiмiчних добавок при годiвлi тварин; 4) граничну обережнiсть у використаннi 

трансгенних форм сiльськогосподарських рослин та iнших продуктiв генної 

iнженерiї; 5) застосування найбiльш сприятливих методiв обробки землi.  

Основнi напрями екологiзацiї традицiйного сiльськогосподарського 

виробництва: екологiзацiя технологiй в рослинництвi, тваринництвi, 

аквакультурi, агролiсiвництвi; екологiзацiя сiльськогосподарського 

землекористування; екологiзацiя сiльськогосподарської технiки; екологiзацiя 

загального природокористування; екологiзацiя поводження з вiдходами 

сiльськогосподарського виробництва (маловiдходнi технологiї, отримання 

бiопалива з вiдходiв та залишкiв виробництва тощо); екологiзацiя захисту 

сiльськогосподарських рослин i тварин; екологiзацiя бiологiчної безпеки в 

сферi традицiйного сiльськогосподарського виробництва; екологiзацiя 

свiдомостi селян. 

Екологiзацiя рекреацiйно-туристичної дiяльностi. Рекреацiя (вiд. 

лат. recreatio – вiдновлення) – система заходiв, що пов’язана з використанням 

вiльного часу людини для її оздоровлення, а також культурно-пiзнавальної та 

спортивної дiяльностi поза межами постiйного мiсця проживання. Туризм – 

специфiчна форма активного вiдпочинку, що має культурно-виховне, 

науково-пiзнавальне, спортивно-оздоровче значення; сукупнiсть вiдносин i 

явищ, якi виникають у процесi подорожi та перебування людей поза межами 

їх постiйного мiсця проживання з метою вiдпочинку, ознайомлення з НПС, 

лiкування, участi в наукових, культурних, дiлових зустрiчах та iн. (Екологiчна 

енциклопедiя, 2007, Т.3). Межi меж поняттями «рекреацiя» i «туризм» 

достатньо умовнi, а тому словосполучення «рекреацiйно-туристична 

дiяльнiсть» (РТД), яка ґрунтується на рекреацiйно-туристичних ресурсах i 

умовах, широко використається у лiтературi.  

Вiдомо, що рекреацiя i туризм є важливими складовими економiки 

багатьох країн, але при РТД неминуче вiдбувається змiна НПС. При цьому 

негативнi змiни переважають, завдаючи йому значний i все зростаючий 

збиток. Вплив РТД на НПС може бути прямим, непрямим i спонукальним, а 

також позитивним i негативним. РТД не може розвиватися без взаємодiї з 

НПС, однак за допомогою управлiння розвитком РТД i чiткого планування, 

можливо, зменшити негативний вплив i збiльшити позитивне. Негативний 
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вплив РТД, позначається насамперед на природних багатствах країн або 

районiв масового вiдпочинку i подорожей. Особливу привабливiсть для 

туристiв мають незайманi природнi ландшафти, куточки дикої природи, тому 

важливе значення має розвиток РТД на особливо охоронюваних природних 

територiях може (ООПТ) – Е.О. Дедовских та iн.  

З одного боку, розвиток РТД в багатьох частинах свiту виявився 

потужним стимулом для охорони рiдкiсних видiв i унiкальних екосистем, 

адже природний туризм – одна з небагатьох форм економiчної дiяльностi, що 

не передбачає вилучення об'єктiв живої природи (за винятком мисливського 

та рибальського туризму). Але без належного контролю та управлiння успiхи 

в розвитку природного туризму можуть швидко обернутися «зворотною 

стороною». Небувале зростання числа прихильникiв природного туризму 

створив цiлий комплекс проблем. Надмiрний i неконтрольований потiк 

туристiв нерiдко є причиною деградацiї НПС, зниження бiологiчного та 

культурного розмаїття. Негативнi ефекти вiд туризму можуть поширюватися 

i за межi ООПТ, зачiпаючи iнтереси навколишнiх поселень.  

Негативнi аспекти розвитку РТД в ООПТ бiльш широко вiдомi, нiж 

його позитивнi аспекти. Зростання числа рекреантiв (туристiв), 

нерацiональне використання природних ресурсiв, будiвництво готелiв, iншi 

види дiяльностi, пов'язанi з РТД, впливають на НПС певним чином. Такi дiї 

можна умовна  роздiлити на двi категорiї: прямi i непрямi. Прямий вплив 

обумовлено безпосереднiм присутнiстю рекреантiв (туристiв) i їх дiяльнiстю, 

непрямий вплив – використовуваними в РТД транспортом та 

iнфраструктурою. 

Один з найбiльш повних оглядiв негативних ефектiв природної РТД  

представлений в роботi Гектора Цебаллос-Ласкурейна (Ceballos – Lascurain, 

1996),  який видiляє наступнi  види впливiв: на геологiчне середовище, на 

ґрунти, на воднi ресурси, на рослиннiсть, на тварин; змiна санiтарних умов; 

змiна естетичних особливостей ландшафту; вплив на культурне середовище.  

Слiд особливо пiдкреслити, що, якщо РТД завдає шкоди довкiллю, то 

вiн не є екологiчно орiєнтованою. Iстинно екологiчно орiєнтована РТД по 

факту – одне з найбiльш потужних засобiв охорони НПС. Завдання 

екологiчно орiєнтованої РТД – звести до мiнiмуму можливi негативнi 

наслiдки подорожей в природу i максимально збiльшити їх переваги. 

Щоб зменшити ступiнь негативного впливу РТД необхiдно 

здiйснювати екологiзацiю всiх його складових, а також активнiше 

впроваджувати екологiчний туризм.  

Екологiзацiя РТД – це процес її органiзацiї на засадах впровадження 

iдей збереження природного та iсторико-культурного середовища.  

Екологiчний туризм (ЕТ) – це рiзновид природного туризму, що 

об'єднує людей, якi подорожують з науково-пiзнавальними цiлями 

(М.Б. Биржаков, 2004). Всесвiтня туристична органiзацiя дає наступне 

визначення ЕТ: «екологiчний туризм – це туризм в незайманi куточки 
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природи». Бiльш досконалим є визначення Суспiльства екотуризму США: 

«екотуризм – це будь-якi види туризму та рекреацiї в природi, якi не завдають 

шкоди природним комплексам, сприяють охоронi природи i полiпшенню 

добробуту мiсцевого населення».  

В основi ЕТ лежать наступнi принципи: 1) подорож в природу, 

причому головний змiст таких подорожей – знайомство з живою природою, а 

також з мiсцевими звичаями i культурою; 2) зведення до мiнiмуму 

негативних наслiдкiв екологiчного та соцiально-культурного характеру, 

пiдтримання екологiчної стiйкостi середовища; 3) сприяння охоронi природи 

та мiсцевого  соцiокультурного середовища; 4) екологiчна освiта та просвiта; 

5) участь мiсцевих жителiв i отримання ними доходiв вiд туристської 

дiяльностi, що створює для них економiчнi стимули до охорони природи; 

6) економiчна ефективнiсть i внесок у стiйкий розвиток вiдвiдуваних регiонiв. 

Концепцiю ЕТ можна представити у виглядi наступних базових 

принципiв (Экологический туризм…, 2002): 1) принцип мiнiмiзацiї 

негативного впливу (природна i соцiокультурна сумiснiсть як 

фундаментальна умова, контроль та участь з боку мiсцевих громад, 

рiвноправний доступ до природних ресурсiв, дотримання гранично 

допустимих рекреацiйних навантажень); 2) принцип посилення i широкого 

охоплення (створення фiнансових, економiчних i соцiально-культурних 

переваг для охоронюваних територiй i мiсцевого населення); 3) принцип 

пiдвищення природоохоронного, екологiчного i культурного свiдомостi, до 

складу екологiчна просвiта, повагу звичаїв i традицiйного укладу мiсцевих 

спiльнот, обмiн досвiдом. 

Все рiзноманiття видiв ЕТ доцiльно роздiлити на два його основних 

типи: 1) ЕТ в межах ООПТ – розробка i проведення таких турiв є класичним 

напрямком у ЕТ, а вiдповiднi тури вiдносяться до екотуру у вузькому 

значеннi цього термiна, їх можна вiднести до «австралiйської» моделi ЕТ; 

2) ЕТ поза межами ООПТ – до цього типу турiв можна вiднести весь 

широкий спектр видiв екологiчно орiєнтованого туризм, починаючи вiд 

агротуризму i аж до круїзу на комфортабельнiй лайнерi. Цю групу екотурiв 

можна вiднести до «нiмецької» , або до «захiдноєвропейської» моделi 

(А.В. Дроздов, 2003).  

Л.В. Деточенко (2004) пропонує видiляти три основних напрямки ЕТ: 

1) класичний природний ЕТ, головним об'єктом якого є дика природа, 

практично не яка має антропогенного впливу; 2) рекреацiйний ЕТ, головним 

об'єктом якого є територiї, що видозмiненi людиною та територiї з 

вторинною  квазiприродою, але вiдносно екологiчно сприятливою для цiлей 

рекреацiї та туризму; 3) соцiально-культурний ЕТ, суть якого полягає в 

знайомствi i вивченнi (але без будь-якого втручання ) туристами культури, 

звичаїв , способу життя, вiрувань, особливостей взаємодiї з навколишнiм 

середовищем рiзних народiв, що населяють ту чи iншу територiю. 
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Розвиток РТД в заповiдниках i нацiональних парках ґрунтується на 

декiлькох ключових принципах (Н.В. Моралева та iн., 2001; Экологический 

туризм…, 2002): 

– Дотримання основ заповiдної справи. ЕТ повинен базуватися на 

головних досягненнях заповiдної науки i практики i не суперечити основам 

заповiдної справи. 

– Вибiрковiсть. Не для кожного заповiдника та нацiонального парку 

розвиток ЕТ виправдано i рентабельно. Рiшення про те, чи розвивати цю 

дiяльнiсть в конкретному заповiднику або нацiональному парку, має 

прийматися на основi експертного аналiзу. Для заповiдникiв i нацiональних 

паркiв неприйнятнi масовi види туризму. Потiк туристiв в заповiдники i 

нацiональнi парки повинен обмежуватися i ретельно регулюватися, що має на 

увазi вибiр оптимальних категорiй вiдвiдувачiв. 

– Опора на регiональнi пам'ятки. Для розвитку ЕТ повиннi 

використовуватися буфернi зони заповiдникiв i нацiональних паркiв, а також 

сумiжнi територiї. Заповiдники i нацiональнi парки будуть отримувати дохiд, 

виступаючи в якостi органiзаторiв програм ЕТ на мiсцях, надаючи 

вiдвiдувачам рiзноманiтнi послуги. 

– Спецiалiзацiя i кооперацiя. РТД здiйснюється на методичнiй базi 

заповiдникiв i нацiональних паркiв, в тiснiй кооперацiї з їх науковими та 

еколого-просвiтницькими вiддiлами. Через мережу спецiалiзованих 

турагентств i туроператорiв здiйснюється пiдбiр клiєнтiв i органiзацiя 

екскурсiй. 

– Грошi – не головне. Отримання доходiв вiд РТД не є основною метою 

ЕТ в заповiдниках i нацiональних парках. 

– Рентабельнiсть. Незважаючи на те що «грошi – не головне», цей вид 

дiяльностi не повинен бути збитковим для заповiдникiв та нацiональних 

паркiв. 

Процеси екологiзацiї повиннi охоплювати всi складовi сфери iндустрiї 

туризму (рекреацiї): розмiщення; перевезення; харчування; реалiзацiю 

послуг; дозвiлля i розваги; лiкування та оздоровлення.  

Однiєю з найбiльш вiдомих мiжнародних програм сертифiкацiї в 

областi екотуризму є програма «Green Globe 21». Вона розроблена 

британською компанiєю, що працює в бiльш нiж 50 країнах. Програма має 

мiжнародний статус i на сучасному етапi охоплює, крiм ряду складових 

iнфраструктури масового туризму (готелiв, виставкових залiв, аеропортiв, 

авiалiнiй, гаваней, круїзних кораблiв, залiзниць, ресторанiв i т. д.), всiлякi 

туристськi мiсця призначення, включаючи мiсцевi спiльноти та територiї, що 

перебувають пiд охороною. Стандарти системи Green Globe 21 охоплюють 

шiсть сфер: 1) зменшення утворення вiдходiв, їх багаторазове використання i 

переробка; 2) ефективнiсть використання енергiї; 3) управлiння 

використанням прiсної води; 4) управлiння стiчними водами; 5) екологiчно 

чутлива торгова полiтика; 6) соцiо-культурний розвиток. Видiляється 
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декiлька рiвнiв виконання критерiїв стандарту Green Globe 21, вiдповiдно до 

якого, пiдприємства отримують рiзнi логотипи з екологiчним маркуванням: 

«affiliate» – вiдповiднiсть мiнiмальному набору критерiїв, «benchmarked» – 

вiдповiднiсть основним критерiям, «certified» – вiдповiднiсть усiм вимогам 

стандарту, що пiдтверджено аудитом цього аудитом, проведеним третьою 

стороною безпосередньо на об'єктi.  

Особливостi розвитку ЕТ в регiонах України показанi в роботi 

I.Т. Русєва, Т.А. Сафранова (2005). 

 

4.5 Принципи екологiзацiї освiти 

 

Екологiзацiя системи освiти (Н.М. Мамедов, 2012) – це 

характеристика тенденцiї проникнення екологiчних iдей, понять, принципiв, 

переходiв в iншi дисциплiни, а також пiдготовка екологiчно грамотних 

фахiвцiв рiзного профiлю. Саме в нашi днi потрiбно екологiзацiя взагалi всiєї 

системи освiти i виховання. Мета даної трансформацiї – проникнення 

сучасних екологiчних iдей i цiнностей у всi сфери суспiльства, його 

екологiзацiя. Бо тiльки так, через екологiзацiю всього суспiльного життя, 

можна врятувати людство вiд глобальної екологiчної катастрофи. 

Пропонується здiйснити послiдовну екологiзацiю вузiвських 

навчальних дисциплiн. Цей процес зачiпає як навчальну, так i позанавчальну  

дiяльнiсть студентiв, будується на принципах цiлiсностi, єдностi i 

наступностi всiх ланок i етапiв вузiвського навчання, а також на встановленнi 

мiжпредметних зв'язкiв та iнтеграцiї навчальних дисциплiн. 

Iнформацiя з проблем НС вводиться в основнi навчальнi курси з 

урахуванням специфiки кожного предмета. Це можливо реалiзувати в курсi 

лекцiй, на семiнарських та  лабораторних заняттях, по закiнченнi викладу 

теми (роздiлу), в кiнцi вивчення всього теоретичного курсу. При цьому 

екологiчному змiстом має бути чiтко визначено мiсце в кожному роздiлi. 

Слiд також здiйснювати взаємозв'язок екологiчних, природоохоронних та 

виховних аспектiв дослiджуваного матерiалу, ретельно продумувати 

методику викладу матерiалу. 

Ефективнiсть формування екологiчної компетентностi майбутнiх 

фахiвцiв у галузях рiзних знань може бути реалiзована лише на основi 

комплексно-системного пiдходу, тобто шляхом екологiзацiї системи вищої 

освiти України. Екологiзацiя системи освiти – це процес формування 

екологiчних свiтоглядних позицiй, нової фiлософiї життя, типу мислення i 

взаємовiдносин у системi людина – техносфера – бiосфера шляхом 

введення в освiтнi  програми усiх навчальних закладiв України 

спецiальних дисциплiн екологiчного спрямування, а також наповнення 

iнших дисциплiн матерiалом екологiчного змiсту (Екологiчна енциклопедiя. 

2006. Т.1. С.307). 
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Метою екологiзацiї  системи вищої освiти України є формування у 

майбутнiх фахiвцiв рiзних спецiальностей екологiчної компетентностi, 

здатностi прийняття технiчних, технологiчних, управлiнських, 

господарських та iнших рiшень с урахуванням конкретної екологiчної 

ситуацiї. 

В «Концепцiї екологiчної освiти України» (КЕОУ), яка була 

затверджена Колегiєю Мiнiстерства освiти i науки України, протокол 

№13/6-19 вiд 20.12.2001 р., зазначено, що вища екологiчна освiта 

спрямована, з одного боку, на завершення формування екологiчної  

культури фахiвцiв за рiзним фахом, i, з iншого – вона забезпечує 

пiдготовку спецiалiстiв iз профiльною вищою екологiчною освiтою рiзних 

рiвнiв, якi вiдрiзняються за ступенем глибини, ґрунтовностi й специфiкою 

пiдготовки спецiалiстiв. КЕОУ була першим важливим кроком у розвитку 

екологiчної освiти i культури в державi, але вона вiдiграла свою позитивну 

роль протягом минулого десятирiччя i сьогоднi потребує оновлення, 

актуалiзацiї з урахуванням усiх нових законодавчих вимог, 

загальноєвропейських тенденцiй розвитку екологiчної освiти (В.I. Бондар 

та iн., 2015). Окремi положення iснуючої КЕОУ вже втратили свою  

актуальнiсть, що обумовлює розроблення сучасної Концепцiї, а, мабуть, i 

окремої Концепцiї вищої екологiчної освiти України. 

Дiйсно, проблема оновлення природничої, гуманiтарної та технiчної 

вищої освiти шляхом екологiзацiї i включенням iдей сталого розвитку 

знайшло вiдображення в дiючих стандартах вищої освiти України для 

здобувачiв рiвня вищої освiти «бакалавр» усiх спецiальностей. Саме цi 

загальнi компетентностi мiстять елементи екологiзацiї вищої освiти, 

принципи якої були закладенi в КЕОУ, однак не були реалiзованi 

належним чином, i, насамперед, в «неекологiчних» ЗВО. А, отже, не було 

придiлено достатньої уваги формуванню системи знань i практичних 

навичок майбутнiх фахiвцiв широкого кола спецiальностей, що дозволило 

б їм вiльно орiєнтуватися при вирiшеннi рiзноманiтних екологiчних 

проблем. 

Як вважають Ю.Ю. Туниця та iн. (2015), екологiзацiя освiти є 

ключовим фактором пiдготовки фахiвцiв для сталого розвитку. МОН 

України розглядає екологiзацiю нацiональної освiти як важливе 

стратегiчне завдання, про що свiдчить Рiшення його Колегiї за № 10/6-4 вiд 

27.11.2015 р. «Про екологiзацiю освiти з метою пiдготовки фахiвцiв для 

сталого розвитку». Вказаний документ рекомендував включати в 

стандарти вищої освiти екологiчну компетентнiсть майбутнiх фахiвцiв до 

перелiку загальних компетентностей, а також включати екологiчну 

складову до змiсту навчальних дисциплiн усiх галузей знань. Ректорам 

(директорам) ЗВО, керiвникам установ, органiзацiй та пiдприємств, що 

перебувають у сферi управлiння МОН України, начальникам (директорам) 

управлiнь (департаментiв) освiти i науки обласних та Київської мiської 
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державних адмiнiстрацiй рекомендувати: включати екологiчну складову до 

змiсту навчальних дисциплiн усiх галузей знань, проводити семiнари, 

тренiнги, обмiн досвiдом, здiйснювати аналiз та використання вiтчизняної i 

зарубiжної лiтератури з питань екологiзацiї освiти; у спiвпрацi з органами 

мiсцевої влади органiзувати функцiонування «зелених» студентських 

мiстечок за прикладом провiдних унiверситетiв свiту (включаючи 

збереження електроенергiї, тепла i води, використання сонячної енергiї, 

роздiльного збору смiття та побутових вiдходiв, термоiзоляцiю будiвель 

тощо). 

Незважаючи на вищевказанi рiшення МОН України, а також 

внесення в стандарти вищої освiти для РВО «бакалавр» усiх 

спецiальностей (галузей знань) екологiчної компетентностi до перелiку 

загальних компетентностей, iстотних змiн щодо екологiзацiї нацiональної 

системи вищої освiти не спостерiгається. Можливо, що лише 

рекомендацiйний характер рiшень МОН України є причиною такого 

iндиферентного вiдношення до екологiзацiї освiтнiх програм з боку 

неекологiчних ЗВО. 

Концептуальнi принципи екологiзацiї вищої освiти України повиннi 

ґрунтуватися на пiдвищеннi рiвня  екологiчної компетентностi  здобувачiв 

всiх рiвнiв вищої освiти. Екологiзацiя освiти в неекологiчних ЗВО 

сприятиме формуванню знань, вмiнь i практичних навичок у майбутнiх 

фахiвцiв широкого кола спецiальностей (галузей знань), що дозволить їм 

орiєнтуватися при вирiшеннi сучасних екологiчних проблем. Навряд чи це 

можливо вирiшити  лише шляхом включення дисциплiни «Основи 

екологiї» («Екологiя») в освiтнi програми. Програма цiєї дисциплiни 

повинна охоплювати основнi положення загальної i глобальної екологiї, 

антропогенного впливу на складовi довкiлля, базовi принципи 

збалансованого природокористування i стратегiї сталого розвитку з 

урахуванням специфiки освiтнiх програм рiзних спецiальностей (галузей 

знань).Екологiчну складову в неекологiчних ЗВО не слiд зводити лише до 

вивчення цiєї дисциплiни i опанування базових екологiчних знань. 

Наприклад, механiзм врахування екологiчних мiркувань пiд час прийняття 

рiшення про впровадження планованої дiяльностi шляхом розгляду 

розумних альтернатив та розробки екологiчних умов провадження 

планованої дiяльностi, зумовлює необхiднiсть опанування майбутнiми 

фахiвцями багатьох спецiальностей щодо принципiв оцiнки впливу на 

довкiлля, нормативно-законодавчих документiв в сферi охорони 

навколишнього середовища тощо. Доцiльним представляється включення 

в квалiфiкацiйнi роботи випускникiв природничих, аграрних, технiчних, 

технологiчних та iнших ЗВО України спецiальних роздiлiв з охорони 

довкiлля та збалансованого  природокористування.  

Наприклад, можна говорити про засади екологiзацiї хiмiчної освiти, що 

дозволяють визначити змiст системи знань про хiмiчнi аспектах екологiї в 
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рядi навчальних предметiв середньої i вищої школи, переорiєнтувати змiст 

хiмiчного експерименту i хiмiчних задач на екологiчну проблематику, 

осмислити новi функцiї кабiнету хiмiї в умовах екологiзацiї шкiльної освiти. 

Хiмiя тут вибрана не випадково. Останнiм часом виявляється виразна 

тенденцiя в нашому вже досить екологiзованому суспiльному свiдомостi 

протиставляти екологiю людини i хiмiю. Дiйсно, хiмiчне виробництво за 

свою iсторiю завдало чималої шкоди природному середовищу. Коли при 

наявностi такого гострого i актуального протирiччя ставиться питання про 

екологiзацiї хiмiчної освiти, тодi мова йде не про механiчному поєднаннi 

екологiї та хiмiї, а про iнтегративному пiдходi до даної проблеми. Досить 

цiкавою є досвiд ФРН у вирiшеннi даної проблеми. З кiнця 1980-х рокiв у 

ФРН почався, а до теперiшнього часу вже завершився перехiд вiд 

природоохоронних принципiв в освiтi до екологiчних , що в загальних рисах 

збiгається з аналогiчним процесом у нашiй країнi.  

Сучасний пiдхiд до шкiльного екологiчнiй освiтi у ФРН 

характеризується такими основними принципами: 1) екологiзацiя охоплює не 

тiльки всi шкiльнi програми, але все шкiльне життя, коли школа 

розглядається як якесь «екологiчне господарство», полiгон для впровадження 

екологiчного знання; 2) освiта набуває не цiльовий, а в бiльшiй мiрi 

процесуальний характер – вiд формування самостiйностi учня, його 

самовизначення по вiдношенню до природи до придбання вiдповiдних 

конкретних навичок; 3) екологiчна освiта стає складовою частиною 

загального громадянського виховання; 4) велика увага придiляється 

екологiзацiї прикладних шкiльних дисциплiн (економiка домашнього 

господарства, технiка, трудове навчання); 5) у методах навчання все бiльше 

мiсце займає проектне навчання. 

Екологiзацiя освiти, в свою чергу, тiсно пов'язана з економiчним 

життям суспiльства. Система взаємин людини i природи тут будується як 

система «природа – суспiльство – економiка». Школа є робочим мiсцем для 

учнiв, вчителiв, для обслуговуючого персоналу – господарством, яке 

витрачає природнi ресурси, споживає енергiю i продукти харчування, 

продукує вiдходи i т.п. Безпосередньо в навчальному процесi простежується 

чiтка орiєнтацiя на пiдготовку учнiв до вирiшення в майбутньому конкретних 

локальних завдань. 

Iснують два рiзних термiна – «екологiчне виховання» i «екологiчна 

освiта». Перше неможливо без другого, i тому освiта повинна розвиватися в 

контекстi другого, тим бiльше, що знання самi по собi ще не визначають 

спрямованiсть дiяльностi людини. 

Екологiчне виховання має представляти цiлiсну систему, що охоплює 

все життя людини. Воно повинно мати на метi формування свiтогляду 

людини, заснованого на поданнi про свою єднiсть з природою i про 

спрямованiсть своєї культури i всiєї практичної дiяльностi людини не на 

експлуатацiю природи i навiть не на збереження її в первозданному виглядi, а 
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на її розвиток, здатне сприяти розвитку суспiльства. У цьому i полягає 

принцип сучасного антропоцентризму, заснованого на розумiннi того факту, 

що подальший розвиток людства може вiдбутися тiльки спiльно з подальшим 

розвитком природи, її рiзноманiття i багатства. 

Для того щоб реалiзувати цей принцип, екологiчне виховання має 

починатися з самого раннього дитинства. Ще в сiм'ї i в дошкiльнi роки 

дитина повинна отримати деякi початковi вiдомостi про навколишнiй свiт, 

природу, про необхiднiсть i доцiльнiсть дбайливого ставлення до рослин, 

тварин, про збереження чистоти повiтря, води, землi. Цi знання повиннi бути 

розвиненi i закрiпленi в початкових класах середньої школи. Одночасно 

повинна бути створена атмосфера доброзичливостi по вiдношенню до 

природи, щоб у дитини сформувалося свiторозумiння, включає його в 

навколишнiй свiт не як господаря, а як учасника природного його розвитку. 

Екологiя – велика наукова дисциплiна, але її викладання має бути 

дозовано i не перетворюватися на систематичний багаторiчний курс. 

Початковi вiдомостi повиннi бути отриманi вдома або в дошкiльних 

установах i закрiпленi серiєю спецiальних урокiв i цiлеспрямованих екскурсiй 

в перших класах. Вони повиннi бути «природознавче орiєнтованi». Що ж до 

систематичного курсу екологiї, то вiн повинен бути прочитаний в одному з 

останнiх класiв середньої школи. У ньому слiд не тiльки узагальнити i 

систематизувати знання, отриманi в попереднiх класах, але i внести деякi 

загальнi фiлософськi (iдеологiчнi) уявлення, що закладають основи сучасного 

свiторозумiння. 

Сьогоднi багато говорять про екологiзацiї освiти. Це дуже важливий 

елемент екологiчного виховання. Екологiчне мислення, уявлення про 

довкiлля i мiсце в нiй людини повиннi бути присутнiми у всiх проявах його 

активностi. Досить ефективним засобом реалiзацiї цього принципу i є 

екологiзацiя освiти. Вона полягає в тому, що практично все викладаються 

дисциплiни шкiльного курсу повиннi мiстити екологiчний матерiал. Не 

тiльки бiологiя, хiмiя, географiя, але й iсторiя, лiтература та iншi дисциплiни 

можуть стати засобом отримання екологiчних уявлень i екологiчних знань. 

У вищiй освiтi є три iстотно рiзних напрямки екологiчної освiти. 

Перший напрям – свiтоглядний. Воно безпосередньо продовжує те 

освiтнiй напрямок, який було закладено ще в середнiй школi. Незалежно вiд 

тiєї областi дiяльностi, яку вибирає майбутнiй фахiвець, вiн повинен володiти 

необхiдним свiторозумiнням, певним фiлософським фундаментом для своєї 

дiяльностi, емпiрично обґрунтованим рацiоналiстичним баченням людини в 

бiосферi i бути здатним спиратися на досягнення природничих наук. Але цей 

фiлософський фундамент повинен бути не класичним рацiоналiзмом XVIII 

або XIX ст., який розглядав людину як стороннього спостерiгача, а 

рацiоналiзмом сучасного столiття, що представляє людину активним 

учасником процесу розвитку бiосфери. 
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Другий напрям – екологiчний професiоналiзм майбутнього фахiвця. 

Якщо перший напрямок досить унiверсальний, то другий пов'язаний з 

характером майбутньої дiяльностi студента, з його здатнiстю приймати 

найбiльш рацiональнi, конструктивнi, технологiчнi, господарськi або 

адмiнiстративнi рiшення з урахуванням екологiчних факторiв. Така 

пiдготовка має бути абсолютно рiзною в навчальних закладах рiзного 

профiлю. 

Третiй напрям дiяльностi пов'язаний з необхiднiстю пiдготовки 

фахiвцiв, здатних вирiшувати численнi завдання по взаємовiдношенню 

людини i НС. Це мають бути фахiвцi, якi поєднують екологiчнi знання з 

широкою гуманiтарною пiдготовкою: в областi економiки,  правознавства та 

багатьох iнших гуманiтарних дисциплiн. 

Наступним важливою ланкою єдиної системи екологiчної освiти має 

стати пiслявузiвське навчання, пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовка 

кадрiв та екологiчна освiта широких верств населення. Цi iдеї акад. 

Н.М. Моїсєєва (2010) вiдображенi в «Концепцiї екологiчної освiти України», 

затвердженої Колегiєю Мiнiстерства освiти i науки України (протокол 

№ 13/6-19 вiд 20.12.2001р.). Цей документ є важливим кроком у розвитку 

екологiчної освiти та екологiзацiї освiти, де зачiпаються практично всi 

аспекти безперервної екологiчної освiти, виховання i освiти, якi є 

нерозривною частиною єдиного процесу формування екологiчної культури 

суспiльства. У «Концепцiї екологiчної освiти України» велика увага 

придiляється як загальної, так i професiйної  вищої  екологiчної освiтi. 

Ставлення до пiдготовки фахiвцiв-екологiв неоднозначне не тiльки в Українi , 

але в країнах всього пострадянського простору. 

Екологiзацiя суспiльної свiдомостi. Iсторичнi долi цивiлiзацiї залежать 

вiд того, якi взаємовiдносини людини i природи. До недавнього часу 

ставлення суспiльства до НПС носило споживчий характер. Природа 

цiкавила людини насамперед, як джерело ресурсiв для пiдтримки 

виробництва i споживання. Настав час переходу до iншої культури, яка 

орiєнтується не тiльки на споживання природних ресурсiв, а й на пiдтримку 

НПС в станi, придатному для життя сучасних i наступних поколiнь, а також 

iнших органiзмiв , що населяють планету.  

Екологiчна культура, таким чином, має на увазi змiну характеру 

вiдносин людей до природи i характеризується такими особливостями: 

1) вищу цiннiсть являє гармонiйний розвиток людини i природи, природне 

визнається спочатку самоцiнним, незалежно вiд корисностi або марностi для 

людини; 2) свiт людей не протиставлено свiту природи, обидва вони є 

елементами єдиної цiльної системи; 3) метою взаємодiї з природою є 

максимальне задоволення як потреб людини, так потребою всього 

природного спiвтовариства; 4) характер взаємодiї з природою не порушує 

iснуюче в природi рiвновагу; 5) етичнi норми i правила рiвним чином 

поширюються як на взаємодiї мiж людьми, так i на взаємодiю з свiтом 
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природи; 6) розвиток людини i природи – процес взаємовигiдного 

спiвробiтництва; 7) дiяльнiсть з охорони природи продиктована необхiднiстю 

зберегти природу заради неї самої. 

Екологiчна свiдомiсть, тобто вiдношення людини до природи, 

формується в процесi екологiчного виховання та освiти. 

Основнi напрями формування екологiчної культури не можуть бути 

ефективно реалiзованi, якщо природоохороннi принципи не будуть 

впровадженi у суспiльство шляхом масового виховання i пропаганди охорони 

навколишнього середовища. Основними напрямами поширення екологiчних 

знань серед населення є: 1) забезпечення вiдкритостi iнформацiї про стан 

навколишнього середовища; 2) забезпечення доступу громадян до 

екологiчної iнформацiї, життєво важливою для їх безпеки; 3) збiльшення 

обсягiв видаваної екологiчної лiтератури, масових видань з питань охорони 

навколишнього середовища; 4) прагнення обговорювати публiчно актуальнi 

питання охорони навколишнього середовища. 

Можливiсть включитися кожному в рiзну практичну дiяльнiсть дає 

участь у масштабних загальноукраїнських та мiжнародних акцiях. Робота пiд 

гаслом «Мислити глобально – дiяти локально» дозволяє кожному вiдчути 

свою спiвпричетнiсть до вирiшення загальної для всiх проблеми. 

На нашiй планетi стане трохи чистiшим, якщо в повсякденному життi 

кожен буде дотримуватися кiлькох нескладних правил. 

- Зниження споживання, повторне використання, вторинна переробка 

– цi три процеси взаємопов'язанi. У першу чергу варто замислитися про 

зниження споживання, другий крок – знайти конструктивне застосування 

речам i матерiалам, якi стали непотрiбними. 

- Що можна переробити, а що не можна. Уважно читайте етикетки, 

що стосуються можливостi вторинної переробки упаковки i вийшли з ужитку 

речей. Вiдслужила технiку – в переробку. Городяни все бiльше звикають до 

переробки електронних пристроїв. Якщо у вас є вiдпрацював своє прилад, 

запропонуйте його ремонтної майстернi або приватного майстра на деталi. 

Заохочуйте творчiсть. Якщо ви знаєте кого-небудь, хто у своїй 

творчостi дає життя вийшли з ужитку речам, запропонуйте їм свої iдеї та 

матерiали. Такi речi можуть стати в нагодi i школярам для їхнiх виробiв. 

- Економте воду. Вимикайте кран з водою в той час, поки чистите зуби. 

За рiк це допоможе зберегти близько 11 тис. лiтрiв питної води. Користуйтеся 

душем, а не приймайте ванну. Всього двi хвилини включеного душа – це 

38 лiтрiв води. 

- Купуйте товари з вторсировини. Пiдтримуйте рециклiнг, купуючи i 

використовуючи те, що можна буде переробити. Зараз можливо вiдшукати 

речi з високим вмiстом вдруге використаного сировини. 

- Подумайте про подальшу переробку. При покупцi нової речi звернiть 

увагу на можливiсть її переробки пiсля закiнчення термiну служби. За 
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оцiнками експертiв, людина користується пластиковим пакетом 12 хвилин, а 

розкладається приблизно 400 рокiв. 

- Вiддавайте для користi iншим. Якщо у вас є речi, якi вам не 

пiдходять або не подобаються, але цiлком придатнi, благодiйнi органiзацiї 

вiзьмуть їх i передадуть нужденним. 

- Киньте сигарету. Недопалки забруднюють довкiлля чи не сильнiше 

пакетiв: при згоряннi тютюну видiляється приблизно 4000 речовин, левова 

частка з яких токсичнi. Недопалки, якi розпадаються протягом 10 рокiв, 

видiляють агресивнi речовини (ртуть, миш'як, кадмiй), якi проникають в 

ґрунти. 

У зелений колiр забарвленi тепер не тiльки трава i дерева. Зеленими 

тепер стають одяг, продукти, магазини i цiлi країни. Людство безповоротно 

змiнює навколишнiй свiт, заподiює шкоду природi i змiнює життя кожної 

людини не в кращу сторону. Однак прогрес зупинити неможливо – ми в 

силах лише знайти той баланс, який дозволить нам жити на чистiй планетi. А 

для цього потрiбно просочити все суспiльство, зверху донизу зеленими 

iдеями. 

«Зелена економiка» – напрям в економiчнiй науцi, в рамках якого 

вважається, що економiка є залежним компонентом природного середовища, 

в межах якого вона iснує i є його частиною. Теорiя зеленої економiки 

базується на 3 аксiомах:  

1) неможливо нескiнченно розширювати сферу впливу в обмеженому 

просторi;  

2) неможливо вимагати задоволення нескiнченно зростаючих потреб в 

умовах обмеженостi ресурсiв;  

3) все на поверхнi Землi є взаємопов'язаним.  

Зеленi економiсти вважають економiчне зростання непорозумiнням, 

тому що вiн суперечить першiй аксiомi. «Зростiзм» (Growthism), вважають 

прихильники зеленої економiки, порушує нормальне функцiонування 

природних екосистем. Зеленими економiстами пропонується встановлення 

податку Тобiна в розмiрi 1 % вiд усiх мiжнародних торгових угод, з тим, щоб 

направляти зiбранi кошти бiдним країнам з метою гальмування посилення 

диференцiацiї мiж розвиненими країнами i такими, що розвиваються. Крiм 

цього, пропонується використовувати категорiю «природний капiтал» 

(Natural capital) замiсть категорiї «природнi ресурси», яка як би свiдчить про 

пасивну роль природи в економiцi.  

Свiтовiй економiцi необхiдна екологiзацiя, вважають фахiвцi i 

закликають iнвестувати в екологiчнi технологiї додатковi $ 14 трлн. до 

2030 р. Про це йде мова в «Оглядi екологiчних iнвестицiй: шляхи i способи 

вiдкрити приватнi фiнанси для екологiчного зростання», пiдготовленому 

експертами Свiтового банку, Deutsche bank та ОЕСР (Органiзацiя 

економiчного спiвробiтництва та розвитку) для Всесвiтнього економiчного 

форуму в Давосi. 
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Екологiзацiя глобальної економiки – єдиний спосiб задовольнити 

потреби населення Землi, яке досягне 9 млрд. людей до 2050 р. Це посприяє 

зростанню його добробуту, скоротить викиди парникових газiв i пiдвищить 

ефективнiсть використання природних ресурсiв. Створення та впровадження 

«низьковуглецевих» технологiй допоможе боротися з глобальним 

потеплiнням. Бiльш «зеленими», на думку експертiв, повиннi стати 

енергетика, транспорту, будiвництво, сiльське господарство та iншi галузi. 

За останнiй час в свiтi були зробленi серйознi успiхи в «зеленому» 

напрямку. Глобальнi iнвестицiї в поновлюванi енергоресурси в 2011 р. 

виросли на 17 % порiвняно з 2010 р. i склали $ 257 млрд. Паливна 

ефективнiсть транспорту бiльш нiж подвоїлася з 1970-х рр. Ефективнiсть 

використання енергiї широко визнана запорукою економiчної стабiльностi. 

Країни, що розвиваються, вiдiграють зростаючу роль у збiльшеннi «зелених» 

iнвестицiй. Мiжнароднi та внутрiшнi iнвестицiї, що надходять з країн, якi не 

входять до ОЕСР, виросли в 15 разiв за 2004-2011 рр., та щорiчно вони 

збiльшуються на 47 % (для порiвняння, в країнах ОЕСР, їх зростання 

становить 27 %).  

 

4.6 Контрольнi питання до змiстовного модуля 4 

 

1. Що таке «екологiзацiя»? 

2. Що таке «екодеструктивнi процеси»?  

3. Що таке «iнтегральний  екодеструктивний вплив? 

4. У чому суть економiчних показникiв рiвня екологiзацiї?  

5. У чому суть земельних  показникiв рiвня екологiзацiї?  

6. У чому суть показникiв порiвняння екологiзацiї?  

7. У чому суть показникiв порiвняння екологiзацiї з попереднiм 

зразком?  

8.  У чому суть показникiв рiвня екологiзацiї за наявнiстю чи 

вiдсутнiстю вузлiв екологiчної  деструкцiї у виробничому циклi 

виробництво-споживання виробiв?  

9. У чому суть вiдтворення екологiчного попиту?    

10.  У чому суть вiдтворення екологiчно орiєнтованої пропозицiї ?    

11.  У чому суть вiдтворення екологiчно орiєнтованої людських 

чинникiв?    

12.  У чому суть вiдтворення мотивiв екологiзацiї?    

13.  Якi основнi принципи екологiзацiї економiки?  

14.  Якi основнi об’єкти  екологiзацiї економiки?  

15.  Якi основнi суб’єкти екологiзацiї економiки?  

16.  Що таке «квадрат» управлiнського механiзму екологiзацiї? 

17.  У чому суть екологiзацiї зв’язкiв «виробництво – споживання»? 

18.  У чому суть екологiзацiї споживання»? 

19.  У чому суть матерiально-технiчного  балансу? 
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20.  Якi принципи незамкнутих технологiчних процесiв (систем)?  

21.  Якi основнi принципи екологiзацiя енергетики?  

22.  Якi основнi принципи екологiзацiя транспорту?  

23.  Якi основнi принципи сiльськогосподарського виробництва?  

24.  Якi основнi негативнi наслiдки рекреацiйно-туристичної 

дiяльностi?  

25.  Яким чином рекреацiйно-туристична дiяльнiсть впливає на стан 

окремих природних компонентiв?  

26.  Якi шляхи екологiзацiї  рекреацiйно-туристичної дiяльностi?  

27.  Що таке «екологiчний туризм»?  

28.  Що таке «екологiзацiя системи  освiти»?  

29.  Що таке «екологiзацiя науки»?  

30.  Якi принципи екологiчного виховання?  

31.  Якi принципи екологiчної освiти?  

32.  Якi принципи екологiзацiї вищої освiти України?  

33.  Якi принципи екологiзацiї суспiльної свiдомостi?  

34.  Що таке «зелена економiка»?  

 

4.7 Перелiк посилань до змiстовного модуля 4 
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