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ВСТУП 

 

Бурхливий розвиток в ХХ столітті промислового виробництва, 
застосування в сільському господарстві мінеральних добрив, 

надзвичайно високий відсоток розораності ґрунтів, зменшення 
лісистості територій, використання радіоактивних мінералів, 

збільшення кількості транспорту та забруднення навколишнього 

середовища шкідливими речовинами надзвичайно посилили 

антропогенне навантаження на довкілля і створили загрозу для 
людського суспільства та інших живих організмів. 

Зазначене зумовлює необхідність активного спостереження за 
зміною навколишнього природного середовища, виявлення шкідливих 

компонентів в елементах еколого-економічних систем, прогнозування 
їх зміни та впливу на живі організми і економіку країни.  

Для цього в країні мають бути організовані відповідні державні 
інституції, визначені їхні права та обов’язки, організована система 
спостережень, аналізу та прогнозування зміни довкілля, забезпечена 
підготовка висококваліфікованих кадрів для роботи в цих структурах.  

Функції покладені на зазначені інституції можуть успішно 

виконувати фахівці з економічного моделювання екологічних 

систем, які пройшли навчання за спеціальністю «Економіка 
довкілля та природних ресурсів». А забезпечити отримання ними 

необхідних знань і навчити майбутніх спеціалістів екологічних 

служб підприємств та галузей національної економіки оцінювати 

рівень антропогенного впливу на довкілля і прогнозувати його зміни 

покликана навчальна дисципліна «Моніторинг еколого-економічних 

систем», яку вивчають студенти зазначеної спеціальності. 
Під час вивчення дисципліни, опрацювання теоретичного 

матеріалу поєднується з розв’язуванням практичних задач, які 
передбачають визначення забезпеченості країни природними 

ресурсами, забруднення довкілля шкідливими компонентами і його 

впливу на живі організми, що дозволить майбутнім випускникам 

успішно працювати за обраною спеціальністю. 

Водночас основою для здобуття студентами необхідних знань та 
практичних навичок з навчальної дисципліни «Моніторинг еколого-

економічних систем» є ґрунтовне опрацювання ними лекційного 

матеріалу, який наведено нижче. 
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Тема 1. Моніторинг еколого-економічних систем як галузь 

науки  

План 

1. Сутність моніторингу еколого-економічних систем. 

2. Становлення і розвиток моніторингу еколого-економічних 

систем як галузі науки. 

 

1. Сутність моніторингу ееколого-економічних систем 

В процесі забезпечення своїх життєвих потреб та виробничої 
(економічної) діяльності людина постійно контактує з навколишнім 

природним середовищем використовуючи, забруднюючи і 
змінюючи його. Крім того природне середовище може змінюватися 
під впливом природних факторів, в результаті порушення балансу в 
природних системах (наприклад, неконтрольоване збільшення 
окремих тварин або риб призведе до зменшення інших видів, або 

повного знищення рослинності) та через природні катаклізми 

(викиди вулканів, буревії, смерчі, потопи, засухи, хвороби росли і 
тварин та ін.).  

Тому, для того щоб зазначені процеси (антропогенні та 
природні) не стали незворотними та не завдали непоправних 

збитків природі, виникає необхідність постійного спостереження за 
еколого-економічними системами. При цьому слід розрізняти 

антропогенний (людський) та природний впливи. 

Еколого-економічна система – це інтеграція економіки і природи, 

які представляють собою взаємопов’язане і взаємообумовлене 
функціонування суспільного виробництва і природничих систем. 

Отже моніторинг еколого-економічних систем це спостереження 

за еколого-економічними системами, оцінювання їх фактичного 

стану та прогнозування їх розвитку. 

За міжнародним стандартом (ISO 4225-80), моніторинг - це 
багаторазове вимірювання для спостереження за змінами будь-
якого параметру в певному інтервалі часу; система довготривалих 

спостережень, оцінювання, контролювання і прогнозування стану і 
зміни об’єктів. 

Цей термін було запропоновано напередодні проведення 
Стокгольмської конференції ООН з навколишнього середовища 
1972 р. на противагу (або на доповнення) до терміну «контроль». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

Крім спостереження і отримання інформації, моніторинг 
передбачає і елементи активних дій, таких як оцінювання, 
прогнозування та розроблення природоохоронних рекомендацій. 

Завдання моніторингу полягає у постановці і виробленні 
теоретичних засад практичного розв’язання проблем організації 
спостережень; науковому обґрунтуванні складу, структури мережі й 

методів спостережень за природним фоном, природними явищами, 

планетарними процесами, рівнем забруднення середовища, станом 

живих організмів, що населяють певну територію, фізичними 

параметрами біосфери; виборі методів, методик оцінювання і 
прогнозування навколишнього природного середовища, розробленні 
рекомендацій щодо управління станом складових біосфери. 

Метою моніторингу еколого-економічних систем є екологічне 
обґрунтування перспектив та удосконалення системи моніторингу 

навколишнього природного середовища, оцінювання фактичного і 
прогнозування майбутнього його стану; попередження про 

зниження біорізноманітності екологічних систем, порушення 
екологічної рівноваги у навколишньому середовищі, погіршення 
умов життєдіяльності людей. 

Предметом моніторингу еколого-економічних систем як науки є 
організація і функціонування системи моніторингу, оцінювання і 
прогнозування стану екологічних систем, їх елементів, біосфери, 

характеру впливу на них природних і антропогенних факторів. 

Об’єктами моніторингу еколого-економічних систем можуть 
бути: навколишнє природне середовище, або його елементи 

(атмосферне повітря, поверхневі і підземні води, земельні ресурси, 

ґрунтовий і рослинний покриви, лісові ресурси, мінеральні ресурси, 

тваринні і рибні ресурси та ін.) і джерела впливу на довкілля. 
Моніторинг еколого-економічних систем використовує такі 

загальнонаукові методи дослідження: аналіз і синтез; перехід від 

конкретного до абстрактного; статистичний метод та математичне 
моделювання. Для проведення моніторингу еколого-економічних 

систем використовуються різноманітні методи отримання 
первинної і вторинної інформації. 

Первинна інформація про метеорологічні, гідрологічні, океанічні, 
геофізичні, біологічні зміни отримується через безпосередні 
спостереження на відповідних станціях, постах, створах. Також, 

первинну інформацію можна отримати через спостереження із 
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штучних супутників Землі, вертикальне зондування, фотографічні і 
геофізичні зйомки. 

Вторинну інформацію отримують, з документів в яких оброблена 
первинна інформація, а саме: звітів, карт, таблиць, графіків.    

Для отримання об’єктивної інформації про стан природного 

середовища необхідно досліджувати його у динаміці, тобто 

проводити оцінювання минулого, теперішнього та майбутнього 

стану природного середовища. 
В процесі моніторингу еколого-економічних систем проводиться 

виконання таких загальних завдань: 
- спостереження за факторами впливу на навколишнє природне 

середовище і за його станом; 

- оцінювання фактичного стану навколишнього природного 

середовища; 
- прогнозування стану навколишнього природного середовища і 

оцінювання його можливих змін в майбутньому; 

- дослідження стану біосфери, оцінювання і прогнозування його 

змін; 

- визначення антропогенних впливів на навколишнє природне 
середовище; 

- встановлення факторів і джерел забруднення навколишнього 

природного середовища; 
- виявлення критичних та екстремальних ситуацій, що 

порушують екологічну безпеку.   

Необхідність виконання зазначених завдань визначає структуру 

моніторингу еколого-економічних систем, яка включає такі блоки: 

- спостереження за довкіллям; 

- оцінювання фактичного стану довкілля; 
- прогнозування стану довкілля; 
- оцінювання прогнозованого стану довкілля. 
Моніторинг еколого-економічних систем може проводитися на 

різних рівнях: районному, регіональному, басейновому, національному, 

міжнародному. 

Результати отримані в результаті моніторингу еколого-

економічних систем використовуються в системі управління 
національним господарством при плануванні розвитку національної 
та регіональних економік, а також при розробленні заходів з 
охорони природного середовища.    
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2. Становлення і розвиток моніторингу еколого-економічних 
систем як галузі науки 

Перші спостереження за причинами і наслідками змін у 

природному середовищі були необхідною умовою пристосування 
первісної людини до природного середовища та її виживання. 

Проте, на перших етапах розвитку, коли використовувалися, як 

правило відновлювані природні ресурси (енергія води та вітру; 

продути тваринного і рослинного світу) вплив людства на природне 
середовище мав локальний, незначний характер, що не порушувало 

здатності природи до самовідновлення. 
Хоча вже древні єгиптяни, греки, римляни та ін. народи при 

розвитку землеробства, будівництві зрошувальних та осушувальних 

каналів використовували результати спостереження за зміною 

природного середовища. 
Антропогенний вплив на природне середовище значно зріс у 

ХІХ–ХХ століттях, коли було винайдено двигун, освоєно 

виробництво багатьох видів машин, різко зросли обсяги виплавки 

металів, видобування вугілля, використання лісових та земельних 

ресурсів; для виробництва бензину, дизельного палива та мастил 

була залучена нафта. 
У ХХ столітті людство залучило у виробництво радіоактивні 

елементи, хімічні добрива, для будівництва ГЕС затопило великі 
площі земельних угідь. 

Прискорена індустріалізація світової економіки спричинила 
ситуацію, за якої природне середовище втратило можливість до 

самовідновлення. 
Отже, виникнення у другій половині ХХ століття моніторингу 

еколого-економічних систем як науки зумовлене зростанням 

антропогенного впливу на природне середовище.  
На першому етапі метою моніторингу еколого-економічних систем 

було отримання даних про стан, динамічні зміни екосистем, створення 
бази даних, вибір об’єктів і формування мережі спостережень, 
тобто дослідники обмежувалися тільки спостереженням. 

З 70-х років ХХ століття, за концепцією запропонованою 

російським вченим геофізиком Ю. Ізраелем, моніторинг еколого-

економічних систем стали розглядати як систему цілеспрямованих, 

періодично повторюваних і програмованих спостережень за одним і 
більше елементами навколишнього середовища у просторі і часі. 
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Основними елементами цієї системи визначено спостереження, 

оцінювання і прогнозування стану довкілля. 
Однак, за цією концепцією метою моніторингу є фіксація 

антропогенних змін природного середовища, а управління його 

якістю не передбачено. Тому, російський вчений ґрунтознавець І. 
Герасимов запропонував розглядати моніторинг навколишнього 

природного середовища, як організовану на різних рівнях систему 

спостережень, контролювання і управління його станом.   

Організація за цією концепцією моніторингу навколишнього 

природного середовища сприяє виявленню екологічних небезпек, але 
ускладнює раціональне управління екосистемами, якщо середовище 
забруднене шкідливими відходами виробництва, порушені біотичні 
кругообіги і нормальне функціонування екосистеми. 

І. Герасимов виділяє такі рівні моніторингу еколого-економічних 

систем: 

- біоекологічний (санітарно-гігієнічний) моніторинг полягає в 

спостереженні за станом і впливом навколишнього природного 

середовища на здоров’я людини, з метою захисту її від негативних 

чинників; 

- геоекологічний (природно-господарський) моніторинг, який 

передбачає дослідження геофізичних, геохімічних, біохімічних та 
біологічних впливів на навколишнє природне середовище, які 
погіршують середовище проживання людини;  

- біосферний моніторинг – передбачає спостереження за 
спричиненими антропогенними впливами змінами у процесах і 
явищах біосфери.      

Дана концепція дозволяє виявляти і контролювати екологічні 
небезпеки. 

Український вчений М. Голубець розглядає моніторинг еколого-

економічних систем як багаторівневу систему спостереження, 

оцінювання і прогнозування стану навколишнього природного 

середовища, розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для 

прийняття ефективних природоохоронних рішень. 

Вчений поділяє моніторинг на типи в залежності від масштабів 
спостереження: глобальний, материковий, океанічний, міжнародний, 

національний регіональний, локальний. 

З 70-х років ХХ століття до розробки концепцій моніторингу 

долучилися міжнародні організації. 
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Так протягом 1972–1974 років науковий комітет з проблем 

навколишнього середовища Міжнародної ради наукових союзів, на 
пропозицію американського вченого Р. Мунни, виробив і 
запропонував ідею глобального моніторингу. 

Глобальний моніторинг навколишнього природного середовища 
включає: 

- моніторинг приземного й верхнього шарів атмосфери; 

- моніторинг атмосферних опадів; 

- моніторинг гідросфери (поверхневих вод суші, вод океанів, 

морів і підземних вод); 

- моніторинг літосфери (передусім ґрунту); 

- кліматичний моніторинг; 
- моніторинг озонового шару; 

- моніторинг океану; 

- геофізичний моніторинг; 
- фізичний моніторинг; 
- біогеохімічний моніторинг.  
У 1986 році Секретаріат ООН з навколишнього середовища, 

використавши розробки Р. Мунни, видав «Довідник з екологічного 

маркетингу», який містить методики і програми моніторингу для 
країн, що розвиваються. 

Ці програми моніторингу передбачають: 
- дослідження природних ресурсів, які забезпечують 

виробництво продуктів харчування (клімату, рельєфу, ґрунтів, 

рослинності, популяцій); 

- дослідження природних умов (ерозії ґрунтів, водних стоків, 

насування пустель, танення льодовиків та ін.). 

З 80-х років ХХ століття моніторинг еколого-економічних 

систем в усіх країнах світу здійснюється на основі рекомендацій 

ООН, проте, з урахуванням національних особливостей. 

Так, наприклад, у Великобританії створено мережу спостережень 
за хімічними сполуками з метою вивчення динаміки зміни 

природного середовища під їх дією. При цьому моніторинг 
навколишнього природного середовища здійснюється на двох рівнях: 

- моніторинг існуючого стану навколишнього середовища; 
- моніторинг нових проблемних (небезпечних, кризових) 

екологічних ситуацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

В Швеції моніторинг еколого-економічних систем побудований 

на проблемному принципі. Тобто перш ніж приступити до 

моніторингу певного природного компоненту виділяються 
проблеми, які йому характерні.  

В Україні, як і в інших країнах СНД, моніторинг навколишнього 

природного середовища побудований на геофізичному підході -  

проведення спостережень за станом окремих компонентів природного 

середовища (атмосфери, ґрунтів, водних ресурсів та ін.).  

Система моніторингу еколого-економічних систем в Україні 
функціонує відповідно до Закону України: «Про охорону 

навколишнього природного середовища» та «Положення про 

державний моніторинг навколишнього середовища». 

Ця система передбачає спостереження за навколишнім 

природним середовищем, збирання, оброблення і оцінювання 
отриманих даних та прогнозування його стану, формування 

відповідних баз інформації, розроблення на їх основі науково-

обґрунтованих заходів, передбачення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, створення безпечних умов 

життєдіяльності людини.  

Отже, моніторинг еколого-економічних систем – це система 
спостережень і контролю за природними і придно-антропогенними 

комплексами та за навколишнім середовищем загалом, а також 

процесами, що відбуваються в них, з метою прогнозування 
масштабів неминучих змін та забезпечення раціонального 

використання природних ресурсів і охорони довкілля.               
 

Тема 2. Моніторинг еколого-економічних систем в процесі 
управління їх сталим розвитком 

План 

1. Основи управління сталим розвитком еколого-економічних 

систем. 

2. Законодавче забезпечення моніторингу навколишнього 

природного середовища в Україні.  
 

1. Основи управління сталим розвитком еколого-
економічних систем 

В попередній лекції відмічалося, що протягом двох останніх 

століть суспільне виробництво розвивалося прискореними темпами, 
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вимагаючи для свого забезпечення все більших обсягів природних 

ресурсів, що порушило здатність природи до самовідновлення. 
В 1971 році в рамках роботи Римського клубу, міжнародної 

екологічної організації, була зроблено висновок, що фізичні межі 
використання людиною матеріальних і енергетичних ресурсів 
будуть досягнуті через кілька десятиліть. 

Однак, вже через 20 років, тобто в 1991 році, цим же клубом 

було зроблено такі висновки: 

- темпи використання людством багатьох важливих видів 
ресурсів і темпи продукування багатьох видів забруднення вже 
перевищують допустимі межі. Без істотного зменшення 
використання матеріальних і енергетичних ресурсів у найближче 
десятиліття відбудеться неконтрольоване скорочення наступних 

показників на душу населення: виробництва продуктів харчування, 
споживання і промислового виробництва; 

- це скорочення не є неминучим. Щоб запобігти йому, необхідні 
такі зміни: 

= перегляд політики держав, що сприяє росту чисельності 
населення і рівня матеріального споживання; 

= швидке підвищення ефективності використання матеріальних і 
енергетичних ресурсів; 

= необхідно розробити технологічні і економічні підходи до 

забезпечення сталого розвитку суспільства поки це ще можливо. 

При цьому слід зазначити, що протягом 1971–1991 років світове 
суспільство, в першу чергу економічно розвинуті країни світу, вели 

активну діяльність із зменшення використання матеріальних та 
енергетичних ресурсів, а також забруднення довкілля. Але цього 

виявилося недостатньо.         

Вперше обґрунтування терміну «сталий розвиток» відбулося в 
1992 році у Ріо-де-Женейро на конференції ООН з навколишнього 

середовища і розвитку, в якій взяли участь голови і 
високопоставлені посадові особи 179 країн. 

Конференція визначила «сталий розвиток», як такий розвиток, 

який дозволяє на довготривалій основі забезпечити стабільний 

економічний ріст, не допускаючи деградаційних змін навколишнього 

природного середовища, при цьому право на розвиток має бути 

реалізоване таким чином, щоб задовольнити потреби у розвитку і 
охороні навколишнього середовища існуючого і майбутніх поколінь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

На конференції було визначено, що при погіршенні навколишнього 

середовища не можливі ні здорове суспільство, ні стабільно 

працююча економіка. При цьому економічний розвиток не слід 

зупиняти, однак його потрібно забезпечувати при зниженні 
антропогенного навантаження на довкілля.  

В 1997 році на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН всім 

країнам світу було запропоновано розробити національні стратегії 
сталого розвитку. При цьому національні стратегії сталого розвитку 

повинні враховувати такі ключові положення: 

- в центрі уваги повинна знаходитися людина, яка повинна мати 

право на здорове життя в гармонії з природою; 

- охорона навколишнього середовища має стати невід’ємною 

складовою процесу розвитку і не може розглядатися у відриві від нього; 

- право на розвиток повинне реалізовуватись таким чином, щоб в 

рівній мірі забезпечувати задоволення потреб в економічних благах 

як нинішнього, так і майбутніх поколінь; 
- необхідне зменшення розриву між рівнями життя народів світу, 

викоренення бідності і злиднів з врахуванням тієї обставини, що тепер 

на долю ¾ населення припадає лише 1/7 частина світового доходу. 

Забезпечувати сталий розвиток держав та реалізовувати, вище 
зазначені ключові положення, необхідно через:  

- обмеження впливу людини на біосферу до рівня можливостей її 
стабільного відтворення, інакше постає вибір між ростом 

народонаселення і рівнем споживання на душу населення; 
- підтримку запасів біологічного багатства, біологічного 

різноманіття і відтворювальних ресурсів; 

-  використання не відтворюваних природних ресурсів темпами, 

які не перевищують час створення заміни їм за рахунок 

відтворюваних ресурсів; 

- рівномірний розподіл доходів і витрат при ресурсоспоживанні 
та управлінні охороною навколишнього середовища; 

- розвиток і впровадження технологій, що збільшують обсяги 

виробництва продукції на одиницю спожитого ресурсу; 

- використання економічних механізмів, що спонукають виробників 
враховувати екологічні витрати прийнятих ними рішень. 

При цьому, з врахуванням безперервності суспільно-виробничих 

процесів, для забезпечення сталого розвитку еколого-економічних 

систем використовувати наведені принципи необхідно при реалізації 
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всіх функцій процесу управління: планування, організування, 
мотивування, регулювання, обліку і контролю. 

Водночас, для оцінки ефективності реалізації державної політики 

сталого розвитку країни необхідно забезпечити постійний моніторинг 
еколого-економічних систем на всіх рівнях управління державою; 

використання всіх компонентів природного середовища і здійснення 
різно-факторних впливів людини на навколишнє середовище.     

 

2. Законодавче забезпечення моніторингу навколишнього 
природного середовища в Україні  

Порядок проведення моніторингу навколишнього природного 

середовища в Україні визначено Законом України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» (від 25.06.1991 р. № 1264-

ХІІ) та «Положенням про державну систему моніторингу довкілля» 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р., № 391). 

Ст. 20, п. в) Зазначеного закону відповідальність за організацію 

моніторингу навколишнього природного середовища, створення і 
забезпечення роботи мережі загальнодержавної екологічної 
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
доступу до екологічної інформації, положення про яку затверджує 
Кабінет Міністрів України, несе Міністерство екології та природних 

ресурсів України. 

Ст. 22 визначено, що з метою забезпечення збору, обробки, 

збереження та аналізу інформації про стан навколишнього 

природного середовища, прогнозування його змін та розробки 

науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних 

управлінських рішень в Україні створюється система державного 

моніторингу навколишнього природного середовища. 
При цьому спостереження за станом навколишнього природного 

середовища, рівнем його забруднення здійснюється Міністерством 

екології та природних ресурсів України, іншими спеціально 

уповноваженими органами, а також підприємствами, установами та 
організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до 

погіршення стану навколишнього природного середовища. 
Такі підприємства, установи та організації зобов’язані безоплатно 

передавати відповідним державним органом аналітичні матеріали 

своїх спостережень. 
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Порядок здійснення державного моніторингу навколишнього 

природного середовища визначається Кабінетом Міністрів України. 

Міністерство екології та природних ресурсів разом з відповідними 

науковими установами забезпечують організацію короткострокового 

і довгострокового прогнозування змін навколишнього природного 

середовища, які повинні враховуватися при розробці і виконанні 
програм та заходів щодо економічного та соціального розвитку 

країни, в тому числі щодо охорони навколишнього природного 

середовища, використання і відтворення природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки. 

Водночас, відповідальність за організацію дослідження 
навколишнього природного середовища на місцевому рівні 
покладається на місцеві Ради (ст. 14). 

Для обліку кількісних, якісних та інших характеристик 

природних ресурсів, обсягу, характеру та режиму їх використання в 
Україні запроваджено державний кадастр природних ресурсів (ст. 23).    

Крім того держава веде облік об’єктів, що шкідливо впливають 
або можуть вплинути на стан навколишнього природного 

середовища; видів та кількості шкідливих речовин, що потрапляють 
у навколишнє природне середовище; видів й розмірів шкідливих 

фізичних і біологічних впливів на навколишнє природне середовище. 
Для цього підприємства, установи та організації проводять 

первинний облік у галузі охорони навколишнього природного 

середовища та безоплатно передають відповідну інформацію 

органам, що ведуть державний облік у цій галузі. 
Порядок збору, обробки і подання підприємствами державним 

органам статистичної інформації про забруднення навколишнього 

природного середовища, використання природних ресурсів, виконання 
завдань по охороні навколишнього природного середовища та 
ведення екологічних паспортів визначає Кабінет Міністрів України. 

При цьому інформація про стан навколишнього природного 

середовища включає інформацію про: 

- стан навколишнього природного середовища чи його об’єктів  – 

землі, води, надр, атмосферного повітря, рослинного і тваринного 

світу та рівні їх забруднення; 
- біологічне різноманіття і його компоненти, включаючи 

генетично видозмінені організми  та їх взаємодію із об’єктами 

навколишнього природного середовища; 
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- джерела, фактори, матеріали, речовини, продукцію, енергію, 

фізичні фактори (шум, вібрацію, електромагнітне випромінювання, 
радіацію), які впливають або можуть вплинути на стан навколишнього 

природного середовища та здоров’я людей;  

- загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних 

ситуацій, результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо 

заходів, спрямованих на зменшення їх негативного впливу на 
природні об’єкти та здоров’я людей; 

- екологічні прогнози, плани, програми та заходи;  

- витрати, пов’язані із здійсненням природоохоронних заходів 
за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища 
та інших джерел фінансування, економічний аналіз, проведений у 

процесі прийняття рішень  з питань що стосуються навколишнього 

природного середовища. 
Джерелами такої інформації є дані моніторингу навколишнього 

природного середовища, кадастрів природних ресурсів, реєстри, 

автоматизовані бази даних, архіви. 

Положенням про державну систему моніторингу довкілля 
визначено, що залежно від призначення може здійснюватися 
загальний (стандартний), оперативний (кризовий) та фоновий 

(науковий) моніторинги довкілля; 
- загальний (стандартний) моніторинг довкілля – це регулярні 

спостереження на пунктах, об’єднаних в єдину інформаційно-

технологічну мережу; 

 - оперативний (кризовий) моніторинг довкілля – це спостереження 
за окремими об’єктами і джерелами підвищеного екологічного ризику 

з метою забезпечення оперативного реагування на кризові ситуації; 
- фоновий (науковий) моніторинг довкілля – це спеціальні 

спостереження за всіма складовими довкілля, а також за міграцією 

забруднюючих речовин та за реакцією організмів на забруднення. 
Фоновий моніторинг здійснюється у заповідниках та інших 

територіях, що охороняються, на базових станціях. 

Система державного моніторингу довкілля включає три рівні: 
локальний (на окремих підприємства, об’єктах або в окремих 

населених пунктах), регіональний та національний. 

В межах свої повноважень державний моніторинг довкілля в 
Україні здійснюють: 
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- Міністерство екології та природних ресурсів (спостереження за 
джерелами промислових викидів в атмосферу та скидів стічних вод, 

дотримання норм гранично допустимих викидів та гранично 

допустимих скидів; станом поверхневих вод і сільськогосподарських 

угідь, з визначенням в них залишків пестицидів та важких металів; 
скидами і викидами з об’єктів, які використовують радіоактивні 
елементи, станом звалищ промислових і побутових відходів);    

- Національне космічне агентство України (авіаційно-космічні 
спостереження за станом озонового шару атмосфери, забрудненням 

атмосфери, ґрунтів, поверхневих вод; сніговим покривом, станом 

лісів та сільськогосподарських угідь, запасом вологи в ґрунті та 
радіаційним фоном);  

- Міністерство охорони здоров’я України (вибіркові спостереження 
за забрудненням атмосфери та станом поверхневих вод у місцях 

проживання населення; станом морських вод у рекреаційних зонах; 

хімічним та біологічним забрудненням ґрунтів та господарсько-

побутовими відходами на території населених пунктів; інтенсивністю 

фізичних факторів (шуму, вібрації, радіації, електромагнітного поля) 
та станом здоров’я населення); 

- Міністерство аграрної політики та продовольства України 

(радіологічні, агрохімічні і токсикологічні спостереження за 
сільськогосподарськими ґрунтами; токсикологічні та радіологічні 
спостереження за сільськогосподарськими рослинами і продуктами 

з них; зоотехнічні, токсикологічні та радіологічні спостереження за 
сільськогосподарськими тваринами та продуктами з них); 

- Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України (спостереження за якістю питної 
води центрального постачання, станом міських каналізаційних 

стоків, зелених насаджень населених пунктів, проявами небезпечного 

підняття рівня ґрунтових вод в населених пунктах); 

- Державне агентство лісових ресурсів України (спостереження 
за станом лісів, ґрунтів у лісах і станом мисливської фауни у лісах); 

-  Державне агентство водних ресурсів України (радіологічні та 
гідрохімічні спостереження за водами, спостереження за станом 

ґрунтів в межах дії меліоративних систем, переформуванням 

берегів у водосховищах, облік ресурсів поверхневих вод); 

- Державне агентство земельних ресурсів України (спостереження 
за структурою землекористування, станом і якістю ґрунтів та 
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забрудненням ландшафтів, станом рослинного покриву земель, 
відновленням порушених земель; станом зрошуваних, осушених, 

підтоплених та засолених земель, берегових ліній річок, морів, озер, 

водосховищ, лиманів, заток);  

- Державна гідрометеорологічна служба (спостереження за 
станом атмосфери, поверхневих і морських вод, ґрунтів, озонового 

шару, сільськогосподарських посівів; атмосферними опадами, 

метеорологічними умовами, підземними водами та запасами вологи 

у ґрунті); 
- Державна служба геології та надр України у складі Міністерства 

екології та природних ресурсів України (спостереження за 
підземними водами з оцінкою їх ресурсів та еколого-геологічне 
картування території). 

Аналіз і узагальнення інформації про стан довкілля здійснюють 
органи державної виконавчої влади, підприємства, установи та 
організації, що проводять моніторинг навколишнього природного 

середовища, відповідно до відомчих нормативних актів та методик.    

Зазначені органи державної виконавчої влади зобов’язані 
збирати, обробляти та безстроково зберігати з допомогою сучасної 
комп’ютерної технології первинні дані про стан довкілля.                              

 

Тема 3. Спостереження за станом розвитку е/е систем 

План 

1. Система спостережень за впливом на довкілля антропогенних 

факторів. 

2. Організація спостережень за станом природного середовища. 
3. Методи спостережень за рівнем забруднення природного 

середовища.  
 

1. Система спостережень за впливом на довкілля 

антропогенних факторів 

Спостереження проводиться з метою отримання даних для 
оцінювання та прогнозування розвитку екологічної ситуації в 
системах різних масштабів. 

Для того щоб організувати спостереження необхідно визначити 

які впливи на природне середовище здійснюють окремі 
антропогенні фактори. 
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1. Викиди в біосферу хімічно та фізично активних речовин 

спричиняють зміну стану і властивостей атмосфери; зміну 

циркуляції в атмосфері й океані; порушення стійкості земних і 
водних екосистем; зниження працездатності людей. 

2. Викиди в біосферу інертного матеріалу (аерозольних частинок) 

зумовлюють зміни складу і властивостей вод суші; погоди і клімату; 

екосистем Світового океану та погіршення здоров’я населення. 
3. Пряме нагрівання атмосфери спричиняє зміну складу і 

властивостей вод Світового океану; перерозподіл і зміну водних та 
кліматичних ресурсів; негативні генетичні ефекти; хвороби та 
стресові ситуації. 

4. Фізичні дії, які змінюють поверхню суші і рослинний покрив 
(ерозія, пожар) приводять до погіршення біогеофізичного 

середовища; зникнення і генетичних змін в існуючих видах 

рослинного і тваринного світу. 

5. Біологічна дія виражається у зміні літосфери, зменшенні 
біопродуктивності екологічних систем і кількості популяцій; 

деградації лісів; скороченні тривалості життя.    
6. Знищення окремих відновлювальних і невідновлювальних 

ресурсів призводить до зміни оболонки землі, ерозії земної 
поверхні, деградації ґрунтів, зниження приросту населення.  

Спостереження за дією основних антропогенних факторів і 
процесами, які вони зумовлюють здійснюється за такими напрямами: 

1. Спостереження за локальними джерелами забруднення і 
забруднюючими факторами, здійснюються на територіях окремих 

підприємств та населених пунктів у формі контролювання 
кількісного і якісного складу забруднюючих речовин, що містяться 
у викидах, скидах та місцях їх зберігання. 

2. Спостереження за станом навколишнього природного 

середовища. Такі спостереження призначені для відстежування 
геофізичних (вулканів, землетрусів, ерозії, цунамі), фізико-

географічних (розподілу суші і води, рельєфу, природних ресурсів, 
народонаселення), геохімічних (кругообігу речовин, хімічні та 
шумові забруднення атмосфери), хімічних (хімічного складу 

атмосфери, опадів, поверхневих і підземних вод, ґрунтів та рослин) 

змін з фіксуванням отриманих даних.  

3. Спостереження за станом біотичної складової біосфери. У їх 

процесі відстежується реакція окремих груп рослинних і тваринних 
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організмів на різні фактори забруднення довкілля, а також приріст 
біомаси на годину, швидкість поглинання різних речовин 

рослинами і тваринами, чисельність видів рослин і тварин. 

4. Спостереження за реакцією великих систем (клімату, світового 

океану, біосфери). При цьому заміряються фізичні, хімічні і 
біологічні показники. 

Для встановлення динаміки зміни стану біосфери заміри 

повторюються через певні проміжки часу, а важливі показники 

відстежуються безперервно. Спостереження можуть проводитися у 

конкретних точках (на станціях) або на великій території з 
наступним визначенням інтегральних показників. 

 

2. Організація спостережень за станом природного середовища 
Контроль за станом довкілля в Україні розпочався у 30-ті роки 

ХХ століття на кількох водних об’єктах, проте кількість контрольованих 
інгредієнтів була незначною. 

У 50-ті роки гідрометеослужба СРСР почала відстежувати 

радіоактивне забруднення природного середовища, а з 1963 року – 

забруднення повітря і водних об’єктів. У 1972 році було організовано 

загальнодержавну службу спостереження і контролю за забрудненням 

природного середовища, яка відстежувала забруднення атмосферного 

повітря, вод суші, морів і океанів, ґрунтів та фонового забруднення 
на регіональних і базових станціях. 

В Україні стан атмосферного повітря відстежують у 53 містах 

різних областей на 162 стаціонарних постах спостережень за 
забрудненням і на двох станціях транскордонного моніторингу: 

«Світязь» (Волинська обл.) та «Рава-Руська» (Львівська обл.). В 

атмосферному повітрі визначається вміст 33 забруднювачів: оксидів 
азоту, пилу, формальдегіду, важких металів, бенз(а)пірену та ін.  

Спостереження за хімічним складом опадів та снігового покриву 

проводять на 48 метеостанціях. Найпоширенішими забруднювачами, 

які поступають у ґрунти і водні об’єкти є іони сульфатів, хлору, 

амонію, гідрокарбонатів, нітратів, кальцію, натрію, калію та магнію. 

Спостереження за хімічним складом та якістю поверхневих вод 

України проводяться на 139 водних об’єктах (річках, водоймищах, 

озерах) у 215 пунктах. 
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3. Методи спостережень за рівнем забруднення природного 
середовища  

Під час дослідження стану навколишнього природного середовища 
використовують методи якісного (діагностують наявність певного 

хімічного елемента або сполуки) і кількісного (визначають кількість 
(концентрацію) хімічного елемента або сполуки у довкіллі) аналізів 
навколишнього природного середовища.  

Методи кількісного аналізу поділяються на хімічні, фізико-

хімічні, електрохімічні, фізичні та біологічні. Вибір конкретного 

методу дослідження залежить від вмісту аналізованої речовини і 
хімічного складу досліджуваного об’єкта (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Методи визначення певних компонентів у об’єктах довкілля 
 

Метод 

Визначення інгредієнтів у об’єктах довкілля  
У ґрунтах і 
донних мулах 

У природних водах У повітрі (газах 

і аерозолях) 

1 2 3 4 

Граві-
метричний 

Вологість, 
мінеральний 

залишок, SiO 2 , 

Al 2 O3 , Fe 2 O3 , 

карбонати 

SO
−2

4 , 

нафтопродукти, 

завислий 

мінеральний 

залишок  

Запиленість 
(вміст пилових 

часток) 

Титро-

метричний 
СО −2

3 , НСО −

3 , 

Сl- , SO
−2

4  , 

Ca, Mg 

Оксисен (розчинений),

СО 2 , СО −2

3 , SO
−2

4 ,  

Cl-, H 2 S, NH
+

4 , 

твердість води 

(загальна і карбо-

натна), ХСК, БСК 5   

Кислоти та 
кислотні 
оксиди 

Фото-

метричний 
NO

−

2 , NO
−

3 , 

F
−

, PO
−3

4 , Al, 

Hg, Cu, NH
+

4  

Колір, органічні 
речовини, H 2 S, 

NO
−

2 , NO
−

3 , P 

(неорганічний), AL, 

Cu, Fe 

СО, CS 2 , SO 2 , 

HCl, HNO 3 , 

Al, Fe, Pb, 

пестициди, 

деякі органічні 
сполуки   
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1 2 3 4 

Люмінес-
центний 

Нафтопродукти Нафтопродукти, 

хлорорганічні 
ароматичні 
сполуки, спирти, 

ацетон  

Смолисті 
речовини, 

ароматичні 
вуглеводні, 
кетони 

Фотометрія 
полум’я 

Na, K Li, Na, K, Ca Li, Cs, K 

Емісійна 
спектро-

метрія 

Метали, 

мікроелементи, 

бор 

Li, Na, K, Ca, Sr, 

Ba, Cu, Al, Fe, Pb  

Be 

Атомно-

абсорбційна 
спектро-

скопія 

Сu, Ni, Zn, 

Hg, Pb, Cr 

Ca, Mg, Cu, Pb, Hg 

та ін. 

Hg, Cd, Sr, Cu, 

Pb та ін. 

Кінетичні і 
хемілюмі-
несцентні 

Катіони 

важких 

металів 

Mn, Cu, Ni, Fe (III), 

амінокислоти 

Озон 

Потенціо-

метричні 
pH, F

−

, NO
−

3 , 

K, Ca 

pH, F-, NO
−

3  , K, 

Ca, Cu, Cl
−

, 

окисно-відновний 

потенціал 

HF,  

ненасичені 
органічні 
сполуки 

Радіо-

метричні 
Sr-90, Cs-137, 

U-238 

Sr-90, Cs-137, 

U-238, Pu-239 

Sr-90, Cs-137 

Хромато-

графічні 
Нафтопродукти, 

хлорорганічні 
сполуки, 

вуглеводні, 
пестициди  

Na, K, NH
+

4  , Mg, 

SO
−2

4 , Cl
−

, Ca, 

органічні сполуки 

CO, CO 2 , SO 2 , 

Cl 2 , CCl 4 , Al, 

Cu, органічні 
сполуки 

 

3.1. Хімічні методи кількісного аналізу концентрації хімічних 

елементів у довкіллі включають титрометричний і гравіметричний 

методи. 

Титрометричний (об’ємний) метод аналізу базується на 
вимірюванні об’єму розчину реагенту відомої концентрації, 
витраченого на взаємодію з аналізованою речовиною за умови, що 

речовини вступають у реакцію в концентраціях 10
1−

-10
3−

 моль/л.  
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Цим методом визначають загальну і карбонатну твердість води, 

хімічне споживання кисню, біохімічне споживання кисню, 

кислотність, лужність, вміст розчиненого кисню, концентрацію 

катіонів меркурію, заліза (ІІ), аніонів SO
−2

4 , Cl
−

, S
−2

 та інших.  

Гравіметричний метод аналізу базується на кількісному переведенні 
аналізованого компонента в малорозчинну сполуку і зважуванні 
продукту після виділення, промивання, висушування чи прожарювання. 

Цей метод застосовують при концентрації речовини в розчині не 

нижче 10
2−

-10
3− моль/л. З його допомогою визначають наявність у 

природних і стічних водах заліза (ІІІ) та алюмінію, які присутні у 

формі оксидів, а також хлоридів – AgCl, сульфатів – BaSO 4 (у 

кислому середовищі) та багато металів у вигляді малорозчинних 

сполук з органічними реагентами. 

3.2. Фізико-хімічні методи включають фотометричний і 
хроматографічний аналізи.  

Фотометричний аналіз охоплює всі методи, які базуються на 
поглинанні світла речовиною чи продуктом реакції в 
ультрафіолетовій та інфрачервоній частинах електромагнітного 

спектра. Ці методи придатні для визначення всіх хімічних 

елементів, крім інертних газів, якщо їх кількість складає до 10
8−

 % 

в об’єкті дослідження. 
Їх використовують для аналізу наявності в повітрі, поверхневих 

водах, ґрунті, мулі, рослинах, стічних водах, газоподібних викидах 

та промислових відходах міді, заліза, алюмінію, свинцю, сполук 

азоту, сірки, вуглецю, фосфору, хлору та інших речовин.     

Хроматографічний аналіз забезпечує розподіл, виявлення та 
кількісне визначення компонентів рідких і газоподібних сумішей. 

Він базується на різному розподілі окремих компонентів між 

рухомою і нерухомою фазами. Цей метод дозволяє виявити 

стафілококове та мікозне ураження ліквідаторів аварії на ЧАЕС, а 
також алкалоїди, що спричиняють отруєння організму людини. 

Для рідинної хроматографії використовують різноманітні 
детектори: ультрафіолетовий, електрохімічний, детектор з діодною 

матрицею, флюорометричний. Цей метод дозволяє виявляти 

сполуки при їх вмісті 10
12−

 г в 1 мл проби. Він використовується 
для визначення складу стічних вод нафтопереробних і хіміко-

фармацевтичних підприємств, заводів органічного синтезу. 
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Газова хроматографія дозволяє виявити в атмосферному 

середовищі галогено-вуглеводні, азото- і фосфоровмісні агрохімічні 
препарати.  В процесі хроматографії окремі компоненти отримують 
забарвлення. Безбарвні сполуки проявляються фізичним (ультра-
фіолетовим опроміненням) або хімічним (обробка реагентом, який 

утворює забарвлені сполуки з різними речовинами) способами. 

Забарвлення шкідливих компонентів дозволяє оцінити якісний 

склад компонентів суміші. Кількісний склад визначають за площею 

плями або розчиняють у розчиннику і аналізують одним із методів.   

Іонообмінна хроматографія дозволяє після розподілення і 
послідовного вилучення компонентів суміші визначити вміст 
елементів з подібними хімічними властивостями фотометричним та 
титрометричним способами. Цим методом виявляють загальну 

твердість води, а також вміст у воді, ґрунті та мулі катіонів важких 

металів. Вона дозволяє виявити понад 70 аніонів неорганічних і 
органічних кислот, катіонів лужних і лужноземельних металів у 

воді, продуктах та лікарських препаратах. 

Молекулярно-ситову хроматографію використовують для 
розділення речовин на основі різних розмірів їх молекул. 

3.3. Електрохімічні методи аналізу включають потенціометрію, 

вольтамперометрію та кондуктометрію. Вони базуються на 
дослідженні електромеханічних властивостей проб. 

Потенціометрія охоплює методи, що передбачають вивчення 
хімічних процесів, які змінюються в результаті хімічних реакцій 

потенціалу електрода, зануреного у досліджувану суміш. 

Цей метод використовують для визначення pH природних і 
стічних вод за допомогою скляного електрода. 

Йоноселективні електроди дозволяють виявити вміст нітратів у 

рослинах і продуктах, концентрації катіонів натрію, калію, кальцію, 

магнію, міді, аніонів хлору, броду, йоду та ін.    

Потенціометрія також використовується для аналізу забарвлених 

і каламутних середовищ та визначення в них різноманітних сполук, 

а також для визначення концентрації пестицидів у складних 

багатокомпонентних системах. 

Вольтамперометрія. Цю групу методів поділяють на два типи: 

полярографічний аналіз та амперометричне титрування. 
Полярографічний аналіз ґрунтується на процесі електролізу і 

визначенні залежності сили струму від прикладеної напруги. Цим 
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методом у природних водах і ґрунтах визначають вміст цинку, 

кадмію, свинцю, міді; залишкову кількість свинцю у виноградному 

соку, токсичні елементи в продуктах, повітрі, стічних водах; 

концентрацію вітамінів, ферментів та гормонів в організмі людини. 

Амперометричне титрування (визначення струму) дає змогу 

визначити аніони, для яких немає точних і швидких титрометричних 

методів (реагентів).  
За допомогою вольтамперометрії визначають понад 40 катіонів 

металів, аніонів, органічних сполук (білків, ферментів, лікарських 

препаратів, пестицидів, стимуляторів росту тварин) у різних 

екологічних об’єктах.   

3.4. Фізичні методи аналізу включають методи, що потребують 
електрохімічної, оптичної, радіохімічної та іншої апаратури, а також 

методи, що ґрунтуються на емісії чи абсорбції випромінювання: 
фотометрія, спектральний аналіз, атомно-абсорбційний спектральний 

аналіз, мас-спектрометрія, метод ядерного магнітного резонансу.    

Фотометричний метод полягає у дослідженні щільності 
досліджуваної та контрольної рідини. Він використовується для 
визначення понад 70 хімічних елементів, зокрема катіонів лужних і 
важких металів у природних водах.  

Спектральний аналіз передбачає визначення складу та будови 

речовини за її спектром – упорядкованим за довжиною хвилі 
електромагнітним випромінюванням. Для збудження речовини 

використовують полум’я пальника, енергію електричної дуги, іскри. 

Атомно-абсорбційний спектральний аналіз ґрунтується на 
визначенні концентрації речовини за поглинанням шаром атомної 
пари елемента монохроматичного резонансного випромінювання. 
Цей метод є принципом роботи багатьох аналізаторів. Його 

використовують для елементного аналізу природних, питних і 
стічних вод, ґрунтів та біологічних проб повітря. 

Мас-спектрометрія базується на розділенні газоподібних іонів у 

магнітному полі залежно від величини відношення маси іона до його 

заряду, яке впливає на інтенсивність сигналу. Вона використовується 
для виявлення у ґрунті надзвичайно небезпечних речовин, 

наприклад хлордибензолдіоксину.   

Метод ядерного магнітного резонансу враховує взаємодію 

магнітного поля ядра молекули речовини із зовнішнім магнітним 
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полем. Він дозволяє визначати вміст різних форм алюмінію та 
інших металів у природних водах.    

Люмінесцентні методи ґрунтуються на здатності речовин 

випромінювати світло під дією різних забруднювачів: 
ультрафіолетового випромінювання або видимого світла, енергії 
хімічної реакції, яка дуже поширена в живій природі: світяться окремі 
види молюсків, раків, риб, черв’яків внаслідок взаємодії кисню з 
люциферином. Цей спосіб використовують для безконтактного 

пошуку корисних копалин, зокрема нафти, виявлення плям нафти і 
нафтопродуктів на поверхні ґрунту та води.  

Радіометричні методи базуються на виявленні і вимірюванні 
природної і штучної радіоактивності, яка характерна окремим 

елементам. За природною радіоактивністю можна кількісно 

визначити понад 20 хімічних елементів, зокрема уран, торій, радій, 

актиній. Радіонукліди застосовують для виявлення пошкоджень у 

газопроводах, місцях витікання води з магістральних колекторів 
стічних і каналізаційних вод.  

До радіометричних методів належать: 
- активаційний аналіз – опромінення нерадіоактивних елементів 

нейтронами, протонами та іншими часточками, внаслідок чого вони 

стають радіоактивними; 

- відносний метод аналізу – опромінення за однакових умов 

досліджуваного зразка і еталона з відомим вмістом елемента, який є 
об’єктом дослідження; 

 - ізотопне розбавлення передбачає введення ізотопу елемента в 

аналізований розчин, що набуває активності. Потім цей елемент 
переводять в осад, і визначають радіоактивність розчину після його 

видалення. За різницею визначають радіоактивність осаду і 
обчислюють вміст компонента. 

- рентгеноспектральний аналіз ґрунтується на послабленні 
інтенсивності рентгенівського випромінювання під час його 

проходження крізь пробу. 

3.5. Біологічні та біохімічні методи передбачають дослідження 
реакції рослин, тварин і мікроорганізмів на дію певного чинника.      

Тест-об’єктами при вивченні дії токсичних речовин (визначення 
гранично допустимої концентрації і летальних доз), фармакологічного 

ефекту лікарських препаратів найчастіше бувають живі організми 

(миші, жаби та ін.).    
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Тема 4. Оцінювання і прогнозування майбутнього стану 
довкілля 

План 

1. Оцінювання навколишнього природного середовища. 
2. Прогнозування майбутнього стану довкілля. 
 

1. Оцінювання навколишнього природного середовища 
З метою ефективного регулювання якості навколишнього 

природного середовища необхідно дані отримані в процесі 
спостереження за елементами природного середовища оцінити на 
предмет їхнього впливу на природне середовище та живі організми. 

Найпоширенішим критерієм оцінювання якості складових 

природного середовища (атмосферного повітря, прісних і морських 

вод, ґрунтів) є гранично допустимі концентрації шкідливих речовин. 

 Гранично допустима концентрація (ГДК) забруднюючої 
речовини – це максимальна концентрація речовини в навколишньому 

середовищі, яка не впливає на організм людини і не зумовлює 
віддалених мутагенних і канцерогенних наслідків. 

Вперше рівні ГДК для основних забруднюючих біосферу 

речовин були розроблені у 30-ті роки ХХ століття. 
Відповідно до обґрунтованих значень ГДК в Україні проводиться 

спостереження та оцінювання отриманих даних (порівняння з 
нормативними) таких речовин:  

- в атмосферному повітрі: діоксиду сірки, оксидів азоту, діоксиду 

вуглецю, пилу, аерозолю, важких металів, пестицидів, бенз(а)пірену; 

- в атмосферних опадах: важких металів, ДДТ, бенз(а)пірену, 

азоту, фосфору, аніонів та катіонів (сульфатів, нітратів, хлоридів, 
іонів амонію, кальцію та ін.); 

- у поверхневих водах: важких металів, пестицидів, бенз(а)пірену, 

рН, азоту, фосфору, нафтопродуктів, фенолів; 

- у ґрунтах: важких металів, пестицидів, бенз(а)пірену, азоту, 

фосфору; 

- у біоті: важких металів, пестицидів, бенз(а)пірену, азоту, фосфору. 

Одночасно проводиться спостереження за гідрометеорологічними 

і геофізичними параметрами, які необхідні для оцінювання 
біогеологічних циклів і циркуляцій забруднюючих речовин. 

Оцінювання стану навколишнього природного середовища дає 
змогу визначити можливі збитки, спричинені природними і 
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антропогенними діями, з’ясувати оптимальні умови людської 
діяльності, а також додаткові природні можливості, якими може 
скористатися людина.    

Процес оцінювання отриманих даних спостереження за 
елементами природного середовища дозволяє визначити, чи 

отримані результати не перевищують допустимі межі екологічного 

навантаження та чи для використання досліджуваного природного 

ресурсу існують екологічні резерви. 

Допустиме екологічне навантаження – це таке навантаження, 
яке не спричиняє негативних наслідків, змін у живих організмах і не 
погіршує якості природного середовища. 

На основі встановлених різниць між гранично допустимим і 
фактичним станом екосистеми, популяції, угрупувань можна 
з’ясувати їх екологічний резерв.   

Для оцінки стану навколишнього природного середовища, 
визначення екологічного навантаження та екологічного резерву 

отримані в результаті спостереження дані необхідно порівняти з 
такими критеріями: 

- гранично допустимими концентраціями забруднюючих речовин 

у середовищі; 
- гранично допустимими дозами – кількістю шкідливої речовин, 

дія якої не викликає згубної дії на організм або екологічну систему; 

- гранично допустимими викидами речовин в атмосферу та 
гранично допустимими скидами шкідливих речовин у водойми; 

- гранично допустимим антропогенним навантаженням на 
навколишнє середовище, тривалий вплив якого не призведе до 

зміни екосистеми. 

Отримані в процесі спостереження та оцінки елементів 
природного середовища дані є основою для прогнозування стану 

довкілля в наступні роки. 

 

2. Прогнозування майбутнього стану довкілля 

Прогнозування перспектив розвитку окремих елементів 
природного середовища та певних явищ є одною з функцій системи 

моніторингу. 

 Усі прогнози носять імовірнісний характер і базуються на даних 

про стан навколишнього природного середовища на момент 
прогнозування та в минулому. 
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За масштабами усі прогнози поділяються на: глобальні 
(всесвітні), національні (для країни), регіональні (для певних регіонів) 
та локальні (місцеві).   

У системі моніторингу використовують такі методи прогнозування: 

- експертний. Його сутність полягає в отриманні і спеціалізованому 

обробленні прогнозних оцінок об’єкта через опитування високо-

кваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки та 
виробництва. Оцінки експертів суттєво підвищують надійність 
прогнозів, отриманих за допомогою інших методів прогнозування; 

- екстраполяції. Цей метод передбачає поширення висновків, 

отриманих внаслідок спостереження за однією частиною явища, на 
іншу частину та інтерполяцію (встановлення проміжних значень 
об’єкта дослідження на підставі деяких відомих його значень). Цей 

метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно 

об’єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних 

відхилень. Екстраполяція здійснюється з використанням отриманих 

кількісних і якісних параметрів досліджуваного об’єкта за попередні 
роки з подальшим логічним продовженням та окресленням тенденцій 

його розвитку у прогнозованому періоді;        
- моделювання. Цей метод передбачає побудову моделей, які 

розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни 

прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими 

або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. 

Методи моделювання використовуються для складання глобальних, 

локальних та інших прогнозів. 

При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, 

від яких суттєво залежить прогноз; з’ясувати їх співвідношення з 
прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання 
змін довкілля під дією певних факторів.   

Для прогнозування екологічних наслідків забруднення довкілля 
використовують такі моделі: 

- модель перенесення і перетворення забруднюючих речовин у 

навколишньому середовищі (геофізична модель), яка забезпечує 
прогнозування зміни стану довкілля з урахуванням процесів міграції, 
фізичної, хімічної, біологічної трансформації забруднюючих речовин; 

- модель зміни стану екосистеми під впливом забруднення 
(екологічна модель), що сприяє отриманню інформації про стійкість, 
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особливості розвитку екологічної системи, аналізу поведінки 

екологічних систем. 

Особливість прогнозування стану навколишнього природного 

середовища полягає в тому, що в більшості випадків доводиться 
оперувати імовірнісними та випадковими складовими розвитку 

процесів. Це зумовлює необхідність постійного вдосконалення 
методології прогнозування, уточнення інформаційної системи, 

оптимізації системи спостережень. 
 

Тема 5. Рівні та види моніторингу 
План 

1. Рівні моніторингу довкілля.  
2. Фоновий моніторинг, його роль і завдання. 
3. Глобальна система моніторингу. 

4. Кліматичний моніторинг і його завдання. 
 

1. Рівні моніторингу довкілля 

Залежно від мети здійснюється моніторинг таких компонентів 
біосфери: атмосфери, гідросфери та літосфери. 

Різні види моніторингу можна проводити на певних 

територіальних рівнях: локальному, регіональному, глобальному, 

які відрізняються площею охоплення, мережею, програмами 

спостережень, об’єктами і предметами дослідження (табл. 5.1).   

Найбільш поширеними за критеріями обрання предмета 
спостереження є фоновий, глобальний та кліматичний види 

моніторингу. 

 

2. Фоновий моніторинг, його роль і завдання 

Дослідження екологічних змін і організація екологічного 

моніторингу на фоновому рівні передбачає спостереження у 

віддалених від локальних джерел забруднення зонах, тобто фонові 
спостереження полягають у відстежуванні змін стану атмосфери, 

ґрунту, природних вод, структури земної поверхні на територіях, на 
які безпосередньо не діють антропогенні фактори. 

Фоновий моніторинг – це багаторічні комплексні спостереження 
за визначеними об’єктами природоохоронних зон для оцінювання і 
прогнозування змін стану екосистем, віддалених від об’єктів 
промислової і господарської діяльності.    
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Таблиця 5.1 

Рівні моніторингу довкілля 
Параметри Локальний Регіональний Глобальний 

Площа, охоплена 
системою 

моніторингу, кв. км 

 

10
1
 - 10

2
 

 

 10
3
 - 10

6
 

 

10
7

- 10
8
 

Відстань між 

пунктами відбору 

проб, км 

 

0,01 - 10 

 

10 - 500 

 

3000 - 5000 

Періодичність 
досліджуваних 

процесів 

 

Дні - місяці 
 

Роки 

Десятиліття 
- століття 

Частота 
спостережень 

Хвилини - 

години 

Декада - 
місяць 

2 – 6 разів 

на рік  

Кількість 
компонентів, що 

спостерігаються 

 

3 - 30 

 

120 - 1500 

 

10
3
 - 10

6
 

Точність  Частки ГДК До 30 % Десяті 
частки, % 

Оперативність 
видачі інформації 

У реальному 

масштабі 
часу 

Через 1 – 3 місяці 
з початку відбору 

проб 

Роки з дня 
відбору 

проб 

 

 

Основним завданням фонового моніторингу є з’ясування і фіксація 
показників, що характеризують природний фон (стан природного 

середовища, який не зазнав прямого людського впливу), а також 

глобальних і регіональних змін в процесі розвитку біосфери. 

Фоновий моніторинг проводиться у біосферних заповідниках на 
фонових станціях, які формуються зі стаціонарного 

спостережувального полігона (ділянки для відбору проб, 

гідропости, спостережувальні свердловини) і хімічної лабораторії.  
Біосферний заповідник – це територія міжнародного значення, 

виокремлена з метою збереження різноманітності природно-

територіальних комплексів і генетичних ресурсів рослинного і 
тваринного світу, проведення наукових досліджень, фонового 

моніторингу та вивчення стану довкілля. На території біосферних 

заповідників заборонена будь-яка господарська діяльність. 
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Сьогодні у 76 країнах світу функціонує біля 300 біосферних 

заповідників. В Україні біосферними заповідниками, де проводяться 
фонові спостереження, є Асканія-Нова (33308 га), Чорноморський 

біосферний заповідник (100809 га), Карпатський біосферний 

заповідник (57880 га), Дунайський біосферний заповідник (46403 га). 
Програма фонового моніторингу охоплює такі напрями: 

- моніторинг забруднення природного середовища та інших 

факторів антропогенного впливу; 

- моніторинг реакції біоти на антропогенний вплив, передусім на 
фонові рівні забруднення; 

- спостереження за зміною функціональних і структурних 

характеристик еталонних (незайманих) природних екосистем і їх 

антропогенних модифікацій. 

Програма фонового моніторингу формується з абіотичної та 
біотичної складових.    

До абіотичної складової фонового моніторингу належать 
спостереження за кліматичними, ґрунтовими, гідрологічними, 

рельєфними, геологічними умовами та явищами навколишнього 

середовища, які впливають на організми екосистеми. При цьому 

вимірюють гідрометеорологічні і геофізичні величини та 
концентрацію хімічних речовин у природному середовищі. 

Гідрометеорологічні і геофізичні характеристики навколишнього 

природного середовища повинні містити дані про швидкість і 
напрям вітру, атмосферний тиск і температуру повітря, вологість і 
кількість опадів, інтенсивність сонячної радіації, в т. ч. 

ультрафіолетового випромінювання, витрати, рівень і температуру 

води, вологість та тепловий баланс води.       

Дослідження хімічних речовин у біосферних заповідниках 

здійснюється за такими критеріями: 

- поширення речовин, їх стійкість і мобільність у навколишньому 

середовищі; 
- здатність речовин до впливу на біологічні та геофізичні системи. 

Біотична складова фонового моніторингу охоплює оцінювання 
стану біоти (визначення коефіцієнта розмноження та тривалості 
життя), прогнозування її реакції на незначну зміну природного 

середовища (встановлення залежності біоти від антропогенного 

забруднення в системі «доза – реакція»). 
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Важливим елементом ділянки (полігону) спостереження є базова 
ділянка фонової станції – майданчик розміром 50 х 50 м, де 
розміщують устаткування для відбору проб, вимірювальні прилади 

для визначення хімічного складу і фізичних характеристик повітря. 
Розташовують її на відкритій, рівній ділянці віддаленій від 

будівель, лісосмуг, пагорбів. Хімічну лабораторію зводять не 
ближче 500 м від базової ділянки.   

 

3. Глобальна система моніторингу 
Екологічні проблеми носять міждержавний характер. Тому в 

1972 році на Стокгольмській конференції ООН з навколишнього 

середовища було запропоновано створити Служби Землі, покликані 
здійснювати глобальний моніторинг навколишнього природного 

середовища. 
Глобальний моніторинг – це система спостережень за 

планетарними процесами і явищами, які відбуваються у біосфері, з 
метою оцінювання та прогнозування глобальних проблем охорони 

навколишнього природного середовища. 
За результатами роботи Міждержавної наради з проблем 

моніторингу, що відбулася у лютому 1974 року у Найробі було 

сформовано такі основні завдання глобального моніторингу: 

1. Організація розширеної системи попереджень про загрозу 

здоров’ю людини.   

2. Оцінювання глобального забруднення атмосфери та його 

впливу на клімат. 
3. Оцінювання кількості і розподілу забруднення біологічних 

систем, особливо харчових ланцюгів. 

4. Оцінювання критичних проблем, що виникають внаслідок 

сільськогосподарської діяльності й землекористування. 
5. Оцінювання реакції наземних екологічних систем на вплив 

навколишнього середовища. 
6. Оцінювання забруднень океану і вплив забруднень на морські 

екосистеми. 

7. Створення міжнародної системи попереджень про стихійні лиха. 
Програма глобального спостереження передбачає вивчення 

навколишнього середовища за уніфікованими методиками на 8 

континентальних, 77 базових і 66 біосферних регіональних 

станціях, розташованих у різних точках землі. 
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Система глобального моніторингу реалізується на імпактному, 

регіональному, фоновому рівнях, для яких розроблені спеціальні 
програми.  

Імактний рівень глобального моніторингу полягає у вивченні 
критичних забруднень на локальних територіях, спричинених 

одним або кількома джерелами, скиди або викиди якого за певних 

аварійних умов і метеорологічних характеристик можуть 
спричинити глобальне забруднення довкілля. 

Регіональний  рівень глобального моніторингу охоплює вивчення 

міграції і трансформації забруднюючих речовин і їх сукупної дії, 
характерних для певних економічних регіонів чинників. 

Фоновий  рівень глобального моніторингу передбачає фіксацію 

фонового стану довкілля через спостереження на базі біосферних 

заповідників.  

В межах глобального моніторингу було здійснено:  

- глобальне оцінювання стану ґрунту, а також складено карти 

деградації ґрунтів сільськогосподарського призначення, придатності 
сільськогосподарських земель у певних агроекологічних зонах, 

стану пасовищ в посушливих і напівпосушливих регіонах; 

- оцінювання покриву тропічного лісу Африки, Латинської 
Америки, Азії, районування і класифікацію рослинності; 

- дослідження водного балансу, льодовиків і гідрологічних регіонів; 
- прогнозування можливих змін клімату; 

- оцінювання запасів морських біологічних ресурсів і забруднення 
Світового океану; 

- виокремлення еталонних екосистем біосфери; 

- аналіз даних про причини захворювань у певних забруднених 

районах.     

 

4. Кліматичний моніторинг і його завдання 

Кліматичний моніторинг – це система спостережень, оцінювання 
і прогнозування змін клімату. 

До кліматичного моніторингу належить збирання даних про 

клімат минулого. Для цього вивчають копалини, а також кільця 
деревини, донні відкладення, на яких позначаються коливання й 

зміни клімату протягом сотень і тисяч попередніх років. 

Моніторинг клімату зосереджується на реалізації таких завдань: 

- збирання даних про стан кліматичної системи; 
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- аналізування і оцінювання природних та антропогенних змін і 
клімату (включаючи порівняння клімату минулого з сучасним); 

- виокремлення антропогенних ефектів у зафіксованих змінах клімату; 
- виявлення природних і антропогенних факторів, що зумовлюють 

зміну клімату; 

- виявлення критичних елементів біосфери, вплив на які може 
спричинити кліматичні зміни. 

Інформація необхідна для аналізу зміни клімату поділяється на 
такі групи: 

1. Вимірювання основних метеорологічних параметрів, вивчення і 
аналіз атмосферних явищ та процесів, які характеризують відповідний 

стан погоди (температура і вологість повітря, атмосферний тиск, 

швидкість та напрямок вітру, інтенсивність опадів, висота снігового 

покрову, вологість і глибина промерзання ґрунту та ін.). 

Система спостережень за метеорологічними параметрами включає 
підсистеми наземного і супутникового спостереження.  

Наземна підсистема базується на опорній синоптичній мережі. 
Вона також отримує інформацію з кораблів, літаків, метеорологічних 

радіолокаторів, систем зондування атмосфери. 

Супутникова підсистема включає розташовані на навколо 

полярних орбітах метеорологічні супутники.  

2. Моніторинг стану кліматичної системи (реакція кліматичної 
системи та її елементів на природні й антропогенні зміни). 

3. Моніторинг внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають 
на клімат і стан кліматичної системи. 

До зовнішніх факторів належать вплив Сонця і космічного 

випромінювання.    
До внутрішніх факторів, які впливають на клімат, відносять 

теплові викиди та викиди речовин у біосферу. Вони можуть бути 

природними (виверження вулканів) та антропогенними (викиди 

стаціонарних і пересувних джерел). 

Найбільший вплив на клімат Землі здійснює концентрація в 

атмосфері СО 2 . 

4. Моніторинг можливих фізичних і екологічних перетворень у 

довкіллі, які відбуваються внаслідок кліматичних змін і коливань. 
Найчутливішими до коливань клімату є елементи біосфери, 

розташовані у полярних широтах, засушливих місцях, а також 

екосистеми пустельних зон та високогір’їв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

Тема 6. Моніторинг поверхневих вод 
План 

1. Джерела і види забруднення поверхневих вод. 

2. Завдання і організація моніторингу поверхневих вод в Україні. 
3. Пункти спостережень та контрольні створи. 

4. Програми спостережень і терміни проведення робіт на пунктах 

спостереження.  
 

1. Джерела і види забруднення поверхневих вод 
Поверхневі води – це води суходолу, що постійно або тимчасово 

перебувають на земній поверхні у формі різних водних об’єктів у 

рідкому (водотоки, водойми) і твердому (льодовики, сніговий 

покрив) станах. Якість води залежить як від природних, так і 
антропогенних факторів. 

Внаслідок інтенсивного використання водних ресурсів змінюється 
якість та кількість придатних для використання поверхневих вод. 

Це відбувається тому, що більшість річок і озер є одночасно 

джерелами водопостачання й приймачами господарсько-побутових, 

промислових і сільськогосподарських скидів. 

Розрізняють такі види забруднення води: хімічне, фізичне, 
теплове, біологічне.   

Хімічне забруднення води відбувається внаслідок попадання у 

водойми зі стічними водами шкідливих домішок неорганічного та 
органічного походження: сполук миш’яку, свинцю, ртуті, міді, 
кадмію, хрому, фтору тощо. Більшість цих домішок є шкідливими 

для мешканців водойм. 

Великої шкоди водоймам завдають також нафта та 
нафтопродукти, які утворюють на поверхні води плівку, що 

перешкоджає газообміну між водою і атмосферою та зменшує вміст 
кисню у воді. 

Основними постачальниками органічних речовин у стічні води є 
підприємства целюлозно-паперової промисловості, нафтопереробні 
заводи, великі тваринницькі комплекси. 

Останнім часом особливо згубно на водойми діють синтетичні 
миючі засоби, які містять фосфор. Зростання кількості фосфатів у 

водоймах спричиняє розвиток синьо-зелених водоростей, 

«цвітіння» водойм, що супроводжується різким зниженням вмісту у 

воді кисню, загибеллю риб та інших водних тварин. 
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Фізичне забруднення води зумовлює зміни її фізичних 

властивостей – прозорості, вмісту суспензій та інших нерозчинних 

домішок, радіоактивності і температури. Суспензії (пісок, намул, 

глинисті частки) потрапляють у водойми здебільшого внаслідок 

поверхневого змиву дощовими водами із сільськогосподарських 

полів, особливо тоді, коли розорюються водозахисні смуги вздовж 

річок і орні ділянки наближаються до межі води. 

Велику небезпеку для водних живих організмів становлять 
радіоактивні відходи, які попадають у водойми з АЕС.    

Теплове забруднення води спричиняється скиданням у водойми 

теплих вод з різних енергетичних установок. Зміна температури 

води призводить до зараження риби хворобами і паразитами, її 
загибелі та порушення умов нересту. 

Біологічне забруднення води полягає у надходженні зі стічними 

водами до водойм різних видів мікроорганізмів (вірусів, бактерій, 

грибків, черв’яків), які шкідливі для людей, тварин та рослин. 

Джерелами біологічного забруднення є комунальні стоки та стоки 

підприємств шкіро-переробної, м'ясопереробної та цукрової галузей.    

 

2. Завдання і організація моніторингу поверхневих вод в 

Україні 
Основною метою моніторингу поверхневих водних об’єктів є 

отримання інформації про природну якість води та оцінка зміни 

якості води внаслідок дії антропогенних факторів.  

Завдання моніторингу поверхневих вод: 

- спостереження і контролювання рівня забруднення водного 

середовища за хімічними, фізичними і гідробіологічними показниками; 

- вивчення динаміки вмісту забруднюючих речовин і виявлення 
умов, за яких відбуваються коливання рівня забруднення; 

- дослідження закономірностей процесів самоочищення та 
накопичення забруднюючих речовин у донних відкладеннях; 

- вивчення закономірностей виносу речовин через гирлові створи 

річок у водойми.  

У розвинутих країнах пік забруднення вод припав на 30–50 роки 

ХХ століття, після чого забруднення води починає зменшуватися, 
тоді як в слаборозвинутих країнах, в т. ч. і в Україні продовжує 
збільшуватися. Певне зменшення забруднення води в Україні в 90-ті 
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роки ХХ століття пов’язане не з впровадженням природоохоронних 

заходів, а з різким зменшенням промислового виробництва.   
Моніторинг вод в Україні здійснюється згідно «Порядку здійснення 

державного моніторингу вод», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.07.1996 року № 815 і «Єдиної міжвідомчої 
інструкції по організації та здійсненню державного моніторингу 

вод», затвердженої наказом Міністерства екології та природних 

ресурсів від 24.12.2001 року № 485. 

Моніторинг поверхневих вод складається з таких частин: 

- моніторингу джерел скидів стічних вод; 

- моніторингу поверхневих вод і водних об’єктів у межах 

природоохоронних територій; 

- моніторингу річкових, озерних та морських вод на стаціонарних 

пунктах та за результатами спостережень; 
- моніторингу підземних вод; 

- моніторингу поверхневих вод суші і питної води, а також 

морських вод в місцях проживання і відпочинку населення; 
- моніторингу поверхневих вод, які попадають у водні об’єкти із 

сільськогосподарських угідь; 
- моніторингу вод під час паводків; 
- моніторингу вод в зоні впливу аварії на Чорнобильській АЕС; 

- моніторингу питної води у централізованій системі постачання, 
а також у водах міських каналізаційних мереж та очисних споруд. 

Для контролю за якістю води сьогодні в Україні діє 374 пости у 
10 басейнах, а саме: на Дніпрі – 109, Дністрі – 64, Південному Бузі – 

23, Західному Бузі – 10, Сіверському Донці – 35, Приазов’ї – 19, 

Дунаї – 77, Криму – 33, Межиріччі Дунаю і Дністра – 1, Межиріччі 
Дністра і Південного Бугу – 2. Озерна мережа моніторингу вод 

налічує 60 постів.  

 

3. Пункти спостережень та контрольні створи 
Пункт спостереження за якістю поверхневих вод – це місце на 

водоймі або водотоці, де проводиться комплекс робіт для одержання 
даних про якісні та кількісні характеристики води. 

Пункти спостереження розміщують у місцях скиду стічних і 
дощових вод міст, селищ, сільськогосподарських комплексів; 
окремих підприємств, ТЕЦ, АЕС; колекторно-дренажних вод, які 
скидаються зі зрошувальних та осушуваних земель, створах 
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великих та середніх рік, що попадають у моря; місцях перетину 

річками кордону України. 

Стаціонарні пункти спостереження поділяються на 4 категорії. 
Пункти спостереження І категорії розміщаються на водотоках і 

водоймах, що мають особливе народногосподарське значення, коли 

існує ймовірність перевищення концентрації окремих показників. 

Пункти спостереження ІІ категорії розміщаються на водних 

об’єктах, які знаходяться в районах промислових міст і селищ з 
централізованим постачанням, в містах відпочинку населення та 
скидання колекторно-дренажних вод. 

Пункти спостереження ІІІ категорії розміщаються на водних 

об’єктах, що характеризуються помірним або слабким навантаженням 

(в районах невеликих населених пунктів і промислових підприємств). 
Пункти спостереження ІУ категорії розміщаються на не 

забруднених водних об’єктах на природно-заповідних територіях. 

На пунктах спостереження досліджують один або декілька створів. 
Створ пункту спостереження – це умовний поперечний переріз 

водоймища або водотоку, де проводиться комплекс робіт для 
одержання інформації про якість води. Створи, як правило, 

розміщують у місцях наявності джерел забруднення, стічних, 

скидних та дренажних вод.      

На водотоках при наявності організованого скиду зворотних вод 

встановлюється два і більше створів: перший (фоновий) на відстані 
1 км вище джерела забруднення, другий – в зоні забруднення 
(бажано на відстані 1 км вище від найближчого водозабору).  

На річках, що використовуються для розведення риби, другий 

створ розміщують на відстані 0,5 м нижче від скиду стічних вод, а 
на водоймищах – 0,5 км у бік найбільш вираженої течії. 

У населених пунктах, де є кілька скидів другий створ розміщують 
на відстані 0,5–1 км – нижче останнього колектора. 

Третій створ розміщують у місцях достатнього змішування 
стічних вод з водами річки.    

При спостереженні за водоймами загалом встановлюється не 
менше 3-х створів: 

 - на водоймах з інтенсивним водообміном: один створ, вище 
джерела забруднення, другий – на 0,5 км нижче скиду зворотних 

вод, третій – безпосередньо за межею забруднення; 
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- на водоймах з помірним та уповільненим водообміном – один 

створ розміщають поза зоною впливу джерела забруднення, другий 

суміщають зі створом скиду зворотних вод, решта (не менше двох) 

– по обидва боки на відстані 0,5 км від скиду та безпосередньо за 
межею зони забруднення. 

Кожний створ має кілька вертикалей та горизонталей. 

Вертикаль створу – це умовна вертикальна лінія від поверхні 
води до дна водоймища або водотоку на якій здійснюють 
дослідження для отримання інформації про якість води. При 

неоднорідному хімічному складі води в створі встановлюють не 
менше трьох вертикалей: на середині водотоку та на відстані 3-5 км 

від берегів, при однорідному хімічному складі – одну вертикал на 
середині водотоку. 

На водоймах – першу вертикаль встановлюють на відстані не 
більше 0,5 км від берега, останню – безпосередньо за межею 

забруднення.        
Горизонт створу – це зона на вертикалі (в глибину) де 

досліджується якість води. 

При глибині 5 м встановлюють один горизонт біля поверхні 
(літом на глибині 0,3 м, зимою – безпосередньо під льодом). 

При глибині 5–10 м встановлюють два горизонти – біля поверхні 
і на глибині 0,5 м від дна.   

При глибині більше 10 м встановлюють 3 горизонти: біля 
поверхні, дна та посередині. 

При глибині більше 100 м горизонти встановлюються біля 
поверхні, на глибинах 10 м, 20, 50, 100 м та біля дна. 

 

4. Програми спостережень і терміни проведення робіт на 
пунктах спостереження  

Програма спостереження – це теоретично і експериментально 

визначена оптимальна кількість показників і послідовність їх 

дослідження, які дають змогу отримати повну і достовірну 

інформацію про якість води в певному місці і у визначений час.    
Програми поділяються на: обов’язкову, скорочену-1, скорочену-2, 

скорочену-3.  

Обов’язкова програма передбачає: 
- гідрологічні спостереження за витратами води, швидкістю течії 

та рівнем води;  
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- гідрохімічні візуальні спостереження, а також спостереження за 
температурою, кольором, прозорістю, запахом, концентрацією у 

воді кисню, діоксиду вуглецю, концентрацією завислих речовин, 

іонів хлоридних, сульфатних, гідрокарбонатних, кальцію, магнію, 

натрію, калію, хімічним та біохімічним споживанням кисню,  рН, 

концентрацією амонійних, нітратних, нітритних іонів, фосфатів, 

заліза, кремнію, нафтопродуктів, синтетично активних речовин, 

летючих фенолів, пестицидів і з’єднань металів. 

За програмою скорочена-1визначають витрати води, проводять 
візуальні спостереження, а також визначають температуру води та 
концентрацію розчиненого кисню і питому електропровідність води.  

За програмою скорочена-2 визначають витрати води на водотоках 

та рівень води на водоймищах, проводять візуальні спостереження, 
визначають температуру, рН, питому електропровідність, 
концентрацію завислих речовин та двох-трьох забруднюючих 

речовин, основних для даного пункту. 

За програмою скорочена-3 визначають витрати води на водотоках 

та рівень води на водоймищах, швидкість течії, проводять візуальні 
спостереження, визначають температуру, рН, концентрацію 

завислих речовин і розчиненого кисню та концентрацію речовин, 

що забруднюють воду у пункті спостереження. 
У пунктах 1 категорії проводять щоденне спостереження за 

програмою скорочена-1 в першому створі після скиду забруднених 

вод. Крім того в цьому створі щоденно відбирають 5 л води, яку 

зберігають протягом 5-ти днів на випадок надзвичайних ситуацій 

(загибель риби, аварійні викиди). На цих пунктах спостереження 
щодекадно відбираються проби за програмою скорочена-2, 

щомісячно – скорочена-3, протягом основних фаз водного режиму – 

за обов’язковою програмою 

У пунктах 2 категорії візуальні спостереження проводяться 
щоденно, щодекадно – за програмою скорочена-1, щомісячно – за 
програмою скорочена-3, а основні фази водного режиму за 
обов’язковою програмою.      

У пунктах 2 категорії спостереження проводяться щомісячно – 

за програмою скорочена-3, а в основні фази водного режиму за 
обов’язковою програмою.      

У пунктах 4 категорії спостереження проводяться в основні 
фази водного режиму за обов’язковою програмою.      
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На більшості водотоків відбір проб проводиться 7 разів на рік: 

під час повені: на підйомі, максимумі, спаді; літом: при найменшому 

споживанні (межені) та при дощовому паводку; восени: перед 

льодоставом та зимою під час найменшого споживання. 
Гідрохімічні спостереження проводяться 4 рази на рік (посезонно). 

Вода вважається екологічно безпечною якщо в ній шкідливі 
компоненти 3 і 4 класу шкідливості не перевищують  ГДК, а для 
речовин, що належать до 1 і 2 класу шкідливості виконується умова: 

 

                                           ∑ ≤ 1
і

і

С

ГДК
,                                     (6.1) 

 

де іГДК  - гранично допустима концентрація і-тої шкідливої 

речовини у воді; 

іС  - фактична концентрація і-тої шкідливої речовини у воді. 

За системою екологічної оцінки якості поверхнева вода 
поділяється на 8 категорій: І – відмінна, ІІ – добра, ІІІ – досить 
добра, ІУ – задовільна, У – посередня, УІ – погана, УІІ – дуже 
погана, УІІІ – занадто погана. 

За ступенем забруднення якість води поділяється також на 8 

категорій: І – дуже чиста, ІІ – чиста; ІІІ – досить чиста, ІУ – слабо 

забруднена, У – помірно забруднена, УІ – сильно забруднена, УІІ – 

брудна, УІІІ – дуже брудна.     
 

Тема 7. Моніторинг стану ґрунтів 

План 

1. Ґрунтові ресурси та антропогенний вплив на них. 

2. Система моніторингу, критерії оцінювання та види моніторингу 

ґрунтів. 
3. Особливості спостереження за забрудненням ґрунтів. 

 

1. Ґрунтові ресурси та антропогенний вплив на них 
Ґрунт – окреме природне утворення, формування якого є 

складним процесом взаємодії п’яти природних факторів 
ґрунтотворення: клімату, рельєфу, рослинного і тваринного світу, 

ґрунтоутворюючих порід, часу.  

Ознакою, яка відрізняє ґрунти від гірських порід, є родючість. 
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Родючість – це здатність ґрунту задовольняти потребу рослин в 
елементах живлення, воді, забезпечувати кореневі системи достатньою 

кількістю кисню та тепла для нормальної життєдіяльності. 
Для порівняння оцінок родючості ґрунтів проводиться їх 

бонітування, яке виражається в балах. В Україні дерново-підзолисті 
піщані та глинисто-піщані ґрунти оцінюються в 22-31 бал, 

чорноземи типові – 65–100 балів. 

Важливим компонентом ґрунту є гумус (перегній) – органічна 
речовина, що утворилася з решток відмерлих рослин під впливом 

діяльності мікроорганізмів, які переробляють їх, розкладають, 
збагачують вуглекислим газом, водою, сполуками азоту та іншими 

речовинами. 

В Україні наявні такі типи ґрунтів: 

Дерново-підзолисті та дернові ґрунти – розміщені у поліській 

частині України – характеризуються незначним вмістом гумусу, 

підвищеною кислотністю та низькою родючістю. 

Сірі лісові ґрунти – розміщені у південних районах Полісся і 
північній частині лісостепу – це ґрунти перехідні до чорнозему – 

вони також мають незначний вміст гумусу і підвищену кислотність.  
Чорноземи – простягаються широкою смугою від Карпат до 

східних кордонів України, охоплюючи основну частину лісостепу і 
північ степової зони. Чорноземи відрізняються підвищеним вмістом 

гумусу (4–9 %) і є найродючішими ґрунтами. 

Темно-каштанові ґрунти знаходяться в сухих умовах південної 
частини степової зони.  

Солонці та солончаки знаходяться у Присивашші, Причорномор’ї 
та Приазов’ї. Вони характеризуються незначною водопроникністю, 

сформованим нагромадженням натрієвих солей та дуже низькою 

родючістю. 

Бурі лісові та буро-підзолисті ґрунти розміщені у гірських та 
передгірських районах Карпат і Криму. Вони відрізняються 
грудковатою або горіховою структурою і підвищеною кислотністю. 

Лучні та болотисті ґрунти, що формуються в умовах надмірного 

зволоження, поширені у північних та західних регіонах України.  

Основним постачальником продуктів харчування є орні землі. 
Однак через деградацію ґрунтів та спустелювання в останні роки 

відбувається їх скорочення. 
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Деградовані ґрунти – це ґрунти, що втратили або істотно 

зменшили свою родючість чи відчутно погіршили окремі властивості 
під впливом несприятливих природних або антропогенних чинників. 

Основними причинами погіршення якості земель є природні 
стихійні лиха (вулкани, землетруси, затоплення) і антропогенні 
фактори (порушення правил агротехніки та сівозміни, вирубування 
охоронних лісів, розорювання схилів, неправильне ведення 
гідротехнічних меліорацій та ін.). 

Значних збитків земельним ресурсам завдають водні (на розораних 

схилах), та вітрові (на розораних площах степу і лісостепу) ерозії, 
спустелювання (внаслідок дій людини та посух), засолення (через 
насування морських вод, підняття мінералізованих підземних вод і 
продуктами розпаду мінеральних добрив) та хімічне забруднення 
(викидами промисловості, енергетики і автотран-спорту; хімічними 

засобами захисту рослин та мінеральними добривами) ґрунтів . 

В результаті роботи металургійних підприємств на поверхню 

ґрунту потрапляють мідь, цинк, свинець, нікель, молібден, кобальт, 
ртуть. Суперфосфатні заводи забруднюють ґрунт пилом, що містить 
залізо, мідь миш’як, свинець, фтор.   

Землі вздовж автомагістралей та в міських зонах забруднюються 
свинцем, цинком, кадмієм та іншими металами. Ширина ділянки 

біля доріг забрудненої синцем досягає 100 м. 

Таким чином до ґрунтів потрапляє велика кількість токсичних 

хімічних речовин, які через ланцюги атмосфера – ґрунт - рослина – 

людина та атмосфера – ґрунт – рослина – тварина – людина 
завдають шкоди здоров’ю людини.   

 

2. Система моніторингу, критерії оцінювання та види 

моніторингу ґрунтів 

Моніторинг ґрунтів – це система стійких спостережень, 
діагностування, прогнозування та вироблення рекомендацій щодо 

управління станом ґрунтів з метою збереження і відтворення їх 

родючості. Виділяють локальний, регіональний та глобальний види 

моніторингу ґрунтів. Моніторинг ґрунтів усі розвинуті країни 

здійснюють на основі рекомендацій ООН.  

Завданням ґрунтового моніторингу є контролювання динаміки 

основних фізичних, хімічних, біологічних та інших ґрунтових 

процесів – у природних умовах і при антропогенних навантаженнях. 
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Для відстежування мозаїчності ґрунтового покриву і рівнів 
антропогенних впливів в Україні організовано 354 пункти 

спостереження. Всього в Україні діє 2696 пункти спостереження.  
Для автоматизованого оброблення даних і надання користувачам 

необхідної інформації створена головна станція з інформативно-

обчислювальним комплексом (при УкрНДІ ґрунтознавства і агрохімії 
ім. О. Соколовського) і дві базові станції: при УкрНДІ землеробства 
(Поліська) і при УкрНДІ захисту ґрунтів від ерозії (степова).   

На регіональних рівнях працюють Локальні станції степу 
(Задністровська, Правобережно-степова, Лівобережно-степова, 
Південно-сухостепова, Кримська); Локальні станції лісостепу і 
Карпат (Закарпатська, Передкарпатська, Західно-лісостепова, 
Правобережно-лісостепова, Лівобережно-лісостепова) та Локальні 
станції Полісся (Західно-поліська, Правобережно-поліська, 
Лівобережно-поліська).  

При моніторингу ґрунтів важливо вибрати систему показників, 

за допомогою яких можна впливати на стан і процеси в ґрунті та 
регулювати його родючість. Для цього необхідно встановити 

регіональні критерії гранично допустимих навантажень на ґрунт і 
ГДК різних забруднювачів та необхідних видів моніторингу.  

Важливими умовами обрання критеріїв є їх незначна мінливість 
протягом тривалого проміжку часу під впливом природних 

факторів та можливість встановлення коливань під дією 

антропогенних факторів; наявність простої і зручної методики, що 

дає змогу визначити та кількісно оцінити показники; а також 

наявність функціональної залежності між критерієм і дією 

антропогенних факторів.   

Процеси, які контролюються під час моніторингу ґрунтів:  

І. Зміна структури землекористування. 
1. Зміна структури ґрунтового покрову (змитність, залуженість, 

кислотність, засоленість, оглеєність, намитість, гумусність, 
окультуреність, зруйнованість та рекультивованість ґрунтів; 

глибина торфового шару) – раз на 15–20 років. 

2. Трансформація земельних угідь (структура земель, які 
вилучені для несільськогосподарських потреб) – щороку. 

3. Оптимальність землекористування (площі рекомендованих і 
фактичних угідь) – щороку. 
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4. Оптимальність технологій (рекомендовані та фактичні дози 

органічних і мінеральних добрив та пестицидів, способи обробітку 

та протиерозійні заходи) – щороку. 

5. Комплексна охорона ґрунтів (протяжність гідротехнічних 

споруд, протяжність і висота лісосмуг, захищеність ділянки, площа 
постійного залуження) – раз на 5 років.  

ІІ. Зміна основних властивостей і режимів використання ґрунту. 

1. Гумусний стан (загальний вміст – раз на 5 років, та вміст 
рухомих гумусних речовин – щороку).  

2. Реакція ґрунтового розчину (рН і гідролітична кислотність) – 

раз на 5 років. 

3. Ємність катіонного обміну – раз на 5 років. 

4. Водний режим (вміст вологи) – листопад, грудень, січень, 
лютий – раз на місяць, інші місяці – щодекадно. 

5. Поживний режим (визначення рухомих форм фосфору і калію 

в ґрунті) – раз на 5 років. 

6. Санітарний стан (визначення нітратів в ґрунті – щороку; 

вмісту рухомих форм металів та пестицидів у ґрунті і воді, нітритів 
у рослинах – раз в 5 років; радіоактивності стронцію – щороку). 

7. Агрофізичні властивості (щільність, структурно-агрегатний 

склад, водопроникність) – раз на 5 років. 

8. Біологічна активність в ґрунті азоту, нітритів, сумарна 
біологічна активність – раз в 5 років.  

ІІІ. Оцінка інтенсивності процесів ерозії. 
1. Площа пошкоджених угідь та посівів (ріллі, багаторічних 

насаджень, природник луків і пасовищ) у межах районів, областей 

та країни - щороку. 

2. Площа поширення пилових бур у межах районів, областей та 
країни - щороку. 

3. Кількість та інтенсивність зливових атмосферних опадів – 

подекадно.  

4. Весняні рідкі та тверді стоки (інтенсивність опадів за теплий 

період, товщина снігу, максимальний стік за період танення снігу) – 

під час прояву ерозії. 
5. Швидкість вітру при виникненні пилових бур і локальному 

прояві вітрової ерозії – до і після прояву ерозії. 
6. Площа і відсоток поверхні ґрунту, що вкрита рослинністю або 

її рештками – у період прояву ерозії. 
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7. Зміна глибини гумусових горизонтів – до і після прояву ерозії. 
8. Визначення зміни властивостей ґрунту під впливом ерозії 

(вмісту гумусу, фосфору, калію та структурно-агрегатного стану) – 

до і після прояву ерозії. 
ІV. Визначення втрат ґрунту і води. 

1. Щільність складення ґрунту - під час прояву ерозії. 
2. Маса рідкого і твердого стоку - під час прояву ерозії. 
3. Маса втрат ґрунту - під час прояву ерозії. 
4. Площа зруйнованих водою ґрунтів – в кінці періоду прояву 

ерозії. 
5. Визначення інтенсивності прояву вітрової ерозії – в кінці 

періоду прояву ерозії.  
V. Стан меліорованих земель.  
1. Якість зрошувальних вод (хімічний склад, концентрація 

забруднюючих речовин, активність іонів Са, Na, K, H, NO 3 , Cl, J, 

наявність радіоактивних сполук) – двічі на рік.  

2. Рівень і склад підгрунтових вод (глибина залягання, хімічний 

склад – pH, NO 3 , Ca, Mg, Na, K та концентрація забруднюючих 

речовин – Cl, SO 4 , HCO 3  – двічі на рік. 

3. Засоленість ґрунтів (вміст водорозчинних солей) – раз на 3–5 

років. 

4. Вторинне засолення (активність іонів H, Ca, Na; розрахунок 

співвідношення Са/Na та Na/Са – раз на 5 років. 

5. Осушення торфовищ (глибина органічних родовищ, щільність 
складення торфу, зольність торфу) – раз на 5 років. 

6. Вторинне озалізнення осушених ґрунтів (форми заліза в 
ґрунті) – раз на 5 років.  

7. Ефективність родючості землі (якість продукції рослинництва: 
вміст азоту і сирого протеїну, нітратів, фосфору, калію, цукру в 
цукрових буряках; вміст у харчових продуктах і кормах токсичних 

елементів: заліза, міді, свинцю, кадмію, цинку).  

В залежності від поставленої мети виділяють перспективний 

(періодичність спостереження 1 раз на 10 років), віддалений 

(періодичність спостереження 1 раз на 5–10 років) і оперативний 

(щорічні режимні спостереження) види моніторингу.  
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3. Особливості спостереження за забрудненням ґрунтів 

При визначенні рівня хімічного забруднення ґрунтів проби 

відбираються: 
- на віддалі–50 км від джерела забруднення по осі переносу 

повітряних мас, за переважаючим напрямком розсіювання викидів; 
- в межах 10–200 м від автомагістралей; 

- в межах 5–50 м від селищних доріг. 
При цьому опорні розрізи закладаються на глибині 2 м або на 

рівні ґрунтових вод, загальні розрізи – на глибині 30 см. 

 Пестициди, які використовуються для боротьби із шкідниками, 

бур’янами та хворобами завдають значних збитків довкіллю.  

Для контролю за забрудненням ґрунтів пестицидами 

організовують постійні пункти, які діють проти 5 і більше років. Їх 

кількість залежить від розмірів території. Постійні пункти обов’язково 

обладнують на території молокозаводів, м’ясокомбінатів, елеваторів, 
плодоовочевих баз, птахоферм, рибгоспів і лісгоспів. 

Проби відбираються 2 рази на рік: весною, після сівби, та восени 

після збору урожаю.  

При встановленні багаторічної динаміки залишків пестициді в 

ґрунті спостереження проводять не менше 6 раз в рік (перед сівбою, 

2-4 рази – під час вегетації, 1-2 рази під час збору урожаю). При 

цьому відбираються 25-30 проб по діагоналі ділянки (глибина 
відбору 0-20 см). 

Для вивчення вертикальної міграції пестицидів закладаються 
ґрунтові шурфи розміром 0,8 х 1,5 х 2,0 м. 

Значних збитків ґрунтам завдає забруднення їх важкими 

металами. Більшість земель, забруднених важкими металами, 

зосереджена в промислових зонах та на прилеглих територіях на 
відстані 1–5 км, тоді як концентрація важких металів на відстані 
більше 20–50 км знаходиться в нормі. 

Проби для виявлення в ґрунтах важких металів відбираються в 
сухий період – влітку або ранньою осінню. Повторний відбір проб 

здійснюється через 5-10 років. 

Відбір проб здійснюється з глибини 0-10 та 10-20 см на ріллі та з 
глибини 0-2,5, 2,5-5, 5-10, 10-20, 20-40 см на цілині.  

З метою встановлення інтенсивності надходження важких 

металів в ґрунти щорічно відбирають проби снігу ранньою весною 
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до початку підсніжного стоку талої води. З 1 га відбирають 20-30 

точкових проб. 

В містах відбір проб проводиться з розрахунку 5-6 зразків із 100 

га на глибині 20 см. 

Використовуючи отримані в результаті спостереження дані 
складають карти забруднення ґрунтів важкими металами. При 

цьому всі ґрунти поділяються в залежності від відношення  наявної 
концентрації важких металів до їх ГДК: 

- незабруднені ґрунти - менше 1 (для вирощування екологічно 

чистих продуктів); 

- слабо забруднені ґрунти – 1-3 (землі загального користування); 
- середньо забруднені ґрунти – 3 – (для вирощування кормових 

культур); 

- сильно забруднені ґрунти – більше 5 (землі з обмеженим 

використанням для с/г виробництва. 
В Донецько-Придніпровському промисловому регіоні в околицях 

промислових міст концентрація окремих важких металів в ґрунті 
перевищує ГДК в 50–100 раз.   

 

Тема 8. Моніторинг атмосферного повітря 

План 

1. Джерела і наслідки забруднення атмосферного повітря. 
2. Загальні вимоги до організації спостереження за забрудненням 

атмосферного повітря.  
3. Види постів спостережень та їх робота. 
4. Метеорологічні спостереження при відборі проб повітря. 
5. Оцінювання стану атмосферного повітря за результатами 

спостережень. 
 

1. Джерела і наслідки забруднення атмосферного повітря  

Атмосферне повітря є найважливішим елементом природної 
системи, оскільки без нього людина не може прожити більше 5 хв. 

Людина та всі живі істоти не можуть існувати без споживання 
кисню. Водночас всі зелені рослини споживають вуглекислий газ, 
та утворюють кисень. Тому в природному середовищі зберігається 
екологічна рівновага між наявністю в атмосферному повітрі кисню 

та вуглекислого газу. 
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Про в результаті дій людини та природи ця рівновага може бути 

порушена. 
Природне забруднення атмосфери відбувається: 
- мінеральним пилом (продуктами руйнування і вивітрювання 

гірських порід, виверження вулканів, лісових, степових і торф’яних 

пожеж та ін.); 

- органічним пилом (рештками живих істот, продуктами гниття 
та розкладанням рослин і тварин); 

- космічним пилом (рештками згорілих під час проходження 
крізь шари атмосфери метеоритів). 

Основними джерелами антропогенного забруднення атмосфери є 
промислові, транспортні та побутові викиди. Розрізняють механічне, 
фізичне, хімічне та радіоактивне забруднення довкілля. 

Механічне забруднення атмосфери спричиняється викидами 

цементних заводів, димом і сажею від згорання вугілля в котельнях 

та печах, гумою, що стирається з автопокришок, механічними 

частинками вивітрювання пустель. 
Хімічне забруднення атмосфери відбувається продуктами 

спалювання сірковмісного палива (вугілля, нафтопродуктів, газу), 

вихлопними газами автотранспорту та пестицидами. Наслідками 

хімічного забруднення атмосферного повітря є кислотні дощі, тобто 

опади, які мають кислу реакцію.      

Фізичне забруднення атмосфери спричиняється в результаті 
зміни теплового режиму атмосфери через збільшення в ній 

вуглекислого газу, танення льодовиків, озонові діри (руйнування 

захисного озонового шару атмосфери).   

Радіоактивне забруднення атмосфери відбувається в результати 

роботи АЕС, аварій на атомних об’єктах і при видобуванні 
радіоактивних мінеральних ресурсів.   

В сукупності антропогенне та природне забруднення атмосфери 

призводить до погіршення здоров’я людей та тварин, а також 

негативно вливає на продуктивність рослинного світу.     

 

2. Загальні вимоги до організації спостереження за 
забрудненням атмосферного повітря  

Для організації спостереження за станом атмосферного повітря 
необхідні такі дані: 
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- відомості про наявні та перспективні джерела забруднення 
атмосфери; 

- характеристика забруднюючих речовин (токсичність, здатність 
вступати в реакцію з іншими речовинами та до самоочищення); 

- гідрометеорологічні дані; 
- результати попередніх експедиційних спостережень за 

забрудненням атмосфери; 

- дані про рівень забруднення навколишнього природного 

середовища в сусідніх країнах; 

- відомості про транскордонне перенесення шкідливих домішок. 

Спостереження за станом атмосфери організовується в містах, 

населених пунктах і територіях, розміщених поза зоною впливу 

конкретних джерел забруднення. Систематичні спостереження 
здійснюють служби Державного комітету гідрометеорології. 
Міністерство охорони здоров’я проводить вибіркові спостереження 
за рівнем забруднення атмосфери в місцях проживання населення. 
Науковий комітет Національної академії наук України організовує 
авіаційно-космічні спостереження за станом озонового шару і 
глобальним забрудненням атмосфери. 

Міністерство екології та природних ресурсів України 

організовує спостереження за джерелами промислових викидів в 
атмосферне повітря та дотриманням підприємствами норм гранично 

допустимих викидів (ГДВ). 

На базі аналізу даних попередніх спостережень розробляється 
схема розміщення стаціонарних постів спостереження на території 
міста. При їх розміщені пріоритетними є житлові райони з 
найбільшою щільністю населення, де можливе перевищення 
значень гранично допустимої концентрації (ГДК). 

Пости спостереження повинні: 
- відображати загальний стан повітряного басейну та забезпечувати 

контроль за джерелами викиду; 

- здійснювати спостереження за всіма домішками, концентрація 
яких перевищує ГДК; 

- визначати вміст в атмосфері пилу, діоксиду сірки, оксиду 

вуглецю та оксидів азоту. 

Радіоактивні спостереження здійснюється на фоновому рівні, на 
відстані 50–100 км, та на відстані 25 км від можливого джерела 
забруднення. 
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Пости спостереження можуть бути стаціонарними, маршрутними 

та пересувними. Стаціонарні пости обладнані автоматичними 

системами спостережень та контролю оточуючого середовища 
(АСКОС), які безперервно відбирають і аналізують проби повітря 
та передають інформацію каналами зв’язку в центр управління. На 
пересувних постах проби відбираються вручну. 

В Україні у 54 містах функціонує 166 стаціонарних постів та 2 

станції транскордонного переносу.               

 

3. Види постів спостережень та їх робота 
Стаціонарний пост спостереження – це утеплений павільйон в 

якому встановлені комплекти приладів та обладнання для відбору 

проб повітря і вимірювання метеорологічних параметрів: температури, 

вологості, швидкості на напрямку вітру. Типи лабораторних постів 
– ПОСТ-1, ПОСТ-2, ПОСТ-3. Найпоширеніший з них ПОСТ-2.      

Лабораторія типу ПОСТ-2 забезпечує автоматичне вимірювання 
та фіксування на діаграмній стрічці концентрацій оксиду вуглецю і 
діоксиду сірки;  одночасний відбір 38 проб: автоматичний відбір 33 

проб повітря для визначення 5 газоподібних домішок, сажі та пилу; 

ручний відбір 5 проб повітря на вміст газоподібних домішок, сажі і 
пилу; автоматичне вимірювання і реєстрації напрямку та швидкості 
вітру, температури в межах від – 50 до + 50 градусів, вологості 
повітря від 0 до 100 %; а також контроль за температурою, вологістю 

і тиском атмосферного повітря за допомогою переносних приладів. 

Лабораторія типу ПОСТ-2 може працювати і в ручному режимі. 
ПОСТ-2 контролює 7 метеопараметрів (4 – при автоматичному 

вимірюванні з реєстрацією, 3 – при візуальному). 

Кількість постів залежить від чисельності населення міста. 
 

Таблиця 8.1 

Визначення кількості стаціонарних постів 
Чисельність 
населення, тис. чол. 

Менше 
50 

50-

100 

100-

200 

200-

500 

500-

1000 

1000-

2000 

Більше 
2000 

Кількість постів, шт. 1 2 3 3-5 5-10 10-15 15-20 

 

Маршрутний пост спостереження призначений для регулярного 

відбору проб повітря у фіксованих точках місцевості за допомогою 

спеціально обладнаної авто лабораторії. Маршрут щомісячно 
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змінюється так, щоб відбір проб у кожному пункті проводився в 

різний час доби.  

Для визначення місць відбору проб враховують висоту джерела 
забруднення (Н) та максимально можливу зону забруднення ним 

повітря (R=20H). Складають схему, центом якої є джерело викиду, 

навколо якого будують кола з радіусами 0,5R, 1R, 1,5R. У точках 

перетину кіл з проведеними з центра лініями, що позначають 
сторони світу, відбирають проби повітря.    

Пересувний (підфакельний) пост спостереження використовують 
для відбору проб під димовим факелом з метою виявлення зони 

його впливу. Проби відбирають за переважаючим напрямком вітру 

на відстанях: 0,2, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 км від джерела 
забруднення. 

Допоміжні точки встановлюють у зоні формування максимальної 
концентрації, на межі санітарно захисної зони (СЗЗ), на відстані СЗЗ 

+ 200 м. На кожному колі по обидві сторони від осі факелу на 
відстані 1/25R встановлюють ще два пости. У зоні максимального 

забруднення відбирають не менше 60 проб повітря, а в інших зонах 

– до 25 на висоті 1,5 м від поверхні землі протягом 20-30 хв. не 
менше як у трьох точках одночасно. 

На стаціонарних постах спостереження за забрудненням 

атмосфери та метеорологічними параметрами проводяться протягом 

року, незалежно від погодних умов. Вони можуть працювати за 
повною, неповною, скороченою програмами спостережень. 

За повною програмою спостереження проводять щоденно (неділя 
– вихідний, субота чергується) о 1, 7, 13 та 19 год. Спостереження за 
цією програмою передбачає вимірювання вмісту в повітрі пилу, 

діоксиду сірки, оксиду вуглецю та оксидів азоту, а також тих 

речовин, концентрації яких перевищують ГДК.   

За неповною програмою спостереження проводять щоденно 

(неділя і субота чергуються) о 7, 13 та 9 год. Якщо температура нижче 
– 45 градусів, спостереження проводяться за скороченою програмою 

щоденно, крім неділі о 7 та 13 год. 

За скороченою програмою спостереження проводять у місцях, де 
середньомісячні концентрації менше за 1/20 ГДК.  
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4. Метеорологічні спостереження при відборі проб повітря 
У зв’язку з тим, що метеорологічні чинники зумовлюють 

перенесення і розсіювання шкідливих речовин в атмосферному 

повітрі, відбір проб супроводжується спостереженнями за димовим 

факелом джерела забруднення, а також такими метеорологічними 

параметрами як швидкість і напрям вітру, температура і вологість 
повітря, атмосферний тиск, стан погоди і підстилаючої поверхні.  

Спостереження за димовим факелом здійснюють візуально на 
найпотужнішому джерелі, визначаючи та записуючи його шифр 

згідно табл. 8.2. 

 

Таблиця 8.2 

Шифр і характеристика факела 
Шифр Характеристика факела  

1 Факел має нестійкі контури, клуби диму то високо 

піднімаються, то різко опускаються; спостерігається вдень 
при позитивному градієнті температури і помірній 

швидкості вітру.    

2 Факел піднімається вгору і рівномірно розтікається у всі 
сторони; частіше спостерігається в літній період; в денний 

час може спостерігатися при слабкій швидкості вітру.   

3 Г-подібна форма факела: дим при виході з труби прямує у 

горизонтальному напрямку або спочатку піднімається 
вертикально; спостерігається при нульовому негативному 

градієнті температури і при штилі.    
 

Стан погоди оцінюють візуально та шифрують за такими 

ознаками: 

0 – ясно (немає хмар, або окремі хмари закривають не більше 
2/10 неба, сонце не закрите); 

1 – змінна хмарність (хмари закивають менше 8/10 неба, сонце 
час від часу закривається хмарами); 

2 - імла (помутніння повітря за рахунок часток пилу, диму, гарі, 
повітря має синюватий відтінок); 

3 – серпанок (слабке помутніння атмосфери через перенасичення 
повітря вологою, повітря має сіруватий відтінок, горизонтальна 
видимість більша за 1 км); 

4 – дощ; 
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5 – мряка (опади у вигляді дрібних крапель, їх падіння на землю 

непомітне для ока); 
6 – пилова буря (погіршення видимості на великій території 

через пил, піднятий сильним вітром); 

7 – сніг (опади у вигляді крижаних кристалів); 

8 – туман (помутніння атмосфери при горизонтальній видимості 
менше 1 км); 

9 – похмуро (небо вкрите хмарами на 8/10 і більше, сонце не 
просвічується).  

Вимірювання швидкості і напряму вітру здійснюється на 
метеорологічних станціях М-49.  

При швидкостях 5 – 8 м/с вітер вважається помірним, понад – 14 

м/с – сильним, 20 – 30 м/с – штормом, понад 30 м/с - ураганом, різке 
короткочасне посилення вітру до 20 м/с – шквалом, повне безвітря – 

штилем.  

Вимірювання вологості і температури повітря здійснюється в 
лабораторіях типу ПОСТ з використанням метеостанції М-49. Ці 
вимірювання здійснюють тричі наприкінці спостережень. Середнє 
значення заносять в журнал спостережень. 

Вимірювання атмосферного тиску здійснюється за допомогою 

барометра в паскалях (Па). За нормальний атмосферний тиск 

прийнято 1013,25 гПа (760 мм. рт. ст.). 
 

  5. Оцінювання стану атмосферного повітря за результатами 

спостережень 
Стан атмосферного повітря оцінюється за такими показниками: 

1. Середнім арифметичним значенням концентрації забруднюючої 
речовини: 
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де iq  – значення заміру разової концентрації;  

n – кількість вимірів разових концентрацій.  

2. Середнім квадратичним відхиленням результатів вимірювань 
від середніх багаторічних концентрацій по місту: 
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де: q* – середня багаторічна концентрація забруднюючих 

речовин. 

3. Індексом забруднення атмосфери окремою домішкою: 
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де: іС – константа, яка має значення 1,7, 1,3, 1,0, 0,9, відповідно 

для 1, 2, 3, 4 класів небезпечності забруднюючих речовин. 

4. Комплексним індексом забруднення атмосфери міста: 
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m – кількість шкідливих домішок в атмосфері.   
  

   Тема 9. Моніторинг лісових ресурсів 

План 

1. Забезпеченість лісовими ресурсами та їх нинішній стан.  

2. Екологічна функція лісів. 

3. Законодавче забезпечення та організація моніторингу стану лісів. 
4. Система показників для моніторингу відтворення лісових ресурсів.  
 

1. Забезпеченість лісовими ресурсами та їх нинішній стан  

Ліси відіграють надзвичайно важливу роль у створенні 
сприятливого середовища для проживання людини та інших живих 

організмів, оскільки зелені насадження поглинають вуглекислий газ 
та виділяють кисень. 

Тому, в першу чергу, важливо оцінити рекреаційну здатність 
лісів, а не заготівлю деревини для промислових, будівельних та 
опалювальних цілей.   
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На планеті ліси охоплюють площу понад 4,2 млрд. га, що 

складає майже третину суші. Приблизно половину лісів світу 

знаходиться в тропічному поясі, другу половину складають ліси 

помірного поясу північної півкулі.  
Найменш лісиста Австралія і Океанія, найбільш лісиста 

Південна Америка. 
За процентом лісистості територій країни поділяються на 3 

групи: мало лісисті до 10 % (40 країн), середньо лісисті – 11–35 % 

(більше 120 країн, в т.ч. –Україна – 15,6 % - 9400 тис. га), багато 

лісисті – понад 35 % (61 країна).       
Найбільші площі лісів знаходяться Росії, Канаді, Бразилії, США. 

У середньому на 1-го жителя світу припадає 1,2 га лісової площі. 
За цим показником забезпеченими лісом вважається 40 країн. В 

Росії, Швеції, Бразилії, Еквадорі та Нікарагуа на душу населення 
припадає близько 3 га лісу. 

В Україні на 1 чол. припадає тільки 0,2 га лісу.   

Всі ліси поділяються на 6 типів: хвойні ліси холодної зони, 

змішані ліси помірної зони, вологі ліси теплого помірного клімату, 

екваторіальні дощові ліси, тропічні вологі листяні ліси, ліси сухих 

областей. 

На території України знаходяться хвойно-широколистяні, 
широколистяні і ліси лісостепу (сосни, ялини, дуби, буки, горіхи, 

каштани, липи, клени, берези).     

З розвитком цивілізації спостерігається постійне скорочення 
лісів. Якщо первинна лісистість планети складала 75 %, то за 
останні два–три десятиліття вона зменшилася з 29 до 27 %. 

Щорічно на планеті лісистість зменшується на 12 млн. га.   
Водночас погіршується продуктивність та якість лісів. 

Природними причинами погіршення стану лісів є: 
- зміни в землекористуванні, які ведуть до окислення ґрунтів; 

- посухи; 

- нестача поживних речовин в ґрунті; 
- біотичні фактори: комахи та інші шкідники, які об’їдають листя 

і корені; хвороби лісу; старіння лісу. 

Антропогенними причинами погіршення стану лісів є:        
- кислоти і метали (кислі дощі, які випадають на дерева і ґрунт; 

опади або відклади металів, які попадають на листя; кислоти, які 
розчиняють метали у ґрунтовому розчині);     
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- газоподібні компоненти (неорганічні – окисли сірки і азоту; 

органічні – смоги та вихлопи автотранспорту);  

- зміни азоту (в ґрунті; пригнічення функцій азотофіксуючих 

організмів; зниження морозостійкості); 
- радіоактивне випромінювання спричинене аварією на 

Чорнобильській АЕС; 

- лісові пожежі; 
- діяльність людини, спрямована на вилучення лісових ресурсів.    

 

2. Екологічна функція лісів 

Екологічні функції лісів можна поділити на 6 груп: 

- глобальна, обумовлена значенням зеленої рослинності у 

створенні, розвитку і функціонуванні біосфери; 

- середовищетвірна в екосистемах із домінуванням лісової 
рослинності; 

- середовищезахисна (екологостабілізуюча і середовищеполіпшуюча) 
у нелісових екосистемах; 

- соціально-екологічна; 
- еколого-рекреаційна (послаблююча руйнівні дії або відновлююча 

порушені ландшафти після дії руйнівних факторів); 

- спеціальна.      
В умовах неухильно зростаючого споживання кисню і виділення 

вуглекислого газу в атмосферне повітря, коли в окремих 

високорозвинутих в промисловому відношенні регіонах планети 

уже спостерігається дефіцит кисню, киснепродукуюча функція лісів 
набуває першочергового значення. 

Згідно з розрахунками вчених для створення 1 т приросту 

абсолютно сухої речовини ліси поглинають 1,83 т вуглекислоти і 
виділяють 1,4 т кисню. Виходячи із зазначених даних та даних про 

кількість утворюваного вуглекислого газу можна розрахувати 

потребу країни в лісах. 

Крім того, ліси відіграють важливу роль в очищенні атмосфери 

від забруднень – продуктів діяльності промислових підприємств, 

транспорту і енергетики. Ліси найкраще акумулюють всі техногенні 
викиди і радіонукліди та затримують пил.   

Потрібно також відмітити такі позитивні функції лісів: 
- коренева система скріплює ґрунт, запобігає його видуванню та 

змиву; 
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- багатоярусна лісова рослинність ослаблює механічну дію дощу 

затримуючи опади на кронах чим зберігає структуру ґрунтів; 

- ліси знижують поверхневий стік та поглинають воду, що 

запобігає змиву ґрунтів на схилах;      

- лісова підстилка та дернина захищає ґрунт від руйнування під 

впливом ерозійних процесів; 

- ліси сприяють накопиченню вологи, снігу, знижують глибину 

промерзання ґрунту і його ерозію талими водами.  

Для запобігання забруднення ґрунтів важкими металами, а також 

вітрової та водній ерозії створюють такі лісонасадження: 

- лісові та садові смуги шириною 10–20 м для захисту полів від 

вітрової ерозії та суховіїв; 
- смуги для затримання і розподілення снігу; 

- протиерозійні насадження на схилах вздовж балок та ярів 

шириною до 60 м; 

- суцільне або часткове заліснення земель непридатних для 
сільськогосподарського використання; 

- лісові насадження на дні балок та ярів, які межують із 
залуженими ділянками; 

- водоохоронні насадження по берегах річок, озер, ставків, каналів 
для зниження замулення та розмиву.   

    

3. Законодавче забезпечення та організація моніторингу 
стану лісів 

Лісовим кодексом України від 21 січня 1994 року визначено, що 

моніторинг лісів – це регулярні спостереження, оцінки і прогнози 

динаміки кількісного і якісного стану лісів. 

Моніторинг лісів проводиться шляхом збирання, передавання, 
збереження та аналізу інформації про стан, прогнозування змін у 

лісах і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для 
інформаційно-аналітичного забезпечення управління лісами, 

прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану лісів, 
дотриманням вимог екологічної безпеки та принципів ведення 
лісового господарства на засадах сталого розвитку. 

Лісовий моніторинг в Україні розвивається як багагаторівнева 
система спостережень і нині перебуває у стадії формування.  

Перший рівень моніторингу (екстенсивний) – гармонізований із 
Міжнародною Спільною Програмою оцінки та моніторингу впливу 
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забруднення повітря та лісів в регіоні Європейської Економічної 
Комісії ООН (ЄЕК). 

Закладання постійних ділянок моніторингу за методами ЄЕК 

розпочато у 1989 році. Зараз спостереженнями охоплені ліси 

Державного агентства лісових ресурсів України в 18 областях на 
понад 1100 постійних ділянок моніторингу, де систематично 

визначаються показники стану лісів. В подальшому передбачається 
розширення мережі на всю територію країни. 

Базовим показником, за яким оцінюється стан лісів, є дефоліація 
крон дерев, яка щорічно визначається на ділянках моніторингу. 

Дефоліація (передчасна втрата листя чи глиці) свідчить про 

погіршення загального фізіологічного стану дерев і сигналізує про 

наявність проблем зі станом дерев навіть на початкових стадіях дії 
шкідливих факторів. Дефоліація в межах 25 % не розглядається як 

показник погіршення стану насаджень, оскільки допускається, що 

вона є в межах природних коливань фітомаси. 

Другий рівень моніторингу (інтенсивний) здійснюється УкрНДІ 
лісового господарства та агролісомеліорації за технологією 

моніторингу здоров’я лісу США. Ці спостереження розпочаті у 

1995 році і проводяться на території 7 адміністративних областей. 

Закладено 120 постійних ділянок де отримують детальну 

інформацію для визначення основних параметрів лісових екосистем 

необхідних для оцінки біорізноманіття лісових рослин, визначення 
поглинання вуглецю в лісах та впровадження технологій 

дистанційного зондування лісів. 

При моніторингу основна увага приділяється мисливській фауні, 
яка об’єднує 56 груп тварин.                       

При УкрНДІЛГА створено Лабораторію моніторингу і сертифікації 
лісів, яка: 

- моніторить стан, продуктивність та біорізноманіття лісів 
України; 

- проводить вивчення вуглецевого циклу в лісах, оцінку та 
моніторинг поглинання лісами парникових газів та реагування лісів 
на зміну клімату; 

- прогнозує динаміку стану лісових ресурсів при антропогенних 

змінах довкілля; 
- проводить сертифікацію лісів на основі принципів сталого 

управління лісами;   
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- розробляє технології застосування аерокосмічного зондування 
для моніторингу лісів з метою оцінки лісівно-таксаційних та 
екологічних параметрів лісових насаджень.  

 

4. Система показників для моніторингу відтворення лісових 
ресурсів  

Оскільки лісові ресурси виконують життязабезпечуючу, 

рекреаційну та природозахисну функцію важливо оцінити їх 

наявність та ефективність використання. Моніторинг відтворення 
лісових ресурсів проводиться за таким показниками:  

1. Забезпеченість лісовими ресурсами: 

- площа вкрита лісом, га і % до загальної площі земельних угідь; 

- загальний запас деревостанів, тис. м 3
; 

- загальна середня зміна запасу деревостанів за аналізований 

період, як правило за 1, 5, 10 років, тис. м 3
; 

- запас стиглих і пристиглих насаджень, тис. м 3
; 

- середній вік деревостанів можливих для експлуатації, років. 

2. Ефективність використання лісових ресурсів: 
- процент використання ліміту лісосічного фонду, %; 

- заготовлено ліквідної деревини всього, м 3
; 

- заготовлено ліквідної деревини на 1 га вкритої лісом площі, м 3 /га; 

- заготовлено ліквідної деревини від рубок головного користування, м3
; 

- продуктивність лісового фонду, м 3
/га; 

- заготовлено ліквідної деревини від головного користування на 

1 га вкритої лісом площі, м 3
/га. 

3. Ефективність охорони та відтворення лісових ресурсів: 
- відтворення лісів садінням і висіванням, га; 
- відтворення лісів природним оновленням, га; 
- влаштування мінералізованих смуг, км; 

- питома вага площ захисту лісу від шкідників і хвороб у вкритій 

лісом площі, %;  

- площі ліквідованих осередків шкідників і хвороб лісу заходами 

боротьби в розрахунку на 1000 га вкритої лісом площі, га; 
- благоустрій рекреаційних ділянок, га; 
- догляд за протипожежними розривами та смугами, км; 

- лісовідновлення в державному лісовому фонді, га; 
- заготівля лісового насіння в розрахунку на 1000 га лісу, кг.  
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Тема 10. Моніторинг мінеральних ресурсів 

 

1. Роль мінеральних ресурсів в розвитку національної економіки 

та забрудненні навколишнього середовища 
2. Необхідність моніторингу та комплексного використання 

мінеральних ресурсів. 

3. Система показники для моніторингу видобування та 
використання мінеральних ресурсів.   

 

1. Роль мінеральних ресурсів в розвитку національної 
економіки та забрудненні навколишнього середовища 

Мінеральні ресурси є основою сучасного промислового, 

енергетичного та будівельного виробництв. Однак, в процесі 
видобування мінеральних ресурсів відбувається фізичне, механічне, 
хімічне, радіаційне і біологічне забруднення природного середовища. 

Щорічно із надр землі добувають понад 100 млрд. т 
різноманітних руд, горючих копалин, будівельних матеріалів та 
інших видів мінеральної сировини. Попутно в процесі видобутку 

корисних копалин, видобуваються, так звані, пусті породи, які 
залишаються на місці розробок та забруднюють довкілля. 

При цьому, обсяги споживання мінеральних ресурсів на душу 

населення корелюється з рівнем економічного розвитку країни. Так 

високого економічного розвитку багато країн досягли саме за 
рахунок свого ресурсного потенціалу. 

Але Україна не має достатніх власних запасів корисних копалин. 

Тільки власним вугіллям вона забезпечується на 85–95 %, тоді як 

нафтою – 10–15 %, природним газом – 15–20 %. 

Вугілля в Україні в основному зосереджене в Донецькому 

басейні. Його запаси оцінюють в 240 млн. т, а глибина залягання – 

500–1200 м. Однак, на сьогоднішній день більшість запасів вугілля 
на малих та середніх глибинах (до 1000 м) вже вибрано. Тому 

виникає необхідність видобування його на глибині 1500 і більше 
метрів де температура 35–40 %. 

Найбільшими споживачами вугілля є теплоенергетика, чорна 
металургія, залізничний транспорт, машинобудування та житлово-

комунальне господарство. Проте вугілля є тою природною 

сировиною, яка при спалюванні найбільше забруднює атмосферне 
середовище. Тому необхідно, по-перше, зменшувати питому вагу 
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використання вугілля на одиницю національного продукту, по-

друге удосконалювати технології його спалювання. 
Основним елементом паливно-енергетичного балансу в світі є 

нафта, однак її запаси на суші України недостатні і зосереджені 
вони в основному Дніпровсько-Донецькому регіонах (Полтавська та 
Сумська області). Частково запаси нафти збереглися в 
Прикарпатському регіоні (Львівська та Івано-Франківська області). 
Багатими на нафту вважаються шельфи Азовського і Чорного морів 
(орієнтовні запаси 4–5 млрд. т), але до їх використання Україна 
частково приступила тільки в 2012 році.  

Україна багата також на поклади торфу, які в основному 

розміщенні у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.   

Україна володіє також значними запасами марганцевих (20 % 

світових запасів – друге місце в світі після ПАР), залізних (5 % 

світових запасів), хромових, титанових, алюмінієвих, ртутних, 

цинкових руд. Однак, в цілому Україна більшістю руд себе не 
забезпечує і вимушена їх імпортувати. 

Водночас, технології, які використовує Україна при видобуванні 
корисних копалин є неефективними. Так при підземному 

видобуванні вугілля кам’яного втрати складають 14,7, нафти – 65, 

залізної руди – 13,0, кам’яної солі – 53,5, гіпсу – 51,0, гіпсу – 51,0 %; 

при відкритому видобуванні залізної руди втрачається 4, 

марганцевої – 4,1, каоліну – 6,0, домініту металургійного – 7,0 %.         

Крім того, слід відмітити, що якщо зростання загальної кількості 
використовуваних країною мінеральних ресурсів, свідчить про 

економічне зростання в країні, то питомі показники використання 
матеріально-енергетичних ресурсів на одиницю валового 

внутрішнього продукту (ВВП), за яким Україна перевищує 
показники економічно розвинутих країн в 2–3 рази, свідчать 
низький рівень технологій їх переробки. 

 

2. Необхідність моніторингу та комплексного використання 

мінеральних ресурсів 

Моніторинг мінеральних ресурсів передбачає спостереження, 
оцінку стану і прогноз зміни геологічних, гідроекологічних та 
інженерно-геологічних умов використання мінерально-сировинної 
бази країни та порушення навколишнього природного середовища  
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під впливом техногенних факторів, які супроводжують видобування 
та використання мінеральних ресурсів. 

Своєчасне фіксування навіть незначних змін на поверхні Землі 
та в її надрах, які спричиненні видобуванням та використанням 

мінеральних ресурсів, дозволяє прогнозувати перебіг подій і при 

необхідності не допускати негативних наслідків господарської 
діяльності. Водночас, геологи, проектувальники, виробники й 

будівельники повинні оцінювати кожне родовище як комплекс 
корисних копалин, що підвищить ефективність їх використання та 
зменшить негативний влив розробки родовищ мінеральних ресурсів 
на довкілля. 

Як правило, поряд з основною сировиною (вугіллям, залізними, 

мідними, урановими та іншими рудами), в рудному тілі, розкривних 

та вмісних породах знаходяться інші матеріали, які можна успішно 

використати у виробництві або будівельній галузі. Досить часто, 

супутні компоненти за вартістю рівноцінні основній корисній 

копалині, але в більшості випадків вони вважаються відходами 

гірничодобувних підприємств і їх, як правило, складають у відвали.  

Площі під відвалами бувають значно більшими, ніж площі 
власне кар’єрних розробок. За окремими оцінками, при видобуванні 
корисних копалин щорічно на поверхню Землі виймається 150 

млрд. т так званих «пустих порід», проте із цієї маси реалізується у 

вигляді продукції (тобто іде у виробництво) не більше 5 %. 

Отже, залучення у виробництво всієї видобутої «пустої породи» 

дозволить забезпечити досягнення економічного (не потрібно 

тратитися на видобування сировини) та екологічно (поверхня Землі 
буде звільнена від забруднюючих та шкідливих для атмосфери, 

ґрунтів та водойм порід) ефекту. 

Проте, водночас переробити всю видобуту «пусту породу» 

неможливо. Тому, паралельно з її переробкою, необхідно зменшити 

її негативний вплив на довкілля. Для цього необхідно забезпечити 

гасіння териконів, згладжування терас та засипання понижень. 
Однією з вимог до розробки родовищ корисних копалин є 

застосування найбільш раціональних і ефективних методів 
вилучення сировини з надр. Сьогодні, через не досить досконалі 
методи добування, частина розвіданих запасів корисних копалин 

залишається в забоях і кар’єрах. Серед них – нафта, кам’яне і буре 
вугілля, залізні руди, калійні солі та інші види сировини. 
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Застосування нових фізико-хімічних і теплових методів 

підтримування пластового тиску в процесі експлуатації нафтових 
родовищ дозволяє збільшити видобуток нафти на 10–25 %. 

Використання нових технологій нагнітання газу, пари та теплових 

методів дозволить видобувати нафту на відпрацьованих родовищах.  

Більшість видів мінеральної сировини багатокомпонентні (руди 

чорних і кольорових металів, нафта, газ, вугілля, горючі сланці, 
солі). Тому в процесі видобування мінеральних ресурсів потрібно 

намагатися вилучати всі компоненти, що підвищить ефективність 
видобувних робіт. 

Так, відомо, що поряд з нафтою у свердловинах знаходиться 
попутний газ, який спалюють у факелах, тоді як з кожною тонною 

нафти можна добути 150–200 куб. м попутного нафтового газу.  

Отже, ефективне комплексне використання мінеральних ресурсів 
повинно включати підвищення відсотка видобування розвіданих 

корисних копалин, виділення всіх компонентів, переробку «пустих 

порід» та рекультивацію земель задіяних під гірничі виробітки.  

 

3. Система показників для моніторингу видобування та 
використання мінеральних ресурсів 

Специфічна роль, яку мінеральні ресурси відіграють в економіці 
країни і екологічному стані навколишнього середовища зумовлюють 
підходи до їх моніторингу. Слід відмітити, що людина, крім водних 

мінеральних ресурсів, не використовує безпосередньо корисні 
копалини  для забезпечення своєї життєдіяльності, однак побічні 
впливи їх видобування і використання на людське суспільство 

досить значні.  
Моніторинг видобування та використання мінеральних ресурсів 

проводиться для кожного елемента за такими показниками: 

1. Забезпеченість мінеральними ресурсами: 

- обсяги розвіданих мінеральних запасів, т, або м 3
; 

- обсяги розвіданих мінеральних запасів у виключно морській 

зоні України, т, або м 3
; 

- приріст освоєних обсягів мінеральних ресурсів за звітний рік, т, 

або м 3
; 

- приріст освоєних обсягів мінеральних ресурсів за звітний рік у 

виключно морській зоні України, т, або м 3
; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66

- частка освоєних обсягів мінеральних ресурсів у загальному 

обсязі розвіданих мінеральних ресурсів, % за звітний рік та з 
початку освоєння родовищ; 

- частка освоєних обсягів мінеральних ресурсів за звітний рік у 

виключно морській зоні України, % за звітний рік та з початку 

освоєння родовищ; 

- частка освоєних обсягів мінеральних ресурсів у загальній 

потребі національного господарства у мінеральних ресурсах, % 

(розраховується для прогнозованого періоду експлуатації родовищ). 

2. Ефективність видобування мінеральних ресурсів:  

- обсяги видобутих мінеральних ресурсів, т, або м 3
; 

- обсяги видобутих мінеральних ресурсів у виключно морській 

зоні України, т, або м 3
; 

- частка видобутих мінеральних ресурсів у загальному обсязі 
освоєних мінеральних ресурсів, % за звітний рік та за наростаючим 

підсумком з початку видобування мінеральних ресурсів; 

- частка видобутих мінеральних ресурсів у виключно морській 

зоні України у загальному обсязі освоєних мінеральних ресурсів у 

цій зоні, % за звітний рік та за наростаючим підсумком з початку 

видобування мінеральних ресурсів; 

- частка видобутих мінеральних ресурсів у загальному обсязі 
розвіданих мінеральних ресурсів, % за звітний рік і за наростаючим 

підсумком з початку видобування мінеральних ресурсів; 

- частка видобутих мінеральних ресурсів у виключно морській 

зоні України у загальному обсязі розвіданих мінеральних ресурсів у 

цій зоні, % за звітний рік та за наростаючим підсумком з початку 

видобування мінеральних ресурсів; 

- частка видобутих обсягів мінеральних ресурсів у загальній 

потребі національного господарства в мінеральних ресурсах на 
звітний рік, %. 

- частка мінеральних ресурсів імпортованих країною у загальній 

потребі національного господарства в мінеральних ресурсах на 
звітний рік, %; 

3. Ефективність використання мінеральних ресурсів та їх вплив 
на екологічну ситуацію: 

- використання мінеральних ресурсів на одиницю ВВП (окремого 

виду промислової або енергетичної продукції), т або м 3
 на 1 млн. 

грн. виробленої продукції; 
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- співвідношення використання мінеральних ресурсів на 
одиницю ВВП (окремого виду продукції),  в Україні та промислово 

розвинутих країнах світу, коефіцієнт;  
- частка видобутого чистого мінерального ресурсу в загальному 

обсязі видобутої вугільної або рудної сировини, %; 

- частка використання у промисловому виробництві видобутої 
«пустої породи», %; 

- площі зайняті під родовищами корисних копалин, га на кінець 
звітного періоду; 

- площі зайняті «пустою породою» та їх приріст, або зменшення 
за звітний рік, га;   

- рекультивовані площі, які знаходилися під розроблюваними 

родовищами корисних копалин, або які були зайняті «пустою 

породою», га за звітний рік; 

- обсяги або площі погашених териконів, які горіли, т або га за 
звітний рік; 

- зміна радіаційного фону в зоні видобування корисних копалин, 

мілірентген/год.; 

- забруднення атмосфери, ґрунтів та водних об’єктів у зоні 
видобування корисних копалин (зміна ГДВ, ГДС та концентрації 
шкідливих елементів у атмосфері, воді та ґрунті); 

- зафіксовані зміни у земельних ландшафтах (просідання ґрунтів, 

пониження рівня ґрунтових вод).      
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