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Останні роки захист навколишнього середовища стає одним із найбільш 

популярніших видів діяльності. Захистом навколишнього середовища 

займаються юристи, хіміки, механіки, юристи, соціологи, педагоги [1-7]. До 

захисту навколишнього середовища навіть залучаються такі гуманітарні сфери 

як мистецтво. Наразі, під цей вид діяльності можна підвести будь-який 

напрямок науки та техніки, оскільки він так чи інакше впливає на середовище 

навколо нас. Але саме таке широке трактування поняття захисту 

навколишнього середовища призводить до того, що ефективність дій таких 

захисників є дуже низькою, а іноді навіть призводить до негативних 

результатів. 

Так наприклад, боротьба із сланцевим газом спрямована на недопущення 

забруднення підземних горизонтів шкідливими речовинами, але у той же час 

ігнорується той факт, що використання вугілля замість газу значно більш 

забруднює атмосферу, причому вплив на людину забрудненого повітря значно 

більший ніж вплив на нього речовин, які будуть надходити з підземних вод. В 

результаті боротьба за екологічну безпеку вже призвела до значно більших 

екологічних наслідків. [8-9] 

Слід зазначити, що наведене вище твердження є такими ж голослівними як 

і твердження активістів-екологів, але вірність обох тверджень можна 

перевірити зробивши хоча б приблизні розрахунки з для обох варіантів.  

Однак правда сьогоднішнього стану полягає в тому, що на сьогодні не 

існує системи проведення таких порівняльних розрахунків. І основною 

причиною цього є те що технології захисту навколишнього середовища як 

технології, як галузі науки не існує. Більшість спеціалістів із захисту 

навколишнього середовища є спеціалістами у своїй локальній області знань – 

спеціалісти з розробки технології утилізації конкретного виду відходів 

(побутових, ливарного виробництва свинцю, кролячих шкір, пір’я індо уток та 

ін.), спеціалісти щодо вивчення впливу селену на лишайники Дворічанського 

району Харківської області,  спеціалісти метрологи приладів визначення 

концентрації вуглекислого газу з концентрацією від 5 до 11 %, спеціалісти 
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екології офісних приміщень та ін. Тому для більшості з них вплив на 

навколишнє середовище визначається тільки факторами, які їм відомі, 

обмежуються тільки територіями об’єктів, які вони проектують або 

досліджують, вимірюються тільки приладами та засобами, які їм відомі. 

Слід зазначити, що подібна ситуація характерна не тільки для України, але 

й для розвинутих країн і охарактеризована вона може бути, як відсутність 

системності у підходах до захисту до навколишнього середовища. 

В першу чергу це відсутність чіткого поняття самого навколишнього 

середовища. Більшість людей розуміють навколишнє середовище з точки зору 

свого положення у ньому. Для офісного працівника - це робоче приміщення, 

для бджоляра - це навколишні поля, для таксиста – це вулиці в городі, для 

біолога – це видове різноманіття, а для хіміка – це наявність токсичних 

речовин.  

З цього випливає і різниця у розумінні поняття захисту навколишнього 

середовища. Біолог, хімік, енергетик, громадський активіст мають свої власні 

погляди на порушення екологічних норм та методів захисту довкілля. Але у той 

же час, всі ці люди розуміють, що як і будь-який інший об’єктивний процес 

захист довкілля може и повинен бути об’єктивно оцінений, що існують 

шкідливі фактори, які можуть бути розташовані у певному порядку, які можуть 

бути заміряні певними приладами, і для яких вже існують технології їх 

знешкодження або недопущення. 

Саме тому необхідною умовою ефективного захисту навколишнього 

середовища є чітка формалізація понять, яка дозволить перетворити його з 

громадської активності на науково обґрунтовану технологічну діяльність. 

В першу чергу такої формалізації потребує само розуміння навколишнього 

середовища, яке в глобальному сенсі включає у себе все навкруги нас, в тому 

числі і більш локальні ділянки простору. Причому такі ділянки можуть бути 

оцінені за різними параметрами серед яких найбільш важливими є об’єкт 

захисту, його структура та розміри, важливість для навколишнього середовища, 
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просторова близькість до людини,  відношення до її діяльності, постійність у 

часі та загальна потужність впливу. 

В якості об’єктів захисту можуть виступати будь-які об’єкти 

навколишнього середовища – людина, тварини, рослини, водні або 

територіальні об’єкти, космос, печери та ін.  

Кожен з цих об’єктів може бути різним за розмірами та своєю структурою 

- від точкових (наприклад диван у кімнаті, колодязь, гора) до рівномірно 

розподілених (океан або поле). 

Об’єкт навколишнього середовища, який впливає на інші об’єкти є більш 

важливим, оскільки його захист дозволяє захистити всі інші пов’язані з ним 

об’єкти. І навпаки, забруднення земель поблизу водойм може призвести до 

отруєння всього ланцюгу сільськогосподарського виробництва – зернових 

культур, м’яса, риби, продуктів їх переробки та кінцевого споживача – людини. 

Таким чином ступінь впливу на інші об’єкти, сила зв’язку з іншими об’єктами є 

ще одним важливим критерієм оцінки будь-якого об’єкту. 

Але навіть велике забруднення дуже рідкісних природних об’єктів на 

великій відстані від конкретної людини визиває в неї менші негативні почуття 

ніж сміття біля її порогу, тому відстань до об’єкту захисту є дуже важливою 

характеристикою, яку потрібно приймати до уваги при діях щодо захисту 

навколишнього середовища. 

Ще однією корисною градацією навколишнього середовища є відношення 

його до діяльності людини (ступінь техногенності). Наприклад дика природа, 

середовище для проживання та робочий простір дуже сильно відрізняються 

один від одного і потребують різних методів захисту.  

Наведені характеристики поки що не дозволяють провести чітку 

класифікацію всіх об’єктів захисту, але дозволяють зробити перший крок у 

цьому напрямку. При цьому розробка методик кількісної оцінки кожного з 

запропонованих параметрів дозволить об’єктивно оцінити важливість кожного 

з об’єктів захисту та вибрати для нього найбільш оптимальний метод захисту. 
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Методика класифікації об’єктів захисту також важлива не тільки для 

вибору методу захисту, але й для самого визначення необхідності такого 

захисту. Так, наприклад, поле поруч з пасікою може бути визначено як загроза 

для навколишнього середовища при використанні інсектицидів, але при їх 

відсутності воно буде вважатись безпечним об’єктом. Відходи харчування у 

приватному господарстві є безпечними і навіть корисними, але підпадають під 

категорію побутових відходів у великих містах. 

 

Людина

Тварини

Рослини

Повітря

Територія

Природа

Відпочинок

Житло

Робота

Техніка

Не впливає

Буде незручно

Будуть проблеми

Катастрофічні наслідки

Повне знищення

Малі одиночні

Малі неоднорідні

Однорідні

Великі одиночні

Великі неоднорідні

Об’єкт захисту

Тип Масштаб Значення Вплив на інших

Навколишнє середовище

 

 

Наступним кроком розвитку методики захисту навколишнього середовища 

повинен стати процес визначення екологічних вимог до кожного з  видів 

об’єктів. В результаті чого більшу частину загроз навколишньому середовищу 

можна бути визначати за чітким алгоритмом, який не буде потребувати 

втручання спеціалістів високої кваліфікації і лише екстраординарні випадки 

необхідно буде досліджувати спеціально. 
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Слід зазначити, що подібна класифікація для джерел забруднення вже 

існує у вигляді класифікатора відходів, а методи їх переробки також зведені у 

єдину систему. Таким чином, навіть вже на основі існуючих даних можливо 

створити методику попередньої оцінки впливу негативних факторів та 

необхідних методів захисту з числа вже існуючих. І лише для більш складних 

випадків, або при бажанні підвищити ефективність технологій захисту 

навколишнього середовища буде необхідно проводити додаткові наукові та 

технологічні дослідження. 
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