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ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС  
ЗА РАХУНОК ТЕХНІЧНОГО РЕГРЕСУ 

Постановка проблеми  
і виділення невирішених задач 
 
Зростання виробничої діяльності людини 

супроводжується відповідним ростом тиску на 
природу. Цей вплив збільшується з ростом науково-
технічного прогресу (НТП), якщо не вживати 
адекватних заходів для охорони навколишнього 
середовища. 

Зниження продуктовиробляючої діяльності з 
одночасним технічним регресом приводить до зміни 
екологічної обстановки в регіонах і країнах, що 
відчувають такі тенденції. 

  
Мета дослідження 
 
Метою роботи є аналіз екологічної обстановки 

в Україні і, частково, Росії в останнім десятилітті 
ХХ століття, коли спостерігався спад виробництва, 
різке уповільнення науково-технічного прогресу, 
зниження капіталовкладень в охорону 
навколишнього середовища і структурні зрушення у 
випуску промислової продукції. Останнє зв’язано з 
різким скороченням внутрішнього ринку і досить 
однобічним розвитком експорту. 

 
Викладення основного матеріалу 
 
Спад виробництва за 1990-2000 роки можна 

простежити за даними таблиці 1 [1]. 
Усі галузі промисловості скоротили випуск 

продукції майже вдвічі. Якщо припустити що 
навантаження на довкілля має пряму залежність від 
виробництва, то можна очікувати значне покращення 
екологічного становища в Україні. Таке припущення 
має рацію і підтверджується даними таблиці 2 [4]. 

Дані таблиці 2 свідчать про зменшення викидів 
шкідливих речовин в атмосферне повітря, що 
збігається із даними таблиці 1 по скороченню 
виробництва. Рівень уловлених шкідливих речовин 
за усе десятиліття не зменшився. Цікаві дані щодо 
викидів автотранспортом. За п’ять років (1990-95 
рр.) викиди зменшилися у 3,4 раза, але далі йде 
поступовий зріст. Доволі велике значення викидів у 
1990 році можна пояснити тим, що тоді в кількості 
переважали вантажні автомобілі. Детальніше вплив 
автотранспорту на довкілля проаналізуємо нижче.  

У таблиці 2 наведені статистичні показники по 
Україні. Екологічна географія країни буде не 
коректною, якщо ці дані не доповнити аналізом 
структурних змін у виробництві продукції 
промисловості і аналізом викидів по регіонах.  

Структурні переміщення по галузях показані на 
рис. За десятиліття суттєво виросли показники по 
галузях, які здійснюють основне навантаження на 
екологію. Так, продукція електроенергетики зросла у 
відсотках до загального обсягу у три рази, паливної 
галузі – у двічі, чорної металургії – з 11% до 27,4%, 

Проведено аналіз змін екологічної обстановки в умовах відносного росту показників виробництва по 
галузям, які здійснюють основне навантаження на екологію, та значного зменшення виробництва у галузях, 
що  визначають  науково‐технічний  прогрес  з  невеликим  навантаженням  на  екологію.  Обґрунтовано 
необхідність посилення екологічного моніторингу за технологіями, які відновлюються, з метою виключення 
старих енерговитратних і еконебезпечних. 

 
The analysis of changes of an ecological situa on in condi ons of rela ve increase of indexes of produc on 

on branches is conducted which render the main effect on an ecology, and considerable abatement of produc on 
in branches, defining  technological progress with  small effect on an ecology. The necessity of  strengthening of 
ecological monitoring behind  techniques  is  jus fied with  the purpose of excep on out‐of‐date energy wasteful 
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1990 = 100%  2000 

до 1999 1995  1998  1999  2000 

ВСЯ ПРОМИСЛОВІСТЬ  52  49  51  58  113 

у тому числі                

електроенергетика  70  63  67  65  97 

паливна  44  44  43  41  96 

чорна металургія  41  46  49  60  121 

хімічна й нафтохімічна  40  38  38  40  105 

машинобудування й металообробка  50  36  35  41  117 

деревообробна й целюлозно‐паперова  56  49  59  81  137 

промисловість будівельних матеріалів  38  23  23  23  99,6 

легка  32  25  28  38  139 

харчова  47  38  41  52  126 

Таблиця 1.  
Індекси продукції промисловості за галузями (відсотків). 

Таблиця 2.  
Основні показники охорони атмосферного повітря.  

   1990  1995  2000  2002 

Шкідливі речовини, що відходять від стаціонарних джерел  
забруднення, млн. т. 

40203,7  25196,4  18773,5  17265,0 

Уловлено (знешкоджено) шкідливих речовин, млн. т 
відсотків до кількості шкідливих речовин, що відходять  
від стаціонарних джерел забруднень 

30764,6 
  
77 

19509,5 
  
77 

14814,1 
  
79 

13190,1 
  
76 

Викиди шкідливих речовин, млн. т 
стаціонарними джерелами забруднень 
автотранспортом 

15549,4 
9439,1 
6110,3 

7483,4 
5687,0 
1796,4 

5908,6 
3959,4 
1949,2 

6094,4 
4075,0 
2019,4 

Рис. Виробництво продукції промисловості за основними галузями  
(% від загального обсягу).  
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Суттєві зсуви в це десятиріччя відбулися в 
сільському господарстві: на тлі науково-технічного 
регресу спостерігається інтенсифікація праці за 
рахунок мускульної сили людини. Так, в Росії 
зменшення продукції сільського господарства на 40-
45% супроводжувалося скороченням тракторного 
парку у два рази, внесення засобів захисту рослин – у 
3 рази, органічних добрив – у 4 рази, мінеральних – у 
6 разів [2]. 

Зростає експлуатація земельних ресурсів, яка 
чревата у найближчому майбутньому 
дегумуфикацією, ерозією, деградацією ґрунтів, що 

безпосередньо відноситься до екологічної сфери. 
Не краще становище у сільському господарстві 

України. 
Якщо розглянути разом табл. 24.11 (Викиди 

шкідливих речовин в атмосферне повітря по 
регіонах) і табл. 24.15 (Викиди шкідливих речовин 
від автотранспорту в атмосферне повітря по 
регіонах) [4], то приходиш до сумного висновку. 

Найбільш забруднюючі повітря за рахунок 
викидів підприємств важкої індустрії регіони 
одночасно мають найбільші викиди шкідливих 
речовин автотранспортом, табл. 4. 

У натуральному вигляді це можна простежити за таблицею 3. 
 

Таблиця 3.  
Динаміка виробництва промислової продукції, яка визначає НТП. 

Одночасно, значно зменшилося виробництво у 
галузях, які визначають науково-технічний прогрес. 
Наприклад, у машинобудуванні і металообробці 

(1990 р. – 30,5%, 2000 р. – 13,2%;), у легкій 
промисловості (1990 р. – 10,8%, 2000 р. – 1,6%). 

   1990  1995  2000 

Електродвигуни змінного струму, млн. шт. 
млн. кВт 

3,1 
11,4 

1,1 
2,1 

0,3 
0,4 

Силові трансформатори, млн. кВт  68,9  21,0  9,9 

Металорізальні верстати, тис. шт.  37,0  6,0  1,3 

Ковальско‐пресові машини, тис. шт.  10,9  1,4  0,4 

Вугільні очисні комбайни, шт.  847  213  114 

Рудникові електровози, шт.  703  146  48 

Ліфти, шт.  1759  307  194 

Екскаватори, тис. шт.  11,2  2,3  0,2 

Трактори, тис. шт.  106  10,4  4,0 

Тракторні сівалки, тис. шт.  57,1  1,5  2,0 

Рядкові жатки, тис. шт.  58,8  1,0  0,9 

Кормодробарки, тис. шт.  27,7  3,7  1,3 

Автонапувалки для великої рогатої худоби, тис. шт.  83,5  20,3  3,1 

Мінеральні добрива (у перерахунку на 100% поживних речовин), млн. т  4,8  2,2  2,3 

Хімічні засоби захисту рослин (у 100%‐му обчисленні по діючій речовині), тис. т.  50,5  4,1  1,1 

Таблиця 4.  
Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря по регіонах у 2002 р. 

Області 
Викиди, тис. т. 

Всього  У тому числі від автотранспорту 

Дніпропетровська  1050,3  161,7 

Донецька  1792,0  211,9 

Запорізька  334,3  100,8 

Івано‐Франківська  190,7  41,7 

Київська  183,5  90,5 

Луганська  545,8  107,3 

Львівська  188,5  90,7 

Харківська  285,7  134,1 

м. Київ  180,8  149,2 

Одеська  135,1  110,4 

Полтавська  154,1  82,3 

Примітка: інші регіони мають значно менші показники викидів. 
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За  останні  роки  намітився  стійкий  зріст  ВВП  в 
Україні,  спад  виробництва  закінчився.  Цей 
феномен,  безумовно,  позитивний,  несе  у  собі 
загрозу  погіршення  екологічного  стану.  Можна 
навести  такі  дані.  У  першому  півріччі  2003  р.  в 
Україні  в  атмосферу  із  стаціонарних  джерел 
забруднення попало 2 млн. тон шкідливих речовин, 
що  на  4,6  %  більше  за  відповідний  термін  2002 
року.  Густина  викидів  на  квадратний  кілометр 
території  країни  склала  3,4  тони.  Але  в  окремих 
регіонах  цей  показник  значно  вище:  у  Донецькій 
області  він  перевищений  у  8,9  рази, 
Дніпропетровській  –  у  3,9  рази,  Луганській  –  4,2 
рази, у Києві – у 5,8 раза. 

Велику  загрозу  для  повітря  несе  у  собі 
тенденція  зростання  кількості  автомобілів.  Парк 
легкових  і  комерційних  автомобілей  в  Україні  на 
початок  2002  року  склав  5,25  млн.  одиниць. 
Приріст в порівнянні із 2001 р. – 3,1 %. У 2003, 2004 
роках  кожного  року  кількість  автомобілів  зростає 
на  8  %.  Екологічні  закони  у  країні  щодо  викидів 
автомобільним  транспортом  не  суворі,  тому 
можна припустити, що забруднення атмосферного 
повітря буде зростати. 

Тенденція  амортизаційного  старіння 
промислового  обладнання  супроводжується 
зменшенням  інвестицій  в  основний  капітал  усіх 
еконебезпечних  галузей  промисловості  [4].  Це  дає 
підставу  чекати  поступового  збільшення 

забруднюючих викидів. 
Ще  гірше  становище  щодо  інвестицій  в 

основний  капітал  на  охорону  навколишнього 
середовища  та  раціонального  використання 
природних ресурсів. Так, в порівнянні із 1990 роком 
у 2000 році цей показник скоротився більш як у 3,5 
раза. 

Не краще становище із захистом національного 
багатства  –  чорноземів.  Інвестиції  в  основний 
капітал  на  охорону  і  раціональне  використання 
земель  за  той же  період  скоротилися  у 4,5  раза,  а 
створення  захисних  лісових  смуг  має  нульовий 
показник. 

Природно,  “брудні”  регіони  з  позицій 
екобезпеки  України  потребують  ще  більшої  уваги. 
По‐перше, тому що продукція цих регіонів становить 
більшу  частину  експорту  –  це  валютовизначаючі 
регіони.  Виробництво  електроенергетики, 
металургії тощо буде і далі зростати у національних 
інтересах держави.  Тут можна цілком погодитися з 
висловом  академіка  К.Кондратьєва  –  “...сокращать 
выбросы  СО2  в  атмосферу  нереально,  даже  если 
было бы нужно!” [3]. 

По‐друге,  тому,  що,  як  не  парадоксально, 
еконебезпечні  виробництва  мають  у  собі 
можливість  залучення  іноземних  інвестицій 
відповідно до Кіотського протоколу. 

Кіотський протокол до Рамочної Конвенції був 
прийнятий  на  Третій  сесії  Конференції  учасників 

Таблиця 5.  
Завдання по обмеженням на викиди парникових газів по країнах Кіотського Протоколу  

(відношення за період 2008-2012 рр. до рівня 1990 р., %). 

Євросоюз  8 

США  7 

Канада, Японія, Угорщина, Польща  6 

Хорватія  5 

Росія, Україна, Білорусь, Нова Зеландія  0 

Норвегія  +1 

Австралія  +8 

Ісландія  +10 

Для України важливо в цьому Протоколі те, що 
“... сторони... мають можливість передавати або 
продавати одиниці скорочень викидів парникових 
газів, які отримані від реалізації проектів, 
направлених на скорочення антропогенних викидів 
або збільшення поглинання парникових газів у 
будь-яких секторах економіки”. 

Дане положення може сприяти Україні щодо 
отримання цілеспрямованих інвестицій і сучасних 

енергоефективних, енергозберігаючих, екологічно 
чистих технологій розвинутих держав. Більш того, 
Україна може сама здійснювати екологічні проекти 
на теренах держав СНД із зарахуванням її викидів, 
які у подальшому можна буде використовувати у 
торгівлі квотами. 

Тепер, коли спад виробництва закінчився, 
настав час вирішувати екологічні проблеми 
застосовуванням новітніх технологій. 
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Є приклад. На руїнах заводів, знищених англо-
американською авіацією у 1944-45 роках, німці 
поставили найсучасніше технологічне обладнання, 
яке й створило економічне диво Німеччини. В 
Україні настільки застаріли основні фонди, 
особливо у машинобудуванні, що виникає потреба 
заборонити відновлювати виробництво на 
попередніх технологіях. Тут екологи ні в якому разі 
не повинні прогаяти свій час. 

 
Висновки: 
 
1. Спад виробництва у промисловості і 

сільському господарстві в 1991-2000 
роках, який супроводжувався науково-
технічним регресом, одночасно з’явився 
причиною покращення загального 
екологічного становища в Україні. 

2. Структурний перерозподіл обсягів 
виробництва між сировинними галузями і 
галузями, які визначають науково-
технічний прогрес не змінив екологічну 
географію України, але поставив нові 
питання у відомих проблемах 
еконебезпечних регіонів держави. 

3. Тенденції, що намітилися в промисловості 
і сільському господарстві за останні роки, 
потребують посилення екологічного 
моніторингу за технологіями, які 
відновлюються, з метою виключення 
старих енерговитратних і еконебезпечних. 

4. Сучасний стан промисловості дає 
можливість Україні ширше 
використовувати Кіотський Протокол, в 
залученні іноземних інвестицій і 
технологій у так звані “брудні галузі”.  
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