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Майбутнє людства затьмарене безпрецедентною загрозою природі. Швидке зникнення 

лісів, погіршення якості води, зростаючі зміни клімату можуть підірвати світову 

економіку в найближчі десятиліття. 

Віра в технологію і прогрес людства ще не втрачена, але в сьогоднішньому світі багато 

економістів-футурологів забули, що в основу всього покладена природа, яка сьогодні 

непомірними темпами руйнується сучасною економікою. Людство вже стикалося з локальним 

виснаженням природних ресурсів, але нинішня антропогенна діяльність загрожує природі в 

планетарному масштабі. 

Розглянемо коротко глобальні екологічні проблеми людства та можливі шляхи їх 

вирішення. 

1. Скорочення запасів енергоресурсів. Щорічне споживання енергії у світі сьогодні 

наближається до 20-25 млрд. умовного палива і найближчим десятиліттям прогнозується 

їх подвоєння. Світові запаси твердого палива оцінюються трохи більше 10 000 млрд 

тонн, нафти - всього лише 100 млрд тонн. Враховуючи зростання енергоспоживання, 

викопні енергоресурси можуть бути дуже швидко вичерпані [1]. 

Вихід з даної ситуації полягає в розробленні проектів використання відновних і 

екологічно чистих джерел генерування енергії (енергії сонця, вітру, підземного тепла тощо).  

2. Зниження продовольчої безпеки людства. Забруднення та зниження родючості 

ґрунтів і зростаючий дефіцит прісної води можуть стати однією з перешкод на шляху 

збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та забезпечення продовольчої 

безпеки людства. Зниження продовольчої безпеки людства пов'язане також із зростанням 

народонаселення Землі. 

Для вирішення глобальної проблеми продовольчої кризи необхідно вжити заходів 

щодо екологічної оптимізації агроекосистем, розвивати з урахуванням вимог біобезпеки 

генноінженерні технології отримання трансгенних організмів. 

3. Руйнація озонового екрану Землі. Озоновий екран захищає Землю від 

ультрафіолетового спектру випромінювання. Однією з причин руйнації озонового екрану 



стали антропогенні викиди в атмосферу сильних окислюючих сполук — фреонів та інших 

газів (метану, водню тощо).  

За Монреальським протоколом (1987 р.) 36 країн світу взяли на себе зобов'язання 

скоротити до 1993 р. на 20% викиди найнебезпечніших фреонів, але досягнуте зниження 

їх емісії, на жаль, не дає відчутних результатів. Виснаження озонового екрану триватиме 

до того часу, поки концентрація фреонів у стратосфері не буде знижена до рівня 70-х 

років XX століття [2]. 

4. Забруднення Світового океану. За даними ООН, щороку у Світовий океан зі 

стічними водами потрапляє 50 тис. тонн пестицидів, 5 тис. тонн сполук ртуті та інших 

забруднювальних речовин. При добуванні нафти з морських родовищ та при аварії 

нафтових танкерів щорічно у води потрапляє 12-15 млн тонн нафти. Особливо 

небезпечним є морське поховання радіоактивних речовин [3]. 

Охороні вод Світового океану сприяють заходи із впровадження в технологічні процеси 

замкнених циклів водокористування, меліоративні заходи, комплексне очищення стічних 

промислових і комунальних вод. 

Таким чином, ми змушені визнати, що тривожна екологічна ситуація склалася в 

багатьох регіонах нашої країни в результаті некомпетентного господарювання, 

споживацького ставлення до природних багатств, нещадної експлуатації природних 

ресурсів. 

В освіті та вихованні людей нового покоління величезна роль належить екологічному 

вихованню. У людей необхідно сформувати чітке уявлення про те, що природні ресурси 

обмежені і технологія виробництва будь-якої продукції повинна задовольняти таку 

екологічну вимогу, як мінімальне споживання матеріалів і енергії. Вони повинні добре 

знати закони природи, розуміти взаємозв'язки природних явищ, уміти передбачати і 

оцінювати наслідки втручання в природний хід багатьох процесів.  

Основним завданням людства на нинішньому етапі є створення економіки, яка б не 

завдавала шкоди навколишньому середовищу. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д.  Екологія людини: Навчальний посібник. — Суми: 

ВТД «Університетська книга», 2005. - 394 с. 

2. Залевський І..І., Клименко М.О, Екологія людини. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 288с. 

3. Микитюк О.М., Злотін 0.3., Бровдій В.М. та ін. Екологія людини. 3-тє вид. Харків:  

«ОВС», 2004. - 254 с. 


