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У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти еколого-економічного моніторин-

гу стану довкілля та визначено його необхідні результати. Запропоновано розглядати   міські 

поселення як комплексні урбосистеми, що формуються з природної, соціальної, економічної 

та антропогенної складових. Показано, що для ефективного управління цією системою вини-

кає необхідність збору, опрацювання та збереження даних про стан довкілля.  

Проаналізовано існуючі методологічні підходи до моніторингу стану довкілля виявле-

но їх переваги й обмеженість. Визначено категорію «моніторинг навколишнього середови-

ща» як комплекс заходів (технічних, управлінських, організаційних, економічних, адмініст-

ративних, правових), що дозволяють суб’єкту управління систематично контролювати стан 

та тенденції розвитку природних та антропогенних (соціально-економічних, техногенних) 

процесів у світі, що нас оточує. В Україні під системою моніторингу довкілля розуміють   

систему спостережень, збору, обробки, передачі, збереження та аналізу інформації про стан 

довкілля, прогнозування його змін і розробку науково-обґрунтованих рекомендацій для 

прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог 

екологічної безпеки.  

Продемонстровано, що правильне використання інформації, яка отримана в результаті 

реалізації моніторингової програми, є необхідною умовою для отримання зисків (корисних 

ефектів) від здійснення екологічного моніторингу. Запропоновано при проектуванні програ-

ми екологічного моніторингу на початковому її етапі менеджерам з охорони довкілля визна-

чати кількісні та якісні показники, на підставі яких у подальшому будуть  визначатися зміна 

стану середовища, можливі варіанти дій, а також те, яка інформація буде необхідною для 

ухвалення виважених управлінських рішень. 

Ключові слова: еколого-економічний моніторинг, урбанізована система, сталий розви-

ток, міське поселення, економіка природокористування. 

 

Постановка проблеми. Перехід людс-

тва від ведення аграрного господарства до 

індустріальної економіки супроводжувався 

процесами концентрації населення, збіль-

шенням обсягів залучення ресурсів до виро-

бничих процесів, випереджаючими   темпа-

ми зростання технологій створення нових 

продуктів по відношенню до можливостей 

людини та природи до утилізації відходів 

суспільної діяльності, зменшенням доступ-

ності та якості тих ресурсів, які роз-

глядалися як «невичерпні» та «відновлюва-

льні» з відповідною еволюцією наших уяв-

лень про ціну таких ресурсів. Закономірним 

наслідком усвідомлення зміни ролі еконо-

мічних агентів у природокористуванні та 

перетворенні навколишнього середовища 

стає усвідомлення необхідності збирання, 

опрацювання та збереження даних про стан 

довкілля. Стокгольмська конференція ООН  

1972 року дає початок Програмі ООН з    

навколишнього середовища та вперше ви-

значає категорію «моніторинг навколиш-

нього середовища» в контексті покращення 

якості середовища проживання людини.  
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Екологічний моніторинг, окрім суто 

спостереження за станом довкілля і збиран-

ня даних, має оцінювати та прогнозувати 

напрямок змін навколишнього середовища,       

зокрема біоекологічних, природно-

господарських, біосферних, біологічних та 

геофізичних. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Теоретичну і методологічну основу 

дослідження системи екологічного моніто-

рингу складають праці українських та іно-

земних вчених. Однак, на розвиток еколо-

гічного моніторингу у національній практи-

ці справили вплив два історичні підходи. 

Перший з них – це  «концепція спостере-

ження» запропонована Ю. А. Ізраелем [1;2], 

другий – це «проактивний підхід» до еколо-

гічного моніторингу відомий як концепція 

Теда Манна – Іннокентія Герасимова [3;4] 

.Вплив господарчих аспектів антропогенної 

діяльності на стан природних екосистем та 

наступні соціально-економічні траснформа-

ції людських спільнот розглянутий у робо-

тах А. В. Бардася, К. С. Богача [5]. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної роботи є визначення теоретико-

методологічних засад моніторингу навко-

лишнього середовища та їхнє узагальнення 

на підставі систематизації видів моніторин-

гової діяльності за змістом виконуваних дій 

суб’єктами такої діяльності. 

Виклад основного матеріалу до-

слідження. У національній практиці на роз-

виток екологічного моніторингу справили 

вплив два історичні підходи. Перший з них, 

запропонований Ю. А. Ізраелем, визначав, 

що «моніторингом називають систему спос-

тережень, які дозволяють виділити зміни 

стану біосфери під впливом діяльності лю-

дини» та був спрямований на фіксацію    

трансформацій стану природи під впливом 

діяльності людини [1;2]. На відміну від 

«концепції спостереження» Ю. А. Ізраеля, 

приблизно у той самий час під впливом пра-

ці відомого канадського кліматолога та ме-

теоролога Р. Т. Манна [3] формується «про-

активний підхід» до екологічного моніто-

рингу, який в українській науковій спільноті 

був відомий як концепція Теда Манна – 

Іннокентія Герасимова [4]. Радянський ака-

демік у своїх працях розглядав екологічний 

моніторинг як «систему спостереження,   

контролювання та управління станом навко-

лишнього середовища, яка здійснюється у 

різних масштабах, зокрема, і глобальному» 

[6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концепції екологічного моніторингу [4] 
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редньої концепції Ю. А. Ізраеля: згідно з І. 
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дини та розв’язання людством глобальних 

проблем [7]. Відповідно, І. Герасимовим 

пропонувалася дещо відмінна ієрархічна 

система екологічного моніторингу, де базо-

вим (першим) рівнем визначався санітарно-

гігієнічний (або біоекологічний) моніторинг, 

наступним рівнем був моніторинг природ-

но-господарський (або геоекологічний) і 

найскладнішим – біосферний чи то глобаль-

ний.  

Активізація процесів природокористу-

вання внаслідок зростання чисельності на-

селення на планеті, а також прискорення 

індустріалізації внаслідок науково-технічної 

революції супроводжується зміною природ-

них умов та природних ресурсів, як це пока-

зано на прикладі старопромислових регіонів 

Європи, у тому числі й України. Вплив гір-

ничовидобувного природокористування  на 

ландшафти, стан природних екосистем та – 

як наслідок – соціально-економічні транс-

формації людських спільнот розглянутий у 

роботах А. В. Бардася, К. С. Богача. 

Концентрація промислових об’єктів на 

певних територіях, зокрема у міських агло-

мераціях, інтенсифікація використання вод-

них, атмосферних, земельних ресурсів су-

проводжується суттєвим забрудненням на-

вколишнього середовища, рівень якого ста-

новить загрозу для сталого розвитку нашої 

країни. Для мінімізації негативних екстер-

нальних ефектів господарської діяльності 

людини на території держави розгорнуто 

мережу станцій моніторингу стану навко-

лишнього природного середовища. Ці 

об’єкти спостереження дозволяють отриму-

вати актуальні дані про вплив людини на 

природу та прогнозувати результати сіль-

ськогосподарської, лісотехнічної, меліора-

тивної, гірничовидобувної, промислової, 

урбаністичної та інших видів діяльності на 

життєдіяльність людей, розробляти відпо-

відні заходи для запобігання негативним 

наслідкам та ліквідації техногенних забруд-

нень. Як зазначає Ємець М. А., класифікація 

моніторингу відбувається за характером 

поставлених перед ним завдань у визначе-

них природних середовищах чи соціотехні-

чних (антропотехнічних) утвореннях, де 

здійснюється спостереження та збір даних 

[6], тому сам моніторинг може бути пред-

ставлений у вигляді блок-схеми за «концеп-

цією Ізраеля»  на рисунку 2. 

 

 
Рис. 2. Блок-схема системи моніторингу 
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На рисунку 3 наведено основні види 

екологічного моніторингу в залежності від 

тих завдань, які ним виконуються. Дана 

схема побудована згідно з класифікацією 

Ізраеля Ю. А. ( геофізичний, біологічний та 

глобальний види екомоніторингу), а також 

класифікацією І. П. Герасимова (санітарно-

гігієнічний, природно-господарський, біо-

сферний). Основним недоліком наведеної 

системи можна вважати саме відокремлення 

процесів моніторингу та управління, коли 

остаточною метою моніторингової діяль-

ності залишається лише збір даних, їхнє 

опрацювання та отримання прогнозних оці-

нок імовірних станів навколишнього сере-

довища, які (теоретично) мають стати під-

ґрунтям для ухвалення управлінських рі-

шень у подальшому. Розглядаючи екологіч-

ний моніторинг як інструмент управління, 

керівник повинен бути готовим до роботи з 

відносно великою кількістю екологічних 

показників, які можуть характеризувати ви-

мірювані властивості, явища, стан дослід-

жуваних екосистем та походити з різних 

джерел – наприклад, від окремих мініс-

терств, державних відомств, причому їхня 

загальна кількість налічує 130 індексів та 

2000 показників [9].  

 

 
 

Рис. 3. Класифікація екологічного моніторингу в залежності від виконуваних завдань 
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Доволі поширеним недоліком значної 

кількості програм екологічного моніторингу 

є брак чітких цілей, які можна було би вимі-

ряти якісно або кількісно. Екологічний мо-

ніторинг надає дослідникам інформацію про 

справжній стан екосистеми, що є об’єктом 

вивчення, але така інформація може входити 

у суперечності з тими цілями або стандар-

тами, які притаманні іншим системам, які 

пов’язані з досліджуваною нами. У тих си-

туаціях, коли виявляється подібного роду 

невідповідність у стандартах, виникає необ-

хідність у встановленні нових стандартів 

або розробленні та застосуванні корегуючих 

дій для усунення виявленої несприятливої 

ситуації.  

Згодом, отримана в процесі екологіч-

ного моніторингу інформація може вико-

ристовуватися для контролювання дієвості 

реалізованих управлінських рішень з охоро-

ни навколишнього природного середовища, 

чи то для визначення того, чи було досягну-

то поставлених цілей. Також дані екологіч-

ного моніторингу можуть стати у нагоді для 

оцінювання наявних чи очікуваних наслід-

ків впливу масштабної діяльності людини 

(наприклад, повторного оцінювання наслід-

ків впливу антропогенної діяльності на       

довкілля). 

При здійсненні екологічного моніто-

рингу, який має на меті реалізацію природо-

охоронної політики, його цілі в обов’яз-

ковому порядку мають враховувати необ-

хідність здійснення регулярного виміру   

темпів трансформації стану довкілля у бік 

покращення задля забезпечення ефектив-

ності процесу управління станом навколиш-

нього середовища та охорони природи. Саме 

тому правильне використання інформації, 

що отримана в результаті реалізації моніто-

рингової програми, є необхідною умовою 

для отримання зисків (корисних ефектів) від 

здійснення екологічного моніторингу. Від-

повідно, при проектуванні програми еколо-

гічного моніторингу початковим її етапом 

має стати визначення менеджерами з охоро-

ни довкілля кількісних та якісних показни-

ків, на підставі яких буде визначатися зміна 

стану середовища, можливі варіанти дій, а 

також те, яка саме інформація буде необхід-

ною для ухвалення зважених управлінських 

рішень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема DPSIR-підходу 
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При здійсненні кризового екологічного 

моніторингу передбачається здійснення ін-

тенсивних спостережень за станом природ-

них та техногенних об'єктів, що розташовані 

в районах значного техногенного наванта-

ження, небезпечних природних явищ, при-

родних зонах з екстремальними умовами 

для управлінського реагування на надзви-

чайні ситуації та забезпечення безпечних 

умов життєдіяльності населення. Фоновий 

моніторинг є певною мірою тотожним по-

ширеному в іноземних джерелах терміну 

«довгостроковий моніторинг», оскільки пе-

редбачає багаторічні комплексні досліджен-

ня попередньо обраних об’єктів природоо-

хоронних зон задля оцінювання поточного 

та прогнозування прийдешнього стану еко-

логічних систем, які можуть розглядатися 

вченими в якості еталонних та слугувати 

базою порівняння з системами, що сформу-

валися під впливом техногенної діяльності 

людини. 

Рушійні сили традиційно описуються 

як «соціальні, демографічні та економічні 

зміни (прогресивні) у суспільстві» [10], при-

чому доволі часто основним локомотивом 

таких змін людство нами сприймаються 

трансформації економічних відносин, у той 

час як вплив соціальних чинників на струк-

туру, характеристику та функціонування 

національного господарства часом залиша-

ється на периферії уваги дослідника. Саме 

тому у Сполучених Штатах та Європейсь-

кому Союзі «рушійні сили» розглядаються 

як дві взаємодоповнюючі підкатегорії – 

«рушії господарської діяльності» та «рушії 

соціальних трансформацій». У першому 

випадку мова йде про усі та фактори, які 

забезпечують задоволення потреб людини у 

доступі до продуктів харчування, сировини, 

чистої води, безпеки, житла, засобів охоро-

ни здоров’я, культурного середовища та 

різноманітної інфраструктури.   

Рушійні  сили соціальних трансформа-

цій є відображенням потреб людей у соціа-

льній приналежності, рівних можливостях, 

справедливому управління та культурній 

тотожності, охоплюючи характеристики 

соціального та політичного середовища, що 

визначають структуру та засади функціону-

вання національного господарства, а також 

ключові показники здоров’я людини [10]. 

Що стосується так званого «наванта-

ження на довкілля», то його визначають як 

антропогенну діяльність, що є похідною від 

впливу рушіїв господарської діяльності  та 

рушіїв соціальних трансформацій, та яка 

спричиняє трансформації стану навколиш-

нього середовища. Згідно з методикою ЕРА 

[10], навантаження поділяють на природні 

(викликані дією природного середовища) та 

антропогенні (що спричинені техногенним 

впливом). У найбільш узагальненому сенсі 

ми можемо розглядати такого роду наван-

таження як поведінку людини, що потенцій-

но може впливати на стан її здоров’я.  

Під терміном «поточний стан та тен-

денції зміни навколишнього середовища» 

розуміють сукупність станів природного та 

техногенного середовища (кількісні та якісні 

характеристики фізичних, хімічних та біоло-

гічних складників середовища), а також со-

ціальних систем (демографічні показники). 

Зміни навколишнього середовища, зокрема 

зміни якісних умов функціонування екосис-

тем, мають наслідком вплив на здатність  

відповідної екосистеми задовольняти мате-

ріальні та нематеріальні потреби людей, а 

отже – впливають на рівень їхнього добро-

буту. 

Реагування, як дії антропогенної сис-

теми, можуть мати на меті формування по-

літики чи ухвалення економічних рішень, 

які контролюватимуть рушійні сили, що 

впливають на стан справ у окремих секторах 

національного господарства. Це досягається 

ухваленням законодавчих актів, регулюван-

ням господарських відносин та розроблен-

ням рекомендацій стосовно: 

−  практики сталого розвитку сільсько-

го господарства; 

−  політики розвитку добувних галузей 

промисловості; 

−  політики розвитку паливно-енерге-

тичного комплексу, що містить заходи пере-

ходу до використання відновлювальних та 

альтернативних джерел; 

−  політики управління процесом утилі-

зації відходів виробничої та побутової ді-

яльності людини; 

−  політики охорони здоров’я та збіль-

шення тривалості життя. 

Очевидно, що внаслідок наведених 

вище завдань пріоритетним аспектом роз-
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робки програми екологічного моніторингу 

стає здатність визначати причини виявлених 

змін, а цього неможливо досягти без значно-

го досвіду аналітичної та діагностичної ді-

яльності.  Так, Г. Девіс у своїй статті порів-

нює екологічний моніторинг з терапевтом, 

який мусить не лише оцінити поточний стан 

здоров’я пацієнта, але також визначити його 

хвороби та їхні причини, запропонувавши 

дієві засоби лікування [11]. При цьому не-

обхідно виявити джерела надходження за-

бруднюючих речовин до атмосфери, гідрос-

фери та ґрунтів, надати оцінку процесам 

переносу та міграції забруднень (у тому чи-

слі швидкість таких переносів), характерис-

тикам ландшафтно-геохімічного перерозпо-

ділу забруднюючих речовин (з урахуванням 

геохімічних бар’єрів та біохімічних кругоо-

бігів), зібрати дані про місце розташування 

та потужність антропогенних джерел емісії. 

У процесі, що описаний вище, можливо ви-

ділити дві окремі функції моніторингу, кож-

на з яких має своє призначення [12]: 

− функцію раннього попередження: 

на початковій стадії отримана в ході реалі-

зації моніторингової програми інформація 

допомагає виявляти зміни у навколишньому 

середовищі, які можуть вимагати вжиття 

корегувальних дій, спрямованих на віднов-

лення балансу середовища,  а також  визна-

чати (можливі або імовірні) причини таких 

змін для обрання відповідних конкретній 

ситуації управлінських заходів;  

− функція раннього контролю: на 

етапах раннього виявлення змін стану до-

сліджуваної системи отримана від моніто-

рингової програми інформація може вико-

ристовуватися для визначення того, наскіль-

ки успішними є застосовувані корегувальні 

заходи, а також для оцінювання передбачу-

ваних або очікуваних результатів або дій.  

Традиційний для України децентралі-

зований підхід до екологічного моніторингу 

(здійснюється багатьма організаціями, що 

мають різну відомчу підпорядкованість) 

здійснюється на глобальному, регіонально-

му та локальному рівнях, кожний з яких має 

притаманні  саме для нього методичні під-

ходи, цілі та практичну реалізацію. Здій-

снення моніторингу на локальному рівні має 

на меті забезпечити нормативну якість     

довкілля завдяки реалізації комплексу захо-

дів, що розраховані на відносно тривалий 

проміжок часу. Регіональний моніторинг 

має на меті відстежити характер змін, спри-

чинених господарською діяльністю людини, 

на біосферу та абіотичну складову та краще 

зрозуміти тенденції зміни рівноваги живого 

та неживого середовища, а також економічні 

та соціальні наслідки таких змін. Глобаль-

ний же моніторинг реалізується як складова 

міжнародної політики держав та відбуваєть-

ся внаслідок реалізації учасниками міжна-

родних угод та конвенцій відповідних по-

ложень та декларацій. 

В західних джерелах [13] також роз-

глядають короткостроковий та довгостроко-

вий екологічний моніторинг. Перший зу-

стрічається вкрай рідко, оскільки отримані 

протягом короткого часу спостережень дані 

не завжди можуть мати релевантний харак-

тер та дозволяти робити висновки про при-

чини трансформації середовища з відповід-

ною достовірністю. Натомість, під довго-

строковим моніторингом Д. Лінденмаєр та 

Г. Лікенс розуміють «повторювані у часі 

емпіричні дослідження стану об’єктів нав-

колишнього середовища, за яких збір ін-

формації та її подальше аналітичне опрацю-

вання триває не менше десяти років»[13]. 

Водночас, саме по собі тлумачення «довго-

строковості» спостереження за станом 

об’єкту навколишнього середовища також є 

предметом наукової дискусії: так, на думку 

Стреєра (Strayer) справжня довгостроковість 

дослідження повинна охоплювати часовий 

період, який перевищує тривалість життя 

одного покоління живих організмів в еко-

системі, що вивчається, або бути достат-

ньою для дослідження основних процесів, 

які позначаються на структурі такої екосис-

теми [14]. 

Періодичне та систематизоване зби-

рання інформації про стан окремих компо-

нентів природних комплексів дозволяє ви-

являти причинно-наслідкові зв’язки між   

рівнем розвитку продуктивних сил та якістю 

навколишнього середовища, зокрема його 

придатності для безпечного життя людей. 

Отримана в результаті реалізації моніторин-

гових програм інформація стає основою для 

ухвалення управлінських рішень, що стосу-

ються реалізації суспільством природоохо-

ронних заходів, зокрема промислово-
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технологічних, агротехнічних, водогоспо-

дарських, урбаністичних та низки інших. В 

силу історичних обставин формування соці-

ального середовища та закономірностей 

економічної діяльності людини, сучасні міс-

та у багатьох випадках потребують реаліза-

ції більшості з запропонованих вище захо-

дів. Моніторингові дослідження у цьому 

випадку допомагають переглянути суспільні 

уявлення про доступність тих або інших 

видів природних ресурсів, що в першу чергу 

проявляється у питанні їхньої ціни для по-

тенційних ресурсокористувачів. 

У загальному вигляді, найбільш поши-

рені в Україні та у світі підходи до визна-

чення моніторингу можна узагальнити у 

вигляді таблиці 1.1.  

Таблиця 1 

Узагальнені підходи до визначення моніторингу 

 

№ Джерело Зміст 

1 Ю.А. Ізраель система спостережень, які дозволяють виділити зміни 

стану біосфери під впливом діяльності людини 

2 І.П. Герасимов система спостереження, контролювання та управління 

станом навколишнього середовища, яка здійснюється у 

різних масштабах, зокрема, і глобальному 

3 Постанова КМУ «Про дер-

жавну систему моніторингу 

довкілля»  

№ 391 

система спостережень, збирання, оброблення, переда-

вання, збереження та аналізу інформації про стан        

довкілля, прогнозування його змін і розроблення науко-

во-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень 

про запобігання негативним змінам стану довкілля та 

дотримання вимог екологічної безпеки 

4 Дж. Геллавел  управлінську діяльність, що спрямована на підтримання 

балансу природного середовища, та яка не має стосунку 

до наукових досліджень 

5 Р. А. Родріґес, А. М. Херрера, 

Дж. Сантандер, Є. В. Міранда, 

М. Е. Пердомо, А. Куїрос, Р. 

Рієра, Брайан Д.Фас 

 

збір достовірної інформації стосовно стану екосистеми 

та значимих тенденцій її розвитку для підтримання без-

печних для людини умов навколишнього середовища та 

управління процесами використання природних ресур-

сів згідно з засадами сталого розвитку 

6 П. Вос, Е. Міліс, У. Дж. Тер- 

Кеурс 

 

повторювані у часі вимірювання визначеного набору 

змінних показників, що здійснюються в одному або де-

кількох місцях спостережень протягом тривалого періо-

ду часу та згідно з попередньо планами, що враховують 

часові та просторові характеристики  таких дій 

7 Д. Лінденмаєр, Ґ. Е. Лікенс 

 

повторювані у часі емпіричні дослідження стану об'єк-

тів навколишнього середовища, за яких збір інформації 

та її подальше аналітичне опрацювання триває не мен-

ше десяти років 

 

На думку Понікарова В. та Єрмоленко 

О. [15], існуюча система моніторингу стану 

довкілля має удосконалюватися у напрямку, 

який дозволить систематизувати отримані 

дані спостережень про стан водних, земель-

них ресурсів, атмосферного повітря, якість 

лісових насаджень у вигляді Екологічного 

кадастру України, який дозволить рівні за-

бруднення, вплив діяльності об’єктів підви-

щеної небезпеки на екологічні характерис-

тики територій. Такий підхід є подальшим 

розвитком принципів формування держав-

ної системи моніторингу довкілля, що ви-

значена нормативно-правовими актами на-

шої держави. 

Висновки. Періодичне та системати-

зоване збирання інформації про стан окре-

мих компонентів природних комплексів   

дозволяє виявляти причинно-наслідкові 

зв’язки між рівнем розвитку продуктивних 
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сил та якістю навколишнього середовища, 

зокрема його придатності для безпечного 

життя людей. Отримана в результаті реалі-

зації моніторингових програм інформація 

стає основою для ухвалення управлінських 

рішень, що стосуються реалізації суспіль-

ством природоохоронних заходів, зокрема 

промислово-технологічних, агротехнічних, 

водогосподарських, урбаністичних та низки 

інших. В силу історичних обставин форму-

вання соціального середовища та законо-

мірностей економічної діяльності людини, 

сучасні міста у багатьох випадках потребу-

ють реалізації більшості з запропонованих 

вище заходів. Моніторингові дослідження у 

цьому випадку допомагають переглянути 

суспільні уявлення про доступність тих або 

інших видів природних ресурсів, що в пер-

шу чергу проявляється у питанні їхньої ціни 

для потенційних ресурсокористувачів. 

З нашої точки зору, більш доцільним 

було би упорядкування отриманих під час 

проведення моніторингу даних у вигляді 

електронних екологічних паспортів міст  та 

регіонів, які дозволять відстежувати дина-

мічні зміни довкілля та виявляти загрозливі 

тенденції впливу антропогенних та природ-

них факторів, співставляти рівень соціаль-

но-економічної діяльності людини з якістю 

її життя та станом природного середовища, 

що забезпечує можливості такої діяльності.  
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К ВОПРОСУ СИСТЕМАТИЗАЦИИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ  

МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

А. И. Амоша, д. э. н., профессор, академик, Институт промышленности НАН Украины,       

А. В. Дудник, доцент, НТУ «Днепровская политехника» 
 

В статье рассмотрены теоретико-методологические аспекты эколого-экономического 

мониторинга состояния окружающей среды и определены его основные результаты. Пред-

ложено рассматривать городские поселения как комплексные урбосистемы, которые форми-

руются из природной, социальной, экономической и антропогенной составляющих. Показа-

но, что для эффективного управления этой системой возникает необходимость сбора, обра-

ботки и сохранения данных о состоянии окружающей среды.  

Проанализированы существующие методологические подходы к мониторингу состоя-

ния окружающей среды, выявлены их преимущества и недостатки.  Определена категория 

«мониторинг окружающей среды» как комплекс мероприятий (технических, управленческих, 

организационных, экономических, административных, правовых), которые позволяют субъ-

екту управления систематически контролировать состояние и тенденции развития природ-

ных и антропогенных (социально-экономических, техногенных) процессов в окружающем 

нас мире. В Украине под системой мониторинга окружающей среды понимают систему 

наблюдений, сбора, обработки, передачи, сохранения и анализа  информации о состоянии 

окружающей среды, прогнозирования ее изменений и разработку научно обоснованных ре-

комендаций для принятия решений о предотвращении негативных изменений состояния 

окружающей среды и соблюдения требований экологической безопасности.  
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Продемонстрировано, что правильное использование информации, которая получена в 

результате реализации мониторинговой программы, является необходимым условием для 

получения выгод (полезных эффектов) от осуществления экологического мониторинга. 

Предложено при проектировании программы экологического мониторинга на начальном ее 

этапе менеджерам по охране окружающей среды определять количественные и качественные 

показатели, на основе которых в дальнейшем будет определяться изменение состояния сре-

ды, возможные варианты действий, а также то, какая информация будет необходимой для 

принятия взвешенных управленческих решений. 

Ключевые слова: эколого-экономический мониторинг, урбанизированная система, 

устойчивое развитие, городское поселение, экономика природопользования. 

 

 

ON SYSTEMATIZATION OF METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL 

MONITORING  

A. O. Amosha, D.E., professor, academician,  Institute industry NAS of Ukraine,                          

A. V. Dudnyk, Associate Professor, NTU «Dnipro Polytechnic» 

 

The article deals with the theoretical and methodological aspects of ecological and economic 

monitoring of environment and describes the results of this monitoring. It is proposed to consider 

city settlements as the complex urbosystems that consist of natural, social, economic and anthropo-

genic components. For effective management of this system it is necessary to 

have the environmental data, to process and preserve it. 

The existing methodological approaches to the environmental monitoring are analyzed, their 

advantages and disadvantages are revealed. The category of “environmental monitoring” is defined 

as a set of measures (for example, technical, managerial, organizational, economic, administrative 

or legal) that allow the controller to monitor the state and trends of the development of natural and 

anthropogenic (socio-economic, man-made) processes in the surrounding world. In Ukraine, the 

term "the system of environmental monitoring" refers to the system of the collecting, processing, 

transmitting, storing and analyzing information of the condition of the environment, forecasting its 

changes and developing scientifically grounded recommendations for making decisions on prevent-

ing negative environmental changes and meet environmental safety standards. 

It is shown that the right usage of information obtained as a result the monitoring program re-

alisation is important to get the benefits from the implementation of environmental monitoring. 

Thus, at the initial stage of the monitoring program the environmentalists are offered to identify 

quantitative and qualitative indicators that will determine the state of the environment, possible 

courses of action, as well as the kind of information that will be needed to approve any managerial 

decisions. 

Keywords: ecological and economic monitoring, urbanized system, sustainable development, 

city settlement, environmental economics. 
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