
ЕКОЛОГІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 

СЬОГОДЕННЯ   



Зміст глобалізації

Глобаліза́ція (англ. globalization) - процес всесвітньої економічної,

політичної та культурної інтеграції та уніфікації.

Об'єктивний процес, що зумовлений розвитком транспорту та засобів

зв'язку, він носить системний характер, охоплюючи всі сфери суспільно-

економічного життя людей.



Основні ознаки процесу глобалізації

- розширення масштабів обміну та інтенсифікація 

процесів руху товарів, капіталів, трудових ресурсів;

- створення інституцій міждержавного, міжнародного 

регулювання глобальних проблем; 

- тяжіння світової економіки до єдиних стандартів, 

цінностей, принципів функціонування



Базові аспекти глобалізації

- торгівля й фінансові транзакції,

- рух капіталу та інвестицій, 

- міграція людей,

- розповсюдження знань.



Типи глобалізації

- Економічна глобалізація,
- Культурна глобалізація,
- Соціальна глобалізація,
- Технологічна глобалізація



Наслідки глобалізації

Позитивні:

1. Стимулюючий вплив на 

економіку ( зниження витрат 

виробництва, збільшення 

прибутку, використання 

технічних досягнень розвинутих 

країн.

2. Співпраця держав, врахування 

інтересів обох сторін.

3. Культурне збагачення

Негативні:

1. Глобалізація продукції, 

навязування єдиного стандарту 

споживання. 

2. Глобалізація у сфері культури 

призводить ло розповсюдження 

масової культури і послаблення 

національних культур.

3. Поява глобальних проблем.



Причини виникнення глобальних проблем

- швидке зростання народонаселення (демографічний вибух);

- економічні й політичні протиріччя між державами;

- відмінності в соціальному і економічному розвитку країн;

- обмеженність природніх ресурсів і їх нераціональне використання;

- нерівномірне збільшення населення в різних країнах та регіонах; 

- низький рівень упровадження ресурсно- та енергозаощаджуючих

екологічно-чистих технологій; 

- швидка урбанізація населення, зростання гігантських мегаполісів; 



Особливості глобальних проблем:

- Несуть загрозу існування всьому людству;

- Носять планетарний характер;

- Потребують колективних зусиль світового

співтовариства;



Глобальні проблеми – це сукупність життєво важливих

проблем людства, від вирішення яких залежить його

самоіснування та перспективи подальшого розвитку

Умовно усі глобальні проблеми можна поділити на три групи.

1) глобальні проблеми, які виникають у взаємовідносинах між різними

державами; світу;

2) глобальні проблеми взаємовідносин природи і суспільства (проблеми

збереження довкілля; забезпечення людства сировиною та енергією та ін.);

3) глобальні проблеми, що пов’ язані з розвитком людини (проблеми

зростання народонаселення, боротьби з бідністю, голодом, хворобами

тощо).



Екологічна проблема (криза)

- це зміна природного середовища, що веде до порушення 
структури і функціонування природних систем (ландшафтів), 

спричиняє погіршення умов життєдіяльності людини і 
призводить до негативних соціальних економічних та інших 

наслідків.



Глобальні проблеми сучасності

1. Екологічна проблема.

2. Проблема збереження природних і енергетичних ресурсів.

3. Соціально-економічна проблема.

4. Демографічна проблема.

5. Продовольча проблема.

6. Проблеми невиліковних хвороб.

7. Військово-політичні проблеми.

8. Екстремізм і міжнародний тероризм.



Аспекти глобальної екологічної проблеми

● Екологічні кризи, що

виникають внаслідок

природних процесів.

● Кризи, що викликані

антропогенною

діяльністю людини і

нераціональним

природокористуванням



Екологічні проблеми глобалізації

- Виснаження природних ресурсів;

- Накопичення відходів;

- Забруднення атмосфери, грунтів, Світового океану;

- Кислотні дощі;

- Зміна клімату та глобальне потепління;

- Вимирання тваринного і рослинного світу;

- Зростання захворюваності, викликаних екологічною ситуацією



Джерела забруднення атмосферного повітря

- підприємства чорної та кольорової металургії, електроенергетики, вугільної, 

нафтової та нафтопереробної промисловості;

- всі види сучасного транспорту;

- хімічна промисловість;

- радіоактивні речовини;

- лісові пожежі;

- вулканічні виверження та інші.



Наслідки забруднення атмосфери

- парниковий ефект;

- озонова діра;

- кислотні дощі;

- смог;

- збільшення захворюваності населення



Зміна клімату і глобальне
потепління

1) Через зростання парникових газів в атмосфері підвищується температура повітря і

Світового океану зокрема, збільшується число шкідливих природних явищ.

2) За умов кліматичного мінімуму температура буде лише зростати, а це призводить

до таяння льодовиків і морського льоду, оскільки вода нагрівається бистріше, ніж

встигає охолоджуватися.

3) Зменшення ресурсів відновлювальних джерел поверхневих і підземних вод в

більшості засушливих регіонах. Опустелювання – наслідки підвищення

температури, за якої грунтові води стають найбільш цінним ресурсом для людства.



Шляхи вирішення проблем забруднення               

атмосферного повітря
- підвищення цін на викопні види палива та їх заміщення екологічно 

чистими видами ( енергія сонця, вітру, морських течій),

- розвиток енергозберігаючих та безвідходних технологій,

- висадка дерев,

- екологічна освіта,

- скорочення обсягів використання енергії та підвищення 

енергоефективності,

- зменшення відходів,

- перехід на екологічно чисті відновлювальні джерела енергії,

- впровадження технологій поглинання вуглекислого газу,



Джерела забруднення ґрунтів

1) техногенні викиди та відходи промислових підприємств, (землі 

забруднюються важкими металами та іншими компонентами промислових 

викидів);

2) транспорт; 

3) побутові відходи;

4) нераціональне застосування засобів хімізації с/г, що призводить до 

нагромадження в ґрунтах залишків мінеральних добрив і пестицидів.



Наслідки забруднення ґрунтів

зниження вологості;

вітрова ерозія;

підкислення земель і втрат ними гумусу;

сповільнення росту рослин;

загибель живих організмів;



Джерела забруднення Світового океану 

та водних ресурсів

- нафтове забруднення Світового океану;

- посилення господарської діяльності - видобуток мінеральних 

ресурсів;

- міські стічні води, що включають переважно побутові стоки;

- промислові стічні води, що утворюються у галузях 

виробництва: чорна металургія, хімічна, лісохімічна, 

нафтопереробна промисловість. 



Наслідки забруднення Світового океану

- Виникли великі приморські промислові комплекси( зросло рекреаційне 

навантаження на узбережжя морів і океанів);

- Порушення обміну в системі "океан - атмосфера";

- Виснаження водних ресурсів; 

- Виснаження морських рибних запасів;

- Зниження якості води;

- Накопичення токсичних органічних речовин, важких металів.



Вимирання тваринного та рослинного

світу

З розвитком цивілізації збільшувалися і вдосконалювалися методи полювання на

диких тварин. В наш час багато видів тварин в окремих середовищах існування були

повністю винищені, а інші приручені і в даний момент розмножується на тваринних

фермах. Зараз ведеться активна робота збереження чисельності тварин і

акліматизації рідкісних і особливо цінних видів в нових місцях існування.

За результатами господарської діяльності людей в останній чверті ХХ

сторіччя з'явилося ще 9 млн. км 2 пустель, що призвело до скорочення видів рослин,

а в деяких місцевостях і до повного зникнення.



Економічні аспекти глобалізації

1. Демографічний вибух населення.

2. Швидка урбанізація.

3. Міжнародна напруженість.

4. Варварське ставлення людини до природи.



Шляхи вирішення екологічних проблем
1) швидкий розвиток і використання таких основних видів відновлюваної енергії, як сонячна та

вітрова, океанічна та гідроенергія річок;

2) структурні зміни у використанні існуючих невідновлюваних видів енергії, а саме: зростання

частки вугілля в енергобалансі та зменшення газу і нафти, оскільки запасів цих корисних

копалин на планеті менше, а їхня цінність для хімічної промисловості набагато більша;

3) створення екологічно чистої вугільної енергетики, яка б працювала без викидів шкідливих

газів. Все це вимагає більших витрат держав на природоохоронні цілі. Але якщо у США та

ФРН на ці заходи витрачалося 2% ВНП, в Японії — 3, то в колишньому СРСР — 1,2%. Значно

скоротилися вони в останні роки в Україні. Країни колишнього СРСР ще не мають екологічно

чистої вугільної енергетики, а в США вона вже створена;

4) розробка всіма країнами конкретних заходів щодо дотримання екологічних стандартів, тобто

стандартів чистоти повітря, водних басейнів, раціонального споживання енергії, підвищення

ефективності своїх енергетичних систем;

5) вивчення запасів власних ресурсів з використанням найновіших досягнень НТР. Як відомо,

нині розвіданий відносно неглибокий шар земної кори — до 5 км. Тому важливо відкрити нові

ресурси на більшій глибині Землі, а також на дні Світового океану;



6) інтенсивний розвиток країнами, що розвиваються, власного сировинного 

господарства, в тому числі переробних галузей сировини. Для розв'язання проблеми 

голоду у цих країнах треба розширювати обсяг посівних площ, запроваджувати 

передову агротехніку, високопродуктивне тваринництво, високоврожайні культури, 

ефективні добрива та засоби захисту рослин тощо;

7) пошук ефективних важелів управління процесом зростання народонаселення з 

метою його стабілізації на рівні 10 млрд.. осіб в середині XXI ст.;

8) припинення надмірного вирубування лісів, особливо тропічних, забезпечення 

раціонального лісокористування, коли кількість посаджених дерев значно переви-

щує кількість вирубаних;

9) формування в людей екологічного світогляду, що дало б змогу розглядати всі 

економічні, політичні, юридичні, соціальні, ідеологічні, національні, кадрові питан-

ня як у межах окремих країн, так і на міжнаціональному рівні насамперед з погляду 

розв'язання екологічної проблеми, впроваджувати на всіх рівнях принципи пріо-

ритету екологічних проблем.


