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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА НАПРЯМИ 

ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Визначені основні екологічні проблеми розвитку сільських територій України. 

Розроблена стратегія охорони та збереження навколишнього природного середовища 

сільських територій України. 
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Довкілля і людина – це не сума доданків, а органічна єдність. Однак у 

цій єдності активним елементом є людина, вона зазнає впливу довкілля і 

відповідно діє на нього, постійно черпаючи звідти потрібні для життя 

речовини. Тому охорона довкілля залишається однією з найбільш актуальних 

проблем розвитку суспільства. Незважаючи на те, що 2016 р. загальне 

техногенне навантаження на довкілля в Україні порівняно з попереднім 

роком мало тенденцію до зменшення, екологічна ситуація залишається 

досить складною, особливо в сільській місцевості. 

Процеси економічного і соціального розвитку України, які тривалий час 

здійснювались на принципах максимального використання природних 

ресурсів без дотримання екологічних вимог, загострили протиріччя між 

зростаючими потребами суспільства та можливостями природних комплексів 

до самоочищення і самовідновлення, знизили спроможність витримувати 
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антропогенне навантаження і забезпечувати всю сукупність факторів, які 

визначають якість середовища, його комфортність для населення. 

Нині сільські території України мають низку екологічних проблем. 

Найсуттєвіші серед них – забруднення водних ресурсів і нестача питної води, 

ерозія ґрунтів, надмірна кількість відходів. Нами розроблена стратегія 

охорони та збереження навколишнього природного середовища сільських 

територій України (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Стратегія охорони та збереження навколишнього природного 

середовища сільських територій України (власні дослідження) 

 

Як відомо, руйнівний вплив людини на довкілля, врешті-решт 

позначається на її здоров'ї. Та лише в разі концентрації спільних зусиль 

державних органів, природоохоронних організацій та пересічних громадян 

можливо попередити негативні зміни у природному середовищі. Адже 

Охорона та збереження навколишнього  

природного середовища 

Мета: 

зменшити негативний вплив на природу мешканців сільських територій, створити і 

зберегти для нащадків безпечне життя і здоров’я людей 

 
Цілі 

Реалізація програм охорони 
довкілля 

Формування системи управління 
побутовими відходами та розробка 

схем санітарної очистки 

Результат: 

зелені сільські території з рекреаційними зонами, безпечні для проживання людей 

Розробка системи водопостачання 
та водовідведення в селах 

Створення рекреаційних зон та 
озеленення 

Охорона та очищення русла річок і ставків 
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чистота довкілля – це інвестиції в майбутнє. 

 
A. Klyuchnik, L. Korolkova. Environmental problems of agricultural territories and 

directions for their resolution. 

Summary 

The main environmental problems of the development of rural areas of Ukraine are 

identified. The strategy of protecting and preserving the natural environment of rural areas of 

Ukraine is developed. 

Key words: rural territories, ecological situation, ecological problems, strategy of 

protection and preservation of the natural environment. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ 

ЗА ТЕХНОЛОГІЯМИ  «SMART CITY»  

 
Визначено базові кладові формування поселень за принципами «розумного міста»:  

створення інноваційного центру, для пошуку відбору найбільш ефективних технологій в 

забезпеченні функціонування поселення;   забезпечення відкритого доступу до проектів  

«розумних міст», для залучення  всіх жителів; формування культури поведінки населення 

відповідно до нових вимог; інвестування в навчання кадрів та залучення кваліфікованих 

спеціалістів з інших регіонів; поліпшення якості життя конкретних людей (технології 

«розумного будинку», охоронні системи), а також суспільно значимі ініціативи 

(«розумні» технології в енергетиці, ЖКГ);  забезпечення доступності технологій 

самоврядування для всіх верств суспільства. Зроблено висновки, що для сільських поселень 

в Україні підходи сталого розвитку,  інвестування  в людський капітал, сучасну 

інформаційно-комунікаційну інфраструктуру і технології виробництва  забезпечить  

економічний розвиток, підвищення якості життя населення та управління навколишнім 

середовищем. 

Ключові слова: розумне місто, інноваційні технології, стратегії. 

 

Для багатьох країн світу, великих міст, корпорацій завданням першого 

порядку стоїть формування та реалізація інноваційних стратегій  сталого 

розвитку, як базової моделі  безпеки у майбутньому. Cтратегії : «Transforming 

Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development», «EUROPE 2020: A 

European strategy for smart, sustainable and inclusive growth», «IBM Smarter 

Planet», стали домінуючими для прогресивних країн. За ініціативи 

технологічних корпорацій IBM, Cisco, Майкрософт, Software AG тощо, 




