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Актуальність у досліджені проблеми  навколишнього середовища 

важлива як ніколи. Щоденно в атмосферу викидається велика кількість  

вуглекислого газу та інших поганих речовин які шкодять всьому живому. 

Довкілля все більше забруднюється. Неперероблені  побутові відходи 

заполонили землі та водоймища, нераціонально використовуються природні 

ресурси,знищуються ліси. Це все призводить до екологічної та економічної 

катастрофи [1]. Крім цього наслідки Чорнобильської  аварії на сьогодні 

нагадують про себе. Стан екології дуже впливає на здоров’я людини. 

Природа дала нам воду, повітря, землю,створила умови для життєдіяльності, 

тому потрібно якомога краще берегти її для якісного життя зараз так і в 

майбутньому.   

Метою дослідження є аналіз стану навколишнього середовища, 

дослідження чинників, які негативно впливають на здоров’я та життя людини 

та пошук методів вирішення пов’язаних із цим проблем.  

Україна через високий рівень концентрації промислового виробництва 

та сільського господарства, внаслідок хижацького використання природних 

ресурсів протягом десятиріч перетворилася в одну з найнебезпечніших в 

екологічному відношенні країн. Основні забруднювачі: транспорт, хімічна 
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промисловість, машинобудування, електростанції, агрокомплекси 

(агрохімікати дуже забруднюють землю та водні ресурси,до водоймищ 

потрапляє частина відходів від тваринницьких комплексів ,небезпечні 

добрива потрапляють з полів у ріки ). Моря, океани, взагалі вся земна 

територія потерпає від кількості сміття, а точніше через його невірну 

утилізацію. В Україні засмічено близько 250 га землі, дійсно чистої води 

через викиди відходів підприємств та самих мешканців країни, майже не 

лишилося [2]. 

Україну за забрудненістю можна поділити на такі території (табл.1)  

Таблиця 1 - Ступінь забрудненості територій 

Тип території Приклади 

Відносно чисті Національні парки ,заповідники. 

Мало-забруднені Деякі райони: Тернопільської, Закарпатської, Житомирської, 

Рівненської, Тернопільської, Сумської, Івано-Франківської 

області. 

Забруднені Вінницька, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, 

Запорізька області. 

Багато забруднені Київська, Донецька, Дніпропетровська, Полісся, Чернігівська, 

Луганська, Харківська . 

Катастрофічно забруднені 

території 

Зона ЧАЕС(та близькі до неї регіони). 

Джерело: побудоване автором з використанням матеріалів [1]. 

Стан навколишнього середовища впливає на: 

– здоров'я населення – результатом негативного впливу може бути 

погіршення стану здоров'я працівників і, як результат, збільшення витрат на 

робочу силу; 

– умови життєдіяльності та господарювання – антропогенно змінене 

навколишнє середовище може становити загрозу для існування, а екологічно 

- шкідливі виробництва знижують економічні можливості території; 

– сільське господарство – забруднення навколишнього середовища 

знижує економічну ефективність сільськогосподарських галузей, зменшує 

інвестиційну привабливість регіону для потенційних інвесторів, які 

працюють у галузі сільського господарства; 
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– рекреація та туристична галузь – при незадовільних показниках 

зовнішнього природного середовища розвиток цих сфер стає неможливим 

(хоча в Україні з'явився новий вид туризму – ядерний туризм, як спадок 

Чорнобильської катастрофи, проте ставку на даний напрям робити не варто) 

[3]. 

Тому, на нашу думку, головним завданням на найближчу перспективу є 

розробка та запровадження нової моделі державної політики в галузі екології 

заснованої на принципах міжсекторної взаємодії, чіткого стратегічного 

бачення проблеми та визначення пріоритетних напрямків її реалізації, що 

неможливо без ґрунтовних наукових досліджень в галузі державного 

управління, соціології, екології та інше. 
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