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Досліджено сучасний стан і регіональні особливості 
антропогенного навантаження та потенційної техногенно-екологічної 
небезпеки для населення України. Проведено районування території 
України за факторами радіаційної, хімічної та гідродинамічної 
небезпеки для населення та зроблено експертну оцінку ймовірних 
втрат населення в регіонах внаслідок надзвичайних ситуацій 
техногенного характеру. 

На основі проведених досліджень встановлено, що в 
Донецькому та Придніпровському економічних районах існує 
найбільш складна екологічна ситуація, що обумовлена високим 
індустріальним розвитком цих територій і найвищою в країні 
щільністю населення. В цих регіонах питомі показники викидів 
шкідливих речовин в атмосферне повітря на душу населення в 2-3 рази 
перевищують загальнодержавний показник і в 3–4 рази – скиди 
стічних вод у поверхневі водойми. Значне техногенне навантаження на 
населення існує також у Карпатському, Східному та Центральному 
економічних районах. А найменше – в Подільському, Поліському та 
Причорноморському економічних районах.  

В процесі дослідження встановлено, що найбільшу радіаційну 
небезпеку для населення України становлять різні промислові об’єкти. 
Їхня діяльність в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, 
Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Харківській і Хмельницькій областях призводить як до 
радіоактивного забруднення територій навколо цих підприємств, так і 
існування ризику неконтрольованого розповсюдження радіонуклідів 
внаслідок аварій на них.  

Встановлено, що 1818 підприємств України, що розташовані в 
усіх областях країни, ініціюють ризик хімічного ураження населення, 
оскільки аварії на них можуть призвести до хімічного забруднення 
території сумарною площею понад 65,7 тис.км2. В імовірних зонах 
хімічного забруднення проживає понад  24,3 млн.чол. Встановлено 
також, що у великих містах України розміщено 40 хімічнонебезпечних 
підприємств, аварії на яких можуть призвести до викиду в довкілля 
отруйних хімічних речовин. Мінімальна площа хімічного забруднення 
території при аваріях на цих об’єктах становитиме 157 км2, а 



максимальна – 10048 км2. В кожній з імовірних зон хімічного 
забруднення місцевості внаслідок аварій на таких підприємствах 
проживає від 52,4 до 1587 тис.чол.  

Дослідження ризику гідродинамічних аварій засвідчило, що в 
Україні є 35 водосховищ, що розташовані в 17 областях, які становлять 
загрозу для населення. Зруйнування їхніх гребель спричинить 
катастрофічне затоплення значних територій і евакуацію з численних 
населених пунктів понад 1,6 млн.чол.  

Аналіз проведених розрахунків показує, що на ризик ураження 
внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного характеру наражається 
100% населення в 8 областях (Волинській, Дніпропетровській, 
Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, 
Чернігівській), від 98,3 до 50% – у 11 областях (Вінницькій, Донецькій, 
Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Сумській, 
Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській), 
від 50 до 9,3% – у 5 областях (Автономній Республіці Крим, 
Закарпатська, Луганська, Львівській, Полтавській) і тільки в 
Чернівецькій обл. – 0,4% населення. 

Антропогенна діяльність людини призводить до виникнення 
численних глобальних та регіональних екологічних лих, зумовлюючих 
погіршення якості довкілля – середовища, в якому проживає людина. 
В багатьох випадках їхнім джерелом є техносфера, яка виробляє, 
споживає та зберігає велику кількість енергії та різноманітних речовин 
і матеріалів, накопичує небезпечні та шкідливі відходи. Тому 
дослідження техногенно-екологічної безпеки стає пріоритетним 
напрямком державної політики та займає провідне місце в системі 
національної безпеки. У зв’язку з цим, досліджено теоретичні основи 
забезпечення техногенно-екологічної безпеки населення, які 
дозволяють класифікувати техногенну небезпеку та визначати 
масштаби ймовірних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного 
характеру. 
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