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Оскільки сталий розвиток суспільства розглядається в екологічному, економічному, 

політико-правовому, соціальному, міжнародному та інформативному аспектах, то важливу 

роль відіграє в цьому процесі екологічний аспект. 

З іншого боку, сталий розвиток суспільства України повинен реалізовуватися в 

рамках ефективного функціонування ринкової системи та державного регулювання 

економіки, координації дій у всіх сферах життя суспільства. Тому дослідження й аналіз 

впливу екологічної безпеки на реалізацію сталого розвитку є важливою проблемою 

сьогодення. 

Звичайно, кожний регіон нашої держави має свої особливості екологічної безпеки, 

які залежать від кліматичних і географічних умов розташування регіону, концентрації 

виробничих та продуктивних сил, а також населення, транспортних сполучень і зв'язків із 

сусідніми державами. Так, для регіонів Прикарпаття і Закарпаття існує ціла низка 

небезпечних природних процесів, які обумовлюють екологічну безпеку цих регіонів. 

Найбільше екологічних та економічних збитків і катастроф для регіонів Прикарпаття 

і Закарпаття завдають зливові опади та град, які викликають такі стихійні лиха як повені, 

зсуви ґрунту, селі, снігові лавини. 

Традиційні методи запобігання впливу цих явищ вимагають великих капітальних 

витрат і не завжди виконуються в повному об'ємі. Альтернативою їм є розроблені 

науковцями різних держав [1-4] методи розсіювання зливових хмар вертикального 

розвитку Cumulonimbus за допомогою різних речовин (йодистого срібла, вуглекислоти, 

деяких солей калію та натрію). 

Враховуючи те, що сучасні досягнення космічної метеорології, засобів передачі 

інформації та зв'язку дозволяють оперативно й у стислі терміни передбачувати 

виникнення, розвиток і напрям руху цих хмарних систем, виникає можливість 

використання методу розсіювання цих хмар із метою запобігання виникненню 

вищенаведених стихійних явищ. 

Другою проблемою регіонів Прикарпаття та Закарпаття є наявність потужних 

транскордонних транспортних магістралей. Транспорт, особливо великогабаритний, 

спричиняє значне забруднення атмосфери й літосфери, прилеглих до транспортних 

магістралей територій, найбільше в населених пунктах, через які вони проходять. 

Для вирішення цієї проблеми необхідно створити сучасні, надійні системи 

моніторингу в необхідних для цього пунктах. Вдосконалити законодавство в сфері 

охорони довкілля з метою забезпечення екологічної безпеки на територіях, через які 

проходять транспортні магістралі. 

Основними напрямами підвищення екологічної безпеки держави в умовах її сталого 

розвитку є прийняття превентативних заходів, суть яких полягає в наступному: 

1) структурна перебудова економіки з урахуванням вимог екологічної безпеки; 

2) послідовна екологічна орієнтація всіх ланок суспільного виробництва з 

урахуванням соціально-економічних перетворень суспільства; 

3) збалансована структура споживання з принципом раціональності й безвідходності; 

4) перехід до екологічно чистого виробництва з використанням інвестиційної 

політики; 



5) вдосконалення законодавства в сфері охорони довкілля з урахуванням сучасних 

умов розвитку суспільства; 

6) формування ринку екотехнологій та екопослуг; 

7) створення сучасних систем моніторингу довкілля; 

8) модернізація основних джерел забруднення довкілля; 

9) зменшення ресурсоспоживання виробництв; 

10) створення банків екологічної інформації; 

11) підвищення ефективності державного контролю за дотриманням регламентів 

збалансованого природокористування та охорони довкілля шляхом застосування 

адміністративних та правових санкцій; 

12) врахування екологічних вимог під час приватизації об'єктів господарювання; 

13) побудова соціально орієнтованої ринкової економіки із врахуванням вимог 

сталого розвитку суспільства; 

14) проведення екологічної експертизи з метою оцінки впливу на довкілля всіх 

об'єктів діяльності держави [5]. 

Таким чином, для створення умов сталого розвитку суспільства нашої держави 

необхідно гармонізувати умови функціонування продуктивних сил виробничих соціальних 

відносин із основними напрямами еколого-економічної політики держави із врахуванням 

екологічної ситуації як різних регіонів, так і всієї території держави. 
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