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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

З 1991 року економічні і екологічні реформи в нашій країні спрямовані 

на досягнення спочатку компромісу між виробничим і природним потенціалом, 

а згодом - на перехід до гармонійного їх співіснування в інтересах людей. В 

основу формування нової політики було покладено базовий принцип, згідно з 

яким екологічна безпека держави стає важливим елементом і складовою 

національної і глобальної безпеки. Виходячи з цього в Україні розроблені 

«Основні напрями державної екологічної політики». Цей документ визначає не 

лише мету та пріоритетні завдання охорони довкілля, але й механізми їх 

реалізації, напрями гармонізації та інтеграції екологічної політики України в 

рамках процесу «Довкілля для Європи» та світовому екологічному процесі. 

Саме на підставі цього документу, що поєднує стратегічні цілі з конкретними 

завданнями, розробляються програми Уряду в галузі охорони довкілля та 

екологічної безпеки. Після утворення цільового Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища та ядерної безпеки в Україні 

сформовано цілісну систему регулювання і управління природокористуванням 

та охороною природи, екологічною безпекою, яка, за висновками міжнародних 

експертів, відповідає сучасним вимогам [1]. 

У надзвичайно стислі терміни розроблено і оформлено правові засади 

для вирішення екологічних проблем, впроваджено економічний механізм 

природокористування, у відповідності з міжнародними вимогами створюється 

національна система стандартів щодо забезпечення екологічної безпеки та 

природокористування. Охорона природи стала одним з основних пріоритетів 

молодої держави, оскільки збереження біологічного та ландшафтного 



різноманіття є основою, яка забезпечує можливість будь-якого 

природокористування та розвитку суспільства[1], 

Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як 

кризову, що формувалася протягом тривалого періоду через нехтування 

об’єктивними законами розвитку і відтворення природно-ресурсного комплексу 

України. Відбувалися структурні деформації народного господарства, за яких 

перевага надавалася розвитку в Україні сировинно-видобувних, найбільш 

екологічно небезпечних галузей промисловості. Економіці України притаманна 

висока питома вага ресурсномістких та енергоємних технологій, впровадження 

та нарощування яких здійснювалося найбільш дешевим способом - без 

будівництва відповідних очисних споруд. Це було можливим за відсутності 

ефективно діючих правових, адміністративних та економічних механізмів 

природокористування та без урахування вимог охорони[1]. 

Ці та інші чинники, зокрема низький рівень екологічної свідомості 

суспільства, призвели до значної деградації довкілля України, надмірного 

забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і земель, нагромадження у 

дуже великих кількостях шкідливих, у тому числі високотоксичних, відходів 

виробництва. Такі процеси тривали десятиріччями і призвели до різкого 

погіршення стану здоров’я людей, зменшення народжуваності та збільшення 

смертності, а це загрожує вимиранням і біологічно-генетичною деградацією 

народу України. Винятковою особливістю екологічного стану України є те, що 

екологічно гострі локальні ситуації поглиблюються великими регіональними 

кризами. Чорнобильська катастрофа з її довготривалими медико-біологічними, 

економічними та соціальними наслідками спричинила в Україні ситуацію, яка 

наближається до рівня глобальної екологічної катастрофи[1]. 

Основними центрами зосередження екологічних проблем у кінці XX ст. 

в Україні були високоурбанізовані райони, міські агломерації та великі 

промислові центри. Питома вага забруднених стічних вод у загальному їх 

обсязі становить в цілому по Україні 28%, в т. ч. у Харківській та Луганській 

областях — більш ніж 70%, у Чернівецькій, Одеській, Донецькій областях — 
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понад 50%. Майже 1/4 частина шкідливих викидів промислових підприємств не 

уловлювалася і потрапляла в атмосферу без очищення. Найбільші викиди цих 

шкідливих речовин в атмосферу також характерні для високо урбанізованих 

областей. Так, на Донецьку область припадало майже 1/3 всіх викидів по 

Україні, до 30% — на Дніпропетровську і майже 15% — на Луганську область. 

Основні обсяги скидів у воду та викидів у повітря локалізовані у містах та 

міських агломераціях. Основними забруднювачами були промислові 

підприємства. В УРСР було зосереджено 1200 шкідливих виробництв союзного 

підпорядкування. У 78 містах республіки шкідливі речовини в атмосфері 

перевищували гранично припустимі норми в 60 разів, у 76 містах забрудненість 

питної води перевищувала норми в 12 разів. Надмірно забрудненими стали 

Дніпро, Сіверський Донець, Дністер, Південний Буг. Екологічно тривожний 

стан склався в акваторії Чорного та Азовського морів[2]. 

В Україні на середину 1980-х років було зосереджено до 40 % 

потужностей атомних електростанцій СРСР. Найбільші викиди речовин в 

атмосферу спостерігалися в великих індустріальних центрах: Кривому Розі, 

Маріуполі, Запоріжжі, Дніпропетровську, Єнакієвому, Донецьку, 

Дебальцевому, Макіївці та ін [2]. 
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