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ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
На сьогоднішній день екологічна ситуація в Україні дуже непроста. Природне середовище дуже 

забруднене. Так, викиди з підприємств у розрахунку на 1 кв км площі становлять приблизно 6,5 тонн. 

Забруднення від підприємств також шкодить здоров’ю людей. Викидів на душу населення припадає 

більше ніж 80 кг на рік. Проблеми із переробкою сміття. Всього переробляють 5-10%. А решта 

накопичується на полігонах у вигляді захоронень, що становить екологічну небезпеку. Коли забруднення 

атмосферного повітря відбувається тривалий час, тоді основні соціально-економічні функції природного 

середовища  порушуються і погіршуються. У зв’язку з тим ускладнюється життя всіх живих організмів 

на землі. 

Погіршується здоров’я людини зменшується тривалість його життя. Так за даними ВООЗ українці 

живуть в середньому на 10 років менше, ніж люди багатьох інших країн світу. Є проблеми із викидами 

парникових газів, таких як метан і діоксин вуглецю. Особливо це стосується Південного і Центрального 

регіонів. У Південному регіоні найбільше викидів, до 30 % становили дві області. Зміни клімату також 

впливали на екологічну ситуацію. Останнім часом в Україні відбувався ріст температури повітря. І в 

подальшому прогнозується її підвищення. Підвищення температури було приблизно на 2,5 – 2,9 С. 

Особливо можна відмітити Центральний і Східний регіони.  

Зміна кількості опадів також вплинула на екологічну ситуацію в Україні. Найбільша кількість опадів 

була зафіксована у Північних і Західних регіонах, особливо у Закарпатській області. Також на екологію 

України вплинуло підвищення рівня морів Чорного і Азовського у Південному районі України. Це також 

пов’язано із зміною клімату.  

До екологічних проблем можна віднести також: проблеми з ґрунтами, проблеми з використанням 

корисних копалин, стан лісових ресурсів, проблеми з радіоактивним і електромагнітним забрудненням, 

екологічні проблеми морів і річок. Також особливу роль треба приділити сучасному стану і перспективі 

забезпечення населення  країни водою, забрудненню повітряного середовища. Однією з найгостріших 

проблем є забруднення атмосферного повітря. Це викиди автомобільним, залізничним, водним і 

авіаційним транспортом. 

Україна належить до однієї з найменш водозабезпечених країн Європи. Західний регіон є найбільш 

забезпеченим поверхневими водними ресурсами, Південний – найменш забезпечений. Водокористування 

в України здійснюється нераціонально і збільшуються непродуктивні витрати води. Підземні води є 

єдиним надійним джерелом водопостачання населення. Головні чинники забруднення підземних вод в 

Україні: комунальні стоки, стоки тваринницьких комплексів, мінеральні добрива, продукти сільгоспхімії, 

свинець, марганець, нафтопродукти. На першому місці є Центральний регіон. 

Основними екологічними проблемами морів є: високий рівень забруднення морських вод; загроза 

здоров'ю населення і непоправної втрати біологічного різноманіття та біологічних ресурсів моря; 

зменшення обсягів вилову риби та заготівлі морепродуктів; зниження якості морських рекреаційних 

ресурсів; руйнування морського берега та інтенсифікація негативних геологічних процесів, деградація 

земель прибережної смуги; відсутність системи інтегрованого управління природокористуванням у 

прибережній смузі; загроза зникнення видів тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України; 

зменшення обсягів розведення цінних промислових видів риб. 

Результати дослідження свідчать про: актуальність, критичність та масштабність існуючих 

екологічних проблем в Україні, що потребують вирішення (в тому числі за участі ОГС);  про значну 

кількість та активність ОГС, які діють у сфері охорони довкілля (чи з дотичних питань) в Україні та про 

наявність значного запиту від ОГС на інституційну підтримку від донорів їх діяльності саме з охорони 

довкілля та профільне навчання учасників ОГС. Для усунення екологічних проблем потрібно прийняти 

рішення щодо фінансування  проектів направлених на вирішення екологічних проблем в тому чи іншому 

регіоні брати до уваги важливість і актуальність цієї проблеми. Станом на січень 2019 року було 

розроблено «Загальну схему управління та контролю в Україні у сфері охорони навколишнього 

природного середовища». 


