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ВПЛИВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ 

 

Однією з проблем людства є забезпечення безпечного життя на планеті Земля без шкідливого впливу на 

навколишнє середовище. Ця проблема вимагає правильних та ефективних дій від людини, що буде покращувати 

стан довкілля без негативного впливу на власне здоров’я. Організм людини та її дії слід розглядати, як основний 

фактор виникнення глобальних екологічних проблем. Адже озонові діри, парниковий ефект, глобальне 

потепління, виснаження ґрунтів, забруднення атмосферного повітря, забруднення природних водойм, зменшення 

природних ресурсів спричинені діями людства, а саме її антропогенним впливом.  

Всі кризи, які відбуваються в світі, взаємопов’язані. Людство постійно стоїть перед вирішенням 

протиріччя: економічна криза шкодить населенню, проте, нові види виробництва та технологій можуть шкодити 

довкіллю, а заходи природозбереження завдають нищівний удар по економіці. 

Екологічні проблеми тісно пов’язані з антропогенною діяльністю, що в свою чергу сприяє погіршенню 

стану здоров’я людини. Водночас Конституція України закріплює право громадян на безпечне для життя і 

здоров'я довкілля, яке належить до основних (фундаментальних), природних прав людини. 

Серед завдань стратегії сталого розвиту чільне місце посідає ціль збереження міцного здоров’я та 

благополуччя, до якої належить зниження материнської смертності, мінімізації смертності, якій можна запобігти, 

серед дітей віком до 5 років,  зупинення епідемії ВІЛ / СНІДу та туберкульозу, у тому числі за рахунок 

використання інноваційних практик та засобів лікування, зниження передчасної смертності від неінфекційних 

захворювань, зниження на чверть передчасної смертності населення, у тому числі за рахунок упровадження 

інноваційних підходів до діагностики захворювань, зниження рівня отримання тяжких травм і смертності 

внаслідок ДТП, у тому числі за рахунок використання інноваційних практик реанімування, лікування та 

реабілітації постраждалих унаслідок ДТП, забезпечення загальної якісної імунізації населення з використанням 

інноваційних препаратів, зниження поширеності тютюнокуріння серед населення з використанням інноваційних 

засобів інформування про негативні наслідки тютюнокуріння, здійснювати реформу фінансування системи 

охорони здоров’я. Всі ці завдання мають важливий вплив на суспільство в умовах покращення якості життя 

людства.  

Здоров’я людини не лише залежить від внутрішніх факторів. Більшу роль слід віднести зовнішнім 

факторам, оскільки стан здоров’я людини на 50% складається від способу життя, на  20% від спадковості, на 10% 

від медичного обслуговування, та на 20 % від стану довкілля. В умовах пристосування організму до 

навколишнього середовища, людський організм володіє стійкістю до холоду і спеки, ран та отрут, страхів і 

нервових потрясінь, голоду та захворювань. Проте погіршення стану навколишнього середовища порушує 

пристосувальні реакції організму, що негативно відображається на здоров’ї населення. Так до основних 

негативних впливів довкіллі на стан здоров’я належить забрудненість питної води, атмосферного повітря, 

збільшення кількості хімікатів, радіація, виснаження ґрунтів для сільського господарства та багато інших 

екологічних проблем. 

Покращуючи стан якості питної води за органолептичними, фізико-хімічними та санітарно-

токсикологічними показниками з 2015 по 2020 рік (по % нестандартних проб) якість води підвищилась в міській 

місцевості з 12,4 % до 16,8%, а в сільській місцевості з 22,5% до 26,9%. Все це має позитивний вплив на стан 

організму людини, оскільки питна вода впливає на всі фізіологічні та біохімічні процеси що відбуваються в 

організмі. 

Згідно з свідченнями ВООЗ забруднення атмосферного повітря призводить до збільшення рівня 

захворюваності та смертності у світі. Серед захворювань 80% хвороб залежать від якості повітря. Кожного року 

від забрудненого повітря, завчасно помирає близько мільйона людей. На жаль, на сьогоднішній день люди, що 

проживають в містах, дихають повітрям насиченим пилом та отруйними сполуками хімічних речовин. 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я було виявлено, що підвищена концентрація небезпечних речовин у 

повітрі призводить не лише до захворювань органів дихання, але й серцево-судинної системи та появі алергічних 

захворювань. Основними захворюваннями, що спричинені забрудненим атмосферним повітрям є бронхіальна 

астма, ішемічна хвороба серця та алергічний риніт. 

Людству необхідно задовольняти потреби нинішнього покоління таким чином, щоб не ставити під 

загрозу можливість задоволення потреб майбутніх поколінь. Це в свою чергу допоможе створити умови, які 

будуть корисними для людини у забезпеченні її міцного здоров’я та ліквідації хвороб.  

 


