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еКологічна СиТуація в уКраїні: позиТивні Та негаТивні аСпеКТи
анотація. У статті визначено основні чинники забруднень в Україні та питому вагу забруднення ними 
навколишнього середовища. З’ясовано джерела виникнення в Україні таких екологічних проблем, як 
забруднення води, забруднення повітря, деградація грунтів, побутові відходи, знищення лісів. Проаналі-
зовано динаміку обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу та динаміку забруднення води за-
бруднюючими речовинами, а також динаміку обсягів капітальних інвестицій на охорону та реабілітацію 
навколишнього середовища. Обгрунтовано необхідність екологічного виховання та екологічної освіти на-
селення, а також необхідність покарання за екологічні порушення. Надано рекомендації щодо покращен-
ня екологічних показників довкілля та поліпшення якості життя населення України.
Ключові слова: екологічні показники, навколишнє середовище, капітальні інвестиції, екосистеми, 
екологічна освіта.
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environmenTal siTuaTion in ukraine: posiTive and negaTive aspecTs
summary. The article defines the main factors of pollution in Ukraine and the share of pollution of the en-
vironment. The sources of occurrence in Ukraine of such environmental problems as water pollution, air pol-
lution, degradation of soils, domestic waste, destruction of forests are revealed. The dynamics of emissions 
of pollutants into the atmosphere and the dynamics of pollution of water by polluting substances, as well as 
dynamics of capital investments volume on protection and rehabilitation of the environment are analysed.  
The necessity of ecological education and ecological education of the population as well as the necessity of 
punishment for environmental violations is substantiated. Questions of the relationship between society and 
nature and the use of natural resources are becoming more and more relevant. With the development of pro-
duction, all the new wealth of nature is removed, the cost of raw materials increases, and the amount of waste 
emitted into the environment increases. By developing science, technology and technology at a rapid pace, 
humanity also receives environmental impacts of the use of inventions, contributes to anthropogenic pollution, 
which in turn causes environmental problems and often leads to environmental disasters, which ultimately 
can provoke a global catastrophe. In this regard, it is important to assess the state of the environment not only 
at the global level, but also in each country in particular; pay enough attention to counteracting all types of 
pollution and rehabilitate contaminated ecosystems. Therefore, the purpose of writing the article was to study 
the environmental situation in Ukraine and determine the positive and negative trends that are taking place 
in the country in this direction. In conclusions recommendations on improvement of ecological indicators of the 
environment and improvement of the quality of life of the population of Ukraine are scrutinized.
keywords: ecological indicators, environment, capital investments, ecosystems, environmental education.

Постановка проблеми. Розвиваючи на-
уку, техніку та технології надшвидкими 

темпами, сучасне людство не завжди турбується 
про екологічну безпеку та екологічні наслідки за-
стосування винаходів, сприяє збільшенню антро-
погенних забруднень, які в свою чергу спричи-
няють екологічні проблеми, що часто призводять 
до екологічних катастроф і можуть спровокувати 
глобальну катастрофу. В зв’язку з цим важливим 
є реальна оцінка стану навколишнього середови-
ща як у планетарному масштабі, так і в кожній 
країні зокрема; достатню увагу приділяти проти-
дії забрудненням усіх видів та реабілітації за-
бруднених екосистем країни.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Досліджувана проблема має міждисциплінарний 
характер, а тому її розробкою займаються фахівці 
з різних галузей, зокрема, вплив екології на стан 
здоров’я населення досліджували О. Гнатенко, 
І. Даценко, Н. Лук’янченко; стан здоров’я ді-
тей, які народжені від батьків, що постражда-
ли від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
досліджували О. Бобильова, В. Пономаренко; 
сучасні демографічні тенденції у галузі соціо-
логії знаходять відображення у працях таких 

вчених як Д. Богиня, І. Гнибіденко, Н. Левчук, 
Е. Лібанова, Л. Лісогор, О. Любінець, С. Мель-
ник; правове забезпечення екологічної політики 
держави – А. Гетьман, О. Дубовик, С. Кравчен-
ко, О. Козир, Я. Лазаренко, М. Станішевський, 
Ю. Шемчушенко; аналіз сучасного стану еколо-
гії став предметом наукового пошуку у працях 
П. Барщевського, А. Качинського, В. Лимарен-
ко, В. Міщенко; проблеми реалізації екологіч-
ної політики держави – Г. Білявський, І. Білий, 
Л. Долгополова, Ю. Саталкін, В. Шевчук; дослід-
ження взаємозв’язку екологічних і демографіч-
них процесів відображені у працях В. Бугайова, 
Г. Глуханова, І. Курила, А. Лагутіна, Н. Назара, 
А. Стефановського та інших вчених. 

виділення невирішеної раніше части-
ни загальної проблеми. На сьогоднішній день 
в країні майже повністю сформоване законодав-
ство, яке регламентує основні засади державної 
природоохоронної політики держави. Регламента-
ція основних засад державної екологічної політики 
починається з Конституції України (статті 16, 50, 
66), Законах України «Про охорону навколишньо-
го природного середовища» (1991 р.), «Про охорону 
атмосферного повітря» (1992), «Про об'єкти підви-
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щеної небезпеки» (2001), «Про Загальнодержавну 
програму розвитку водного господарства» (2002), 
«Про питну воду та питне водопостачання» (2002), 
«Про екологічну мережу України» (2004), Про дер-
жавну систему біобезпеки при створенні, випробу-
ванні, транспортуванні та використанні генетично 
модифікованих організмів (2007); Постановах Ка-
бінету Міністрів «Про Основні напрями державної 
політики України у галузі охорони навколишнього 
природного середовища, використання природ-
них ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» 
(1997), «Про Національну програму екологічно-
го оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення 
якості питної води» (1997), «Про Основні напрями 
державної політики України у галузі охорони до-
вкілля, використання природних ресурсів та забез-
печення екологічної безпеки» (1998) та інші. 

Отже, наведена вище нормативно-право-
ва база в досліджуваній галузі є різноманітною 
і в переважній більшості відповідає провідним 
принципам та найкращим зразкам міжнарод-
ного права з питань екології. Однак, вирішення 
такого складного питання, що стосується віднов-
лення екологічної безпеки, потребує постійної 
уваги та подальших досліджень. 

ціль статті. Дослідити екологічну ситуацію 
в Україні та визначити позитивні і негативні 
тенденції, що відбуваються в країні у даному на-
прямку. Обґрунтувати шляхи покращення стану 
навколишнього середовища.

виклад основного матеріалу. Екологічна 
ситуація у кожній окремо місцевості є важливою 
не лише для цієї місцевості, а і для всієї країни, 
планети, адже деякі види забруднень здатні мі-
грувати разом із рухом повітряних течій, назем-
них та підземних вод; переміщуватись від однієї 
оболонки Землі до іншої.

Чинниками найбільш негативного впливу на 
довкілля в Україні є переробна промисловість, 
добувна промисловість, енергетика, сільське гос-
подарство та транспорт (рис. 1).

Велику шкоду довкіллю України завдають вій-
ськові дії на сході країни, особливо враховуючи неза-
довільну екологічну ситуацію у Луганській та Доне-
цькій областях, перенасичених промисловістю, ще 
до початку війни [1]. З початком війни вибухи спри-
чинили затоплення чотирьох шахт. Ще дві шахти 
затоплено внаслідок звільнення всіх працівників. 
Це призводить до потрапляння шкідливих речовин 
з шахт у грунт та воду. Також є загроза затоплення 
шахти, у якій 1979 р. був ядерний вибух [5].
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рис. 1. обсяги викидів забруднюючих речовин 
основними забрудниками довкілля в україні, 

тис. т
Джерело: побудовано авторами на основі даних [8]

Наслідком вибухів є забруднення грунту ве-
ликою кількістю сірки, у результаті чого земля 
стає непридатною для землеробства. На великій 
території зруйновано природні екосистеми, зни-
щено чотири заповідники [5]. Забруднення із те-
риторії військових дій мігрують на інші території 
України та у Азовське море, забруднюючи і їх.

Актуальною в Україні є проблема нестачі 
якісної питної води. Лише 25% питної води до-
бувають із підземних джерел (у більшості кра-
їн ЄС ця цифра становить 90%) [10]. Водні ре-
сурси забруднюються стічними водами заводів 
та фабрик, на яких відсутні за рахунок економії 
сучасні очисні споруди, а також добривами, ін-
сектицидами та гербіцидами, застосовуваними 
у сільському господарстві.

Згідно Закону України «Про питну воду, питне 
водопостачання та водовідведення» 2918-ІІІ від 
10.01.2002 р. всі використовувані джерела питної 
води мають знаходитись під наглядом санітарно-
епідеміологічної служби [9]. Проте, якщо центра-
лізоване водопостачання частково контролюється 
на предмет відповідності питної води санітарним 
вимогам, то нецентралізоване водопостачання ор-
гани санітарної інспекції не цікавить.

Повітря забруднюється шкідливими речо-
винами внаслідок роботи енергоустаткування, 
транспортних засобів, технологічних ліній заво-
дів та фабрик, а також через добування корисних 
копалин та обприскування сільськогосподар-
ських культур засобами підживлення та захисту.

Деградацію грунтів, крім інших чинників, 
провокує перенасичення їх шкідливими речови-
нами хімічного та радіоактивного походження, а 
також виснаження монокультурами [3]. 

Проблему для України становлять побутові 
відходи. Невелика частка їх відправляється на 
переробку, але значно більша переповнює сміт-
тєзвалища, спалюється, а також забруднює лісо-
смуги, ліси та узбіччя доріг. Більшість побутових 
відходів складаються зі штучно створених лю-
диною матеріалів, отже, у природних умовах не 
розкладаються століттями.

Знищення лісів спричиняє ерозію грун-
тів, загибель екосистем, сприяє зміні клімату 
та впливає на стан атмосфери, оскільки рослини 
в процесі фотосинтезу насичують повітря киснем 
та значно зменшують у ньому кількість вугле-
кислого газу [6].

У 2017 р. в Україні загинуло 20111 га лісо-
вих насаджень, у тому числі від лісових по-
жеж – 8763 га. Площа рубок лісу у 2017 р. скла-
ла 419,1 тис. га, що на 32,7 тис. га більше, ніж 
у 2016 р., і на 16,9 тис. га більше, ніж у 2010 р. [8].

Проаналізувавши обсяги викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферу (табл. 1), можна зроби-
ти висновок, що в цілому динаміка є позитивною. 
Так, в 2017 р. від стаціонарних джерел забруд-
нень в атмосферу потрапило на 1936,4 тис. т  
(на 42,8%) менше порівняно з 2015 р.

Суттєво зменшились у 2017 р. порівняно 
з 2016 р. обсяги викидів діоксиду сірки, діоксиду 
азоту, метану та суспензованих твердих частинок. 
Проте, за цей період збільшились обсяги викидів 
хлору (на 12,1%) та органічних амінів (на 26,5%). 

Протягом 2016-2017 рр. збільшився рівень 
забруднення поверхневих вод фосфатами та ні-
тратами (загалом на 170 т та 2220 т відповідно) 
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(табл. 1). Збільшення концентрації фосфатів 
та нітратів у водоймах призводить до загибелі 
риби та водної рослинності, контакт людей з та-
кою водою загрожує зниженням імунітету [2].

Варто відзначити незначне збільшення за-
бруднення водойм формальдегідом та стабіль-
ність їх забруднення метанолом. Хоча обсяги 
викидів формальдегіду та метанолу порівняно 
невеликі, не варто ними нехтувати, враховуючи 
надзвичайну токсичність цих речовин [4].

Грунти з кожним роком все більше піддають-
ся впливу небезпечних пестицидів, що застосо-
вуються сільськогосподарськими виробниками 
задля боротьби з бур’янами, шкідниками та хво-
робами рослин. У 2017 р. площа, на якій застосо-
вувались пестициди, становила 15054,4 тис. га. 
У 2016 р. цей показник був меншим на 1256,4 тис. 
га, а у 2015 р. – на 2585,3 тис. га [8].

У період 2016-2017 рр. збільшились обсяги ка-
пітальних інвестицій на охорону та реабілітацію 
довкілля України (рис. 2).

У 2017 р. на потреби охорони навколишнього 
середовища інвестовано дещо меншу суму, ніж 
у 2016 р. (на 2365 млн. грн), проте значно біль-
шу, а ніж у 2015 р. (на 3349,9 млн. грн).

Значною проблемою нашої країни є недо-
статня екологічна грамотність населення, у ре-
зультаті чого найгірші прояви людської природи 
призводять до значних екологічних порушень, 
недостатнє покарання чи відсутність покаран-
ня спонукають до нових порушень. Результатом 
є відсутність сучасних очисних споруд на фабри-
ках та заводах, недотримання сівозмін та зло-
вживання отрутохімікатами сільгоспвиробни-
ками, незаконні вирубки лісів, засміченість 
довкілля побутовими відходами і т. д.

Таблиця 1
динаміка екологічних показників навколишнього середовища україни

показники 2015 р.
відн. відхил. 

2015 р.  
до 2015 р., % 

2016 р.
відн. відхил. 

2015 р.  
до 2015 р., %

2017 р.
відн. відхил. 

2015 р.  
до 2015 р., %

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу
Всього від стаціонар-
них джерел, тис. т 4521,3 84,6 3078,1 68,1 2584,9 84,0

Хлор, тис. т 272,0 115,1 244,6 89,9 274,3 112,1
Органічні аміни, 
тис. т 387,1 106,2 476,3 123,0 602,6 126,5

Метан, тис. т 514,1 88,6 466,5 90,7 459,0 98,3
Діоксид сірки, тис. т 854,0 73,6 1109,7 129,9 726,2 65,4
Діоксид азоту, тис. т 453,0 83,7 525,0 115,9 215,5 41,0
Суспензовані тверді 
частинки, тис. т 349,6 87,0 395,8 113,2 319,5 80,7

Забруднення води забруднюючими речовинами, що скидаються разом зі зворотними водами
Фосфати, т 4382,0 72,2 4541,6 103,6 4552,0 103,1
Формальдегіди, т 2,0 95,2 1,8 90 2,1 116,7
Нітрати 44760 100,1 45400 101,4 46980 103,5
Метанол 0,3 100 0,3 100 0,3 100

Джерело: представлено авторами на основі даних [8] 

2761,5 

6451 6589,3 6038,8 

7959,9 7675,6 

13390,5 

11025,5 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

О
бс

яг
и 

ка
пі

та
ль

ни
х 

ін
ве

ст
иц

ій
 

на
 о

хо
ро

ну
 т

а 
ре

аб
іл

іт
ац

ію
 д

ов
кі

лл
я 

у 
фа

кт
ич

ни
х 

ці
на

х,
 м

лн
.г

рн
 

Роки 

рис. 2. динаміка обсягів капітальних інвестицій на охорону  
та реабілітацію навколишнього природного середовища в україні

Джерело: побудовано авторами на основі даних [8]
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В 2017 р. збільшились обсяги інвестицій на охо-
рону повітря, грунту та водних ресурсів (рис. 3).

Позитивним моментом у вихованні екологіч-
ної культури молоді є впровадження з 2014 р. 
в освітній процес у школах чотирьох наскрізних 
змістових ліній, серед яких – наскрізна лінія 
«Екологічна безпека та сталий розвиток» та на-
скрізна лінія «Здоров’я і безпека» [7].

висновки і пропозиції. Сучасний стан 
навколишнього середовища України є досить 
складним та викликає значне занепокоєння. 
Хоча не можна не відмітити позитивні зрушен-
ня: зменшення забруднення атмосфери шкід-
ливими речовинами, зокрема діоксидом сірки, 
діоксидом азоту, метаном та іншими небезпечни-
ми сполуками; збільшення обсягів капітальних 
інвестицій на охорону та реабілітацію довкілля; 
впровадження обов’язкової екологічної освіти 
підростаючого покоління.

Для покращення екологічної ситуації в краї-
ні необхідно здійснити ряд заходів на рівні цен-
тральних, регіональних та місцевих органів вла-
ди. Важливим є детальне вивчення та перейняття 
прийнятного для умов України позитивного до-
свіду зарубіжних країн у сферах врегулювання 
екологічних питань та вирішення проблем; до-
статню увагу приділяти екологічній освіті всього 
населення країни; вкладати інвестиції у науково-
дослідні роботи з метою поліпшення природоохо-
ронної системи та розробки нових інноваційних 
методик задля реабілітації грунтів та водойм, 
збереження ресурсів, впровадження у виробниц-
тво безвідходних технологій та нових методів очи-
щення, переробки та утилізації відходів. Дані за-
ходи дозволять покращити екологічні показники 
навколишнього середовища України, підвищити 
якість життя населення, а також допоможуть 
у вирішенні наявних екологічних проблем.
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рис. 3. динаміка обсягів капітальних інвестицій на охорону атмосферного повітря  
та на захист і реабілітацію підземних і поверхневих вод в україні

Джерело: побудовано авторами на основі даних [8]
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