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Сучасні екологічні проблеми певною мірою є наслідком відставання 

економічної думки та розвиток сучасної економіки можна охарактеризувати 

як природоруйнівні. Багаторічна антропогенна діяльність людини на теренах 

української держави багатих покладами корисних копалин, водними 

ресурсами, родючими ґрунтами, цінною деревиною призвела до сильної 

деградації основного багатства – української плодючої землі та водних 

ресурсів. Деякі з основних екологічних проблем, які потребують негайного 

вирішення - це проблеми зон екологічного лиха (утворені внаслідок 

діяльності людини), чорнобильське забруднення, порушення вільного 

режиму течії рік (утворення штучних водоймищ на Дніпрі та інших річках), 

безконтрольна меліорація, видобуток корисних копалин, життєдіяльність 

міст. Завдячуючи безконтрольній техногенній діяльності українців на 

території нашої країни залишилось всього 5% незайманих земель, коли на 

території європейських країн ця цифра складає від 15 до 25%. Мільйони тон 

токсичних осадів на дні штучних водоймищ та складені в терикони відходи 

видобувної промисловості чекають на вирішення серйозної екологічної 

проблеми.  

Для прийняття свідомого та виваженого рішення необхідно оцінити 

стан екологічних проблем України в загальносвітових проблемах екології. 

Розвиток людської цивілізації на сучасному етапі, об’єктивно висуває 

спільне для всього людства завдання - всебічний захист, охорона та 

збереження земної біосфери шляхом об’єднання зусиль усіх держав світу. І 

Україна, знаходячись в центрі Європейського континенту, змушена брати 

участь у різних екологічних програмах і виконувати певні міжнародні 

зобов’язання. 

Зважаючи на виключно важливе значення стану природного 

середовища на розвиток та існування здорового суспільства Україною 



визнано право громадян на екологічну безпеку, яке забезпечується  

комплексом юридичних, економічних, технологічних і гуманітарних 

чинників. Найбільш суттєві правила екологічної поведінки закріплюються 

державою у законодавстві та стають загальнообов’язковими для виконання 

та дотримання нормами права. З цією метою норми екологічного права 

визначені Законами та нормативними актами України, що регламентують 

екологічну діяльність. 

Для відновлення екологічної ситуації необхідне термінове 

впровадження безвідходних та маловідходних, ресурсозберігаючих 

технологій, активне збирання, оброблення та використання вторинної 

сировини. Для забезпечення вирішення намічених завдань розроблення 

політики в галузі охорони довкілля та раціонального й ощадного 

природокористування є невід’ємною частиною планування діяльності уряду. 

 
 


