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Дана візуалізація даних дозволяє нетільки отримати загальне уявлення про 
розвиток сфери благоустрою України, а і виявити специфіку розвитку областей, 
що знаходяться окремо від інших. 

Отже, пришвидшення інформатизації галузі благоустрою дозволить 
забезпечити реалізацію  положень сталого розвитку територій і забезпечить 
населення України достатньою кількістю якісної інформації щодо середовища 
проживання. 
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Однією із світових проблем є проблема охорони навколишнього 

середовища. Сучасне людство знаходиться з досить суперечливим надбанням. З 
одного боку – бурхливі темпи загальнолюдського прогресу, а з другого – його 
негативні наслідки прямопротилежної спрямованості. Останні проявляються, 
насамперед, у надмірному забрудненні навколишнього середовища й 
інтенсивній його деградації.  

У вирішенні цих проблем особливої актуальності набуває переосмислення 
людством шляхів подальшого розвитку. Для України це завдання, безперечно, є 
пріоритетним, якому мають бути підпорядковані державна політика, 
господарська діяльність, наукові розробки. Враховуючи актуальність зазначеної 
проблеми метою дослідження є виявити взаємозв'язки між суспільством, 
економікою та навколишнім середовищем. Для досягнення цієї мети 
розглядаються основні екологічні проблеми та причини їх виникнення, їх 
економічні та соціальні наслідки, що в свою чергу, зумовлює надати об'єктивну 
оцінку стану довкілля. 

Предметом дослідження є державна екологічна політика та механізм її 
реалізації в сфері регулювання специфічних відносин між людиною і 
природою. Об'єктом виступає навколишнє середовище та його складові 
компоненти. Питання екологічної проблематики турбують не лише екологів, а 
й економістів, політиків, представників різних галузей промисловості та кожну 
людину зокрема. 
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Найактуальнішою екологічною проблемою для України залишається 
забруднення природного середовища, що проявляється в надмірній концентра-
ції тих чи інших компонентів або енергії – вищій від фонових або допустимих 
норм – внаслідок зведення в оборот речовин, які в природі не існують. 
Виникнення джерел забруднення пов'язане з діяльністю суспільства, спрямо-
ваною на виробництво матеріальних благ. Наслідки цієї діяльності викликають 
зміну характеристик усіх природних компонентів та їх складових, що негативно 
впливає на життєдіяльність суспільства, особливо – на здоров'я людей. 

Питання охорони навколишнього середовища мають враховувати наступні 
положення: біосферні ресурси та об'єкти не повинні перевищувати можливості 
їх природного відтворення, відновлення та самоочищення; застосовувані 
технології мають ґрунтуватися на ефективних методах знешкодження й 
відновлення використаних природних ресурсів, що повертаються у навколишнє 
середовище; всі види господарської діяльності слід здійснювати з обов'язковим 
урахуванням екологічних чинників, законів, вимог та обмежень. 

Отже, нераціональне та необгрунтоване використання суспільством 
природно-ресурсного потенціалу в процесі господарської діяльності спричиняє 
виникнення негативних еколого-економічних наслідків, що викликають зміну 
характеристик усіх природних компонентів та їх складових, які в подальшому 
призводять до екологічних криз. Сучасна економічна криза, як це не 
парадоксально на перший погляд, сприяє переходу нашої держави до нової 
моделі розвитку. 
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Актуальність проблеми полягає у необхідності ефективної очистки міст від 
відходів, яка передбачає поліпшення екологічного стану міст та спрямована на 


