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У статті розглядаються взаємозв’язок між екологічними факторами і 

розвитком сучасного суспільства. Розкривається залежність стану 

навколишнього середовища і людського фактору за певними показниками. 

З’ясована провідна роль стану навколишнього середовища у житті людини. 
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The article deals with the relationship between environmental factors and the 

development of modern society. The dependence of the state of the environment and 

the human factor on certain indicators is revealed. The leading role of the 

environment in human life is determined. 
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Актуальність дослідження екологічної безпеки обумовлюється як 

соціальною потребою в дослідженні духовних основ і соціальних регуляторів 

доктрини екологічної безпеки України, необхідність розробки якої давно вже 

назріла, так і необхідністю практичного вирішення поставленої проблеми. 

Фактором, який актуалізує проблему, виступає соціальна і духовна потреба у 

формуванні ціннісних основ екологічної свідомості як форми суспільної 

свідомості, виховання екологічного світогляду як основи екологічно безпечного 

соціуму [4, С. 147–151]. 
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Вирішення цих проблем та перспективи їх вирішення неможлива без 

наукових досліджень здоровʼя і працездатності населення країни та їх звʼязок зі 

екологічним станом в Україні. З огляду на цю проблему були присвячені праці 

Лисичкіна В.О., Шелепіна Л.О., Боєва Б.В., Осипова Г.В., Булича Е.Г., 

Сівко В.І., Коцур Н.І., Язловецького В.С. та ін. [1, 2]. 

Сьогодні людство переживає найскладніший період своєї історії. У своєму 

розвитку воно досягло того рівня, коли вже оволоділо величезним науково-

технічним потенціалом, але ще не навчилося достатньою мірою обережно та 

раціонально ним користуватися. Швидка індустріалізація та урбанізація 

планети, різке зростання її народонаселення, інтенсивна хімізація сільського 

господарства, посилення багатьох інших видів антропогенного тиску на 

природу порушило кругообіг речовин та природні енергетичні процеси в 

біосфері, внаслідок чого почалося її прогресивне руйнування.  

У зв'язку із цим змінився й сам погляд на предмет екології. Сам термін 

«екологія» був уведений Е. Геккелем понад сто років тому в 1900 р., проте 

довгий час вона залишалася чисто біологічною дисципліною. У наш час 

екологія вийшла вже із вузьких рамок і стала міждисциплінарним напрямком 

досліджень процесів, пов'язаних із взаємодією біосфери й суспільства. Як 

указує відомий фахівець із екологічних питань Ю. Одум, зараз екологія 

оформилася в принципово нову інтегровану дисципліну, що зв'язує фізичні й 

біологічні явища й утворюючий міст між природними й суспільними 

науками [3]. 

Екологічні фактори неодноразово ставали причиною багатьох кризових 

ситуацій в історії людства. На планеті вже сформувалися досить великі регіони, 

де рівень забруднення атмосфери досяг загрозливих масштабів. Останнім часом 

природні катастрофи і стихійні лиха мали місце в усіх великих регіонах світу. 

Під впливом діяльності людини поверхня планети розігрівається, що створює 

«парниковий ефект». Все це значно посилює екологічний ризик. У світі існує 

значний розрив в економічному розвитку і в рівнях доходу. Нерівномірний 



3 

 

рівень життя населення призводить до виникнення не тільки екологічної кризи, 

а й до виникнення соціально-політичних конфліктів, перетворення держав та 

регіонів в колоніальну залежність.  

Особливо гостро екологічна криза проявилася в України. Дуже складною в 

нашій країні є проблема питної води. Україна є одним з найменш 

водозабезпечених регіонів Європи. В той же час, щорічно понад 3 млрд.м 3 

забрудненої води скидається у водоймища. Надмірна і нераціональна хімізація 

сільського господарства призвела до того, що в продуктах харчування все 

частіше зустрічаються нітрати, пестициди та інші негативі для живих 

організмів речовини [5, С. 256]. 

Ми живемо в епоху гострого конфлікту між суспільством та природою, 

коли нераціональна господарська діяльність порушила динамічну рівновагу 

біосфери нашої планети, що спричинило її прогресуюче руйнування. Цей 

процес супроводжується вичерпанням природних ресурсів й різким 

погіршенням якості навколишнього природного середовища, спричиняє масові 

захворіння рослин, тварин та людей, і загрожує подальшому розвитку 

цивілізації на Землі. В сучасних умовах, коли розвиток світової економіки 

перетворив навколишнє середовище на єдиний інтегрований ресурс, який 

використовується і змінюється системою суспільного виробництва, ретельне 

врахування економічного фактора при розробці будь-яких екологічних і 

соціальних програм має дуже важливе значення щодо безпеки життєдіяльності 

людини.  

У 2004 році українців було 49,5 млн. чоловік. До 2011 р. ми втратили 

майже 4 млн. Зараз залишилося 45 млн. 787 тис. За темпами вимирання Україна 

в лідерах. Дитяча смертність в нашій країні найвища у Європі. Український 

народ опинився перед реальною загрозою вимирання. Тому ми повинні 

зберегти сталий розвиток суспільства, економіку держави, надати безпечні 

умови життя і діяльності самим собі й майбутнім поколінням. Між тим, згідно 

офіційному міжнародному статуту, Україна є зоною екологічного бідування, 
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при чому не тільки через Чорнобильську катастрофу, але й через 

необґрунтованого господарювання. Серед європейських країн Україна має 

найвищий рівень навантаження на природне середовище. Цей рівень особливо 

високий у південно-східному регіоні, які вже в Україні вважаються «зоною 

екологічного неблагополуччя». В той же час саме ці регіони є промисловим та 

енергетичним серцем України, і як раз на них лягає основна вага виробництва, 

загострюючи і без того екстремальну екологічну ситуацію. Тому неможливо не 

погодитися з думкою тих авторів, які вважають, що проблеми економіки та 

екології повинні вирішуватися в комплексі [5, С. 255–260]. 

Упродовж останніх років антропогенне навантаження на довкілля в 

багатьох регіонах країни є небезпечним для здоров’я. Залежно від інтенсивності 

факторів дії довкілля на здоров’я розмежовують зони надзвичайної екологічної 

ситуації і зони екологічного лиха. Екологічний стан таких зон оцінюється за 

комплексом показників, зокрема, за структурою захворюваності дорослого і 

дитячого населення, смертністю, частотою вроджених вад, генетичних 

порушень, порушень імунної системи, концентрацією токсичних речовин у 

різних біологічних середовищах людини тощо [1, С. 91–92]. 

Отже, з кожним роком все актуальнішими стають проблеми 

взаємовідносин природи і людини, що призвело до формування такого 

сучасного напрямку, як екологія ноосфери, або соціальна екологія. Її проблеми 

виходять за рамки екології, як біологічної науки, і поряд з екосистемним 

підходом включають економічно-господарський, соціальний, політичний 

аспекти.  
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