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ЕКОЛОГІЧНЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У 
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Сирота Д.О., студентка;Нюдьга Ю.Г., студентка; Ісак О.С., 
студентка 

Соколовська І.А., к.м.н., старший викладач 
Запорізький державний медичний університет, Україна 

 
Екологізація соціального розвитку як глобальна характеристика зовнішнього 

середовища державного управління сталим розвитком в Україні пов’язана з 
кількома суттєвими чинниками діяльності органів державної влади. Передусім мова 
йде про процес екологізації ціннісних орієнтирів та смислових життєвих 
пріоритетів людей як на міжнародному, так і на національному рівні. В Україні цей 
процес відбувається в межах загальноєвропейського процесу формування 
екологічного світогляду та экологізації масової свідомості. Суттю цього процесу є 
перетворення екологічної якості середовища проживання, товарів та послуг у 
пріоритетну цінність для все більшої кількості людей.По-перше, населення все 
більше реагує на екологічну складову у програмах політичних партій та діяльності 
органів державного управління. По-друге, громадянин як платник податків все 
більше формулює свої вимоги до органів державної влади з позицій забезпечення 
екологічних цінностей. По-третє, в громадянському суспільстві загалом формується 
відношення до екологічної сфери як до універсального механізму постановки й 
суспільного контролю над розв'язком будь-якої проблеми, пов'язаної з умовами і 
якістю життя. Таким чином, на ціннісному рівні мова йде про формування 
принципово нового соціокультурного середовища державного управління в Україні 
[1]. 

Еколого-гігієнічна ситуація в Україні та її регіонах оцінюється як напружена, 
що відбувається за рахунок погіршення якості атмосферного повітря, питної води, 
грунту населених місць, якості та повноцінності харчування населення, соціально-
побутових умов проживання. 

Найбільш значущим для людини об'єктом середовища є атмосферне повітря 
населених місць, його якісний склад. В атмосферу Україна - щорічно надходить не 
менше 10 млн. Тонн викидів хімічних речовин, у структурі яких найбільшу частку 
становлять: діоксид сірки (до 35%), оксид вуглецю (до 30%), вуглеводні (1,2%), 
оксиди азоту ( 1%) і до 2% специфічні забруднювачі. 
     Одним з факторів забруднення навколишнього середовища міста Запоріжжя, 
є Аерогенний викиди і атмосферні опади, що містять токсиканти. Основні джерела 
надходження забруднюючих речовин в атмосферне повітря представлені 
промисловими підприємствами міста та автотранспортом. Незважаючи на те, що 
більшість підприємств країни працює не на повне завантаження обладнання, а 
деколи взагалі простоює, гострота питання про якість атмосферного повітря 
залишається актуальною. 

Гігієнічні дослідження еколого-гігієнічної обстановки (у Запорізькій області 
та місті) визначили неблагополучні території. Вивчення стану об'єктів зовнішнього 
середовища проводилось за наступними напрямками: 

- Контроль якості питної води та стан водопостачання населення; 
- Вивчення стану атмосферного повітря у житловій забудові в зоні впливу 

промислових підприємств і основних автомагістралей; 
- Дослідження якості ґрунту в селітебної зоні; 
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- Проведення санітарно-епідеміологічного нагляду за комунальними 
об'єктами з оцінкою їх гігієнічної значущості та рівня санітарно-епідеміологічного 
благополуччя; 

- Організація системи спостереження за факторами зовнішнього середовища і 
здоров'я населення в рамках соціально-гігієнічного моніторингу. 

До неблагополучним територіям, в першу чергу, віднесені зони впливу 
великих промислових підприємств та автотранспорту. Саме з метою забезпечення 
санітарно-епідеміологічного благополуччя людини впроваджується і реалізується 
соціально-гігієнічний моніторинг. Його основу складає систематичний аналіз 
залежності здоров'я населення від факторів середовища проживання з метою 
визначення пріоритетів управління санітарно-епідеміологічним благополуччям 
через розробку науково обґрунтованих цільових програм і окремих заходів. 

Фактори ризику для здоров'я населення в урбанізованих регіонах 
В даний час широко застосовуються методи аналітичної епідеміології 
неінфекційних захворювань («епідеміологія факторів ризику»), що мають на меті не 
просто кількісну характеристику ризику розвитку захворювань, а й виявлення 
факторів, що впливають на його рівень в конкретних умовах, в яких протікає життя 
і діяльність популяції [3]. 
Сьогодні методологія оцінки ризику є загальновизнаною для факторів 
навколишнього середовища і здоров'я населення, в першу чергу, при хронічних 
впливах атмосферних промислових забруднень. 

Дослідження з оцінки ризиків здоров'ю населення від впливу хімічних 
речовин атмосферного повітря великих промислових центрів міст України, 
показали наявність регіональних особливостей екологічної та гігієнічної ситуації і 
необхідність у кожному регіоні з урахуванням багатофакторного впливу хімічних 
речовин оцінювати комплексне їх вплив на організм. 

Для аналізу залежності здоров'я населення від чинників довкілля 
використовують два взаємодоповнюючих підходи: еколого-епідеміологічні 
дослідження та оцінку ризику. 

Еколого-епідеміологічні дослідження засновані на ретроспективному 
встановленні зв'язку тих порушень популяційного здоров'я, які вже можуть бути 
виявлені, з дією конкретних шкідливих факторів або їх комплексу. Передумовами 
до проведення еколого-епідеміологічних досліджень зазвичай є: наявність в 
середовищі існування фактора або факторів, шкідливу дію яких на організм людини 
передбачається виходячи з даних експериментів на тваринах або на інших 
популяціях; результати оцінки ризику, прогнозуючої небезпеку для здоров'я 
населення у певних умовах; виявлення випадків захворювання у людей, що 
піддаються впливу такого фактора або факторів, але на істотно більш високих 
рівнях (наприклад, професійних захворювань); виявлення в якійсь популяції 
великого числа випадків рідкісних захворювань, високих показників 
захворюваності (смертності) або поширеності звичайних захворювань за 
матеріалами описової епідеміології або по випадкових спостереженнями [5]. 

Фактори ризику - фактори будь-якої природи, які в певних умовах здатні 
провокувати або збільшувати ризик виникнення або розвитку відхилень у стані 
здоров'я людини. 

Оцінка ризику - багатоступінчастий процес, націлений на виявлення або 
прогноз ймовірності несприятливого для здоров'я результату впливу на людину 
шкідливих речовин, що забруднюють середовище проживання або виробничу 
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середу [4]. Оцінка ризику заснована на різноманітної інформації про рівень 
забруднення, токсичних властивостей речовини, її міграції та перетворення в 
середовищі, шляхи впливу на людину, особливості піддається впливу людської 
популяції. У більш вузькому сенсі мається на увазі спеціальна методологія «оцінки 
ризику» («riskassessment»), розвинена Агентством США з охорони навколишнього 
середовища (US EPA) і рекомендована міжнародними організаціями (ВООЗ, 
UNEP). 

До переваг цієї методології належить можливість висловити складається на 
тій чи іншій території санітарний та екологічне неблагополуччя не тільки шляхом 
зіставлення спостережуваних або розрахункових рівнів її техногенного забруднення 
з допустимими, а й у величинах очікуваного несприятливого відповіді з боку 
здоров'я населення, зниження якого розглядається як мета рекомендованих 
керуючих впливів і може бути оцінений як найбільш важливого критерію їх 
ефективності [1]. 

Метод аналізу часових рядів (timeseriesanalysis) при проведенні еколого-
епідеміологічних досліджень в останні роки використовується все частіше. 
Найбільш ефективно цей метод може бути використаний для аналізу зв'язку між 
короткочасними захворюваннями експозиції (які практично можливі тільки 
відносно атмосферного забруднення) і швидко наступаючими короткочасними 
відповідями (такими як підвищення смертності, обіговості за екстреною медичною 
допомогою, і загострення захворювань) [2]. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

Степаненко А.В., д.г.н., проф. Омельченко А.А., к.е.н. 
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку НАН України», Україна 
 
Стратегічною метою екологічної політики України є збереження природних 

екосистем, підтримання їх цілісності і житєзабезпечуючих функцій для стійкого 
розвитку суспільства, підвищення якості життя, поліпшення здоров’я населення і 
демографічної ситуації, забезпечення екологічної безпеки. Для цього необхідна 
розробка нової концепції природокористування, яка за своєю суттю повинна бути 
екоцентричною і висувати на перший план завдання оцінки, збереження та 
використання середовищеутворюючих функцій живої природи. Екоцентрична 
концепція природокористування повинна стати поворотним моментом у ставленні до 
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