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СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МІСТ 

Дослідження соціально-екологічної ситуації міст спрямоване на визначення 

та усвідомлення значущості цієї проблематики як у місцевих, так і глобальних 

масштабах. XXI століття постає перед світовими екологічними загрозами, 

вирішення яких буде залежати від рівня розвитку та організації того чи іншого 

суспільства. На сьогоднішній день населення зрозуміло вплив людського фактор 

на швидкі масштаби природокористування, інтенсивність господарювання та 

забруднення навколишнього середовища. Екологічна проблематика в контексті 

сучасного міста є стрижневою темою нашого дослідження, що буде розглядатися 

крізь призму існуючих проблем суспільства й прогнозувати можливі варіанти їх 

вирішення. 

На даний час дослідження міського середовища є актуальними так як місто 

стає основним місцем проживання людини і  міста відіграють важливу роль  в 

територіальній та соціально-економічній організації екологічних  процесів.  

Навколишнє середовище  в сучасних умовах являє собою складну систему, від 

якої залежить і діяльність і життя людини. Відомо, що міста зосереджують в собі 

сприятливі умови для розвитку виробництв, підприємств, різних послуг та тим 

самим ці види діяльності  супроводжуються, частіше за все, негативним  

екологічним впливом  - забрудненням  навколишнього середовища, впливом на 

здоров’я населення,  в тому числі і на тривалість життя людини.  

В вересні 2013 року фахівцями ВГО «Розвиток та довкілля» було проведено 

екологічне опитування на тему «Вивчення думки населення з питань екологічної 

політики України». Дане опитування було проведено в 50 містах України методом 

соціологічного інтерв’ю за місцем проживання. Об’єм вибіркової сукупності - 

1000 респондентів.  

За результатами аналізу даного соціологічного дослідження оцінено 

ставлення українців до екологічних проблем в нашій країні та визначено 

соціально - екологічні проблеми, які актуальні в наш час. 

Загалом українці стурбовані гострою екологічною ситуацією, але частина - 23 

% не відчувають екологічної загрози середовищу, в якому вони проживають. 33 % 

визначають таку проблему як забруднення води. 34 % стурбовані забрудненням 

води, а ще 26 % вважають важливою проблемою, що впливає на якість 

навколишнього середовища - відходи та сміття. 

Цілком зрозуміло, що екологічні проблеми тісно пов’язані з суспільною та 

економічною діяльністю суспільства і мають як і позитивний так і негативний 

вплив. Так, вдосконалення технологій та зростання рівня виробництва мають 

певну перевагу в задоволенні потреб суспільства, але тим самим погіршують стан 

навколишнього середовища  умови функціонування і розвитку суспільства.  
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