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Національна економіка забезпечена різноманітним 

природно-ресурсним потенціалом, яке фундаментальною 

основою розвитку суспільства і якості життя населення.  Згідно 

оцінок зарубіжних експертів запаси мінеральних ресурсів 

України складають у 8 балів за 10-бальною шкалою. Відповідно 

до такого високого показника, Україна належить до головних 

мінерально-сировинних держав світу, і за запасами основних 
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видів корисних копалин з розрахунку на душу населення посідає 

одне з перших місць у Європі. В її надрах виявлено понад 200 

видів корисних копалин, для видобутку яких відкрито близько 

20000 родовищ.  

В той же час Україна стоїть перед цілою сукупністю 

сучасних ресурсно-екологічних викликів та  екологічних 

проблем. Всі проблеми є однаково важливими та загрозливими 

для якості життя населення та сталого розвитку країни: 

забруднена атмосфера, гідросфера, знищені мільйони гектарів 

родючих ґрунтів, отрутохімікатами і радіоактивними відходами 

забруднена планета, величезних розмірів досягло обезліснення і 

опустелювання – руйнується біосфера [1, 2]. 

Основними джерелами забруднення атмосфери міста є 

транспорт, енергетичні системи та промисловість. В результаті 

формується шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення 

міст. 

Небезпечним для здоров'я людини є підвищений 

електромагнітний фон (електромагнітний смог) від різноманітних 

джерел випромінювання – теле-, радіостанції, радіопередавачі 

мобільних телефонів 

Слабкі електромагнітні поля при інтенсивності менш порогу 

теплового ефекту також впливають на зміни в живій тканині. 

Дослідження по біологічному впливу мобільного телефону, 

комп’ютерного блока і інших електронних засобів проведені в 

ряді наукових центрів. При цьому шкідливість електронних 

засобів перевірялась і без джерел живлення. 

Результати проведених досліджень по оцінці впливу 

мобільного телефону, комп’ютера і інших сучасних 

радіоелектронних засобів на різні організми як в робочому, так і у 

вимкненому стані виявились невтішними і показали вкрай 

негативний їх вплив на стан біологічних об’єктів, що виявилось: 

в зменшенні рухомої активності і виживаності мікроорганізмів; в 

погіршенні регенерації тканин; в порушенні ембріонального і 
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личиночного розвитку; в зниженні біохімічних реакцій, 

порушенні метаболізму; в зниженні енергетичного потенціалу в 

усіх життєво важливих системах організму [3]. 

В умовах гострих екологічних проблем та викликів 

необхідно посилення ролі держави в забезпеченні якості 

довкілля, накопиченні природного капіталу, підтримки 

екологічної рівноваги та збалансованого природокористування. 

Структура сучасного стану державних бюджетних витрат 

представлено у таблиці  на основі даних Державного бюджету 

України на 2019 р. [4]. 

 

Таблиця – Видатки державного бюджету України станом на 01.03.2019р. 

№ 
з/п 

Напрями видатків Виконано на  

31.03.19, % 

Місцеві 

бюджети, 

млн.грн. 

Державний 

бюджет, 

млн.грн. 

Зведений 

бюджет, 

млн.грн. 

1 Освіта 22 183 949 54 168 238 117 

2 Соціальний захист 27 116 182 32 155 148 337 

3 Правоохоронні 

органи 

20 1 130 134 758 135 887 

4 Медицина 20 84 904 38 920 123 884 

5 Збройні сили 18  105 082 105 -82 

6 Чиновницький 

апарат 

18 34 833 52 084 86 917 

7 Транспорт 8 35 557 36 491 72 058 

8 Інші галузі 

економіки 

9 40 257 25 795 66 063 

9 Культура і спорт 19 20 421 10 623 31 044 

10 Комунальне 

господарство 

15 27 570 162 27 741 

11 Охорона довкілля 4 3 738 6 400 10 617 

12 Паливно-

енергетичний 

комплекс 

17       6 3 691 3 697 

13 Сільське 

господарство 

10     521 16 029 16 550 

 

Таблиця відображає не значну підтримку охорону довкілля з 

боку держави та відношення державних органів влади до 
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ресурсно-екологічних загроз. Актуальними напрямами подолання 

ресурсно-екологічних проблем в Україні є створення загальної 

електронної системи з використанням ГІС для розроблення 

конкретних методів та дій, спрямованих на загальне та стабільне 

покращання ситуації, а не на ліквідацію окремих наслідків; 

впровадження  новітніх технологій ресурсоощадливих та 

безвідхідних для економії ресурсів та зменшення навантаження 

на довкілля; доступність використання сучасного медичного 

обладнання, винахід нових ефективних методів боротьби з 

найзагрозливішими хворобами та впровадження їх у практичне 

використання;  ефективна економічна та екологічна політика. 
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