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Значне зростання кількості та масштабів промислових підприємств, 

збільшення населення, підвищення техногенного навантаження, накопичення 

великої кількості відходів призвело до зростання рівня забруднення 

навколишнього середовища та загрози виникнення екологічної катастрофи. 

Покращення рівня якості довкілля є головною вимогою для сучасного розвитку 

суспільства. Вирішення еколого-економічних проблем стає одним із 

першочергових завдань на шляху розвитку української економіки. Це в свою 

чергу вимагає встановлення жорстких вимог до екологічної безпеки 

виробництва і його впливу на навколишнє природне середовище.  

Сучасний економічний розвиток супроводжується виникненням гострих 

еколого-економічних проблем у діяльності вітчизняних підприємств. Еколого-

економічні проблеми діяльності підприємств можна визначити як конфлікт між 

глобальним характером екологічної кризи, з одного боку, і недосконалістю 

існуючих механізмім підтримки екологічної безпеки підприємств – з іншого. 

При вирішенні еколого-економічних проблем слід враховувати, що одним із 

головних джерел забруднення навколишнього природного середовища є саме 

промислові підприємства.  

Харківська область - є однією з найбільш навантажених областей за 

промисловим потенціалом, який обумовлений наявністю і концентрацією 

підприємств теплоенергетики, хімії, машинобудування. Значна частина 

промислових підприємств розташована в центрі житлових забудов, що формує 

основне техногенне навантаження на навколишнє середовище населених 

пунктів. Основний внесок у забруднення атмосферного повітря м. Харкова 

роблять промислові підприємства та ТЕС – основні забруднювачі, викиди яких 

становлять 60-70% від загального валового викиду шкідливих речовин. Істотна 

частка в забрудненні атмосферного повітря належить також автотранспорту. 

Основною причиною забруднення атмосферного повітря міста 

залишаються застарілі технології та устаткування, на базі яких функціонують 

підприємства, які не можуть забезпечити дотримання сучасних гігієнічних 

нормативів. Очисні споруди підприємств уловлюють переважно, тільки пил, 

тоді, як найбільш шкідливі сполуки – аерозолі важких металів, акролеїн, окисли 

азоту, вуглецю, фенол, сірчані, фтористі сполуки та інші - викидаються 

практично без очищення. У світовій практиці подібні питання давно вирішено 

шляхом застосування нових, екологічно чистих технологій виробництва. 

Ситуацію загострює перехід підприємств на неекологічне пальне (вугілля, 

мазут). Таким чином, у Харківські області еколого-економічна проблема є 

очевидною, вирішення її потребує створення відповідних програм з 

визначенням напрямків дій, заходів і ресурсів, для поліпшення стану 

екологічної безпеки у регіоні. 


