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Стаття присвячена оцінюванню особливостей забруднення атмосфери в різних за урбогенним навантажен-

ням регіонах України індикаторним методом. Показано, що за період 1995 – 2020 роки урбанізаційний процес в 

цілому по країні позначився на скороченні в 1,8 разів питомих показників викидів від стаціонарних джерел. 

Відзначена тенденція збільшення транспортних емісії за останні чотири роки. Проведений порівняльний аналіз 

викидів від стаціонарних та пересувних джерел забруднення повітря за даними 2020 р. в адміністративних об-

ластях України різного рівня урбогенного навантаження. Визначені коефіцієнти урбогенного забруднення ат-

мосферного середовища регіонів стаціонарними джерелами. Встановлений зв’язок між параметрами екологіч-

ної урбанізації регіонів та означеними коефіцієнтами. Зроблені висновки щодо практичного значення кількісно-

го оцінювання впливу міст на екологічну безпеку атмосферного середовища для підвищення ефективності при-

родоохоронних заходів і удосконалення управління безпекою повітряного середовища. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Серед поширених 

«хвороб» урбанізації однією з наднебезпечних є 

забруднення атмосфери викидами від стаціонарних 

та пересувних джерел. Забруднюючі речовини (ЗР) 

внаслідок сухого та мокрого осадження викликають 

деградацію «зеленого» та «блакитного» покрову 

великих територій, які знаходяться під екологічним 

впливом господарської діяльності міст.  

Підвищення небезпеки повітряного простору ур-

банізованих територій обумовлює перш за все зрос-

тання рівня захворюваності та смертності населення 

від хвороб дихальної, серцево-судинної, імунної 

систем, новоутворень. За даними Всесвітньої орга-

нізації охорони здоров’я (ВООЗ), 90 % загального 

населення планети дихає забрудненим повітрям [1]. 

Вразливість дітей ще суттєвіша – ризики здоров'ю і 

розвитку існують для 1,8 млрд. дітей (93 % від зага-

льної чисельності). Тільки в 2016 року 600000 з них 

померли від гострих інфекцій нижніх дихальних 

шляхів викликаних атмосферними забрудненнями.  

Перетворення кількісних та якісних параметрів 

атмосфери нерозривно пов’язані із кліматичними 

змінами, оскільки мають спільне джерело – отри-

мання енергії та спалювання вуглецевого палива. В 

дослідженнях авторів робіт [2–4] простежується 

сполучення між атмосферними викидами, якістю 

повітря та такими небезпечними явищами як штор-

ми, повені, аномальна спека, що обумовлені змінами 

регіонального та глобального клімату. Експерти 

ВООЗ прогнозують [5], що в період 2030 – 2050 рр. 

додаткова смертність внаслідок глобального потеп-

ління та його наслідків буде складати не менш 250 

тис. людей за рік.  

Забруднення повітря густонаселених міських аг-

ломерацій не обмежується місцевими ефектами. 

Забруднюючі речовини переносяться на величезні, 

до тисяч кілометрів, відстані і вносять значний 

вклад в загальне фонове забруднення атмосфери. За 

даними авторів роботи [2], середня відстань перене-

сення аерозолів, в тому числі дрібнодисперсних 

твердих часток ТМ2.5 від крупних міст та промисло-

вих центрів складає до 200 км, а транспортні емісії 

розповсюджуються значно далі, чверть з них може 

перевищувати 2000 км [6].  

Загалом, максимальні негативні наслідки змін 

якості атмосферного середовища характерні для 

найбільш урбанізованих промислових центрів. За 

індексом забруднення міст Європи (Pollution Index), 

який щорічно показує інтернет-база даних 

numbeo.com [7], м. Дніпро займає 6 місце (Pollution 

Index 80,98), м. Київ – 23 (Pollution Index 65,36), м. 

Одеса – 31 (Pollution Index 63,11), м. Харків – 44 

(Pollution Index 55,85), м. Львів – 49 (Pollution Index 

52,11).  

В Україні широко проводяться дослідження що-

до визначення стану повітряного басейну міст. Ви-

значені особливості забруднення атмосферного 

середовища в Полтавській [8], Одеській, Миколаїв-

ській, Херсонській [9] областях. Вивчення впливу 

екологічного навантаження викидів крупних проми-

слово-транспортних об’єктів техносфери проведено 

на прикладі окремих міст, таких як м. Черкаси [10], 

м. Одеса [11], м. Кременчук [12] тощо. Підвищенні 

ризики неканцерогенного забруднення атмосфери 

виявлені для міст Донецько-Придніпровського еко-

номічного макрорайону (Харківська та Дніпропет-

ровська області) з великою кількістю металургійних 

та машинобудівних підприємств [13]. Авторами 

роботи [14] проведене ранжування міст України за 

найбільш розповсюдженими ЗР. Показано, що мак-

симальне перевищення ГДК за завислими речови-

нами і монооксидом вуглецю спостерігалось станом 

на 2015 р. в містах розташування підприємств вугі-

льної та горно-збагачувальної промисловості (м. 

Донецьк, Макіївка, Лисичанськ та інші), за двоокси-

дом азоту – в м. Київ, а за формальдегідом – в м. 

Одеса. Але, як доречно відмічене автором роботи 

[15], тільки 8 % міських населених пунктів охоплено 

моніторингом якості атмосферного повітря, а систе-

ми їх визначення на урбанізованих територіях ма-

ють суттєві організаційно-технічні недоліки. Розро-

блений в роботі [16] підхід візуалізації даних за 

результатами спостережень, диференційоване пред-

ставлення інформації в «пошаровій» структурі ін-

формаційно-аналітичної системи дозволяє удоско-

налити організацію моніторингу атмосфери саме на 

муніципальному рівні, що дуже важливо в умовах 
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сучасного екологічного законодавства та підвищен-

ня ролі місцевих органів влади. 

При цьому необхідно зазначити, що на фоні ве-

ликого обсягу досліджень якості повітря, питання 

взаємозалежності між екологічною небезпекою 

атмосферного середовища та всеохоплюючою урба-

нізацією вивчені недостатньо. При оцінках викидів 

від різних джерел промислових, транспортних чи 

енергетичних об’єктів урбосистемні чинники розг-

лядаються на якісному, описовому рівні. Також 

відмітимо відсутність врахування особливостей 

урбанізаційних процесів в Україні, різного характе-

ру їх протікання в адміністративних областях, що не 

може не віддзеркалюватись на структурах викидів 

та параметрах якості повітря.  

Актуальність дослідження, проведеного в даній 

роботі, пов’язана із розвитком кількісних, індикато-

рних методів оцінювання регіонально диференційо-

ваних урбогенних впливів на атмосферне середови-

ще. 

Мета дослідження – встановлення особливостей 

забруднення атмосферного повітря в залежності від 

рівня урбогенного навантаження адміністративних 

областей України індикаторним методом. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У 

роботі використані статистичні дані щодо забруд-

нення атмосферного повітря, які наведені у щоріч-

никах «Довкілля України» за період 2009 – 2019 

роки [17], Національних доповідях про стан навко-

лишнього природного середовища [18], у експрес-

випусках Державної статистичної служби України 

[19] (без урахування даних з тимчасово окупованих 

територій). Графічний аналіз виконувався із засто-

суванням програмного забезпечення MS Office 

Excel. Для досягнення порівнянності показників 

повітряного середовища та показників урбогенного 

навантаження території регіонів, вони були стандар-

тизовані за алгоритмом нормалізації даних, який був 

використаний авторами в роботі [20]. 

Індикаторний метод оцінювання чинників урба-

нізації за регіонами країни. В даній роботі застосо-

ваний індикаторний метод оцінювання характеру 

зав’язків між рівнями урбанізації адміністративних 

областей України та параметрами емісій від стаціо-

нарних та пересувних джерел. Обґрунтовані та роз-

раховані в попередніх роботах [20, 21], індикатори 

урбогенного навантаження регіонів віддзеркалюють 

складні і багатофакторні аспекти урбанізації. Серед 

них екологічна урбанізація визначає характер і інте-

нсивність використання територіальних, матеріаль-

них, сировинних природних ресурсів і, таким чином, 

є лімітуючим фактором всього урбанізаційного про-

цесу. Загалом, екологічна складова встановлює межі 

стійкості природних систем під тиском урбогенно-

техногенних впливів. Індикатор екологічної урбані-

зації (Іec.urb) для регіонів України був розрахований 

як лінійна комбінація двох нормалізованих показни-

ків – щільності міського населення (відношення 

чисельність міського населення до території міських 

населених пунктів) та частки урбанізованої терито-

рії (відношення сумарної площі всіх міст та населе-

них пунктів міського типу до загальної території 

області) [21]. 

Для обліку демографічної складової урбанізації і 

системи розселення населення застосований показ-

ник реальної урбанізації (Іреальн.урб), розрахований як 

середньо геометричне з чотирьох показників: частка 

міського населення регіону, частка міських поселень 

від загального числа населених пунктів, частка міст 

з населенням понад 50 тис., частка міст в загальній 

кількості міських населених пунктів [21]. Комплек-

сний індекс еколого-демографічної урбанізації (Iedu) 

розраховувався як лінійна комбінація нормалізова-

них показників (Іec.urb) і (Іреальн.урб) з рівними вагови-

ми коефіцієнтами. Значення (Іec.urb) і (Iedu) також 

були стандартизовані відповідно до алгоритму [20] з 

отриманням нормалізованих значень індикаторів 

(Іec.urb)
n
 і (Iedu)

n
. 

Динаміка емісій від стаціонарних та пересувних 

джерел за період 1995 – 2019 роки у співвідношенні 

з процесом урбанізації. Україна відноситься до кола 

найбільш урбанізованих країн світу з часткою місь-

кого населення біля 70 %, але урбанізаційний про-

цес протікає із суттєвими відмінностями. Стрімке 

скорочення населення та повільне економічне зрос-

тання є основними чинниками зменшення валових 

викидів в атмосферу, яке фіксується останніми ро-

ками [19]. Натомість забруднення повітря в промис-

лових регіонах залишається вкрай високим внаслі-

док низького рівня технічного переоснащення та 

модернізації підприємств добувної, переробної про-

мисловості та енергетики. Вразливість міського 

населення до забруднення повітряного басейну при 

цьому тільки зростає, про що свідчать останні дані 

Європейського регіонального бюро ВООЗ в Україні 

[22].  

У роботі проведений аналіз динаміки викидів ЗР 

від стаціонарних та пересувних джерел за період 

1995 – 2020 роки у порівнянні із зміною рівня урба-

нізації в Україні. Для врахування характеру змін 

чисельності населення, яке стрімко скорочувалось за 

означений період, були використані показники пи-

томої кількості забруднень у розрахунку на 1 особу 

(рис. 1).  

Як показано на рис. 1, повільне зростання рівня 

урбанізації супроводжувалось значним (в 1,8 разів) 

зменшенням навантаження на кожну людину від 

викидів стаціонарних джерел. Ця регресія повністю 

співпадає з даними порталу «Our world in data» [23], 

згідно якому в Україні нормовані за віком показни-

ки смертності від повітряних забруднювачів в рам-

ках розглянутого періоду часу зменшилися в 1,74 

разів (з 104,3 смертей на 100 тис. населення в 1995 

р. до 82,9 смертей на 100 тис. населення в 2015 р.).  

Натомість, темпи зменшення транспортних за-

бруднень за весь означений період приблизно в 

шість разів повільніше, про що свідчать коефіцієнти 

в рівняннях регресії. Необхідно відмітити, що навіть 

без врахування даних тимчасово окупованих тери-

торій, за останні чотири роки навантаження на кож-

ну особу збільшилось приблизно в 1,13 разів, від 

37,7 кг/особу до 42,6 кг/особу. При цьому, за даними 

[19], збільшились емісії окремих компонентів, на-

приклад викиди SO2 – з 17637,5 т в 2016 р. до 

20880,2 в 2020 р., викиди NO2 – з 164288,3 в 2016 р. 

до 189909,0 в 2020 р. 
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Рисунок 1 – Динаміка змін питомих викидів від 

стаціонарних та пересувних джерел у порівнянні з 

рівнем урбанізації: 1 – питомі викиди, кг/особу, від 

стаціонарних джерел за період 1995 – 2020 рок роки; 

2 – питомі викиди, кг/особу, від пересувних джерел 

за період 1995 – 2020 роки; 3 – рівень урбанізації, % 

 

Таким чином, можна констатувати, що урбаніза-

ційний процес, в цілому по країні, позитивно позна-

чається на скороченні викидів промислово-

енергетичних та теплоенергетичних підприємств. 

Натомість, останніми роками нарощується негатив-

на тенденція забруднення повітря транспортними 

засобами. 

Аналіз співвідношення стаціонарних та транс-

портних викидів в регіонах України різного рівня 

урбогенності. Деградацію та небезпеку атмосферно-

го повітря звичайно пов’язують із урбанізацією та 

індустріалізацією. Однак, адміністративні області 

країни вкрай різняться як характером розміщенням 

об’єктів техносфери, так і демографічними парамет-

рами щільності та особливостями розселення місь-

кого населення, що впливає на пріоритети різних 

джерел викидів. Авторами проведений аналіз спів-

відношення потужностей стаціонарних та пересув-

них джерел за даними 2020 р. в адміністративних 

областях різного рівня урбогенного навантаження 

(рис. 2). На гістограмі регіони впорядковані за інде-

ксами еколого-демографічної урбанізації (Iedu) та 

представлені їх чисельні значення. Графічний аналіз 

дозволив зробити декілька узагальнень. 

По-перше, з ростом чинників еколого-

демографічної урбанізації простежується тенденція 

зростання валових викидів від обох типів джерел. 

Відмітимо різке неспівпадіння параметрів урбаніза-

ції та забруднення атмосфери для нижченаведених 

областей. У Львівській області, яка характеризуєть-

ся найнижчим рівнем еколого-демографічної урба-

нізації, високі значення потужностей стаціонарних 

джерел викидів є наслідком розташування підпри-

ємств нафтодобувної (м. Борислав), вугілля добув-

ної (м. Червоноград), хімічної (м. Сокаль) промис-

ловості та електроенергетики (м. Сокаль). Пересувні 

джерела представлені транспортним вузлом м. 

Стрий, між кордонними та загальнонаціональними 

величезними автомагістралями, що обумовлює ви-

сокий рівень транспортних емісій. 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Гістограма обсягів викидів від стаціо-

нарних та пересувних джерел адміністративних 

областей України різного рівня урбанізації за 2020 

р. із значеннями індексів еколого-демографічної 

урбанізації Iedu (*Київська область враховує дані м. 

Києва) 

 

Вкрай малі значення викидів в високо урбанізо-

ваній Луганській області, очевидно, пов’язані із 

недостатністю даних з непідконтрольних територій.  

Розбіжність між малопотужними викидами ста-

ціонарних джерел в Хмельницькій та Волинській 

областях та достатньо високими значеннями індек-

сів еколого-демографічної урбанізації пояснюється 

скоріше врахуванням максимальної щільності місь-

кого населення при визначенні Iedu для регіонів із 

незначним розвитком важкої промисловості та ни-

зьким для країни рівнем загальної урбанізації (52, 3 

для Волинської та 57,7 для Хмельницької).  

По-друге, емісії стаціонарних джерел переважа-

ють тільки в п’яти областях – Вінницькій, Дніпро-

петровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-

Франківській областях, причому в Дніпропетровсь-

кій та Донецькій областях в сумі вони складають 

біля 60 % від загального обсягу викидів стаціонар-

них джерел. 

Транспортні емісії переважають в більшості об-

ластей самого різного рівня еколого-демографічної 

урбанізації та найбільш вагомі в областях високого 

рівня урбогенного навантаження. Наприклад, в 

Дніпропетровській області вони складають 154,15 

тис. т за 2020 р., в Харківській – 113.62, та досяга-

ють максимуму 382,61 тис. т в Київській області, що 

віддзеркалює вплив столиці на ризьке зростання 

автомобільних перевезень.  

Оцінка впливу міських стаціонарних джерел ви-

кидів на забруднення атмосферного повітря в адмі-

ністративних областях. Для сталого розвитку міст 

дуже важливим є розуміння характеру зав’язків між 

чинниками урбанізації та екологічною безпекою 

атмосферного середовища. Проблема оцінювання 

урбанізаційних впливів стикається з тим, що доста-

тньо складно визначити їх межі. Забруднюючі аеро-

золі, які поступають в повітря через високі димові 

труби енергетичних та промислових підприємств, 

мають тенденцію розповсюджуватись на дуже вели-

кі відстані та суттєво впливати на глобальну безпеку 

атмосферного повітря.  
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Зазначимо, що в абсолютному виразі викиди мі-

ських стаціонарних джерел за 2020 р. в різних обла-

стях України відрізняються в сотні раз, від 406,3 

тис. т в Дніпропетровській і 664,6 тис. т в Донецькій 

областях до 0,22 тис. т в Закарпатській і 0,7 тис. т в 

Чернівецькій областях (рис. 3). Представлена 

гістограма демонструє, що характер змін 

потужностей міських викидів в цілому співпадає з 

урбанізаційним показником. Розбіжності для 

Львівської, Луганської областей були вже 

обговорені. Викиди міст Вінницької області 

повністю обумовлені впливом Ладижинської ТЕЦ, а 

м. Ладижин викидає через димові труби приблизно 

75 % забруднень всієї області. Тож, за деяким 

виключенням, потужні емісії міських стаціонарних 

джерел відповідають середнім та високим рівням 

еколого-демографічної урбанізації  

 

 
 

Рисунок 3 – Гістограма викидів від міських стаціо-

нарних джерел за 2020 р. у порівнянні з індексом 

еколого-демографічної урбанізації: 1 – викиди від 

стаціонарних джерел міст за 2020 р. (V
urb

стац), тис. 

т; 2 – значення індексу еколого-демографічної урба-

нізації (Іedu)  

 

Для кількісної оцінки впливу міських територій 

на стан атмосферного повітря в масштабі регіону 

визначені коефіцієнти урбогенного забруднення 

атмосферного середовища регіонів (Urbстац) як част-

ки викидів стаціонарних джерел міст від загальноо-

бласних потужностей. Цей параметр по суті віддзе-

ркалює рівень впливу міських стаціонарних джерел 

на ступінь забруднення атмосфери на регіональному 

рівні. Значення регіональних коефіцієнтів (Urbстац) 

розглядались у сполученні з індикатором екологіч-

ної урбанізації. Доцільність його застосування обу-

мовлене декількома причинами. По-перше, показ-

ник Іec.urb
 
за характером визначення та розрахунку 

віддзеркалює просторовий чинник урбанізації, що 

визначає його придатність для оцінки поширення 

міських забруднень на всю територію регіону. 

Щільність міського населення також впливає на 

обсяги емісій визначаючи рівень потреб опалюван-

ня, споживання продуктів харчування, побутових та 

промислових товарів, а головне, надають робочий 

потенціал для будь-яких об’єктів техносфери. Ре-

зультати аналізу співвідношення параметрів 

(Urbстац)
n
 та (Іec.urb)

н 
в нормалізованому вигляді пред-

ставлені на рис. 4.  

 

 
 

Рисунок 4 – Сполучення показників забруднення 

повітряного басейну міськими стаціонарними дже-

релами та індикатору екологічної урбанізації: 1 – 

коефіцієнт урбогенного забруднення (Urbстац)
n
; 2 – 

індикатор екологічної урбанізації (Іec.urb)
н
; 3 – полі-

номіальна лінія тренду показника (Іec.urb)
н
 

 

Лінія тренду індикатора екологічної урбанізації 

демонструє досить значний рівень сполучення з 

коефіцієнтом урбогенного забруднення. Високі 

значення (Іec.urb)
н
 та (Urbстац)

n
 означають, що міста 

займають більшу частину території області, потужні 

викиди з якої формують загальний стан екологічної 

небезпеки повітря на регіональному рівні. Напроти, 

області, чия територія зайнята невеликими містами 

із середньою щільністю населення здійснюють об-

межені вклади в загальний рівень атмосферного 

забруднення. 

Таким чином, встановлений безпосередній 

зв’язок між параметрами екологічної урбанізації 

регіонів та коефіцієнтами урбогенного впливу на 

небезпеку атмосферного повітря  

ВИСНОВКИ. Безпечне атмосферне середовище 

визначає можливості здорового існування населення 

та сталого розвитку міст у складі різних за характе-

ром урбогенного навантаження адміністративних 

областей країни. Екологічно безпечне атмосферне 

середовище є безальтернативною умовою забезпе-

чення високої якості життя людей та їх соціально-

економічної активності. 

Аналіз динаміки змін кількості забруднень від 

стаціонарних та пересувних джерел за період 1995 – 

2020 роки показав позитивний вплив урбанізаційно-

го процесу, в цілому по країні, на скорочення вики-

дів стаціонарних джерел, що в 1,8 разів зменшило 

навантаження забруднень на кожного мешканця 

країни, та негативну тенденцію збільшення транс-

портних забруднень останніми роками, що збільши-

ло в 1,13 разів їх кількість на 1 особу. 

Результати проведеного в статті оцінювання 

співвідношення потужностей стаціонарних та пере-

сувних джерел за даними 2020 р. в адміністративних 

областях означили пріоритет боротьби із транспорт-

ними забрудненнями, які переважають в більшості 

областей незалежно від рівня еколого-демографічної 

урбанізації та набувають максимуму в Київській 

області. Тому контроль за викидами пересувних 

джерел, міське планування автомобільних доріг і 
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організація транспортних потоків в містах та за їх 

межами є необхідними заходами для сталого урбані-

заційного процесу. 

Визначені коефіцієнти урбогенного забруднення 

атмосферного середовища регіонів як частки вики-

дів стаціонарних джерел міст від загальнообласних 

потужностей. Встановлений значний рівень сполу-

ченості між параметрами екологічної урбанізації 

регіонів та коефіцієнтами урбогенного впливу на 

формування небезпеки повітря на регіональному 

рівні. 

Таким чином, індикаторний метод оцінювання 

регіонально диференційованих урбогенних впливів 

на атмосферне середовище забезпечує основу для 

створення стратегії міського розвитку та планування 

з метою збереження сталості та відновлювальної 

здатності атмосфери. Політика забезпечення висо-

кого рівня екологічної безпеки атмосферного повіт-

ря має враховувати особливості міст та урбанізова-

них територій для підвищення дієвості та ефектив-

ності природоохоронних заходів і удосконалення 

апарату прийняття управлінських рішень на регіо-

нальному та національному рівнях. 
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Purpose. The purpose of the paper is to find the features of atmospheric air pollution depending on the level of the 

urbogenic load of the Ukraine regions by the indicator method. The methodology of the work is based on the used 

complex indicators - the indicator of ecological and index of ecological-demographic urbanization. Results.  Compara-

tive analysis of dynamic changes in unit indicators per person of emissions from mobile and stationary sources for the 

period 1995 – 2020 has been executed. It is shown that the urbanization process in the whole country was reflected in a 

1.8-fold reduction in unit indicators per 1 person of stationary emissions sources. The tendency of increase in traffic 

emissions has been noted over the past four years. The coupling between the increasing values of the ecological-

demographic urbanization indices and the trend towards an increase in overall emissions of both types of sources is 

shown. The dominance of transport emissions in regions of different levels of ecological-demographic urbanization 

with the maximum amount of pollution in the Kiev region according to the data of 2020 has been confirmed. It is shown 

that emissions from stationary sources dominate only in five regions (Vinnitsa, Dnepropetrovsk, Donetsk, Zaporozhye, 

Ivano-Frankivsk) due to the presence of large industrial and thermal power facilities. The urbogenic pollution coeffi-

cients of the atmospheric environment of the regions by stationary sources have been determined. These parameters 

represent the impact degree of urban emissions on the safety of the atmospheric environment at the regional level. We 

made conclusions related to a high level enough of correspondence between the parameters of the ecological urbaniza-

tion of regions and the urban pollution coefficients. Originality. The topicality of this study is associated with the de-

velopment of quantitative, indicator methods for assessing regionally differentiated urban impacts on the atmospheric 

environment. Practical value. Thus, the indicator method for assessing regionally differentiated urban impacts on the 

atmospheric environment provides the basis for creating a strategy for urban development and planning in order to 

preserve the sustainability and regenerative capacity of the atmosphere. The policy of ensuring a high level of environ-

mental safety of atmospheric air should take into account the peculiarities of cities and urbanized areas in order to in-

crease the efficiency and effectiveness of environmental protection measures and improve the tools for making manage-

rial decisions at the regional and national levels. 

Key words: urbanization, indicator, air pollution, source of emissions. 
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