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УРБАНІЗАЦІЯ ТА ЇЇ НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ 

Урбанізація - це зростання значення міст в розвитку суспільства, яке 

супроводжується ростом і розвитком міських поселень, зростанням питомої 

ваги міського населення, поширенням міського способу життя в певному 

регіоні, країні, світі [3]. Сучасні дослідники урбанізації зазначають, що це 

явище багатовекторне і напряму пов’язане з економічними, соціальними та 

політичними факторами дослідження [1]. 

Головними факторами, які дозволяють відрізнити міський населений 

пункт від сільського, є значна чисельність населення і коефіцієнт населення, 

зайнятого не в сільському господарстві. Рушійними силами урбанізації є 

розвиток продуктивних сил, технічний і соціальний прогрес, розширення меж 

суспільного поділу праці, зростання продуктивності праці в сільському 

господарстві, збільшення територіальної і соціальної рухливості населення. За 

кількістю великих міст (з населенням понад 100 тис.) наша держава тепер 

посідає одне з провідних місць серед країн світу, таких міст в Україні - 61. Це 

всі обласні центри, а також такі міста, як Бердянськ, Керч, Макіївка, 

Мелітополь та інші [2].  

Ступінь поширення багатьох хвороб у великих містах набагато більший, 

ніж у малих містах чи селах. Така хвороба, як рак легень, у великих містах нині 

реєструється в два — три рази частіше, ніж у сільських місцевостях. Тут 



набагато більше хворіють бронхітами, астмою, алергійними хворобами. Рівень 

інфекційних захворювань у містах також удвічі вищий.  

Вельми істотним фактором є шум. Одне з його джерел – автомобільний 

транспорт. На магістральних вулицях рівень шуму сягає 95 дБ. Шум відволікає 

людину, заважає зосередитися, викликає зміну функціонального стану 

центральної нервової й серцево-судинної систем. Під впливом шуму 

порушується сон, після пробудження людина почуває втому, головний біль. 

Згодом це призводить до перевтоми, зниженню працездатності, хворобам тощо.  

Ще одна сторона життя сучасних міст – утворення й нагромадження 

величезної кількості твердих, рідких, газоподібних відходів  

Рідкі відходи просочуються в грунт і забруднюють джерела питної води і 

грунтові води, газоподібні – викликають смог, отруюючи все живе своїми 

парами. Мешканці великих міст вже давно п´ють воду набагато гіршої якості, 

ніж у селах. Зокрема, в Україні в більшості міст якість питної води не 

відповідає санітарним нормам.  

 Отже, урбанізація неоднозначно впливає на суспільство: з одного боку, 

місто надає людині переваг, що позитивно позначається на її інтелектуальному 

розвитку, з іншого, – людина віддаляється від природи і потрапляє у 

середовище зі шкідливими впливами – забрудненим повітрям, шумом і 

вібрацією, обмеженою житловою площею, залежністю від транспорту, – все це 

несприятливо позначається на її фізичному і психічному здоров'ї.  
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