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ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ НЕБЕЗПЕК І РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ 
ОЦІНКИ ТЕРИТОРІЇ

Мета публікації - розкрити основні напрями, методи та критерії досліджень еколого-геоморфологічних передумов 
виникнення ризиків надзвичайних ситуацій з урахуванням регіональних особливостей території України. Наведено 
визначення понять «геоморфологічна небезпека», «геодинамічна небезпека», «геоморфологічний та неогеодинамічний 
ризики». Проаналізовано умови формування природних і природно-антропогенних небезпек і ризиків виникнення 
надзвичайних ситуацій залежно від лімітуючих і дестабілізаційних природних і природно-антропогенних чинників, 
диференційованості та парагенезів екстремальних процесів, стійкості природного середовища до антропогенних 
(техногенних) навантажень, активності у просторі та часі похідних природно-антропогенних процесів, що в комплексі 
спричинює різні рівні еколого-геоморфологічної напруженості. Новизна дослідження - обґрунтування доцільності  
виділення з урахуванням комплексу геоморфологічних і неогеодинамічних чинників трьох категорій території в Україні - 
з високим, помірним і незначним ризиком прояву екстремальних геоморфологічних процесів, що важливо враховувати 
при різних видах використання території.
Ключові слова: геоморфологічна небезпека; геоморфологічний ризик; неогеодинамічний ризик; еколого-
геоморфодинамічна напруженість.
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The purpose of this publication - to discover main directions, methods and study criteria of ecological and eco-geomorphological 
prerequisites for emergency situations risks, taking into account regional peculiarities of Ukraine. The definitions of 
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Актуальність теми
Кінець ХХ - початок ХХІ ст. стали поворотним 

стосовно формування екологічного мислення 
людства, екологізації наук, визначення шляхів 
вирішення глобальних і регіональних екологічних 
проблем. Не залишилась поза цим процесом і гео-
морфологія, яка істотно впливає на розвиток нової 
парадигми сучасної географії - «від геосистеми до 
екосистеми». Введення у 1981 р. Д.А.Тимофеєвим 
у наукову термінологію поняття «екологічна гео-
морфологія» поклало початок формуванню нового 
наукового напрямку, який активно розвивається і 
набуває статусу одного з найважливіших при дос-
лідженні умов формування, розвитку та існування 
екосистеми людини.

Обґрунтовані протягом відносно короткого пе-

ріоду теоретичні засади екологічної геоморфології 
базуються на уявленнях про рельєф як важливу 
складову каркасу екосистеми людини, що харак-
теризується певними генетичними, морфологічни-
ми, динамічними параметрами і визначає зв’язки 
між геоморфологічними та соціально-економічни-
ми геосистемами [6, 7, 15 та ін.].

Саме тому вивчення еколого-геоморфологічних 
умов території має важливе значення при дослід-
женні небезпек і умов виникнення надзвичайних 
ситуацій.

Сучасні напрями еколого-геоморфологічних 
досліджень в Україні

З позиції екологічної геоморфології рельєф 
розглядається як геоморфосистема зі складними 
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внутрішніми та зовнішніми структурними та ди-
намічними зв’язками, які визначаються різними 
парагенетичними сполученнями природно-антро-
погенних геоморфосистем, характеризуються різ-
ною стійкістю елементів, що їх складають, різни-
ми особливостями функціонального використання 
території у контексті безпеки, ресурсного забезпе-
чення, здоров’я людини, привабливості та доступ-
ності для антропогенного освоєння. Екологічні 
властивості рельєфу формуються при певному 
поєднанні та взаємодії у просторі та часі рельєфо-
утворювальних процесів, які значною мірою 
визначають ступінь стійкості природних і природ-
но-антропогенних геоморфосистем, впливають на 
зміни умов життєдіяльності людини.

Оцінка екологічних властивостей рельєфу 
здійснюється за допомогою використання різних 
критеріїв та показників - геоморфологічних (тип 
рельєфу, палеорельєфу, розчленованість, кути на-
хилу земної поверхні, небезпечні процеси), гео-
логічних (структурно-тектонічні, геохімічні умо-
ви, порушення стійкості середовища до динамічних 
і статичних навантажень, активність розломних 
порушень, сейсмічність), гідрологічних (ступінь 
небезпеки паводків, ерозії, абразії, затоплення, під-
топлення, забруднення поверхневих вод), гідрогео-
логічних (глибини залягання, агресивність, граді-
єнти вертикальної фільтрації, забрудненість ґрун-
тових і підземних вод), техногенних (потужність, 
площі поширення, корозійні, вібраційні, теплові 
та ін. властивості техногенних ґрунтів; щільність 
забудови, автошляхів, залізниць, наявність зон ви-
сокочастотних електромагнітних полів тощо).

Комплексний аналіз цих показників і критеріїв 
має за мету насамперед систематизацію знань про 
рельєф як елемент природного середовища, який є 
інформативним для визначення еколого-геоморфо-
логічного статусу території, оцінки змін в проце-
сі функціонування природних геоморфосистем та 
екосистеми людини, а також впливу на безпеку її 
життєдіяльності [1, 4, 6, 15, 16 та ін.].

За останні десятиріччя в Україні оформилося 
декілька наукових центрів, у яких активно розви-
ваються різні напрямки еколого-геоморфологічних 
досліджень.

У Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка велика увага надається розробці 
теоретико-методичних засад екологічної геомор-
фології з урахуванням морфокліматичної зональ-
ності, результатам аналізу ролі антропогенного 
чинника у процесі перетворення рельєфу, вирішен-
ню регіональних еколого-геоморфологічних проб-
лем, обґрунтуванню принципів еколого-геомор-
фологічного районування, проблемам запобігання 
виникненню кризових еколого-геоморфологічних 
ситуацій тощо [9, 17].

Геоморфологи Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка починаючи з 70-х 
років ХХ ст. проводять комплексні інженерно- та 
еколого-геоморфологічні дослідження в поєднанні 
з регіональними роботами з оцінювання катастро-
фічних екзогенних процесів у межах Українських 
Карпат, Поділля, Розточчя та ін. Важливими нап-
рямками досліджень є: обґрунтування регіональ-
ного еколого-геоморфологічного аналізу у зв’язку 
з вивченням різнорангових басейнових природно-
господарських систем та оцінкою умов формування 
й розширення екологічної мережі в Карпатах; об-
ґрунтування концепції створення мережі геопарків, 
охорони і використання національних природних 
парків та заповідників у західній частині території 
України, еколого-геоморфологічної організації те-
риторії, розроблення наукових засад інженерно-
геоморфологічного та еколого-геоморфологічного 
картографування [3].

Наукові розробки представників Харківського 
національного університету ім. В.Н.Каразіна при-
свячені реалізації об’єкт-суб’єктного підходу до 
оцінювання рельєфу як середовища життєдіяльнос-
ті людини. Особлива увага приділяється питанням 
стійкої нерівноважності природних флювіальних 
систем, діагностики індикативних властивостей 
їх самоорганізації, математичного моделювання і 
структурного аналізу рельєфу за допомогою ГІС-
технологій на основі уявлень про певний природ-
ний інтегральний код [19 та ін.].

Еколого-геоморфологічні дослідження фахівців 
Одеського національного університету ім. І.І. Меч-
никова спрямовані на вивчення рельєфоутворю-
вальних процесів та прогнозування можливих 
негативних наслідків антропогенної діяльності в 
перехідній зоні «суходіл-море», оптимальне осво-
єння якої потребує особливого підходу [14 та ін .].

Пріоритетні напрямки еколого-геоморфологіч-
них досліджень вчених Таврійського національ-
ного університету ім. В.І. Вернадського – обґрун-
тування концептуальних моделей для оцінювання 
умов формування карстових колекторів артезіан-
ських басейнів та їх ролі в забезпеченні регіонів 
водними ресурсами, сучасних підходів до раціо-
нального використання природного середовища з 
урахуванням поширення небезпечних процесів у 
густонаселених районах Криму.

Дуже плідними є дослідження, що проводяться 
в Івано-Франківському НТУ нафти та газу з конст-
руктивної екології - нового наукового напрямку 
щодо оцінювання стану навколишнього середовища 
та обґрунтування шляхів його оптимізації з ура-
хуванням особливостей екологічно значущих 
компонентів - літосфери, геофізичних полів, гео-
морфосфери, гідро- та атмосфери, ґрунтового 
та рослинного покриву та їх змін під впливом 
техносфери, з чим пов’язано формування якісно 
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нових утворень - геоекологічних структур різних 
ієрархічних рівнів [16].

В Інституті географії НАН України велика увага 
надається теоретико-методичному забезпеченню 
комплексного вивчення динаміки сучасних ендо- 
і екзогенних процесів, особливо екстремальних і 
катастрофічних, у зв’язку з їх потенційно можливим 
проявом і негативними екологічними наслідками 
в межах освоєних територій. Спеціалізовані дос-
лідження проводились у багатьох регіонах Украї-
ни з метою виявлення особливостей організації 
геоморфосистем урбанізованих територій, обґрун-
тування оптимальних варіантів прокладання ліній-
них інженерних об’єктів (автомобільних магіст-
ралей, газопроводів), оцінки негативних наслідків 
антропогенної діяльності в районах осушуваль-
них меліорацій тощо. 

Велику увагу приділено розробці методики оцін-
ки ролі ендодинамічного чинника у формуванні 
несприятливих і небезпечних екологічних ситуа-
цій в районах з підвищеною сейсмічністю і ак-
тивізацією небезпечних природних і природно-
антропогенних екзогенних процесів, особливо 
в зонах розломів з підвищеною неотектонічною  
й сучасною активністю. Важливе значення має 
розробка методики оцінювання еколого-неогеоди-
намічного ризику, яка була успішно реалізована 
при дослідженнях районів розташування АЕС 
України, сховищ радіоактивних відходів, стійкос-
ті урбогеоморфосистем, визначенні інженерних 
властивостей сейсмічно небезпечних територій 
тощо [8, 10-13, 18].

 Критерії еколого-геоморфологічного та еко-
лого-неогеодинамічного оцінювання території

Еколого-геоморфологічні критерії оцінювання 
території відображають поєднання різних показ-
ників чи ознак рельєфу (морфометричних, мор-
фологічних, морфодинамічних, генетичних), які 
визначають ймовірність (можливість, доцільність) 
використання території для різних видів природо-
користування.

Згідно з визначеними пріоритетними критерія-
ми оцінюється геоморфологічна та геодинамічна 
небезпека і потенційні ризики виникнення надзви-
чайних ситуацій.

Більшість дослідників розглядають геоморфо-
логічну небезпеку як загрозливий стан у системі 
«рельєф-рельєфоутворювальні процеси», який ви-
никає внаслідок змін стійкості геоморфосистем у 
зв’язку зі змінами у режимах природних рельєфо-
утворювальних процесів або змінами у взаємодії 
геоморфосистем з соціально-економічною систе-
мою, геодинамічну небезпеку  -  як величину нега-
тивних впливів сучасних тектонічних процесів 
на певній території та ймовірність їх проявів в 
очікуваний час. 

Геоморфологічний та неогеодинамічний ри-
зики  - це вірогідність настання небажаної події 
й можливих матеріальних втрат у зв’язку з пору-
шеннями динамічної рівноваги геоморфосистем чи 
їх окремих частин, що зумовлені екстремальними, 
катастрофічними для людини або господарських 
об’єктів процесами. 

Ці характеристики безпосередньо визначають 
рівень безпеки життєдіяльності населення та 
комфортність його проживання.

Останнім часом значну увагу приділяють пи-
танням оцінки геоморфологічної напруженості, що 
передбачає виконання аналізу сукупності рельє-
фоутворювальних процесів, особливостей морфо-
логії рельєфу та наявності чинників, за умов дії 
яких фонові процеси території можуть набувати 
екстремального характеру [4, 5]. Головними нап-
рямками таких досліджень є вивчення залежнос-
тей, які існують між домінуючими катастрофіч-
ними, небезпечними процесами та контрастністю 
рельєфу, особливостями геологічної будови (на-
явність нестійких до денудації рельєфоутворю-
вальних порід, аномальна щільність неотектонічно 
активних і сейсмоактивних розломів та ін.), під-
вищена сейсмічність території, з якою пов’язані 
активізації домінуючих екзогенних процесів, ак-
тивна антропогенна (техногенна) діяльність, з якою 
часто також пов’язані активізації небезпечних екзо-
генних процесів, наведена сейсмічність, форму-
вання складних динамічно активних природно-
антропогенних геосистем. 

Все це визначає необхідність обґрунтування 
пріоритетних напрямів детального і комплексного 
дослідження території.

Великого значення в процесі комплексного 
(інтегрального) оцінювання території набуває ви-
вчення просторової неоднорідності морфологіч-
них, морфометричних, генетичних характеристик 
рельєфу, властивостей рельєфоутворювальних від-
кладів різних типів, інтенсивності прояву небез-
печних екзогенних, ендогенних, природно-антро-
погенних (природно-техногенних) процесів.

Особливості просторового розподілу головних 
параметрів експонованого та похованого рельєфу 
і показників інтенсивності геологічних і геомор-
фологічних процесів тісно пов’язані  з морфо-
структурно-неотектонічними умовами, динамікою 
тектонічних структур в історичному минулому і 
на сучасному етапі, що проявляється у рельєфі та 
інтенсивності рельєфоутворювальних екзогенних 
процесів.

Неотектонічна та сучасна динаміка площових 
і лінійних морфоструктур, крім визначення 
просторових закономірностей та диференціації 
інтенсивності прояву екстремальних процесів, 
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впливає на локалізацію і шляхи транспортування 
забруднюючих речовин, зумовлює формування та-
ких рис геолого-геоморфологічного середовища, 
які визначають його сприятливість (або несприят-
ливість) для різних видів господарської діяльності 
(промислового, житлового будівництва, сільсько-
господарського використання тощо). 

Лінійні морфоструктури, активність яких під-
тверджується на новітньому і, особливо, на сучас-
ному етапах, розглядаються як істотний обмежу-
вальний фактор для господарського використання 
території, особливо у районах з підвищеною сейс-
мічністю. 

Саме тому дані морфоструктурно-неотектоніч-
ного аналізу є важливою складовою регіональних 
екологоспрямованих досліджень, основними зав-
даннями яких є обґрунтування районування тери-
торії за ступенем еколого-геоморфологічної та 
еколого-неогеодинамічної небезпеки та ризику з 
урахуванням: 

• параметрів і динамічних трендів розвитку 
рельєфу; 

• кількісних даних щодо швидкостей повіль-
них сучасних тектонічних рухів земної кори; 

• неотектонічної роздробленості території, 
режиму сучасних тектонічних рухів земної кори 
по розломах (криповий, імпульсний); 

• просторових закономірностей розташуван-
ня активних розломів і вузлів їх перетину; 

• ареалів поширення аномальної активіза-
ції екзогенних процесів, пов’язаних із ділянками 
підвищеної неотектонічної і сучасної тектонічної 
активності, що підтверджується високими показ-
никами градієнтів швидкостей вертикальних і го-
ризонтальних рухів земної кори.

Інтегральна оцінка еколого-геоморфологічних 
і еколого-неогеодинамічних умов території

Особливе місце в процесі регіональних і галу-
зевих досліджень займають питання інтегральної 
оцінки еколого-геоморфологічних та еколого-нео-
геодинамічних умов території, що є важливим при 
обґрунтуванні територіального планування, з ура-
хуванням безпечного функціонування житлових, 
промислових, гідротехнічних, транспортних об’єк-
тів будівництва, вирішенні екологічних проблем 
при пошуках і розробці родовищ корисних копа-
лин тощо. 

При таких дослідженнях, крім загальних 
геоморфологічних і неогеодинамічних характерис-
тик, обов’язково відображається спеціальна інфор-
мація щодо:

• геолого-геоморфологічних умов, які ліміту-
ють (обмежують) просторову організацію існую-
чих і проектованих господарських об’єктів;

• факторів, що зумовлюють або можуть потен-
ційно впливати на дестабілізацію функціонування 
господарських об’єктів, або їх руйнування;

• оцінки ступеня потенційного ризику виник-
нення надзвичайних ситуацій, небезпечних для 
життєдіяльності населення.

Залежно від масштабів при проведенні еколо-
го-геоморфологічних і еколого-геодинамічних дос-
ліджень враховують дані щодо гіпсометричних 
характеристик рельєфу, вертикального, горизон-
тального та інтегрального показників його роз-
членованості, генезису, віку, особливостей літоло-
гічного складу рельєфоутворювальних відкладів, 
парагенетичних комбінацій та інтенсивності про-
явів сучасних рельєфоутворювальних ендогенних, 
екзогенних і природно-антропогенних процесів.

Особлива увага надається характеристиці лі-
мітуючих геоморфологічних і неогеодинамічних 
умов при різних видах господарської діяльності, в 
результаті якої перетворюється існуючий та ство-
рюється новий (антропогенний) рельєф, форму-
ються нові внутрішні й зовнішні зв’язки у межах 
природно-антропогенних геоморфосистем різних 
типів. Важливе значення надається оцінці ступеня 
сприятливості антропогенного освоєння території 
для різних видів природокористування, а також 
обґрунтуванню виявлення й картографування зон 
геоморфологічного та неогеодинамічного ризику. 

Підкреслимо, що при дослідженні геоморфо-
логічних небезпек ризиків виникнення надзвичай-
них ситуацій особливої уваги потребує оцінюван-
ня стійкості рельєфу в різних геоморфодинаміч-
них умовах. 

За нашими даними на території України залеж-
но від ступеня трансформації (деструкції) рельєфу 
можна виділити: 

•	 дуже динамічно нестійкий рельєф з висо-
ким енергетичним потенціалом, високою активніс-
тю літодинамічних потоків, аномально підвище-
ною частотою прояву катастрофічних екзогенних 
рельєфоутворювальних процесів, максимальни-
ми показниками потужності екзогенно активного 
шару (денудаційно-тектонічний та структурно-де-
нудаційний рельєф у межах орогенів);

•	 динамічно нестійкий рельєф з високою 
активністю небезпечних екзогенних рельєфоутво-
рювальних процесів, високими показниками по-
тужності екзогенно активного шару, домінуванням 
деструктивних екзогенних процесів над акумуля-
тивними (структурно-денудаційний рельєф у ме-
жах рівнинно-платформних морфоструктур); 

•	 умовно нестійкий рельєф з достатньо 
високим енергетичним потенціалом, відносно 
менш значним поширенням й меншою активністю 
деструктивних екзогенних процесів (пластово-
денудаційний рельєф рівнин і горбогір’їв у межах 
рівнинно-платформних морфоструктур). 

•	 умовно стійкий рельєф, що характеризуєть-
ся високим ступенем збереженості морфологічної 
структури, переважанням акумулятивних екзоген-
них процесів (пластово-акумулятивний рельєф у 
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межах рівнинно-платформних морфоструктур) [18].
Визначальну роль при дослідженні небезпек 

і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій 
має характеристика сучасних геоморфологічних 
режимів, обстановок, парагенетичних комплексів 
сучасних рельєфоутворювальних процесів.

В Україні у контексті потенційної можливості 
прояву небезпечних процесів і виникнення над-
звичайних ситуацій найбільш небезпечними є 
території, де проявляються дуже інтенсивні та ін-
тенсивні деструктивні екзогенні процеси в умовах 
стійких активних сучасних піднять і підвищеної 
сейсмічності (гірські системи Українських Карпат 
і Криму, структурно-денудаційні та денудаційні 
височини платформної частини, а також території 
поширення інтенсивних деструктивних екзоген-
них процесів в умовах прояву сучасних коливаль-
них, або переривчастих рухів земної кори (підви-
щені денудаційні рівнини платформної частини 
України).

У зв’язку з цим особливого значення набуває об-
ґрунтування концептуальних засад спеціалізова-
них досліджень і картографування з метою визна-
чення та оцінки еколого-геоморфологічної напру-
женості території. 

Досвід проведення досліджень з оцінювання 
геоморфологічної напруженості у високоактивних 
регіонах гірських систем Анд, Далекого Сходу 
Росії та інших регіонів [5] показав, що однією з 
нагальних сучасних проблем є необхідність удос-
коналення методичного інструментарію щодо 
вивчення та картографування еколого-геоморфо-
логічної напруженості, особливо стосовно рів-
нинних територій з інтенсивною антропогенною 
трансформацією природного рельєфу.

Відомо, що при різних видах господарського 
використання території перелік вимог щодо враху-
вання геолого-геоморфологічних і неогеодина-
мічних критеріїв оцінки антропогенної транс-
формованості значно відрізняються.

Так, еколого-геоморфологічні дослідження та 
картографування урбанізованих територій перед-
бачають проведення поглибленого аналізу ділянок 
стійких і нестійких до певних видів будівельних 
навантажень з відображенням особливостей будо-
ви і розподілу потужностей рельєфоутворюваль-
них відкладів, в тому числі техногенних, кількіс-
них параметрів сприятливих і несприятливих для 
будівництва типів і форм видимого і похованого 
рельєфу, активних природних і природно-антро-
погенних процесів, у т.ч. сучасних екзогенних, а 
також повільних і швидких (сейсмічних) тектоніч-
них рухів земної кори, яких зазнають активні лі-
нійні й площові морфоструктури тощо.

При дослідженні рельєфу для цілей гідротех-
нічного будівництва головна увага акцентується 
на виділенні лімітуючих для здійснення такого бу-

дівництва ділянок звуження річкових долин (при 
проектуванні гребель) та їх розширень (при проек-
туванні водосховищ), вивченні інтенсивності еро-
зійних і акумулятивних процесів у руслах, схило-
вих процесів, процесів затоплення та підтоплення 
прилеглих територій.

Досить широким є перелік лімітуючих умов для 
будівництва автомобільних шляхів, залізниць, про-
дуктопроводів, каналів та інших лінійних споруд. 
Особливу увагу приділяють картографуванню ді-
лянок локалізації зсувів, обвалів, ерозійних, абра-
зійних, карстових, еолових, суфозійно-просадко-
вих форм, динамічно активних русел і заплав, про-
лювіальних конусів виносу тощо.

При дослідженні й картографуванні районів від-
критого видобування корисних копалин важливо 
показати території з локалізацією деструктивних 
антропогенних форм рельєфу, а також епігенетич-
них процесів (ерозійних, абразійних, карстових, 
сейсмічних, з підвищеними швидкостями сучас-
них повільних тектонічних рухів), з невеликими 
глибинами залягання підземних вод, які в процесі 
спорудження техногенних об’єктів (терикони, від-
вали, хвостосховища) можуть бути істотно забруд-
нені і стануть непридатними для використання, ра-
йонів з підвищеними показниками фільтраційної 
проникності осадових порід різного літологічного 
складу тощо.

Вивчення та картографування перерахованих 
вище лімітуючих умов для різних видів господар-
ського використання територій є необхідним при 
обґрунтуванні загального висновку про сприятли-
вість або несприятливість їх використання, оцінки 
еколого-геоморфологічних умов, визначення по-
тенційних загроз активізації небезпечних процесів.

Не менш важливим є врахування інформації 
про діючі й передбачувані дестабілізуючі чинники, 
з якими вже пов’язані, або можуть бути пов’язані 
прояви небезпечних процесів і негативних наслід-
ків у сформованому природно-антропогенному 
просторі. Серед них одне з пріоритетних місць зай-
мають небезпечні сучасні геодинамічні та неогео-
динамічні процеси, з якими пов’язані виникнення 
деформацій, зон деструкцій, активізації небезпеч-
них екзогенних процесів, порушення функціону-
вання або навіть руйнування природно-антропо-
генних геоморфосистем [2,8,10-12,18 та ін.].

Вищенаведене свідчить про необхідність зва-
женого використання дуже різноманітної інфор-
мації про стан і лімітуючі властивості природних 
геоморфосистем, характер та глибину техногенної 
трансформації цих геоморфосистем, формування 
похідних природно-антропогенних геоморфосис-
тем і процесів, оцінювання потенційних можливо-
стей виникнення недзвичайних ситуацій внаслідок 
поєднаної дії екстремальних процесів в умовах ви-
сокого антропогенного навантаження.
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Така інформація є базовою для визначення еко-
лого-геоморфодинамічної напруженості території, 
оцінки умов виникнення ризиків надзвичайних си-
туацій та районування території за ймовірністю їх 
реалізації.

З урахуванням регіональних особливостей на 
території України виділяють небезпечний, критич-
ний, катастрофічний рівні прояву екстремальних 
геоморфологічних процесів [18].

При оцінці потенційної ймовірності прояву 
екстремальних процесів у контексті екологічного 
ризику доцільним є виділення трьох категорій тери-
торій в Україні  - з високим, помірним і незначним 
ризиком прояву екстремальних процесів.

Високий ступінь ризику прояву цих проце-
сів властивий для територій з великим техноген-
ним навантаженням і катастрофічним характером 
природних процесів. Він найчастіше спостеріга-
ється в межах зсувонебезпечних ділянок на тери-
торіях промислово-міських агломерацій, в районах 
катастрофічних проявів техногенно зумовленого 
карсту та просадкових процесів у гірничопромис-
лових районах, в селенебезпечних районах, у ме-
жах територій вірогідного підтоплення, затоплен-
ня, в районах проявів сейсмічності силою 6-7 балів 
і вище, а також на ділянках з аномально підвище-
ними показниками середніх градієнтів швидкостей 
сучасних тектонічних рухів земної кори, які спо-
стерігаються в зонах неотектонічно активних 
розломів.

Найбільш вразливими щодо формування небез-
пек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій 
є території, де спостерігається складне поєднання 
дестабілізаційних небезпечних процесів і лімітую-
чих геолого-геоморфологічних умов, завдяки чому 
проявляються негативні наслідки, що свідчить про 
високий рівень еколого-геоморфодинамічної на-
пруженості.

Для оцінювання регіональних умов виникнен-
ня небезпек і ризиків надзвичайних ситуацій 
необхідне:

•	проведення інвентаризації проявів небезпеч-
них і екстремальних (катастрофічних) процесів, їх 
повторюваності в часі у конкретних геолого-гео-
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