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У відповідності із європейськими (Директива ЄС 1999/31/ЄС) і українським (ДБН В.2.4-
2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування») нормами, у 
рекультивації земель після закриття полігонів ТПВ виділяють два етапи: технічний і 
біологічний. У проведенні технічної рекультивації необхідною операцією є створення укосу. 
Нормативний кут укосу в залежності від цільового використання повинен складати від 2о до 
18о. Створення такого укосу в багатьох випадках унеможливлюється розміщенням у зоні 
впливу сміттєзвалищ ставків – накопичувачів фільтратів. Ці фільтрати перед проведенням 
технічної рекультивації необхідно очистити і відвести із зони рекультивації, а ставки 
осушити. Тому очищення накопичених фільтратів на нашу думку є невід’ємною операцією в 
технології загальної рекультивації сміттєзвалища. Для очищення фільтратів раціональним є 
використання методу аеробного біологічного очищення в аерованих лагунах. В подальшому 
технічна рекультивація проводиться технічними методами і засобами, застосування для неї 
біологічних методів уявити складно.  

Проведення етапу біологічної рекультивації майже в цілому основується на 
використанні біологічних методів. Ефективність застосування біологічних методів 
перевіряється головним чином методом біоіндикації. До таких операцій відноситься 
створення родючого шару із використанням різного виду технологічних відходів (осади 
стічних вод, компости різного складу, порода териконів, органовмісні відходи різного 
генезису і т.п.), створення добрив пролонгованої дії, які б забезпечували родючість отриманих 
субстратів, створення технологій мікроклонального розмноження для окремих генотипів 
рослин, які можуть застосовуватись для заліснення рекультивованих територій, активація 
ростових процесів. Нами проводились комплексні дослідження ефективності застосування 
біологічних методів у рекультивації полігонів ТПВ. 

В результаті модельних лабораторних досліджень біологічного аеробного очищення 
фільтратів полігонів ТПВ в аерованих лагунах встановлено оптимальні параметри реалізації 
біологічного очищення фільтратів типових українських полігонів та звалищ ТПВ, які залежать 
від типу полігону і віку фільтратів. 

Встановлено, що у випадку використання капсульованих мінеральних добрив відпадає 
необхідність у проведенні операцій додаткового внесення добрив, а забруднення довкілля 
залишковими, незасвоєними рослинами добривами зменшується майже в 4 рази. Дослідно-
промислові випробування технології застосування капсульованого добрива на продуктивність 
пажитниці багатоукісної сорту Жайвір підтвердили підвищення виходу насіння з одиниці площі. 
Встановлена тенденція до зростання схожості одержаного насіння та маси 1000 насінин. 

Практичні рекомендації щодо розмноження in vitro декоративних покритонасінних 
деревних видів рослин (плюсових дерев бука лісового Fagus sylvatica L., липи серцелистої Тіlia 
cordata Mill., багряника японського Cercidiphyllum japonicum Sieb.et Zucc.) можуть бути 
використані для заліснення в процесі біологічної рекультивації. 

mailto:myroslav.mal@gmail.com
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АНАЛІЗ ЯКІСНОГО СТАНУ ПО РУСЛУ РІЧКИ РАТА 
 

1 Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська 
політехніка», м. Львів, вул. С. Бандери, 12, olena.y.holodovska@lpnu.ua 

2 Інститут архітектури та дизайну  Національного університету «Львівська політехніка»,  
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, khrystyna.holodovska.ar.2019@lpnu.ua 

 
Річка Рата протікає в мальовничих берегах, з безліччю поворотів і різноманітних 

нескладних перешкод у вигляді лежачих у воді дерев, свай та зруйнованих старих мостів, 
різких поворотів з прижимами. Течія Рати надзвичайно повільна, тому на її дні 
відкладається багато наносного матеріалу. 

Якість води в Раті формується під впливом природних та антропогенних чинників, 
до яких відноситься і надходження стічних вод від м. Рава-Руська, Жовква, В. Мости та 
промислових підприємств, розташованих на притоках річки. Моніторинг якісного стану 
поверхневих вод в басейні р. Рата у 2020 року здійснювався по 6-ти затверджених створах. 

Встановлено що якість води верхньої частини ріки Рата характеризується як «добра» 
і «задовільна», а ле в загальному її характеризують, як «погана» і «дуже погана. Це 
пов'язано із надходженням забруднюючих речовин з такими притоками як р. Мощана, р. 
Болотня і р. Свиня. 

Негативний вплив забруднень, які надходять в річку Рата, спостерігається у 
першому створі після виходу річки Рата з м. Рава-Руської. Тоді якість води покращується 
внаслідок більш сприятливих умов для протікання процесів біологічного самоочищення 
води. Цьому сприяють як більш високий рівень розвитку угруповань рослинних і 
тваринних організмів, які забезпечують самоочисну здатність екосистеми водосховища, 
так і фактор розведення забруднюючих речовин у значному об'ємі водних мас. Тому на 
цій ділянці якість води характеризується як «задовільна». 

Забруднення басейну Рата відбувається внаслідок скидання неочищених 
господарсько-побутових стічних вод за рахунок неефективної роботи очисних споруд 
каналізації в містах області, або їх недостатньої потужності. 

Неефективно працюють очисні споруди в м. Рава-Руська, м. Жовква, м. Великі 
Мости, частина м. Червонограда, м. Соснівка, с. Гірник.  

Розглянемо конкретніше. У пункті с. Сілець вода чиста: БСК5 – 2,24 мг/л; азот 
амонійний – 0,279 мг/л; розчинений кисень – 7,6 мг/л, висока прозорість. 

Перше забруднення органічними речовинами по БСК та азоту амонійному 
фіксуються нижче по течії в районі м. Великі Мости: підвищується біологічне споживання 
кисню майже в 1,5 рази, завислі речовини – в 2 рази, азот амонійний – в 2,5 рази. 
Знижується розчинений кисень. Причиною є річка Свиня – притока р. Рати, яка впадає в 
цьому районі. Очисні споруди перевантажені, потребують реконструкції. 

Великої шкоди басейну Рати завдає сама річка, яка додатково вносить в ріку до 
15120 тис.м3/рік забруднених стоків м. Рави-Руської. Тому упродовж десятків кілометрів 
до створу 0,5 км нижче м. Рави-Руської якість води негативна для будь-яких потреб. 

В поверхневих водах басейну Рата також спостерігаються перевищення по вмісту 
важких металів (залізу загальному, марганцю). Радіаційний моніторинг у 2019 року в 
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басейні Рата проводився на 3-х пунктах моніторингу. Вміст радіонуклідів в поверхневих 
водах Рати був нижчим допустимих рівнів (Cs-137 – 0,29 – 2,0 пікокюрі/л, Sr-90 – 0,17 – 
0,26 пікокюрі/л). 

На основі даних моніторингу був проведений аналіз якості води для басейну 
Західного Бугу, який є наведений у таблиці. 

Таблиця 1. 
Результати процесу оцінки стану ділянок Рати 
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Фізичні параметри є ризик є ризик низький 
ризик є ризик нема 

ризику 
низький 
ризик 

Кисневий режим є ризик є ризик є ризик низький 
ризик 

нема 
ризику 

низький 
ризик 

Поживні речовини 
(біогенні) є ризик є ризик є ризик є ризик є ризик низький 

ризик 

Важкі метали є ризик є ризик є ризик є ризик є ризик немає 
ризику 

Органічні з’єднання є ризик низький 
ризик 

низький 
ризик 

низький 
ризик 

низький 
ризик 

низький 
ризик 

Пестициди є ризик низький 
ризик 

низький 
ризик є ризик є ризик низький 

ризик 
Мікробіологічні 
показники є ризик є ризик низький 

ризик 
низький 
ризик є ризик низький 

ризик 
 

Для покращення якості поверхневої води р. Рати вважаємо за необхідне: провести 
реконструкцію наявних, чи будівництво нових очисних споруд, особливо на 
підприємствах, що розміщені на притоках; контроль та повне припинення неочищених 
скидів побутових вод приватними господарствами; дотримання чинного законодавства у 
галузі охорони водних об’єктів та природного середовища загалом. 

 
Список використаних джерел 
[1]. Голодовська О. Я., Мельник К. Якість поверхневих вод у басейні Західного Бугу / SDEV‘2018: 
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каналізаційних очисних спорудах Львова стоків на якість води Західного Бугу / Водопостачання та 
водовідведення: проектування, будова, експлуатація, моніторинг: Матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. 
конф. 18-19 жовтня 2017р. Львів: НУ ЛП, 2017. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК І АТМОСФЕРА 
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Інститут, який є організатором проведення симпозиуму, носить назву «Інститут 

сталого розвитку». Це поняття досліджується різними інституціями та висвітлюється 
засобами масової інформації. Сталий розвиток означає бути сприятливим для задоволення 
матеріальних, культурних та духовних потреб суспільства. Разом з цим, стійкий сталий 
розвиток повинен бути екологічно стійким, що означає здатність підтримування 
життєздатності своїх екосистем. Стійкий розвиток передбачає інтеграцію економічних, 
соціальних та екологічних завдань.  

Предметом даного дослідження є забезпечення екологічної безпеки економічного 
розвитку та удосконалення методів захисту навколишнього середовища. Екологічна 
стратегія України входить в усі складові частини сталого розвитку та підкріплюється 
всіма офіційними документами. Серед основних компонентів довкілля виступає 
атмосфера – повітряна оболонка Землі, що володіє такими властивостями, які дають 
можливість функціонувати та розвиватись живим організмам. 

Ми часто не задумуємось над тим, яку роль у нашому житті відіграє цей безмежний 
повітряний океан, званий атмосферою. У Сонячній системі лише планета Земля володіє 
таким складом та властивостями, які дозволяють функціонувати та розвиватись живим 
організмам. Але не лише ці властивості використовуються людством. Воно використовує 
атмосферу безкоштовно і для інших цілей. Нижче наведено приклади використання 
атмосфери. 

Атмосфера виступає як реактор хіміко-біологічний. За допомогою атмосфери 
протікає реакція фотосинтезу, внаслідок якої діоксид вуглецю з повітря взаємодіє з водою 
під впливом сонячного випромінювання, яке проходить через атмосферу, з утворенням 
біомаси та виділенням кисню 

QOOHCCOOH h ++→+ 2612622 666 ν  
Як приклад хімічного процесу,  є реакції утворення в атмосфері озону 
1) Атмосферу можемо назвати термостатом Землі. Ця її властивість полягає у тому, 

середньорічна  температура нашої планети складає приблизно +150С. Парниковий ефект 
збільшує цю температуру і наслідки її зростання викликають занепокоєння у світовій 
спільноті. Природна безкоштовна сировина. Кисень повітря використовується у 
теплоенергетиці під час спалювання палива, у двигунах внутрішнього згорання, у хімічній 
та інших галузях промисловості. Азот є сировиною для виробництва азотних мінеральних 
добрив. Аргон застосовується в електронній промисловості. Озон використовується для 
знезараження шкідливих мікроорганізмів.  

2) Атмосфера приймає участь у кругообігу води у природі, причому завдяки 
випаровуванню води з світового океану та поверхні планети до атмосфери надходить 
водяна пара, яка конденсуючись та випадаючи, є джерелом прісної води.  

3) Атмосфера охороняє живі організми від негативного випромінювання 
(рентгенівського, ультрафіолетового, космічного). 

mailto:jgumnitsky@ukr.net
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4) Атмосфера використовується як транспортна артерія, причому транспортні засоби 
(літаки, вертольоти, космічні кораблі) є найшвидшим видом.  

5) Через атмосферу здійснюється радіо, телевізійний та мобільний зв'язок. Це має 
місце у частині атмосфери, що називається іоносферою.  

6) Атмосфера формує погоду на нашій планеті, визначає кліматичні умови. Від 
кліматичних умов залежить розвиток сільськогосподарського виробництва.  

7) Розвиток туризму. 
8) Атмосфера разом із іншими складовими нашої планети Землі творить пейзаж і є 

джерелом натхнення письменників, художників, композиторів, архітекторів, інших 
творчих людей. 

9) Через атмосферу здійснюється зв'язок нашої планети з космосом.  
Атмосфера та пов’язані з нею екологічні проблеми 
З атмосферою пов’язані як позитивні, так і негативні проблеми. Деякі з цих проблем 

можуть виступати одночасно і позитивно і негативно. 
1) Зміни клімату нашої планети. Зміни особливо відчутні в останні десятиліття і 

пов’язані із забрудненнями атмосфери. 
2) Глобальні забруднення атмосфери: парниковий ефект; руйнування озонового 

шару; виникнення в атмосфері та випадання кислих дощів. 
3) Локальні забруднення атмосфери. Напр., забруднення атмосфери у регіоні 

Донбасу значно перевищує їх у порівнянні з районом Карпат. 
4) Будова поселень на  екологічно чистих територіях, визначення теренів для 

відпочинку і оздоровлення, будівництва санаторіїв. 
5) Зміни випромінювання Сонця. У одних випадках зменшення сонячної інсоляції 

через пилові забруднення атмосфери, в інших випадках через руйнування озонового шару 
зростає інтенсивність ультрафіолетового випромінювання. 6) Виникнення природних 
катастроф (штормів, ураганів,  тайфунів, повеней тощо) через циклональну діяльність та 
атмосферні фронти. 

7) Перенесення забруднень на великі території не лише у границях держави, але і до 
інших держав (трансграничні перенесення). Перенесення забруднень пов’язане з 
напрямом та швидкістю вітру. 

8) Математичне моделювання дозволяє прогнозувати розповсюдження забруднень 
через атмосферу та здійснити  інформаційне попередження населення  про можливу 
небезпеку. 

9) Сучасні засоби дозволяють штучно викликати опади дощу або з метою 
зволоження грунту, або для уникнення катастрофічних явищ. 

10) Атмосфера надає можливість створення нетрадиційних  джерел енергії 
(сонячної, вітрової). 

11) З атмосферою можуть бути пов’язані військові та терористичні небезпеки 
(атомна енергетика, атомна зброя, отруйні гази, бактеріальне забруднення).  
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Забрудення атмосфери повітряними суднами під час їх експлуатації призводить до 

техногенного навантаження на природне середовище та здоров’я людини. 
Вплив гелікоптерів на атмосферу визначається рівнем його забруднення, внаслідок 

викиду шкідливих речовин з відпрацьованими газами авіаційних двигунів та емісією 
легких нафтопродуктів з паливних баків гелікоптерів. 

Найбільший негативний вплив відчувається в аеропортах, злітно-посадкових 
майданчиках. Повітряні судна під час польоту переміщуються з одного аеропорту в 
інший, і атмосфера забруднюється в глобальних масштабах, тобто значне забруднення має 
місце як у зонах аеропортів, так і на трасах польоту. Причому, якщо на трасах польоту 
небезпека від цього забруднення невелика (польоти гелікоптерів на великій висоті та з 
великою швидкістю обумовлюють розсіювання продуктів згоряння у верхніх шарах 
атмосфери і на великих територіях, що знижує ступінь їх впливу на живі організми), то в 
зоні аеропорту не рахуватися з таким забрудненням не можна. 

Гази в атмосферне повітря викидають сопла й вихлопні патрубки двигунів, що 
визначається терміном «емісія авіаційних двигунів». Гази, що утворилися внаслідок 
роботи двигунів авіаційного транспорту, становлять 87% усіх викидів цивільної 
авіації, які включають також викиди спецавтотранспорту та стаціонарних джерел. 

Найбільш несприятливими режимами роботи є малі швидкості й «холостий хід» 
двигуна, коли в атмосферу викидаються забруднюючі речовини в кількостях, що значно 
перевищують викид на крейсерських режимах. 

Під час зльоту гелікоптера приблизно 50% викидів у вигляді мікрочастинок, серед 
яких – багато важких металів, одразу розсіюється на прилеглих до аеропорту територіях. 
Інша частина протягом декількох годин знаходиться в повітрі у вигляді аерозолів, а потім 
також осідає на ґрунт [1]. 

Кожний розроблений двигун (для гелікоптерів) перед запуском у серійне 
виробництво проходить серію випробувань (сертифікацію), серед яких є дослідження на 
екологічну безпеку, тому Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) розробила 
жорсткі норми на емісію авіаційних двигунів. 

З метою створення єдиного підходу до нормування викидів забруднюючих речовин, 
IKAO було введено поняття стандартного злітно-посадкового циклу, який включає всі 
операції гелікоптера з моменту запуску двигунів до набору висоти, а також з моменту 
заходу на посадку до зупинки двигуна після посадки гелікоптера.  

Найбільш тривалим і шкідливим з екологічної точки зору є режим малого газу 
(відносна тяга становить 3...9 % від її максимального значення) [2].  

Тому, забруднення в зоні аеропорту є більшим (на маршруті значення відносної тяги 
коливається в межах 0.6-0.8). Крім того, локальне забруднення приземного шару повітря в 
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зоні аеропорту, де працює багато людей, є більш концентрованим і стійким, ніж загальне 
забруднення верхніх шарів тропосфери на маршруті польоту, оскільки робота двигунів є 
стабільною на великих швидкостях, а забруднюючі речовини швидко розсіюються [3]. 

Тому розрахунок емісії авіаційними двигунами в зоні аеропорту є найважливішим і 
йому слід приділити більше уваги. І саме ці фактори слід враховувати під час будівництва 
нових або розширення існуючих аеропортів у безпосередній близькості до населених 
пунктів, а також враховувати ці фактори забудовниками у своїх планах будівництва у 
безпосередній близькості до території аеропорту [2]. 

Запобігання втратам нафтопродуктів з паливних баків гелікоптерів – є одним із 
важливих напрямів підвищення екологічної безпеки під час їх експлуатації. А саме під час 
експлуатації гелікоптера та заправки пальним відбувається процес випаровування паливно-
мастильних матеріалів, що супроводжується втратою цінних вуглеводнів, потраплянням 
токсичних та канцерогенних речовин у навколишнє середовище. Втрата легких фракцій 
нафтопродукту, у першу чергу, негативно впливає на зміну їх якості, по-друге, випаровування 
призводить до безповоротних кількісних втрат цінної нафтової сировини.  

Основною причиною втрат палив з паливних баків гелікоптерів є випаровування 
внаслідок великих і малих «дихань». 

Велика частина викидів у вигляді випаровування виділяється із системи живлення 
паливом (баків, систем впорскування і паливопроводів), якими оснащені гелікоптери. 

Нижче перераховані найбільші джерела викидів у вигляді випаровування під час 
експлуатації гелікоптерів: втрати через дихальний клапан паливного бака; втрати від 
великих «дихань» із горловини паливного бака гелікоптера, що відбуваються під час 
заправки їх пально-роздавальними колонками; підтікання та витік палива [1]. 

Але існують сучасні технології вловлювання пари вуглеводнів з паливних баків 
гелікоптерів, а саме: спосіб закривання клапана бака у відповідь на витік у двох паливній 
системі подачі палива; установка невеликих бортових каністр з активованим вугіллям; 
вловлювання пари нафтопродукту із бака гелікоптера, система вентиляції паливного бака; 
система централізованого впорскування; система вловлювання паливних випаровувань; 
паливний бак гелікоптера з установкою вловлювання пари і пристроєм для зливу води; 
система впорскування зі зворотнім зв’язком; система вловлювання парів нафтопродуктів з 
розділенням пароповітряної суміші на мембранах; модернізований заправочний пістолет; 
система вловлювання парів авіаційного палива з наступним накопиченням їх в 
адсорберах, що містять поверхнево-активні речовини [3]. 

Отже, можемо зробити висновок, що існуючі технології запобігання випаровування 
вуглеводнів з паливних баків гелікоптерів – є одним із важливих напрямів підвищення 
екологічної безпеки під час їх експлуатації . 
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Сьогодні одним з основних джерел забруднення атмосфери є транспорт. Авіація хоч 

і значно (приблизно в 15 разів) поступається автомобільному транспорту по кількості 
викидів в повітря забруднюючих речовин, проте щодня завдає впливу на екологію 
верхньої тропосфери і нижньої стратосфери. Особливість полягає в тому, що авіація 
впливає на якість повітря на локальному, регіональному і глобальному рівні, на відміну 
від інших видів транспорту. 

Результати здійсненого аналізу показують, що повітряні судна цивільної та 
військової авіації шкідливо впливають на екологічний стан аеродромних і 
приаеродромних територій. Результатом впливу авіації на навколишнє середовище є 
забруднення атмосфери продуктами згоряння авіаційного, автомобільного та інших видів 
палива, забруднення ґрунтів і підземних вод паливно-мастильними матеріалами (аварійні 
зливи палива з літаків, протоки під час заправки та ін.), акустичне забруднення і ряд 
інших чинників.  

Для захисту навколишнього середовища Міжнародною організацією цивільної 
авіації (ІКАО) були введені певні обмеження на шумове забруднення від літаків і емісію 
(викиди) шкідливих речовин від авіаційних двигунів. Міжнародні стандарти по екології 
цивільних літаків існують у вигляді тому I «Авіаційний шум» і тому II «Емісія авіаційних 
двигунів» Додатки 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.  

Відомо, що авіаційний шум – найбільш хвилюючий фактор негативного відношення 
до авіації населення на територіях, що живуть неподалік аеропортів. Під вплив шуму 
потрапляє велике число громадян, що проживають поблизу аеропортів, а також 
працівники авіаційної сфери і пасажири. Авіаційний шум негативно впливає на здоров’я 
людей (зниження або втрата слуху, стрес, погіршення концентрації уваги, головні болі).  

Політика ІКАО з питань авіаційного акустичного забруднення передбачає низку 
заходів щодо пом’якшення шумового забруднення: впровадження технологій зниження 
шуму, організація розкладу рейсів (заборона на польоти в нічний час), жорсткість 
стандартів по шуму для існуючого парку літаків і розробку стандартів для нових моделей 
повітряних суден (ПС). Сьогодні розробляються кардинально нові конструкції ПС і 
концепції двигунів. Виробники літаків стараються працювати так, щоб їх продукція 
відповідала найвищим вимогам екологічних стандартів.  

Якість повітря в аеропортах. Зацікавленність питанням щодо забруднення повітря в 
аеропортах почала зростати з початку 1970-х років, відколи збільшилась кількість 
комерційних перевезень з використанням турбогвинтових літаків. Хімічне забруднення 
атмосфери в аеропортах представлено такими хімічними сполуками як оксиди вуглецю 
(СО, СО2), азоту (NOх), сірки (SOx), вуглеводнями (НС) і зваженими частинками, що 
виділяються у ході роботи двигунів і спалювання авіаційного палива. Джерела емісій, які 
пов’язані з авіацією, можуть швидко поширюватися в атмосфері та приводити до 
забруднення повітря в близьких до аеропортів населених пунктах.  
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Українські та міжнародні програми моніторингу якості повітря постійно вимагають 
від відповідальних авіаційних і урядових організацій здійсюнювати контроль якості 
повітря поблизу аеропортів. Особливу увагу також приділяють впливу авіації на 
навколишнє середовище, якість води, створення відходів, і впливу на локальний 
екологічний стан поблизу аеропортів (особливо запобігання витоку палива). За останні 
десятиліття досягнуто значних успіхів в питанні скорочення емісій в зв’язку з 
підвищенням екологічності авіаційного пального (часткову заміну гасу на скраплений 
природний газ або біопаливо) і технічними удосконаленнями авіаційних двигунів 
(збільшенням їх ефективності та зменшення споживання палива). 

Особливу увагу серед викидів, що утворюються в результаті спалювання авіаційного 
палива займають парникові гази, викиди яких можуть впливати на процес глобального 
потепління. Для їх скорочення у авіакомпаній є два варіанти вирішення проблеми: 

1) Збільшення паливної ефективності (питомої витрати палива); 
2) Використання альтернативного палива: синтетичного палива з кам’яного вугілля, 

природного газу або біомаси. Природнє паливо не містить сірку і ароматичні вуглеводні, 
що значно скорочує емісії летких аерозолів і хмарних ядерконденсації, зменшуючи таким 
способом вплив на радіаційний баланс. 

Вчені також прогнозують, що повний перехід на біопаливо може призвести до 
поступового знищення тропічних лісів і зростання вартості на продукти харчування. 
Окрім цього, при його застосуванні в довгостроковій перспективі не доведений факт 
зменшення викидів СО2. Проте біопаливо для авіаційних потреб вже виготовляється в 
США, Великобританії, Німеччині, Франції, Фінляндії. До 2020 року Китай, який 
налагодив виробництво палива з пальмової олії, також має намір довести частку біопалива 
до однієї третини від пального, яке використовує авіація. 

Авіація має власні відмінні від інших видів транспорту особливості щодо хімічного 
впливу на атмосферу. 

Однією з таких особливостей є специфічна структура викидів відпрацьованих газів 
газотурбінних двигунів. Справа в тому, що вміст токсичних складових у продуктах 
згоряння значно залежить від режиму роботи двигуна. Так на знижених режимах (руління, 
захід на посадку, холостий хід) для двигуна характерні високі концентрації чадного газу 
та вуглеводнів. А при роботі на режимах, близьких до номінального (зліт, набір висоти, 
режим польоту), значно зростає вміст оксидів азоту, збільшується сумарний викид 
токсичних речовин літаками. 

Незважаючи на те, що авіація, в порівнянні з іншими, є відносно «чистим» видом 
транспорту, її вплив на клімат і екологію може з часом стати відчутним через постійно 
зростаючого повітряного трафіку, що приводить до зростання забруднення в верхніх 
шарах тропосфери. В якості основного інструменту регулювання негативного впливу 
авіації на навколишнє середовище Комітет ІКАО пропонує механізм Глобальних 
ринкових заходів. Тому необхідно впровадження в авіаційній галузі нових технологій, які 
сприятимуть зниженню екологічного навантаження повітряного транспорту на 
навколишнє середовище, очевидна. 
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Серед основних традиційних способів виробництва оцтової кислоти  залишаються 

технології, які базуються на окисненні ацетальдегіду в присутності різноманітних 
каталітичних систем. Одним із традиційних способів одержання оцтової кислоти є 
каталітичне окиснення ацетальдегіду киснем в присутності ацетату Мn, дана технологія є 
простою в апаратурному оформленні, реакційний вузол та система виділення товарної 
оцтової кислоти малогабаритна, оскільки технологічний процес відбувається у рідкій фазі 
та в умовах підвищеного тиску. Дана технологія характеризується тим, що має суттєву 
перевагу у порівнянні із іншими подібними процесами відносно малими енергетичними 
затратами на одиницю продукції. Одним із суттєвих недоліків технології є те, що вона не 
відповідає сучасним вимогам щодо екологічних вимог до технологічних процесів. Одна із 
екологічних проблем, які  виникають при застосуванні такого виробництва, пов’язана зі 
значним утворення при окисненні ацетальдегіду побічного продукту реакції окиснення − 
мурашиної кислоти, її вміст в продуктах реакції становить в межах 0,3-0,4 мас.%. 
Мурашина кислота утруднює процес виділення товарної оцтової кислоти, оскільки 
створює азеотроп із товарною оцтовою кислотою. Азеотропна суміш, яка утворюється в 
процесі ректифікації не знаходить практичного застосування і є відходом виробництва, 
тим самим створює екологічні небезпеки для довкілля, при цьому виробництва 
знаходяться у комплексі великих хімічних комбінатів, які на сьогодні є основними 
джерелами забруднення природного середовища.  

Мета нашої роботи удосконалення технології одержання оцтової кислоти 
окисненням ацетальдегіду у рідкій фазі на основі вибору каталітичної системи, яка б 
забезпечила більш високу селективність цільової реакції за оцтовою кислотою, та 
покращення екологічних показників виробництва, зменшення вмісту мурашиної кислоти 
та інших побічних продуктів на стадії окиснення та створення сприятливих умов 
виділення товарної оцтової кислоти на стадії ректифікації. 

В лабораторних умовах проводили окиснення ацетальдегіду киснем в середовищі 
оцтової кислоти, температурні умови реакції відповідали параметрам виробничого 
процесу і знаходились в межах 50-70°С. Досліджена кінетика реакції окиснення 
ацетальдегіду, селективність утворення оцтової кислоти та основного побічного продукту 
мурашиної кислоти, та інших побічних продуктів серед яких виявлено метанол, 
метилацетат, ацетон, та газові продукти СО, СО2. В якості каталізаторів крім 
промислового ацетату Мn, вивчено окиснення в присутності: ацетату Со, ацетату Nі, 
ацетату Fe. Окисник реакції – технічний кисень (вміст О2 не менше 98 мас.%). Вихідна 
концентрація ацетальдегіду відповідала вмісту його у реакційній суміші діючого 
виробничого процесу − 20 мас.%, час реакції повного окиснення ацетальдегіду знаходився 
в межах 30-180 хв, концентрація каталізатора становила 0,1 мас.%. Досліджено 
закономірності перебігу окиснення ацетальдегіду для індивідуальних каталізаторів, та для 
систем, які містили два компоненти у різних співвідношеннях, три компоненти та 
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чотирьох компонентні системи ацетатів Мn:Со:Nі:Fe.  
Результати дослідження реакції окиснення ацетальдегіду у співставних умовах дали 

можливість вибрати оптимальні каталітичні системи для окиснення ацетальдегіду. В 
таблиці 1 наведені характерні результати з окиснення ацетальдегіду в середовищі оцтової 
кислоти при початковій концентрації альдегіду 18% мас. Аналогічні закономірності 
одержані при температурах 500С та 700С. 

Таблиця 1. 

Вміст продуктів в кінцевої реакційній суміші (% мас.) . 
Початкова концентрація ацетальдегіду – 18% мас., час реакції – 180 хвилин, 

температура 650С, розчинник оцтова кислота. 
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W*10+

2, 
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1. Mn 0,1 99,5 0,07 0,28 0,03 0,05 0,03 0,01 0,7 5,0 

2. Co 0,1 98,93 0,01 0,02 0,024 0,07 0,12 0,06 6,6 6,7 

3. Ni 0,1 98,24 0,03 0,12 0,09 0,15 0,2 0,2 8,5 6,8 

4. Fe 0,1 99,23 0,25 0,08 0,135 0,01 0,01 0,02 4,1 6,1 

5. Mn+Fe 0,05+0,05 99,7 0,07 0,11 0,03 0,027 0,003 0,045 0,6 5,9 

6. Co+Fe 0,05+0,05 98,95 0,06 0,04 0,016 0,065 0,013 0,07 7,2 7,2 

7. Ni+Fe 0,05+0,05 98,55 0,24 0,03 0,088 0,11 0,241 0,232 6,4 7,0 

8. 
Mn+Co 

+Ni 

0,033+ 

0,033+ 

0,033 

99,24 0,29 0,04 0,065 0,072 0,022 0,014 5,9 8,0 

9. 
Mn+Co 

+Ni+Fe 

0,025+ 

0,025+ 

0,025+ 

0,025 

99,56 0,19 0,04 0,021 0,05 0,02 0,065 0,8 6,4 

 

Встановлено, що 3-х і 4-х компонентні системи (Мп – Со – Nі), (Мп – Со – Nі – Fe) 
практично одинакові щодо швидкості окиснення, селективності утворення оцтової 
кислоти, мінімальної концентрації мурашиної кислоти, відповідно: 0,1 моль/(л*хв.); 99,5 
відн.%; 0,04 мас.%. Запропонована каталітична система дозволяє зменшити утворення 
мурашиної кислоти, що дає можливість на стадії ректифікації зменшити відходи 
виробництва. Утворення мурашиної кислоти для вибраних нами трьох-, чотирьох 
компонентних систем зменшилось майже на порядок. Однозначно, що зниження кількості 
відходів буде також на порядок менше, оскільки їх кількість пропорційно залежить від 
вмісту мурашиної кислоти в продуктах реакції.  
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Надмірний зріст кількості біогенних речовин та розкладання рослин і тварин у 

водоймі, низька турбулентність, збільшення температури, а як наслідок зменшення вмісту 
розчиненого кисню у воді, зменшення її прозорості призводить до такого явища як 
евтрофікація. В свою чергу післядією евтрофікація є так зване «цвітіння» води – це 
біологічний сигнал неблагополуччя в гідросфері, що потребує негайного вирішування. 

На сьогодні процеси та закономірності зростаючої швидкості розповсюдження 
евтрофікації водойм, є недостатньо вивченими та не існує єдиної установки, 
конструктивні параметри якої зможуть забезпечити оптимальні умови, які сприятимуть 
розведенню промислової риби, як у літній, так і в зимовий період року, а отже це є 
актуальною проблемою сьогодення. 

Процес евтрофікації може бути наслідком людської діяльності – надмірне внесення 
добрив, забруднення стічними водами та ін. Це призводить до порушення процесу 
самоочищення, заростання, тобто, масового розвитку водної рослинності [1]. 

Ціанобактерії (синьо-зелені водорості) – це найпоширеніші та шкідливі прісноводні 
водорості. Найбільш помітним і тривожним аспектом ціанобактерій є розвиток та 
розповсюдження розквіту їх поверхневих та глибоких шарах води у збагаченій 
поживними речовинами прісноводних та солонистих екосистемах.  

Оскільки вони можуть бути токсичними, цвітіння може спричинити серйозні 
наслідки для води, рибних ресурсів, аквакультури, призвести до проблем зі здоров’ям 
тварин та людей. Рекреаційне використання та естетичні цінності водойм можуть бути 
серйозно порушені.  

Основними факторами навколишнього середовища, які опосередковують 
розширення ціанобактеріального цвітіння, та які пов’язані з людською діяльністю є 
сполуки азоту, фосфору, низька турбулентність вод, кліматичні фактори, висока 
температура, глобальне потепління. 

На розвиток та поширення більшості родів ціанобактерій сприятливо впливає низька 
турбулентність в діапазоні просторових шкал. Разом із зменшенням швидкості течії та 
насиченістю водойми органікою і  призводить до радикальної зміни спектру біоти [2]. 

Розчинений кисень є важливим елементом між мінеральними і органічними 
компонентами озерного середовища. Він бере участь в процесах окислення водних 
організмів для дихання [3]. Вміст розчиненого кисню у середовищі залежить від 
температури та атмосферного тиску. 

Вже при температурі водного середовища більше 15°С спостерігається надмірний 
зріст ціанобактерій. А при потраплянні таких елементів як азот та фосфор швидкість росту 
збільшується у декілька разів, це доводить низка проведених лабораторних дослідів. 

Проведено експериментальні випробування з дослідження впливу концентрацій 
добрив на збільшення росту ціанобактерій. Експеримент показав, що при потраплянні 
навіть маленької концентрації добрив у водойму може призвести до бурхливого цвітіння 
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водоростей, до критичного зменшення концентрації кисню, що в свою чергу призведе до 
загибелі риби та інших гідробіонтів. 

Способи та засоби боротьби з евтрофікацією водойм і викликаним нею «цвітінням» 
води можна умовно розділити на дві групи: перша – профілактичні заходи; друга – 
регулюючі заходи. 

Профілактичні заходи передбачають повне припинення скидання у водойму 
неочищених і умовно очищених стічних вод промислових підприємств і побутових стоків. 
Практична реалізація профілактичних заходів – процес складний, тривалий, 
капіталомісткий і пов'язаний з розширенням нових технічних і біологічних проблем. 

Регулюючі заходи включають до себе фізичні методи, зокрема штучну аерацію, яка 
підвищує ступінь кисневого насичення води і підсилює деструкцію органічних речовин. 

Для боротьби з цвітінням водойм найпоширенішими є наступні методи: продування 
водної товщі киснем, розведення росліноїдної риби, вирощування очерету на мілководдях, 
застосування хімічних засобів, обмеження надходження біогенних елементів у 
водосховища, очищення дна від омертвілих водоростей тощо. Проте, ефективність цих 
заходів, за винятком окремих випадків, недостатньо висока. 

Найперспективнішим буде використання аераційної установки. Використовуючи 
при цьому альтернативне джерело енергії – вітрову. 

Існують різні способи аерації водойм. На сьогоднішній день найпопулярнішими є 
фонтанні, плаваючі і заглибні способи.  

Аерація ставка взимку ще більш важлива, ніж влітку. Це, в першу чергу, пов'язано з 
тим, що невеликі водойми швидко вкриваються кригою. Для того щоб не допустити цей 
процес використовують заглибні аераційні системи. Повітря пробивається крізь товщу 
води і, за рахунок постійного утворення бульбашок, не дає утворюватися шару льоду. 

Запропоновано установку, що працює від альтернативного джерела живлення − 
енергії вітру, забезпечує аерацію води та стабілізацію температури у водоймі в діапазоні 
+10-25 ºС. 

Нами співробітниками ДонНТУ удосконалено аератор [4] в якому основою 
конструкції є двоступінчастий ерліфт. Вода з низькою концентрацією кисню проходить 
через трубу для забору води, що розташовується нижче рівня термоклину в теплу пору 
року та нижче глибини промерзання водоймища в холодну. Суть запропонованого 
технічного рішення полягає в інтенсифікації переходу в змішувальній камері кисню з 
повітряних бульбашок до води. 

В геотермальному теплообміннику температура води встановлюється близької до 
температури придонних шарів водоймища, яка, за звичай, знаходиться в межах 5…20 ºС. 
Розчинність кисню в такої воді значно вища від нагрітої. Цьому сприяє відносно невелика 
швидкість руху евтрофікованії воді та відносно високий парціальний тиск кисню в 
повітряних бульбашках на глибіні розташування змішувальної камери. Збагачена киснем 
вода поступає до верхніх шарів водойми чим попереджує умови її евтрофікації. 
Використання вітру у якості джерела енергії дозволяє значно скоротити експлуатаційні 
витрати на забезпечення умов комфортного існування гідробіонтів. 

Експериментальну перевірку ефективності насичення води киснем, динаміки такого 
насичення від подачі компресора та конструктивних параметрів запропонованої установки 
проведено шляхом фізичного моделювання.  Проведена низка лабораторних досліджень. 
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В лабораторних умовах вдалося збільшити концентрацію кисню за допомогою 
ерліфта-аератора у 3,5 рази протягом трьох годин. 

 В перші 30 хвилин спостерігається інтенсивне насичення води киснем, надалі динаміка 
насичення спадає. Максимальний показник кисню становив 7-8 мг/л, що  пов’язано умовами 
проведення експерименту – температури, тиску та об’єму замкнутої системи 
експериментальної установки. Відбулося максимально можливе насичення води киснем. 

На даний час не знайдено єдиного способу чи засобу боротьби з процесами 
евтрофікації, що може повністю очистити водойму, але застосування їх в комплексі може 
бути ефективним. 

Підвищення концентрації розчиненого у воді кисню при аерації призводить до 
збалансованості біологічних процесів. Аерація також активізує перемішування води в 
областях з малою циркуляцією (в яких можуть небажано активно розростатися 
ціанобактерії) і полегшує перемішування води у водоймі. 

Отже евтрофікація на сьогодні є головним чином наслідком діяльності людини, і яка 
потребує головним чином комплексного вирішення. Воно включає, як профілактичні 
методи, так і регулюючі. Перспективним є застосування способу аерації, результат якого 
досягається в боротьбі з «цвітінням» водойми ціанобактеріями, в тому числі, що 
продукують токсини, як в теплий період року так і холодний, перешкоджаючи утворенню 
кірки льоду. 
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В роботі досліджені адсорбційні властивості монтморилоніту, який є основним 

породоутворюючим мінералом глинистої породи  з лівого Борту верхів’я річки Південний Буг 
(околиці м. Хмельницький). Досліджені відклади розкриті пошуково- розвідувальними 
свердловинами. Збагачення глинистої складової монтморилонітом проводили виділенням 
глинистої фракції з розміром частинок ≤ 0,5∙10-6 м. 

За результатами рентгенофазового аналізу, який проводили на дифрактометрі АДП-2.0, 
(АДП–2.0, FeKα, Mn-фільтр; I-12 мА, U-30 кВ) високодисперсна фракція глинистої породи 
≤ 0,5∙10-6 м є близькою до моно мінеральної і представлена Са, Mg – формою монтморилоніту 
з незначними домішками гідрослюди та каолініту. Монтморилоніт діагностували за 
поведінкою базального рефлексу (001), який для повітряно – сухих орієнтованих препаратів 
проявлявся у вигляді широкого рефлексу в інтервалі 1,42 – 1,53 нм і свідчив про вміст в 
обмінному комплексі мінералу іонів Са2+  і Mg2+. Серія ліній на дифрактометричних кривих 
(1,58-1,73 нм) свідчила про координацію в міжшаровому проміжку мінералу природної 
органічної речовини. Результати рентгенофазового аналізу підтверджували даними 
комплексного термічного аналізу, який проводили на на дериватографі Q-1500 системи 
«Паулік – Паулік–Ердей». Втрата маси зразка глинистої складової з розміром частинок ≤ 
0,5∙10-6 м в області температур 20-220°С відповідала виділенню води, координованої в 
міжшаровому проміжку обмінними катіонами Са2+ і Mg2+. Поява екзотермічного ефекту в 
температурному інтервалі 220-376°С відповідала термоокисній деструкції та згоранню 
природної органічної речовини, адсорбованої поверхнею частинок монтморилоніту. Втрата 
маси в температурному інтервалі 376-604°С відповідала руйнуванню мінералу з виділенням 
конституційної води та згоранню природної органічної речовини, інтеркальованої в між 
шарові проміжки монтморилоніту. 

Катіонобмінну ємність монтморилоніту знаходили шляхом адсорбції високодисперсною 
фракцією породи катіонного барвника метиленового блакитного. В процесі адсорбції катіонів 
барвника міжшаровими проміжки монтморилоніту і їх взаємодії з активними центрами 
базальної поверхні мінералу утворювався органо-мінеральний комплекс метиленовий 
блакитний-монтморилоніт. Величину адсорбції барвника знаходили за даними 
колориметричних досліджень. Значення катіонобмінної ємності монтморилоніту, яке 
становило 0,78 ммоль/г, відповідало максимальній адсорбції катіонного барвника. Результати 
фотоколориметрії підтверджували даними термічного аналізу органо-мінерального 
комплексу.  

Здатність монтморилоніту, який є основним породоутворюючим мінералом дослідженої 
глини, утримувати в лабільних проміжках природну органічну речовину, вступати з органічними 
катіонами в іонний обмін з утворенням органо-мінеральних комплексів, розкриває притаманну 
йому «бар’єрну» властивість, яка полягає в запобіганні в природних умовах поширенню 
шкідливих органічних речовин. Досліджену глинисту породу рекомендується використовувати в 
природоохоронних цілях для очищення стічних вод, створенні геохімічних бар’єрів для 
попередження міграції токсичних речовин та радіонуклідів. 
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In terms of a global environmental crisis, maintaining a required balance between an economy, 

society and an environment can be achieved only by building a new environmentally reasonable and 
economically optimal model of development – a sustainable development. Environmental security as 
a key factor in creating safe living conditions is an integral part of the National Security Strategy of 
Ukraine (2020). More and more people experience the effects of climate change and increased man-
made impact on the environment. Deteriorating living environment, air quality, drinking water and 
food significantly affects human life and health. According to the World Health Organization, the 
health state of the world's population depends by 50-60% on the level of socio-economic 
development, 20-30% on the degree of economic and national security and 15-20% on the state 
development of the health care system in the country [1]. 

Thus, environmental safety is directly connected to the state of the health care system, the 
creation of favorable conditions for life and natural reproduction of the population in current and 
future generations. Reduction in birth rate, high mortality rates (including child mortality), 
reproductive and systemic health problems, emigration (especially of professionals and young 
people) undermine national stability as well as human, economic and military potential leading 
to the future challenges for the Ukrainian government. The spread of coronavirus disease 
(COVID-19) has shown systemic problems in the health care system, biosafety and social 
protection, and a lack of readiness to respond to emergencies. 

Life expectancy is an important indicator of the health state of the local population, its 
well-being and a summing up estimation of living conditions. A characteristic demographic trend 
of the XXI century is the global aging of the population, which is described with increased life 
expectancy, declined birth rates and gradual increase of elderly age groups. In Ukraine from 
2000 to 2020, life expectancy at birth has increased by 4.29 years for men and by 2.69 years for 
women and now reached 66.39 and 76.22 years for men and women respectively. Today more 
than 700 million elderly people live in the world. It is estimated that in the next three to four 
decades this number will increase by one billion people. Among the elderly population, the 
group aged 85 and over is growing faster than others, and its population is estimated to be more 
than half a billion in the next 80 years. This trend is a serious challenge for society, as their needs 
and abilities often differ significantly from the needs and abilities of people aged 65-84 [3]. 

Although every country in the world is experiencing an aging population, the demographic 
and economic situations in different countries differ significantly due to this factor. Hong Kong 
became the world leader in terms of population longevity in 2020 with a rate of 84.9 years. Japan 
is second with an expected duration of life as 84.6 years. Today, 28 percent of the country's 
population (three times the world's average) is people 65 and older. By 2050, 29 countries and 
territories will have a larger share of the elderly population than Japan today. 

Despite global aging trends, Ukraine remains one of the outsiders in the European region. 
Compared to developed countries, life expectancy in Ukraine is lower by an average of 10-12 
years for men and 6-7 years for women. Thus, in neighboring countries, such as Poland, 
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Slovakia, Hungary, Romania, life expectancy at birth is higher by 5-7 years, in Belarus by 2.6-
2.7 years, and in Russia by 0.2 years. In Moldova alone, life expectancy is worse than in 
Ukraine, and in 2020 it was 69.8 years. Ukraine has historically had a situation where the 
western regions have a higher life expectancy in comparison with the eastern regions. Leaders in 
terms of life expectancy in Ukraine are Chernivtsi, Ternopil, Ivano-Frankivsk and Lviv regions. 

Experts in economics and demography claim that the concept of age has become elastic. 
Elasticity of age involves establishing a difference between chronological indicators (how many 
years have passed since birth) and biological age (what is a physical form of a person and his 
health), which significantly reduces the growth rate of the elderly population [4]. Nutrition, 
education, the health care system, the environment, and medical practice can significantly impact 
the rate at which the population ages. 

Increasing life expectancy is forcing changes in people's lives. Yes, there is a need to focus 
on lifelong learning. At present, in the current model of life, which consists of such components 
as ‘education-work-retirement’, education is just the initial stage. However, longevity and 
technological progress will significantly increase the need for an adult education, requiring key 
changes in the modern education systems. Longer careers require more flexibility of knowledge 
for workers of all ages. 

Population aging is also changing the state of most common diseases, as non-
communicable diseases such as cardiovascular disease, oncology, diabetes, dementia and others 
are beginning to predominate in society. According to the State Statistics Service of Ukraine, 
378,315 people died in the first nine months of 2020. Most Ukrainians (67.8%) died from 
circulatory diseases, including coronary heart disease. In second place in terms of mortality we 
observed deaths related to tumors (13.63%). More than 50000 Ukrainians died due to malignant 
neoplasms in the body. During the same period, the mortality rate from the coronavirus was 
0.6% of all recorded deaths [5]. 

The trend of population aging threatens to reduce the number of people of working age and 
increase the burden on state budgets due to increased spending on pensions and health care 
benefits. In Ukraine alone, the constant growth of the Pension Fund deficit has to be 
compensated from the state budget from year to year. Today it reached a record 10% of the total 
state budget. It is about tens of billions of hryvnias that the state is obliged to pay to pensioners. 
However, most retirees receive small pensions of 3000-3500 thousand hryvnias, which are 
clearly not enough for a fulfilling and quality life [6]. Also in Ukraine, the ratio of pensions to 
wages has fallen to 29% in three years. According to the recommended standards of the 
International Labor Organization, this ratio should be at least 40%, and in the most developed 
countries of Europe, the replacement rate is currently running at 80-95%. 

Low financing of the Pension Fund in Ukraine has a number of reasons. First of all, it is 
related to the insufficient number of social security payers with an ever-increasing number of 
retirees. Currently, about 11.2 million retirees in Ukraine receive a pension. At the same time, 
the Pension Fund of Ukraine is funded by 12.8 million workers, which includes 10.3 million 
payers of the Single Social Contribution (paid by employers); almost one million of individual 
entrepreneurs who pay the minimum contribution to the state  (from January 1, 2021 it is only 
UAH 1.320); and 1.4 million people for whom the minimum contribution is paid by the state 
(people on childcare leave, military service, etc). Thus, there are only 1.1 employees per 
pensioner in Ukraine, compared to 2.2 in Germany and 2.6 in the United States. At the same 
time, there are about 3.5 million working people in the country who do not pay contributions at 
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all. All these factors majorly contribute to the large-scale disparities in the Pension Fund 
functionality [7]. 

Also Ukraine has still a very low level of official employment and extremely high shadow 
employment. In January-September of 2020, employment of the population aged 20-64 was 
approximately 65.3%. Compared to EU countries (Eurostat data at the end of 2020: the average 
employment rate for the EU-27 is 72.5; Poland – 73.6%, Romania – 70.8%, Slovakia – 72.5%, 
Hungary – 77.5%), the Ukrainian figures are below average [8]. According to preliminary 
calculations of the Ministry of Economy, the level of the shadow economy in January-June 2021 
was 31% of official GDP [9]. 

Thus, given a high shadow employment, an extremely high level of labor migration of 
Ukrainians, especially of working age, the current situation of employment in Ukraine is critical. 
It is almost impossible to sufficiently fund the Pension Fund of Ukraine by raising the minimum 
retirement age. One of the alternative solutions is the opportunity to reduce shadow employment 
in the state, decrease labor migration, as well as to fully implement a system of voluntary funded 
pension provision. 

Population aging continues to displace population growth. From 1970 to 2020, the birth 
rate decreased in every country in the world. Among geographical regions, Africa currently has 
the highest birth rate (4.3) and Europe has the lowest one (1.6). In Ukraine, there are 7.4 
newborns and 13.8 deaths per 1,000 people, meaning that the fertility rate is almost twice lower 
than the death rate. In 2020, the total birth rate in Ukraine decreased to 1,217 (in 1989 it was 
1,935), while the average age of the mother reached 28.04 (in 1989 it was 25.04). The global 
trend of declining birth rates is primarily related to the spread of contraception, improved access 
to education and the emancipation of women. However, a significant negative impact on 
reducing the birth rate has an adverse environmental situation. Due to increased environmental 
pollution and the epidemic of sexually transmitted diseases, most women have lost the ability to 
have children. For women living in areas with a more polluted atmosphere, there were reported 
more common ovarian dysfunction and a decrease in the number of viable eggs capable of 
fertilization. This problem has impacted men too. According to recent research, the quality of 
semen in men (ie sperm concentration, motility and ability to fertilize) in Western countries has 
halved in four decades. As scientists have recently found, this is largely due to two chemical 
compounds (DEHP and PCB153), which are widely used in everyday life, especially in the 
production of ready made meals and intermediate products [10]. So, more and more couples who 
want to have a child just can't do it without the help of doctors.  

Longer life expectancy is one of humankind's enormous achievements, due to improved survival 
prospects throughout the life cycle, but especially for infants and children. However, population aging 
continues to displace population growth, which has serious implications for economic prosperity and 
progress. Thus, employment, education, health and environment are the main priorities to which the 
state program of national security, including demographic, should be directed. 
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Антропогенне забруднення біосфери є причиною багатьох руйнівних процесів у 

природних екосистемах. З усіх геофізичних середовищ особливе місце в біосфері займає 
ґрунт, який забезпечує біологічну продуктивність і зазнає найбільшого антропогенного 
впливу, бо є однією з ланок міграції забруднювальних речовин [1, 2]. Важкі метали (ВМ) є 
одним із найбільших токсикантів антропогенного генезису. ВМ на відміну від органічних 
забруднювачів, не руйнуються, а переходять з однієї форми у іншу, зокрема входять до 
складу солей, оксидів та металоорганічних сполук, тому саме цим і визначається 
небезпека надходження ВМ у довкілля [3]. Саме джерела забруднення ґрунтів ВМ і 
визначають їх розподіл по ґрунтовому профілю. Головними джерелами забруднення 
ґрунтів ВМ визначено відходи металообробної промисловості, зрошення землеробських 
угідь стічними водами і внесення їх осадів у ґрунт в якості добрив та використання 
мінеральних і органічних добрив, промислові викиди в атмосферне повітря підприємств 
важкої промисловості, продукти згоряння палива, [3]. 

Отже, джерелом надходження ВМ до навколишнього середовища є відходи 
практично всіх галузей народного господарства. Найбільш токсичними є іони металів Cd 
та Pb. [3]. Забруднення ґрунтів є найбільш небезпечним порівняно із забрудненням 
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атмосферного повітря та води у зв’язку з тим, що процеси самоочищення майже не 
відбуваються або їх швидкість надзвичайно низька.  

Джерелом надходження ВМ до ґрунту також можуть бути мінеральні добрива. Їх 
застосування має збільшувати вміст у ґрунті усіх необхідних елементів живлення рослин. 
Водночас, окрім корисних результатів від їх застосування, існує і негативних вплив на 
навколишнє середовище під час їх виробництва, внесення та засвоєння. ВМ містяться у 
фосфатній сировині і є джерелом їх надходження до мінеральних добрив. Найбільший 
вміст важких металів спостерігається у фосфорних добривах. Фосфатна сировина різних 
родовищ містить різну кількість важких металів, із яких найбільшу загрозу становить 
кадмій. Вміст Cd у фосфоритній сировині: Марокко – Cd 22 г/т руди, Туніс/Алжир – 30 
г/т, Каратау – 29 г/т). Сполуки кадмію мають акумулятивні властивості та 
відслідковуються у системі фосфатна руда – добрива – рослини – людина або фосфатна 
руда – кормові домішки – с/г тварини – людина. Поглинений кадмій розподіляється по 
усім тканинам тіла, однак 50%  кадмію накопичується у печінці та нирках. Також 
спостерігається негативний вплив на розвиток плоду, викликає генетичні мутації та 
викликає онкологічні захворювання. 

Кадмій також має токсичний вплив на мікроорганізми, які мешкають у ґрунтовому 
середовищі, підвищений вміст Cd пригнічує їх ріст та розмноження, що призводить до 
уповільнення процесів гуміфікації, нітрифікації та азотфіксації. Як наслідок – 
уповільнення утворення гумусу та зниження родючості ґрунтів [4]. 

Фільтрація атмосферних опадів є головною причиною міграції Cd з верхнього 
прошарку ґрунту. Також міграції кадмію протидіє сорбція, іонний обмін, а за високих 
концентрацій – осадження. За низьких значень рН гумінові кислоти ґрунту сприяють 
сорбції, а за високих – десорбції.  

Залежно від функціонального призначення земельної ділянки застосовуються різні 
методи, що направлені на зниження екологічної небезпеки Cd. Якщо це промислова 
територія або ліс і ці землі не використовуються для вирощування сільськогосподарської 
продукції, тоді основним завданням є закріплення Cd у ґрунті з метою унеможливлення 
його надходження у ґрунтові води [4]. 

Під час забруднення сільськогосподарських угідь, негативний вплив кадмію 
можливо уникнути шляхом додавання речовин, що знижують кількість розчиненого, 
вільного або засвоюваного Cd (апатит, сульфат заліза) або вимивання кадмію нижче рівня 
орного шару ґрунту та зв’язування його з метою попередження надходження його у 
ґрунтові води. 
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Осади стічних вод (ОСВ) – це залишкові відходи, що утворюються при очищенні 

стічних вод на каналізаційних очисних спорудах (КОС). Обробка та утилізація ОСВ 
складають значну частку витрат на експлуатацію КОС. Накопичення великих кількостей 
ОСВ перешкоджає нормальній роботі КОС та зумовлює забруднення всіх складових 
навколишнього природного середовища. Зростання об’ємів ОСВ та все строгіше 
законодавче регулювання питань їх розміщення та захоронення викликають гостру 
потребу у розробці нових технологій для забезпечення екологічної чистої та економічно 
ефективної переробки ОСВ. 

Переробка та утилізація ОСВ з метою недопущення їх негативного впливу на 
довкілля є однією із важливих екологічних проблем. З іншого боку, хімічний склад ОСВ 
відзначається високим вмістом органічних речовин (порядку 70% від маси сухої речовини 
осаду), значними концентраціями поживних макро- та мікроелементів (зокрема, азоту − 
0,8–6,0%; фосфору − 0,6–1,2%; калію − 0,1–0,6%), що дає підстави розглядати цей 
матеріал як можливий  складник органо-мінеральних добрив різного складу та 
призначення. Комплексна утилізація ОСВ вирішує не тільки природоохоронні завдання, 
але й економічні за рахунок отримання вторинних  сировинних ресурсів.  

Станом на 2021 рік в Україні вже розроблені основні нормативні документи, що 
дозволяють широке використання перероблених ОСВ як складових органо-мінеральних 
сумішей. Зокрема, з 2014 р. в Україні діє ДСТУ 7369:2013 «Стічні води. Вимоги до 
стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання», а з 01.04.2018 р. − більш 
спеціалізований ДСТУ 8727:2017 «Осад стічних вод. Підготування органо-мінеральної 
суміші з осаду стічних вод», у якому викладено основні вимоги до підготування ОСВ, їх 
обробки та знезараження за методом біотермічного компостування, а також методика 
розрахунку допустимих доз внесення органо-мінеральної суміші з ОСВ як добрива. 

Разом з тим, споруди біотермічного компостування ОСВ наразі вкрай рідко 
використовуються у практиці роботи українських КОС. Актуальною залишається задача 
розроблення більш детальних науково-практичних рекомендацій щодо застосування для 
утилізації ОСВ методу аеробного компостування з врахуванням всього комплексу 
факторів. До таких факторів належать: вологість, хіміко-бактеріологічний склад ОСВ, їх 
вік (у випадку утилізації старих ОСВ, накопичених на мулових майданчиках), вид та 
параметри наявної рослинної сировини, умови реалізації процесу біокомпостування, вид,  
частота та інтенсивність аерації та зволоження, дози та концентрації спеціальних додатків 
− термофільних мікроорганізмів для інтенсифікації процесу та поглиблення біорозкладу, а 
також (за необхідності) − спеціальних хімічних реагентів для переведення іонів важких 
металів у комплексні неактивні сполуки.  
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Мета виконання досліджень – використовуючи метод аеробного біокомпостування 
експериментально отримати оптимальні рецептури сумішей на основі типових ОСВ 
великих українських КОС із додаванням найпоширенішої та економічної рослинної 
сировини (деревної щепи) та рециркуляційного активного біокомпосту. 

Виконання досліджень у контрольованих лабораторних умовах дозволяє 
мінімізувати впливи на процес біокомпостування різних факторів зовнішнього 
середовища, як наприклад, різкі перепади температури повітря, перезволоження 
атмосферними опадами (у випадку реалізації процесу під відкритим небом). 

У одній із сировинних сумішей досліджено вплив на процес біокомпостування 
старих ОСВ. Зразок старих ОСВ відібрано на діючому муловому майданчику Львівських 
КОС; вік старого ОСВ згідно журналу обліку − 2,5±0,5 року. 

Як рослинний наповнювач у всіх дослідних композиціях використовували деревну 
щепу, отриману механічним подрібненням відходів деревини на майданчику 
біокомпостування органічних відходів ЛКП «Зелене місто» Львівської міської ради. Для 
прискореного розвитку процесу біокомпостування у всіх дослідних композиціях 
використано рециркуляційний активний біокомпост віком близько 2 тижнів, відібраний з 
середньої частини компостних буртів станції біокомпостування ЛКП «Зелене місто». 

Експеримент з аеробного компостування проводили протягом 60 діб у чотирьох 
пластикових біореакторах ємністю 20 дм3, які щільно закриваються кришками.  
Початковий об’єм компостних сумішей у кожному біореакторі – 12 дм3, що становить 
60% від їх номінального об’єму. Щоб зменшити витрати тепла в процесі компостування, 
реактори поміщали в термостатовану ємність, наповнену водою, при цьому температура 
водяної бані контролювалася регулятором температури, для вирівнювання 
температурного поля в ємності встановлено крильчату мішалку. У внутрішню частину 
кришок біореактора вмонтовані давачі температури і вологості повітря. Останні кабелем 
з’єднані з цифровим восьмиканальним вимірювачем температури і вологості ВТВ-118-4 
(по чотири канали на температуру і вологість). За допомогою ручного свердла на кришках 
біореактора просвердлено два рівновіддалених від центру отвори діаметром 5 мм для 
циркуляції повітря всередині біореактора. Для повного занурення досліджуваних об’єктів 
в термостаті рідинному ТСР-0105-ВEI використовується рамка-кріплення. Для аерації 
компост у реакторах один раз на добу інтенсивно перемішували протягом 20 с шляхом 
пересипання суміші компосту в більшу ємність та механічного перемішування за 
допомогою ручного будівельного міксера потужністю 1700 Bт, після чого суміш знову 
пересипали у біореактор та встановлювали всередину термостатованої ємності. Процес 
компостування проводився при відкритому вікні, щоб забезпечити природну аерацію. 

Результати досліджень біокомпостування органовмісних сумішей в лабораторних 
умовах довели перспективність використання осадів стічних вод в складі сировинної 
композиції, а також засвідчили, що додавання деревної щепи та активного компосту 
стимулює засвоєння аміаку, нітрифікацію мікробів  покращує структуру, пористість 
компостуючої суміші та вільний повітряний простір, що впливає на вентиляцію та 
перетворення поживних речовин. Встановлений оптимальний склад сировинної суміші 
для отримання кондиційного компосту для рекультивації порушених земель. 

 
 
 



34 
 

М. Мальований1, І. Тимчук1, В. Жук1, Р. Гречаник2, А. Середа1,  
В. Слюсар1 (Львів, УКРАЇНА) 

 
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОБНО-РЕАГЕНТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРАТІВ СМІТТЄЗВАЛИЩ 
 

1Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна,  
Електронна пошта: myroslav.mal@gmail.com 

2Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА, м. Львів, Україна 
 

Дані, наведені у звіті International Financial Corporation (World Bank Group) за 2015 р. 
свідчать про те, що щороку в Україні утворюється 11–13 млн т твердих побутових 
відходів (ТПВ), з яких понад 90% складуються на полігонах та звалищах. Загальна 
кількість об’єктів складування відходів оцінена в 6700 од., а їх загальна площа – в 10 000 
га. Одним із найнебезпечніших наслідків від ненормативного захоронення ТПВ для 
довкілля є забруднення  ґрунтів, а також поверхневих та підземних вод фільтраційними 
стоками (або фільтратами). Виходячи із діапазону наведених вище площ складування і 
захоронення ТПВ, за середньої річної висоти шару опадів 500 мм/рік та значень 
коефіцієнта стоку 0,05−0,1, щороку на полігонах та звалищах ТПВ в Україні  утворюється 
оціночно від 2,2 до 5,0 млн. м3 фільтратів. Залежно від ступеня розбавлення 
атмосферними водами, концентрація основних забруднювальних речовин у фільтратах у 
5–50 разів перевищує граничні норми.  

Загальна мета досліджень – розроблення технології попереднього очищення 
фільтратів полігонів та звалищ ТПВ, що дозволить направляти попередньо очищені 
фільтрати на доочищення на комунальні каналізаційні очисні споруди. Відповідно до цієї 
мети в лабораторних умовах досліджували ефективність попереднього очищення 
фільтрату за основними показниками забруднення, які мають найбільш вагоме значення з 
точки зору можливості скидання попередньо очищеного фільтрату в централізовану 
систему водовідведення населеного пункту із наступним очищенням суміші стічних вод 
на каналізаційних очисних спорудах цього населеного пункту.  

Основне завдання серії лабораторних досліджень – визначення оптимальних реагентних 
композицій як з точки зору максимально можливих ефектів очищення за амонійним азотом, 
БСК5 та ХСК, так і з точки зору кінетики наступного осадження суміші фільтратів із 
розчинами реагентів. Розглянуто також оптимізаційний аспект питання, який полягає у 
встановленні мінімально можливих витрат реагентів на одиницю об’єму фільтрату, за яких 
забезпечуються необхідні значення концентрації забруднень в очищеному фільтраті не більші 
за відповідні значення граничних норм на скид у каналізацію згідно з вимогами «Правил 
приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення», затверджених наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 01.12.2017 за № 316. 

Таким чином, в результаті проведених досліджень отримано нові експериментальні 
результати щодо умов реалізації та ефективності аеробного біологічного очищення 
фільтратів, а також реагентного очищення фільтратів за модифікованим методом Фентона.  

За результатами лабораторних досліджень фільтрату типового Червоноградського 
полігону ТПВ (Львівська обл.) отримано оптимальні робочі параметри реалізації етапів 
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аеробного біологічного очищення та реагентного очищення типових фільтратів 
українських полігонів та звалищ ТПВ за пропонованою двохетапною технологією.  

У лабораторних умовах визначено рекомендовану інтенсивність та тривалість 
пневматичної аерації фільтрату на етапі біологічного очищення:  
0,05 дм3/с повітря (н.у.) у розрахунку на 4 дм3 фільтрату протягом 7−15 діб.  

Встановлено експериментально склад та найбільш ефективні концентрації робочих 
розчинів реагентів: ПАА − 0,1% мас.ч. водний розчин; сірчанокислий алюміній (у формі 
Al2(SO4)3 × 18 H2O) − 10% мас.ч. водний розчин;  сірчанокисле залізо (у формі FeSO4 × 7 
H2O) − 10% мас.ч. водний розчин; перекис водню − 10% мас.ч. водний розчин. 

Визначено діапазони оптимальних доз робочих розчинів реагентів на одиницю 
об’єму попередньо аеробно біологічно очищеного фільтрату (у порядку їх введення в 
споруду реагентного очищення): водний розчин ПАА  (0,1% мас.) −  0,05−0,1 об’ємних 
частки;  водний розчин сірчанокислого алюмінію (10% мас.) − 0,05−0,1 об’ємних частки; 
водний розчин сірчанокислого заліза (10% мас.) − 0,075−0,1 об’ємних частки; водний 
розчин пероксиду водню (10% мас.) − 0,0125−0,04 об’ємних частки. 

У лабораторних умовах встановлено: часові параметри введення робочих розчинів 
реагентів у споруду реагентного очищення, інтенсивність та тривалість перемішування та 
наступного відстоювання сумішей у споруді реагентного очищення фільтратів. 

На підставі аналізу проведених лабораторних досліджень та порівняння 
отриманих результатів із даними попередніх досліджень встановлено оптимальні 
параметри реалізації біологічного та реагентного етапів очищення фільтратів типових 
українських полігонів та звалищ ТПВ, що дозволить отримати на виході із очисної 
установки основні показники забруднення (БСК, ХСК, азот, завислі речовини, рН) 
очищеного фільтрату менше за граничні норми скиду в системи міської каналізації 
населених пунктів України а саме: 

– реакція середовища (pH): у межах 6,5−9,0;  
– біохімічне споживання кисню (БСКповне): 350 мг/дм3;  
– хімічне споживання кисню (ХСК): 500 мг/дм3; 
– вміст азоту (сума азоту органічного та амонійного): 50 мг/дм3; 
– вміст завислих речовин та речовин, що спливають: 300 мг/дм3. 
Для можливості масштабування технологічного процесу та натурної верифікації 

отриманих результатів розроблено «Технологічний регламент попереднього очищення 
фільтратів полігонів ТПВ і сміттєзвалищ», «Робочу конструкторську документацію на 
виготовлення дослідного зразка установки попереднього очищення фільтратів полігонів 
ТПВ і сміттєзвалищ продуктивністю 0,4м3/добу» та виготовлено дослідний зразок 
установки попереднього очищення фільтратів полігонів ТПВ і сміттєзвалищ 
продуктивністю 0,4м3/добу. 
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Метою досліджень було розроблення ефективної технології використання 

енергетичного потенціалу органовмісних відходів різного походження, у тому числі 
осадів стічних вод (ОСВ), відходів тваринного походження, відсортованих органічних 
побутових відходів, рослинної сировини, зокрема нарощеної біомаси гідробіонтів у 
технологіях очищення стічних та поверхневих вод за методом біологічного конвеєра, за 
рахунок їх спільного анаеробного зброджування (коферментації). Додатковою перевагою 
пропонованої технології є зменшення потрапляння фільтратів органовмісних відходів у 
підземні та поверхневі води та зниження викидів парникових газів в атмосферу за рахунок 
глибокої переробки біомаси органовмісних відходів у герметичних анаеробних реакторах, 
що дасть змогу екологічно безпечно утилізувати як біогаз, так і дигестат. 

ОСВ, що виникають в результаті очищення стічних вод на українських 
каналізаційних очисних спорудах (КОС), на сьогоднішній день практично не 
переробляються і не утилізуються, і, як правило, накопичуються і становлять тим самим 
істотну загрозу для довкілля. Разом з тим, починаючи із 2016 року, в країнах 
Європейського Союзу відкрите складування ОСВ на мулових майданчиках і подібних 
спорудах повністю заборонене, а основними методами утилізації ОСВ на КОС у країнах 
ЄС є термічне сушіння та спалювання осадів, зазвичай після анаеробного зброджування 
ОСВ. Проте техніко-економічний аналіз вказує на те, що сушіння та спалювання ОСВ 
потребують як великих капітальних затрат, так і значних експлуатаційних видатків. 

Науково-практичні аспекти процесів анаеробного отримання біогазу із різних видів 
органовмісної сировини та їх комбінацій є актуальною проблемою наукових досліджень 
як у галузі відновлюваних джерел енергії, так і у екології. Спільне зброджування ОСВ або 
відходів тваринництва із рослинною біомасою зумовлює (за рахунок оптимізації в таких 
сумішах співвідношення вмісту вуглецю та азоту) збільшення швидкості анаеробної 
ферментації та зростання питомого виходу біогазу. Позитивний ефект коферментації 
спостерігався також при анаеробному зброджуванні суспензії мікроводоростей, 
вирощених у міських стічних водах.  

Ідеєю досліджень було удосконалення технології отримання біогазу шляхом 
анаеробної коферментації сировинних сумішей, у які входять ОСВ, тваринні та інші 
органовмісні відходи, а також рослинна сировина. Для забезпечення оптимальних умов 
отримання біогазу та досягнення його необхідних кількісних та якісних характеристик, 
повноти біорозкладу сировини, досліджувалась анаеробна коферментація із 
використанням сировинної суміші різного складу. Метою досліджень було розроблення 
удосконаленої технології анаеробної коферментації органовмісних сировинних сумішей 
оптимального, встановленого в ході досліджень, складу, які попередньо трансформовані 
кавітаційною обробкою з ціллю розкриття поверхонь масообміну і досягнення 
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максимального ступеня біорозкладу сировини, а також внесенням в біореактор затравок 
різних видів для інтенсифікації процесу метаногенезу та збільшення питомого утворення 
біогазу і його енергетичної цінності.  

Кінетика синтезу біогазу досліджувалась на спеціально сконструйованій установці. 
Складовою установки був сконструйований і виготовлений спеціальний термостат (ТСР-
0105-ВМТ), в якому передбачалось автоматичне термостатування до 10 колб-реакторів, в 
яких проходив метаногенез, а також періодичне перемішування (із заданою 
періодичністю). Реактори закривались герметичними корками із газовідвідними трубками. 
Утворений біогаз збирався через систему газовідвідних трубок у градуйовані колби, які 
були занурені у наповнені водою ванни. рН води підтримувався нижче 6. Оскільки за 
низьких рН неорганічний вуглець знаходиться у формі CO2, це дозволяло уникнути 
розчинення вуглекислого газу, присутнього у біогазі, у воді. Реактори обмотували чорним 
поліетиленом для недопущення потрапляння світла та поміщали у водяну баню, в якій 
підтримувалась температура 34 °С (мезофільні умови) за допомогою терморегулятора. 
Вміст реакторів перемішували впродовж 1 хв кожних 2 дні. Загальна тривалість 
досліджень склала 35 діб. Для оперативного контролю динаміки накопичення біогазу у 
градуювальник колбах використовувалась система відеоконтролю, яка складалась із веб-
камери, зображення із якої подавалось на монітор. Система дозволяла досягти 
безперервності контролю за кількістю утвореного біогазу. 

Досліджувались вплив двох параметрів на кінетику метаногенезу:  
1) Вплив попередньої віброкавітаційної обробки (яка була вибрана як найбільш 

перспективна). Як сировина використовувалась біомаса ціанобактерій. 
2) Вплив внесення в склад сировинної суміші затравки для зброджування 

(використовувався мул анаеробного зброджування стічних вод дріжджового виробництва 
ЗАТ «ЕНЗИМ»). Як сировина використовувались подрібнена і суспендована біомаса 
очерету звичайного. 

Таким чином в результаті проведених досліджень встановлено, що з ціллю розкриття 
поверхонь масоообміну для проходження біохімічних реакцій, які супроводжують 
метаногенез із утворенням біогазу, доцільно проводити попередню обробку біомаси 
гідробіонтів у полі гідродинамічної кавітації, але найбільш перспективною є віброкавітаційна 
обробка. Технологічною перевагою такої обробки є можливість реалізації процесу обробки 
біомаси у безперервному режимі в потоці. Результати досліджень впливу на метаногенез 
попередньої віброкавітаційної обробки біомаси гідробіонтів свідчать, що віброкавітаційна 
обробка дозволяє значно збільшити інтенсивність синтезу біогазу а також збільшити об’єм 
його утворення. Так, із збільшенням часу віброкавітаційної обробки відповідно від 5 до 10, а 
потім до 15 хв., кількість синтезованого біогазу відповідно збільшилась у 1,5 і 1,7 рази. Аналіз 
результатів досліджень впливу на метаногенез внесення затравки в склад біомаси гідробіонтів 
перед метаногенезом дозволяє стверджувати про перспективність такого підходу, в результаті 
якого збільшується як швидкість метаногенезу, так і загальна кількість синтезованого біогазу 
(для випадку СРс=0,1; ХЕ =0,2 у 3,92 рази в порівнянні із випадком СРс=0,05; ХЕ =0,05). 
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Агропромислові комплекси (АПК) є одними з головних водокористувачів, які несуть 

значний негативний вплив на довкілля. Стоки АПК представляють собою складні 
багатокомпонентні системи, де перевищення допустимих норм спостерігається за багатьма 
показниками [1]: 

– у результаті діяльності м’ясопереробних підприємств: завислі речовини – 5,05 
ГДК,  жири – 2,68 ГДК, азот амонійний – 1,55 ГДК, фосфати – 10,7 ГДК, а також значне 
мікробне забруднення; 

– у результаті діяльності птахопідприємств: завислі речовини – 3,45 ГДК, жири –  
16,6 ГДК, азот амонійний – 3,78 ГДК, фосфати – 3 ГДК та значне мікробне забруднення; 

– у результаті діяльності молокозаводів та молокопереробних підприємств: завислі 
речовини – 1,29 ГДК, жири – 2,0  ГДК, азот амонійний – 2,5 ГДК, фосфати – 4,3-10 ГДК та 
високий вміст мікроорганізмів. 

Вміст сечовини в стоках тваринництва, до яких відносять і м’ясопереробні 
підприємства та птахофабрики, коливається від 1500 до 7200 мг/л [2]. 

Існує безліч способів щодо очистки даних стоків. Одним із методів вилучення 
біогенних елементів із стічних вод АПК є застосування процесу адсорбції, зокрема  на 
цеоліті та торфі [3-5].  

Відомо [6], що вуглецеві сорбенти ефективно поглинають сечовину. Найбільш 
ефективним поглиначем сечовини являється сорбекс (адсорбційна здатність = 4,7 мг/г). 
Адсорбційна ємність активованого вугілля – 2,5 мг/г. Тому, пошук нових природних 
сорбентів, які б забезпечували ефективність та маловідходність технологій очищення є 
важливою задачею сьогодення. 

Метою роботи було дослідити адсорбційну здатність торфу Верещиця-Янівського 
родовища до сечовини із водних розчинів. 

Для очищення води від сечовини використано природний сорбент – торф Верещиця-
Янівськго родовища (загальна площа торфовища – 1885,0 га, глибина залягання торфу – 
2,14-5,2 м [7]). 

Залежно від характеру залягання торф поділяють на три типи: верховий, перехідний 
та низинний. Відмінності низинного і верхового торфу обумовлені походженням і 
родовищем болота. Походження торфу позначається і на його хімічному складі. Верховий 
торф кислий – 3-4 pH, у низинного, в якому органіки 70%, реакція слабо-кисла або 
нейтральна – 5,5-7 pH. Солей в останньому міститься багато – 200-700 мг/л, у 
верхівковому - до 70-180 мг/л.  

Отже, торф у  своєму складі містить: 
– рослинні волокна, що поліпшують водно-повітряний стан ґрунту; 
– гумінові кислоти, які активують ріст рослин; 
– елементи мінерального живлення – азот, калій, фосфор, кальцій, залізо, магній, 

мікроелементи. 
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Для визначення адсорбційної ємності сечовини у скляні колби відміряли по 200 мл 
розчину забрудника приготованого у дистильованій воді різних початкових концентрацій  
(Споч 80-700 мг/дм3) і додавали приблизно одинакові наважки торфу (~1,2-1,5 г – 
низинного, ~ 1,3-1,5 г – верхового). Колби герметично закривали і залишали при 
періодичному перемішуванні на дві доби при температурі +20°С. Сорбент відділяли від 
розчину, який аналізували на вміст сечовини на фотоелектроколориметрі 
діацетилмонооксимним методом. 

Адсорбційну ємність (здатність) сорбенту визначали за наступною формулою: 
   ,     (1) 

де – початкова концентрація забрудника в розчині, г/дм3;  
      – кінцева концентрація забрудника в розчині, г/дм3;  
     n– наважка сорбенту, г;  
     V– об’єм розчину взятого для дослідження, дм3. 

Ізотерми сорбції сечовини на верховому і низинному зразках торфу, представлено на 
рис. 1. 

Як видно із рисунку 1, адсорбційна здатність торфу досліджуваного родовища до 
сечовини є досить високою і сягає 6,74 мг/г для низинного виду та 4,53 мг/л для 
верхового.  

Основу органічної складової торфу становлять гумінові речовини (гумінові кислоти, 
фульвокислоти та їх солі), які спричинюють до сорбційних  та іонообмінних властивостей 
торфу. 

 

 
Рисунок 1. Адсорбційна здатність торфу Верещиця-Янівського родовища до сечовини 

 
Іонообмінні властивості гумінових речовин зумовлені великою кількістю 

карбоксильних ─СООН та фенольних ─ОН груп. Більше 50% іонного обміну припадає на 
карбоксильні групи, оскільки фенольні  гідроксиди  при  рН < 6 практично не 
дисоційовані і вступають у іонний обмін лише при рН= 9 – 10 Також, макромолекули 
гумінових речовин за рахунок водневих зв’язків та полівалентних йонів можуть 
«зшиватися» з утворенням просторових структур, які здатні поглинати та утримувати 
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велику кількість води з розчиненими в ній речовинами, що підкреслює їх адсорбційні 
властивості [8].   

Нами спостережено значну втрату вологи, в результаті сушіння проб торфу (Т – 
60±3°C): 62-70% та 50-56% – у низинному та верховому зразках відповідно, що 
підтверджує дане твердження. 

Перспективи подальших досліджень.  Природні сорбенти є дешевою та ефективною 
сировиною для вирішення багатьох екологічних проблем сьогодення. Високий вміст 
вуглецю у торфі (50-60%) спричинює їх самозаймання, що тягне за собою чималі 
екологічні наслідки. Проте, багатий його склад, а особливо структура – привертають увагу 
торфу у багатьох областях застосування: цінна хімічна сировина для промисловості, 
добриво у сільському господарстві, паливо для побутових потреб, лікувальний природний 
ресурс, а у перспективі як сорбент для очищення води.  

Сечовина у стічних водах є забрудником, накопичена у торфі – елементом добрива, 
тому у подальшому будуть проведені вегетаційні дослідження щодо можливості 
використання відпрацьованого торфу як удобрюючого компоненту, що забезпечить 
створення безвідходних технологій очищення стоків АПК.  

 
Список використаних джерел 
[1]. Саблій Л.А. Фізико-хімічне та біологічне очищення висококонцентрованих стічних вод: 

монографія. Рівне: НУВГП, 2013. 291 с. 
[2]. Воронцов О.О. Стічні води тваринницьких комплексів як субстрат для анаеробної 

ферментації. Наукові праці НУХТ. 2016. Т. 22, №6. С. 52-65. 
[3]. Humnytskyy Y, Matsuska O. Statics and kinetics of ammonium nitrogen sorption on natural 

zeolite under periodic conditions. Chemistry and chemical technology. 2011. V.5(1). Р.7-11. 
[4]. Matsuska O., Suchorska O., Gumnitsky J. The ability of peat in adsorbtion of biogenic 

elements from water environment. Journal of  Ecological Engineering.  2020. V. 21(4).  P. 224-230. 
[5]. Мацуська О.В., Калин Б.М., Павлюк І.О. Порівняльний аналіз використання природних 

сорбентів у процесах очищення стоків підприємств АПК.  Науковий вісник ЛНУВМ та БТ 
імені С. З. Ґжицького. 2017. Т. 19. № 79. С. 159-162. 

[6]. Савченко Д.С., Чекман І.С. Порівняльні адсорбційні властивості вуглецевих сорбентів. 
Високі технології / Український науково-медичний молодіжний журнал. Високі технології. 2010. 
№1. 10-13. 

[7]. Блажко Н., Кіптач Ф. Аналіз стану використання торфових ресурсів Львівської 
області. Вісник Львівського національного університету. 2012.  Вип. 40. Ч.1. С. 107-113. 

[8]. Кравченко В.С. Боднарюк Т.С., Кравченко Ю.В., Курилюк М.С. Перспективи 
використання торфу для очищення висококонцентрованих виробничих стічних вод. Вісник 
Національного університету водного господарства та природокористування.  2009. Т.3,  №47(2).  
С. 250-257. 



41 
 

З.С.Одноріг, І.П.Капиця (Львів, УКРАЇНА) 
 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ «РОЗУМНИХ МІСТ» 
 

Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», 
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, odnorigzor@gmail.com 

 

Міста є географічною, адміністративною та економічною одиницею людського 
суспільства, зараз в них проживає 55% населення планети. Прагнення до міста з 
технологічними можливостями, як осередку вирішення соціальних та економічних 
негараздів, є фундаментальним. За даними Міжнародної організації міграції (МОМ), в 
міста щотижня мігрує до 3 млн осіб. Бурхливий розвиток мегаполісів, окрім позитивних 
аспектів створення комфортного і безпечного життя для населення, створює негативний 
вплив планетарного масштабу на водний і повітряний басейни, літосферу та лісові 
екосистеми.  

Трансформації відбуваються і у самому місті як ареалі існування людей. 
Загазованість атмосферного повітря внаслідок інтенсивного зростання транспортної 
інфраструктури, невирішені проблеми забезпечення водоспоживання питної якості та 
поводження із побутовими відходами (в складі яких частка пластику невпинно зростає), 
зменшення якісного життєвого простору та зростання шумового, психологічного та 
інформаційного навантаження – це виклики сьогодення. Концепції «розумного» міста вже 
стають відповіддю на реалізацію змінених життєвих потреб людей, вирішення питань 
довкілля, енергоефективної економіки та логістичного управління.  

Перші дослідження теорій «розумних міст» були закладені в основному в галузях 
сталого розвитку та цифрових технологій у 1990-х – на початку 2000-х років. Лише 
приблизно у 2010 р. концепція «розумного» міста визнана як окрема галузь досліджень. 
Відтоді кількість досліджень щодо ідей їх впровадження зростає в геометричній прогресії. 
У розробці структури «розумного» міста ключові фактори оцінюються по-різному, 
залежно від стратегічних пріоритетів міст. У широкому розумінні розумні міста 
об’єднують три елементи, а саме: технологію, людей та інституції.  

На даний час загальновизнаними є таких 18 індикаторів оцінювання «розумності» 
міста: 1. Забруднення; 2. Інноваційність; 3. Діоксид вуглецю; 4. Прозоре управління; 5. 
Стале управління ресурсами; 6. Сортування сміття; 7. Освітні послуги; 8. Медико-
санітарні умови; 9. Надійний, інноваційний і безпечний громадський транспорт; 10. 
Пішохідні зони; 11. Велосипедні доріжки; 12. Зелені зони; 13. Переробка твердих 
побутових відходів; 14. Домашнє господарство; 15. Паливо; 16. Політичні стратегії і 
перспективи; 17. Наявність ІоТ-інфраструктури; 18. Гнучкість ринку праці. 

Більшість досліджень зараз зосереджені на розвитку комп’ютерних технологій 
(мережі датчиків, розумних пристроїв, баз даних в режимі реального часу) або інтеграцію 
інформаційних технологій та комунікацій із адміністративним управлінням, іншими 
словами, прискорення роботи. Але якість життя в «розумних містах» не повинна 
асоціюватися лише зі швидкістю, продуктивністю та ефективністю. 

Темп життя міста визначається багатьма факторами, такими як емоції чи спогади 
людей, отже повинні бути повільні моменти, коли люди можуть усвідомлено спілкуватися 
з міським простором і насолоджуватися ним. Міжнародний рух уповільненої їжі 
розпочався в Італії у 1986 році як протест проти відкриття ресторану McDonald's на 
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Іспанських сходах у Римі. Потім, у 1999 році, прийшов «рух повільне місто» («city-slow») 
- натхненний повільним рухом їжі – що підкреслює важливість збереження автентичності 
місцевої громади в майбутньому, пропаганди привітності та доброзичливості до всіх. [1] 

Розбудова smart-міст в Європейському Союзі розпочалася з активізацією нових 
дослідницьких мереж, завдяки яким запроваджуються практики «смартизації» у країнах 
ЄС. Серед найвідоміших – SmartSantander (http://www.smartsantander.eu), Organicity 
(https://organicity.eu) та Open & Agile Smart Cities (https://oascities.org) [2]. Ці мережі в своїх 
проявах орієнтовані на технічні аспекти пілотних проектів smart-міст, проте фактори 
регулювання  ними  практично не висвітлюються. Сьогодні ж в основі розвитку 
«розумних» міст ЄС започатковано проект «Ринок розумних міст» (Smart Cities 
Marketplace), який було утворено шляхом злиття Європейського інноваційного 
партнерства у сфері «розумних» міст і громад та Інформаційної системи «розумних» міст 
(Smart Cities Information System). Проект спрямований на надання практичних знань, 
збільшення цифрового потенціалу міст, доступ до фінансування, пошук партнерів з метою 
формування європейського ринку smart-міст та перетворення європейських міст на 
найбільш придатні для життя місцями у світі.   

14 грудня 2020р. ЄК підтримала Програму «Цифрова Європа» (Digital Europe 
Programme) з бюджетом €7,5 млрд. на період 2021-2027рр. (див. табл. 2.1., [2]). В ній  
передбачено широкомасштабне впровадження цифрових рішень для міст і громадських 
об’єднань. «Цифрова Європа» є  першим в історії документом ЄС, присвяченим винятково 
цифровій трансформації міст та орієнтований на декілька сфер: супер-обчислювальна 
техніка, кібербезпека, цифрові державні послуги та передові цифрові навички, 
забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільством 
загалом. Програма доповнює такі програми ЄС, як Horizon Europe, програми ЄС щодо 
досліджень та інновацій, а також Фінансовий механізм для інфраструктурного з’єднання 
Європи (Connecting EuropeFacility – Digital).  

У великих та деяких малих містах України в останні роки також активно 
розробляються концепції Smart City та розпочалося впровадження сучасних технологій. 
Але, здебільшого це стосується діджиталізації адміністративних послуг, збільшення 
кількості зон в громадських містах з безкоштовним Wi-Fi, запровадження елементів 
«розумної» транспортної системи.  
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Забруднення стічних та поверхневих вод іонами калію та хрому залишається 

серйозною екологічною проблемою, яка не має на сьогоднішній день достатньо 
ефективного вирішення. Останнім часом значну увагу дослідників привертають 
адсорбційні методи очищення стоків від забруднювачів, зокрема із застосуванням 
природних дисперсних сорбентів. Перевагами застосування цих адсорбційних матеріалів 
є: природні сорбенти широко розповсюджені в Україні; природні сорбенти є доступним, 
недорогим матеріалом; адсорбційні технології з використанням природних дисперсних 
сорбентів забезпечують високу ступінь очищення; відпрацьований природний адсорбент 
необхідно утилізувати шляхом застосування в технологіях отримання інших продуктів, 
він не потребує регенерації [1]. 

В окремих випадках виникає потреба у поєднанні різних методів очищення стічних 
вод. Під час реалізації очищення стічних вод адсорбційним методом використовують 
природні та синтетичні матеріали. 

Раціональне використання водних ресурсів є стратегічно важливим питання 
сучасного виробництва у світі та Україні. Вагомою складовою водокористування є процес 
очистки стічних вод. При цьому особливе місце займає контроль за вмістом важких 
металів – одним з найбільш небезпечних хімічних компонентів природних та стічних вод. 
При цьому слід пам’ятати, що всі метали при взаємодії з компонентами навколишнього 
середовища не розкладаються, а навпаки переходять у розчинну форму та поглинаються. 
Саме цей факт ускладнює процес очищення від них водних об’єктів найпоширенішими 
методами: коагуляцією, флотацією, фільтруванням та біохімічною очисткою. Тому 
сорбційна очистка води від іонів металів є найбільш ефективним способом, що дозволяє 
не тільки знезаразити промислові стоки, а також повернути у виробництво очищену воду 
та цінні компоненти. Дослідження можливості очищення стічних вод від іонів важких 
металів, проведені вітчизняними і зарубіжними дослідниками, показали ефективність 
використання для цієї мети різних типів сорбентів – штучних та природних, зокрема 
різних типів вуглецевих адсорбентів, відходів різних виробництв, іонітів тощо [2]. 

Метою досліджень було вивчення ефективності очистки стічних вод різними типами 
сорбентів по відношенню до іонів важких металів. Як адсорбенти були обрані 
найпоширеніші матеріали, що використовуються у процесах очистки – активоване 
вугілля, бентонітова глина, природний мінерал цеоліт та іонообмінна смола КУ-2-8. В 
якості об’єкту дослідження було обрано NaCl2

 та КCL2.  
Знесолення води або демінералізація – процес видалення солей з первинної води. 

Сумарна кількість всіх солей визначає загальну мінералізацію води і електропровідність. 
Для демінералізації води застосовуються установки баромембранного очищення, 
установки електродіалізу, та іонообмінні установки, як з однорідним іонітом, так із 
сумішшю іонітів різної дії. 
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Знесолення води здійснюється за допомогою методу електродіалізу, тобто іони 
розчинених солей переносяться під дією постійного електричного струму через 
іонообмінні мембрани. 

Метод електродіалізу використовує: 
– електролітичну дисоціацію у воді молекул розчинених речовин на іони;  
– спрямований рух іонів в електричному полі;  
– селективні властивості іонообмінних мембран по відношенню до іонів, що мають 

заряди різних знаків.  
Розчинення солей у воді з утворенням іонних пар відбувається під впливом діполей, 

утворених молекулами води через особливості розташування в них атомів водню і кисню. 
Іонний обмін – це одна з найбільш ефективних технологій пом'якшення води. Вона 

широко застосовується як в побуті, так і в промисловості. Процес іонного – обміну це 
оборотна хімічна реакція, під час якої відбувається обмін іонами між середовищем і 
поверхнею іоніту [3].  

Процес іонного обміну використовують для очищення стічних вод від багатьох 
органічних і неорганічних сполук, а також від катіонів кольорових металів.  Найбільше 
розповсюдження при іонному обміні одержали синтетичні іонообмінні нерозчинні у воді 
смоли – іоніти. Вони у свою чергу поділяються на катіоніти та аніоніти. Катіоніти – 
іоніти, у яких протиіони мають кислотний характер, тобто обмінюють іони водню на інші 
катіони. Аніоніти – іоніти, у яких протиіони мають лужний характер, тобто обмінюють 
гідроксильні іони лугу або аніони солей на інші аніони. При іонообмінному очищенні 
стічних вод застосовують також сильнокислотні сульфокатіоніти КУ-1 та КУ-2, 
слабокислотний карбоксильний катіоніт КБ-4, аніоніти ЕДЕ-10П і АВ-17. 

Особливістю іонообмінного методу очищення стічних вод є можливість очищення 
до будь-якого ступеня та утилізація цінних компонентів, що виділяються зі стічних вод. 
Іонообмінне очищення ціанистих стоків дозволяє утилізувати кольорові та благородні 
метали у вигляді товарної продукції. Для вилучення благородних металів і очищення 
стоків їх спершу пропускають через фільтри з активованим вугіллям.  

Іонний обмін до теперішнього часу залишається одним з основних методів 
очищення води від забруднень, глибокого її знесолення. Наявність розмаїтості них 
іонообмінних матеріалів дозволяє вирішувати завдання очищення вод різного хімічного 
складу з високою ефективністю.  
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Технологія виробництва цукру з буряків є одним із найбільш водоємних виробництв 

агропромислового комплексу. Для виробництва 1 тони цукру із буряків необхідно 
витратити близько 60 м3 води, тоді як, наприклад, на м’ясокомбінатах на 1 тону м’яса 
припадає 6,9-8,9 м3 стічної води.  

На сьогоднішній день стічні води на цукрових заводах утворюються від 
гідротранспортування та мийки буряка, мийки апаратів, розведення відходів. Типові 
цукрові заводи проектуються на переробку 15 і 30 тисяч центнерів буряків на добу. Окрім 
стоків, при виробництві цукру також утворюються побічні продукти – меляса та жом. 

Стічні води цукрових заводів відрізняються за хімічним складом, фізичними 
властивостями, ступенем забруднення та умовно розділяються на три категорії. 

Аналіз параметрів стічних вод проводився на базі діючих підприємств харчової 
промисловості, а саме цукрового заводу, потужністю 11 000 м3/добу. 

Відбір проб води з заводу здійснювали протягом 4 місяців . Відбір проб стічних вод 
цукрового заводу аналізували протягом 2 місяців. За стандартними методиками визначали 
основні показники води і аналізували відповідність ГДК (табл.1). 

 
Таблиця 1. 

Результати лабораторних досліджень стічної води діючого цукрового заваду на вході та 
виході з очисних споруд 

№ 
з/п  

Показники якості 
стічних вод 

Одиниця 
виміру 

Значення 
(на вході в 

очисну 
споруду) 

Значення 
(на виході з 

очисної 
споруди) 

Нормативне значення 
на скид в навколишнє 

середовище господарського 
призначення 

(Правила охорони 
поверхневих вод від 

забруднення зворотними 
водами) 

1.  рН  7,76 7,94 (max-min) 
9-6,5 

2.  Завислі речовини г/м3 134,0 54,0 15 
3.  Сухий залишок г/м3 198,0 124,0 1000 
4.  Азот амонійний 

(аміак за азотом) г/м3 13,72 11,40 2,0 

5.  Нітрати г/м3 2,26 3,12 45 
6.  Нітрити г/м3 0,03 0,05 3,3 
7.  Сульфати г/м3 0,0 0,0 500 
8.  Хлориди г/м3 53,20 21,28 350 
9.  Фосфати г/м3 11,40 9,67 3,5 
10.  Залізо (загальне) г/м3 0,09 0,12 0,3 
11.  Мідь г/м3   0,1 
12.  Свинець г/м3   0,03 
13.  Сульфіди г/м3    
14.  Цинк г/м3   1,0 
15.  Нафтопродукти г/м3   0,3 

mailto:lpolenaeko@yahoo.com
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-99-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-99-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-99-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-99-%D0%BF
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16.  ХСК г/м3 3128,00 368 80 
17.  БСК5 г/м3 1738,62 536,87 15 
18.  СПАР (аніони, 

неіоногенні) 
г/м3   0,5 

 
Згідно останніх результатів лабораторного аналізу якості стічних вод діючого 

цукрового заводу, наведених в табл.1, встановлено значне перевищення по низці 
показників. Зокрема на виході з очисних споруд перевищення нормативних значень на 
скид в навколишнє середовище становить: ХСК у 4,6 рази, БСК5 у 35,8 рази, азот 
амонійній у 5,7 рази та завислі речовини у 3,6 рази, що є значним та не допустимим для 
подальшого скидання стоків у водні об’єкти.  

Для очищення стічних вод широко застосовуються адсорбційні методи, які дають 
змогу знешкодити агресивні речовини з низькоконцентрованих розчинів. Тому значний 
інтерес світової науки в області очищення води привертає якість сорбенту та його 
поглинальна здатність. . 

Ефективним природним мінералом для очищення води можуть служити цеоліти, 
глауконіти та бентоніти які завдяки пористій структурі здатні вбирати в себе агресивні та 
токсичні сполуки. Цеоліт, через особливості своєї кристалічної структури являє собою 
тривимірне «сито», яке також володіє високими адсорбційними та іонообмінними 
властивостями. Тому можливо застосування природного цеоліту та бентоніту і 
глауконіту для очищення стічних вод харчової промисловості, зокрема цукрових  заводів 
є актуальною задачею. 

Для дослідження використовували зразки природного цеоліту Сокирницького 
родовища, бентоніт та глауконіт і їх можливості  використання у якості адсорбентів для 
очищення стічних вод харчових підприємств. 

Так для дослідження морфології поверхні цеоліту, бентоніту та глауконіту 
мікрозондового рентгеноспектрального аналізу використано скануючий електронний 
мікроскоп Nova 200 NanoSEM. Хімічний та оксидний склад матеріалу визначали 
рентгеноспектрометром ARL 9800 XP. Спектрометричні дослідження проводили за 
допомогою спектрофотометра SPECORD-75 IR. Пористість матеріалу визначали за 
допомогою приладу Autopore 9500 IV (ртутний порометр) в діапазоні тиску ртуті 0,036 – 
413 МПа, що дає змогу визначити радіус пор в межах 0,0015 – 47 мкм. 

Цеолітові породи Сокирницького родовища Закарпатської області представлені 
клиноптилолітом з включеннями монтморилоніт-гідрослюдистого ту- фоаргіліту, 
кварцату польового шпату. 

Цеоліт має пористу структуру з чіткою просторовою орієнтацією. Склад таких 
алюмосилікатних структур виражається загальною формулою (Na,K,Ca)2-

3Al3(Al,Si)2Si13O∙12H2O. Крис тали клиноптилоліту мають пластичний габітус, хоча він 
належить до каркасних алюмосилікатів, тобто його структура тривимірна з жорсткою 
системою каналів та вікон. Ця невідповідність між формою кристалів та структурою 
клиноптилоліту зумовлена неоднорідністю хімічних зав’язків на певних кристалографічних 
напрямках, що призводить до утворення в його структурі слабо зв’язаних алюмокисневих 
шарів та проявляється у вигляді пластинчастих кристалів і спайності. 

Бентоніт це природний глинистий мінерал, різновид вибілюючих глин, складається в 
основному з мінералів групи монтморилоніту (Al2[Si4O10](OH)2 x nH2O) або бейделіту 
(Al2[AlSi3O9 х (OH)](OH)2 x nH2O). До бентоніту входять також гідрослюди, каолініт, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%82
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палигорськіт, цеоліти тощо. Бентонітові глини України за складом переважно 
лужноземельні полімінеральні (Ca–Mg з домішкою Na, K тощо). Бентоніт містить три 
структури змінної шару, що має центральний октаедричний глиноземний лист і два 
тетраедричних кремнезему та мають негативно заряджений тривимірний 
алюмосилікатний каркас зі строго регулярною структурою: чергування тетраедрів та 
октаедрів. У проміжках цього каркасу знаходяться гідратовані позитивні іони лужних і 
лужноземельних металів, які компенсують заряд каркасу, і молекули води.  

Структура мінералу монтморилоніту (ММ), який є основною кристалічною фазою 
більшості бентонітів, що добуваються з природних родовищ, складається з двох 
тетраедричних шарів (Т), розділених одним октаедричним шаром (О) за схемою Т-О-Т. 
Каркас його побудований зв’язками через Оксигенові містки від одного шару Алюмінію, 
створеного октаедрами [AlO3(OH)3 6-], до двох шарів Кремнію, створених тетраедрами 
[SiO4 4-]. Проте, досить часто центральними атомами тетраедричних шарів (замість 
атомів Кремнію) можуть виступати Алюміній, Залізо або лужноземельні метали, що 
призводить до виникнення надлишкового негативного заряду алюмосилікатного каркасу. 

Бентоніт розширюється при зволоженні. Він може поглинати воду в кілька разів 
більше, ніж її суха маса та має відмінні колоїдні властивості.  

Глауконіт – це глинистий мінерал, що має хімічну формулу (K, Na)(Fe3+,Al, 
Mg)2[(OH)2|(Si, Al)4O10] і відноситься до класу гідрослюд.  

Глауконіт характеризується гетерогенністю катіонного складу октаедричних сіток 
2:1 шару. Такий шар складається з октаедричної сітки, серцевини, зверху і знизу 
обгорнутих тетраедричними сітками. Октаедрична сітка утворена октаедрами, зв’язаними 
боковими ребрами. В кожному октаедрі чотири вершини, дві з них представлені атомами 
кисню, тоді як дві інші – зайняті ОН¯ групами. Адсорбовані іони не змінюють 
кристалічної структури глауконіту і іонообмінні реакції проходять на поверхні мінералу. 

Всі природні сорбенти (бентоніт, глауконіт, цеоліт) можуть бути використані для 
очищення стоків промислових підприємств.  

Витрата кожного із адсорбентів для забезпечення необхідного ступеня очищення 
встановлюється виходячи із адсорбційної ємності адсорбенту та виходячи із конкретних 
початкових умов ступеня забруднення стоків. Вибір конкретного адсорбенту для 
очищення стоків визначається ступенем забруднення стоків, їх об’ємом, розміщенням 
об’єкта очищення, а також необхідною технологією регенерації чи утилізації 
відпрацьованих сорбентів. 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82
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Збільшення частки відновлюваних джерел енергії в загальному обсязі енергетичних 
потреб жителів планети – це шлях до розумного використання природних ресурсів. Це 
піклування про здоров’я майбутніх поколінь і збереження червонокнижних рослин і 
тварин. Також це нові висококваліфіковані робочі місця, які потягнуть за собою науку і 
освіту, дадуть можливість створювати комфортні умови у складному кліматі без шкоди 
для екології.  

Сонячна енергія упевнено завойовує стійкі позиції у світовій енергетиці, оскільки її 
привабливість обумовлена такими обставинами: сонячна енергія доступна в кожній точці 
нашої планети, розрізняючись по щільності потоку випромінювання не більше ніж в два 
рази, це екологічно чисте джерело енергії, що дозволяє використовувати його у все 
зростаючих масштабах без негативного впливу на навколишнє середовище, а також це 
невичерпне джерело енергії, яке буде доступне і через мільйони років. Ще одним плюсом 
даної технології є відсутність залежності від стаціонарної подачі електроенергії.  

Правове регулювання альтернативної енергетики в загальному здійснюється 
законами України: «Про альтернативні джерела енергії», «Про електроенергетику», «Про 
енергетичні землі та правовий режим спеціальних зон об’єктів енергетики», а також 
підзаконними нормативно-правовими актами. 

Відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» експлуатація 
сонячних електростанцій здійснюється за таких умов: 

– безпечного проведення роботі, реалізація державного нагляду за режимами 
енергоспоживання; 

– енергетичної безпеки, що гарантує економічне і технічне задоволення поточних, 
періодичних і майбутніх потреб споживачів електроенергії; 

– дотримання технологічних вимог стосовно виготовлення, накопичення, передачі, 
постачання та споживання електроенергії; 

– виконання єдиних державних норм та правил усіма суб'єктами відносин, які 
пов'язані із будівництвом (створенням), експлуатацією, виведенням з робочого стану 
об'єктів альтернативної енергетики, систем диспетчерського (оперативно-технологічного) 
управління; 

дотримання правил експлуатації об’єктів відновлювальної енергетики, які 
регулюються нормативно-правовими актами, які є обов’язкові до виконання всіма 
суб’єктами господарювання. 

Для стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел, а саме 
енергії сонця, встановлюється відповідно до ЗУ «Про альтернативні джерела енергії» 
«зелений» тариф – спеціальний тариф, за яким закупляють електричну енергію, вироблену 
на об’єктах електроенергетики, зокрема на введених в експлуатацію чергах будівництва 
електростанцій, з альтернативних джерел енергії. Даний тариф запроваджується 
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Національною комісією з питань державного регулювання у сферах енергетики і 
комунальних послуг. 

Розвиток альтернативних джерел енергії у Львівській області набрав великих 
обертів. На початку 2021 року почала діяти «Комплексна програма підвищення 
енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлювальної енергетики у 
Львівській області на 2021-2025 роки», яка передбачає відшкодування власних коштів 
державою за встановлення обладнання, яке використовує альтернативні джерела енергії у 
Стрімкий розвиток суспільства, науки та техніки, який спостерігається протягом останніх 
десятиліть, зумовив величезний попит на енергоресурси. Вся сфера життя зосереджена на 
використанні електрики і з кожним днем людство все більше потребує її. Зростання 
необхідності в електроенергії при ресурсних і екологічних обмеженнях стає вже 
критичним фактором подальшого розвитку суспільних сфер життєдіяльності нашої 
економіки. На даному етапі розвитку енергетики все більш значуще місце посідає 
відновлювана (альтернативна), яка в подальшому взагалі може витіснити традиційну. 

розмірі 10% від суми електростанції. Станом на 1 жовтня 2021 року в області працює 
1661 сонячна електростанція, яка розміщена у приватних домогосподарствах, їх загальна 
потужність становить 39,1 МВт. Вироблену електроенергію генеруючими установками 
використовують для власних потреб, а залишок надають в загальну енергетичну мережу 
за «зеленим» тарифом. На сьогоднішній час програма виконана на 84,2%. 

Також на території області розташовані великі промислові сонячні електростанції. 
Найбільшими та найпотужнішими з них є СЕС «Яворів-1», Самбірська СЕС та Самбірська 
СЕС-2. 

Сонячні електростанції розташовані у Львівській області (рис.1).  Львівська область 
розміщена у західній частині України. Клімат – помірно-континентальним з м’якою зимою і 
теплим літом. Санітарний стан навколишнього середовища області задовільний. В межах 
території сонячних станцій об'єкти природоохоронного фонду відсутні.  

Для будівництва сонячних електростанцій важливу роль відіграє клімат регіону. 
Сприятливий клімат, тобто рівень інсоляції (кількість сонячного випромінювання на 
квадратний метр поверхні Землі) на більшості території Львівської області перевищує 
аналогічні показники Німеччини, яка в галузі сонячної енергетики є одним зі світових лідерів.  
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Рисунок 1 Схематичне розміщення СЕС на карті Львівської області 

 
Середньорічна кількість загальної енергії сонячного випромінювання, яка щорічно 

надходить на територію Львівської, знаходиться в межах від 1070 кВт·год/м. кв. 
Фотоелектричне обладнання може працювати досить ефективно протягом всього року, 
проте найбільш ефективно протягом 7 місяців на рік (з квітня по жовтень). 

Перетворення сонячної енергії в електроенергію в Україні має орієнтуватися 
насамперед на використання фотоелектричних пристроїв. Наявність великих запасів 
сировини, виробничої та науково-технічної бази для виготовлення фотоелектричних 
приладів дозволяє повністю задовольнити потреби не тільки вітчизняних споживачів, а й 
експортувати понад дві третини продукції, яку виробляють. 

Важливу роль у функціонуванні Самбірської СЕС відіграє система контролю та 
керування. За її допомогою здійснюється передача інформації про показники роботи 
авторизованим користувачем та стан устаткування, забезпечення інформації персоналу 
про роботу технологічного процесу і стан обладнання для оперативного керування. Дана 
система забезпечує захист обладнання та всієї СЕС за допомогою зниження або зупинки 
навантаження при екстрених випадках, в тому числі при загрозі виникнення аварій. 
Система забезпечує керування обладнанням генеруючих блоків та сонячною станцією в 
нормальних, передавальних та перехідних режимах для виробництва електроенергії. 

Система контролю передбачена в кожному інверторі. Системи розподіляються на 
певні групи: 

– Сигналізація за допомогою світлодіодних ламп про стан інвертора; 
– Письмова інформація про порушення звичайного стану на дисплеї інвертора, а 

також про параметри електроенергії; 
– Автоматизація оптимальних режимів, автоматичне відключення через збільшення 

параметрів інвертора. 
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Уся інформаційна система надає інформацію від кожного інвертора до комп'ютера 
центральної станції через кабелі зв'язку. Центральний комп'ютер встановлений в 
службовому приміщені сонячної електростанції. В ньому накопичується вся інформація, 
що надходить від інвертора, це дозволяє оцінити стан обладнання СЕС, інформацію про 
режими, параметри та відхилення від оптимального режиму.  Інформація передається в 
експлуатаційний центр з центрального комп’ютера через канали мобільного зв’язку.  

Самбірська сонячна електростанція забезпечена також автоматизованою системою 
контролю обліку електроенергії, яка надає інформацію про величину виробленої 
електроенергії на станції та відправленої електричної енергії в енергосистему. Дані 
параметри з лічильників на електростанції передаються через канали мобільного зв’язку в 
головний сервер автоматизованої системи обліку електроенергії, далі інформація 
переходить до різних інформаційних центрів.  

На сьогодні,  розвиток альтернативних джерел енергії у Львівській області набирає 
обертів. Найбільшими промисловими сонячними електростанціями є «Яворів-1», яка є 
найбільшою електростанцією в Західній Україні, а також Самбірська СЕС і Самбірська 
СЕС – 2. 

Самбірська СЕС є першою сонячною електростанцією на Львівщині, яка 
запрацювала у грудні 2012 року потужністю 1,1 МВт (перша черга). У травні 2013 року 
було відкрито другу чергу електростанції з потужністю 2,08 МВт. Самбірська СЕС – 2 
була збудована протягом 2013 р. – перша черга і 2015 р.- друга черга. Станція «Яворів-1» 
була збудована протягом 2018р. та 2019 р. також двома чергами і загальна потужність 
СЕС становить 72 МВт. 

Сонячні електростанції поблизу м. Самбора складаються із модулів типу SUNOWE 
230-245 – монокристалічних сонячних панелей. До складу СЕС «Яворів -1» входять 
полікристалічні сонячні панелі виробника TRINA SOLAR. Дані сонячні батареї є 
полікристалічними. Монокристалічні панелі є більш ефективними, так як в 
полікристалічних батареях є багато кристалів і для руху електронів стає менше місця. 

В основі СЕС лежать фотоелектричні модулі, на яке потрапляє сонячне 
випромінювання. Після потрапляння на фотоелементи світлового потоку та утворення 
електрорушійної сили, електричний струм проходить в інвертор, який перетворює 
отриману електроенергію постійного струму в енергію змінного струму (220 Вт), яка 
придатна для використання. Після надходження електроенергії в інвертор, а пізніше в 
трансформатор струм переходить  до загальної мережі – на енергоринок. 

Завдяки експлуатації сонячних електростанцій істотно зменшились викиди 
вуглекислого газу. Самбірська СЕС здатна освітити все село, яке складається із 5000 осіб, 
а «Яворів -1» здатна задовольнити потреби в електроенергії  весь район. 

Сонячна енергія має широкий спектр застосування – від маленьких житлових систем 
до великих підприємств. Її можна використовувати для виробництва електроенергії, 
обігріву басейну, теплиць сільськогосподарського призначення, багатоквартирних 
будинків. сонячної печі або сонячної плити,  Сонячну енергію тепер також можна 
використовувати для польотів літаків. 
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Утворення смогу відбувається внаслідок високого забруднення повітря. Газові викиди і 
метеорологічні умови сприяють його утворенню. Забруднення, що відповідає за утворення 
зимового смогу, значною мірою пов’язане з викидами від згоряння твердого та рідкого 
палива. Найважливішими з них є: SО2, пил, NО2, CO. Утворення смогів та кислотних дощів 
спричинюють руйнування історичної спадщини міст. Вони також впливають на природне 
середовище. До шкідливого впливу смогу вразливі люди з респіраторними проблемами 
(особливо хворі на астму), діти, молодь та люди похилого віку.  

Порогові значення забруднювачів в умовах утворення смогу SO2 250…500 [мкг/м3], 
PM10 200…400 [мкг/м3]. Інші критерії – несприятливі погодні умови: виникнення 
синоптичної ситуації, при якій швидкість вітру не перевищує 3 м/с; наявність туману або 
відносної вологості більше 80%; утримання нижнього інверсійного шару протягом доби.  

Кожній міській та промисловій агломерації потрібно виявляти небезпеку 
виникнення смогу. Кінцева мета будь-якої системи попередження у зоні індустріально-
промислової агломерації, полягає в тому, щоб виявити та передбачити високі концентрації 
газових викидів для негайного реагування. 

Моделі прогнозування забруднення повітря можна розділити на дві групи: 
статистичні моделі - з використанням статистично доведеного зв'язку між концентрацією 
забруднюючих речовин і метеорологічними умовами, фізичні моделі - розроблені на 
основі фізичних законів і з використанням розширених рівнянь фізики атмосфери 
(наприклад, моделі типу адвекції - дифузії). 

Наразі для прогнозування концентрації SO2 та концентрації зважених часток у 
повітрі використовується статистична модель, а для визначення прогнозу розсіювання 
забруднюючих речовин методику ОНД- 86. Наведена вище модель використовує 
середньодобові значення концентрацій забруднюючих речовин за попередній день та 
прогнозовані та виміряні значення метеорологічних параметрів за даними попередньої 
доби. Прогнози концентрації газових викидів та зважених часток роблять на зимовий 
період на 24 та 48 годин. 

У наш час використання сучасних технологій обробки інформації набуває все 
більшого значення у всіх галузях науки. Нейронні мережі є перспективним інструментом 
для виявлення ситуацій з високою концентрацією забруднюючих речовин, які можуть 
негативно вплинути на здоров’я людини та навколишнє середовище. Нейронні мережі є 
одним з найбільш перспективних і динамічних інструментів у багатьох галузях. Початки 
адаптації штучної нейронної мережі також відбуваються в галузях екології та інженерії 
довкілля. Нині є спроби використовувати їх у моніторингу довкілля. Штучні нейронні 
мережі були створені на основі знань про мозок живих істот і є спробою використати 
явища, що відбуваються в нервовій системі, для пошуку нових технічних рішень. Будова і 
функції штучних нейронів засновані на принципах роботи основних будівельних блоків 
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мозку – нейронів. Як і їхні біологічні аналоги, нейронні мережі мають здатність 
автоматично адаптувати елементи своєї структури для пошуку рішень передбачуваних 
проблем обробки інформації. Тому нейронні мережі здатні представляти різні складні 
зв’язки між вхідними сигналами та очікуваними вихідними сигналами моделі.  

Структура багатошарової нейронної мережі для прогнозування параметрів 
атмосферного повітря показана на рис. 1. 
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Рисунок 1 Схематичне зображення багатошарової нейронної мережі. 

 
Їх найбажанішою характеристикою є здатність розширювати набуті знання. Ці 

властивості роблять їх придатними для цільових завдань, таких як прогнозування смогу. 
Штучні нейронні мережі – це практична і недорога система з багатьма елементами, які 
паралельно обробляють надану інформацію. Це пов’язано з їх високою швидкістю, яка в 
рази перевищує швидкість сучасних комп’ютерів. Вхідними даними для моделі є критичні 
концентрації забруднюючих речовин і метеорологічні дані, які визначають умови 
виникнення смогу. Ці входи підключаються до вихідного шару через прихований шар, 
який визначає бажані прогнозовані концентрації. На основі історичних даних для 
конкретних періодів він створює послідовність навчання та її підмножину, яка перевіряє 
навчання. Для перевірки правильності роботи мережі створюється тестовий рядок, який 
використовує історичні метеорологічні дані. Можливість отримати навчальний набір он-
лайн є мірою здатності нейронної мережі запам’ятовувати навчальні дані, тоді як 
здатність до узагальнення визначається результатами, отриманими для тестових наборів, 
над якими мережа працювала під час навчання.  
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Екологія та економіка все більше переплітаються між собою на місцевому, 

регіональному, національному і глобальному рівнях, формуючи складний комплекс 
причин та наслідків. Такі причинно-наслідкові взаємозв’язки між рівнем інтенсивності 
використання природних ресурсів та рівнем деградації природного довкілля, з одного 
боку, а також рівнем економічного розвитку та якості життя, з другого боку, стають усе 
більш помітними й очевидними[1-2].  

Ми вважаємо, що розробка заходів задля зниження рівня екологічної небезпеки 
повинна базуватись на оцінці економічного, екологічного та соціального стану міста, 
області чи країни. Таку оцінку доцільно проводити на основі дослідження динаміки змін в 
системі показників, які характеризують ту чи іншу сферу, а також встановлення основних 
закономірностей їх розвитку. 

Серед значної кількості вищевказаних показників вибираємо ті, котрі найбільш 
точно зможуть кількісно та якісно оцінити стан певної сфери досліджуваного регіону, не 
потребуючи при цьому великого обсягу додаткової інформації. Набір індикаторів може 
змінюватись і розширюватися залежно від особливостей регіону. 

Значення обраних показників, розглядались нами за досліджуваний період,який 
складав 5 років, а саме з 2016-го, по 2021-й роки[3-5].  Так, для характеристики стану 
економічного розвитку регіону були обрані наступні показники:  

− частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг), %; 
− обсяг надходжень до бюджету територіальної громади від сплати: 
− податку на доходи фізичних осіб; 
− плати за землю; 
− єдиного податку; 
− акцизного податку; 
− сплати податку на нерухоме майно; 

на 1 особу, грн. 
− середня заробітна плата, грн.; 
− обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, млрд. грн. 
− кількість найманих працівників (без урахування банків, бюджетних установ); 
− зовнішньоторговельний оборот товарів, млн. дол. США: 
− експорт товарів, млн. дол. США; 
− імпорт товарів, млн. дол. США; 
− сальдо (+, –), млн. дол. США. 
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В якості показників, які характеризують стан соціального розвитку регіону, були 
обрані наступні показники: 

− чисельність населення, осіб; 
− природний приріст населення; 
− частка пенсіонерів, від загальної кількості населення, %; 
− загальна кількість закладів загальносередньої освіти, одиниць; 
− кількість учнів у закладах – всього, осіб; 
− кількість педпрацівників (з сумісниками) – всього, осіб; 
− захворюваність населення на 1 тисячу населення (первинна), всього; 
− загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм 

підпорядкування, осіб, з зубними; 
− кількість лікарняних закладів, одиниць; 
− масові та універсальні бібліотеки і музеї, одиниць; 
− кількість читачів та відвідувачів музеїв, чоловік; 
− книжковий фонд бібліотек,примірників; 
− кількість осіб, що займаються спортом, осіб; 
− спортивні зали площею, плавальні басейни, спортивні майданчики; 
− соціальний захист найбільш незахищених верств населення; 
− соціальний захист ветеранів всіх категорій та осіб з інвалідністю; 
− кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб; 
− чисельність працевлаштованих; 
− кількість створених нових робочих місць за рахунок усіх джерел фінансування. 

За для характеристики екологічного розвитку регіону відібрані такі показники: 
− обсяг викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, тис. т.; 
− частка, обсягу викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, що 

припадає на душу населення, кг.; 
− щільність викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на одиницю 

площі, т/км2; 
− динаміка забору прісної води з природних водних джерел, млн. м3; 
− скидання зворотних вод у поверхневі водні об’єкти (всього) млн. м3; 
− скидання зворотних вод у поверхневі водні об’єкти (забруднені без очищення) млн. м3; 
− утворені відходи, тис. т.; 
− утилізовані відходи, тис. т.; 
− загальний обсяг накопичених відходів, млн. т. 

Результати проведених досліджень щодо стану економічної, соціальної та 
екологічної сфер міста Кременчука виявили певні  негативи. Серед них виділяємо 
наступні: у сфері економічного розвитку - нелогічність у прийнятті тих чи інших 
економічних рішень та низьку заінтересованість як власної країни, так і закордонних 
партнерів  у продукції досліджуваного регіону. У соціальній сфері – слабку спроможність 
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міста до утримання своїх громадян, а в екологічній – кількість утворюваних та загальний 
обсяг накопичених відходів. 

В ході роботи визначені рекомендації щодо поліпшення ситуації у кожній сфері, які 
спрямовані на вирішення найголовніших проблем, що притаманні кожній з них. Як 
результат, сформовано базу для розробки стратегії поліпшення стану екологічної безпеки 
Кременчуцької соціально-економіної зони на основі визначення пріоритетних соціо-
еколого-економічних проблем міста[6].   

Проведено аналіз стану економічної, соціальної та екологічної сфер міста 
Кременчука, відштовхуючись від значень обраних показників-індикаторів, які дають 
змогу оцінити якісний та кількісний розвитку міста у тій, чи іншій сфері. 

Сформовано основні проблемні питання міста по кожній із зазначених вище сфер і 
надано рекомендації щодо їх вирішення та поліпшення загального стану. У подальших 
наших дослідженнях вони ляжуть  в основу розробки стратегії поліпшення стану 
екологічної безпеки Кременчуцької соціально-економіної зони. 
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Розробка нових та вдосконалення існуючих технологій щодо відновлення 

нафтозабруднених земель, знешкодження та утилізація нафтошламових відходів – важливі 
заходи щодо вирішення екологічних проблем. На даний момент найбільш екологічними та 
перспективними вважаються методи, що призводять до повного розкладання органічних 
забруднювачів та дозволяють проводити очищення ґрунту  без значних виробничих затрат. 

Досить поширеною серед таких методів є технологія біоремедіації. Це процес, у якому 
бактерії, гриби та рослини розкладають, трансформують та сприяють видаленню 
забруднювачів, зберігаючи цілісність екосистеми. Збільшення мікробної щільності за 
допомогою внесення органічних речовин сприяє прискоренню розкладання полютантів. 
Біоремедіація може здійснюватися за допомогою біостимуляції мікрофлори або шляхом 
внесення спеціалізованих мікробних препаратів, призначених для очищення забруднених 
екосистем [1]. 

Один з таких біопрепаратів був протестований нами на базі лабораторії 
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Застосований 
біопрепарат створений на основі штамів мікроорганізмів Bacillus amyloliquefaciens subsp. 
plantarum НШ-2, Bacillus amyloliquefaciens НШ-3 та Bacillus subtilis НШ-4. Дані 
мікроорганізми були ізольовані з бурового шламу Семиренківського газоконденсатного 
родовища Миргородського району Полтавської області. 

Аналіз літературних даних підтверджує, що мікроорганізми роду Bacillus здатні 
співіснувати з мікробною екосистемою нафтових вуглеводнів того ж нафтового родовища 
з якого були виділені. При цьому вони мають підвищену здатність до біодеградації легких 
фракцій нафтопродуктів. Алкани, нафтени та ароматичні компоненти можуть піддаватися 
деградації мікроорганізмами, а легші фракції цих сполук можуть повністю 
розщеплюватися. Циклічні вуглеводні складають більш важкі фракції, які стійкі до 
подібного бактеріального впливу [2]. 

Для визначення небезпеки забруднення об'єктів довкілля нафтою та відходами 
нафтової промисловості успішно застосовується методика біотестування. За допомогою 
біотестів можна оцінити стан забруднених об'єктів, що не завжди можливо зробити 
хіміко-аналітичними методами з огляду на складний хімічний склад нафтових 
вуглеводнів. Хоча біотестами не вдається ідентифікувати специфічні токсичні сполуки, 
комбінація різних використовуваних тест-систем є показовою при визначенні 
екотоксичності ґрунту. 

У роботі представлені дані щодо фітотестування нафтозабрудненого ґрунту методом 
«Ростового тесту». Його сутність полягає в обліку змін показників проростання 
індикаторної культури, вирощеної на досліджуваних зразках ґрунту [3]. Фітотестування 
проведене з використанням різних рослинних тест-культур, а саме Суданської трави 
(Sorghum bicolor subsp. Drummondii), Тимофіївки лучної (Phleum pratense), Козлятнику 
(Galéga officinális) та Гірчиці польової (Sinapis arvensis). 
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Використання різних індикаторних рослин дозволило встановити закономірності у 
зміні рівня забруднення та стану нафтозабрудненого субстрату під час проведення 
експерименту з використанням мікроорганізмів Bacillus. Зразки штучно забрудненого 
ґрунту були підготовленні у співвідношенні маси нафтошламу до незабрудненої частини у 
частках 1:1, 2:1 та 4:1 відповідно. Результати проростання рослин зображені в Таблиці 1. 

В екотоксикологічному аналізі досліджувалися два тест параметри: висота пагона та 
довжина коріння. Результати фітотестування забруднених ґрунтів під впливом 
біопрепарату порівнювалися з результатами контролю ідентичних рослин в умовах 
відсутності забруднення. 

Таблиця 1. 
Середньостатистичні результати проростання насіння  

на кінець експерименту, мм 

Рослинна 
тест-система 

Масове співвідношення незабрудненого ґрунту та нафтошламу 
Контроль 1:1 1:2 

Висота 
рослин 

Довжина 
коренів 

Висота 
рослин 

Довжина 
коренів 

Висота 
рослин 

Довжина 
коренів 

Суданська 
трава 

120.16  
± 19.07 

95,79 
± 10.68 

62.54 
± 8.40 

71.27 
± 5.35 

34.96 
± 5.70 

42,59 
± 7.37 

Тимофіївка 
лучна 

104.64 
± 13.75 

81.87 
± 6.29 

72.76 
± 9.62 

60.18 
± 7.34 - - 

Козлятник 112.35 
± 20.92 

94,16 
± 8.13 

85.09 
± 15.72 

70.97 
± 11.72 

14.71 
± 3.19 

31.79 
± 5.42 

Гірчиця 
польова 

74.36 
± 10.78 

68.59 
± 7.04 

56.31 
± 8.78 

49.32 
± 6.69 

20.93 
± 3.37 

35.42 
± 6.48 

 
Окремо слід виділити, що найтоксичнішими були проби ґрунту у співвідношенні 

маси нафтошламу до незабрудненої частини 4:1. Тобто при підвищенні концентрації 
нафтошламу до 80%, навіть при використанні біопрепарату, насіння ні однієї із відібраних 
тест-культур не приймається. Те ж саме справедливо і для усіх контролів, які містили 
нафтошлам, без використання мікроорганізмів Bacillus. В окремих зразках, а саме 
суданської трави та гірчиці польової насіння проростає, але в таких випадках 
відбуваються стабільні процеси зів’янення і в усіх контролях без використання 
мікроорганізмів нафтодеструкторів рослини повністю зів’яли до етапу закінчення 
експерименту. 

В інших, менш забруднених нафтою зразках, протягом усього періоду дослідження у 
випадках із застосуванням біопрепарату спостерігалася тенденція збільшення 
біометричних параметрів проростків тест-культур. За даними отриманих зразків можна 
зробити висновок про значну стимулюючу дію біопрепарату на біологічні показники 
сходів рослинних тест-систем навіть при високому (до 70%) забрудненні нафтошламом. 
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Podczas wydobycia ropy naftowej, a także w czasie jej transportu i przechowywania 
zachodzi pokrywanie parafiną sprzętu. Zjawisko to jest procesem nieodwracalnym tworzenia się 
stałych osadów naftowych (SON), których głównymi składnikami są wielkocząsteczkowe 
węglowodory stałe. W skład SON, oprócz węglowodorów o wysokich temperaturach topnienia, 
wchodzą asfalteny, żywice, ciekłe węglowodory naftowe, gliny, piasek, sole nieorganiczne, a 
także woda [1]. Stałe, wielkocząsteczkowe węglowodory naftowe w warunkach panujących w 
warstwie roponośnej są rozpuszczone, lub zdyspergowane w ropie naftowej. Podczas wydobycia 
ropy z odwiertu warunki, w których się ona znajduje, ulegają drastycznej zmianie i w efekcie w 
rurociągach transportujących ropę oraz w zbiornikach do jej magazynowania zaczynają się 
wydzielać stałe węglowodory. Obecność w ropie soli, wody, czy domieszek mechanicznych, 
lepkość ropy, a także warunki jej przetłaczania w rurociągach wpływają na intensywność 
wydzielania się SON. Stwierdzono [2], że im mniejsze jest obciążenie odwiertu tym więcej 
tworzy się stałych osadów naftowych. Duży wpływ na intensywność tworzenia się SON w 
zbiornikach magazynowych mają właściwości fizykochemiczne ropy naftowej i jej skład 
grupowy. Istotną rolę w omawianym procesie odgrywają również dobowe i roczne wahania 
temperatury, a także kolejność napełniania i wyładunku zbiorników [3]. 

Jednakże bez względu na stosunkowo duże ilości SON, uzyskiwane w czasie oczyszczania 
zbiorników i składowisk ropy naftowej oraz przetłaczających ją rurociągów, osady te dotychczas 
nie są wykorzystywane we właściwy sposób. Opracowane w 60-tych latach technologie ich 
przerobu, okazały się nieekonomiczne, co wynikało z ich wieloetapowości. Z tego powodu 
uzyskane SON są spalane, lub składowane w dołach, co prowadzi do zanieczyszczania 
środowiska. Z drugiej strony SON, ze względu na swój skład mogłyby być szeroko 
wykorzystywane w celu uzyskiwania unikalnych materiałów, wytwarzanych dotychczas jedynie 
z ozokerytu i wosków naturalnych. W odniesieniu do Ukrainy, w której wydobywa się i 
przerabia rocznie do 4 mln ton parafinowej ropy naftowej, ilość takich osadów sięga około 20 
tysięcy ton rocznie. Z tego powodu opracowanie technologii przeróbki SON i zaleceń 
dotyczących racjonalnego wykorzystania otrzymanych produktów jest zagadnieniem ważnym. 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań składu frakcyjnego SON oraz właściwości 
fizykochemicznych otrzymywanych frakcji i wielkocząsteczkowej pozostałości o temperaturze 
destylacji powyżej 500 °C. 

W badaniach posłużono się próbkę ozokerytu i trzema próbkami SON, które utworzyły się 
podczas procesu wydobycia ropy naftowej z okręgu borysławskiego. Próbki SON pobrano w 
rejonach: Bukowica (próbka SON-1), Petramont (próbka SON-2) i Popeli (próbka SON-3).  

Przeprowadzone badania składu frakcyjnego próbek SON wykazały, że zawarte w nich są 
znaczne ilości destylatów. W celu określenia dróg kompleksowego wykorzystania SON i 
opracowania technologii ich przerobu przemysłowego konieczna jest znajomość właściwości 
frakcji, które będą otrzymywane w procesie. W tym celu podczas destylacji próbek SON i 
ozokerytu wybrano frakcje, które by mogły być surowcem do uzyskiwania cennych produktów. 
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Właściwości fizykochemiczne frakcji olejowych o jednakowych zakresach temperature 
wrzenia, uzyskanych z różnych próbek SON i ozokerytu świadczą o ich podobieństwie. Przy tym 
frakcje olejowe uzyskane z ozokerytu mają nieco wyższą masę cząsteczkową i temperaturę 
krzepnięcia oraz mniejszą wartość wskaźnika lepkości, co jest spowodowane odmiennością ich 
węglowodorowego składu grupowego. Wysoka temperature krzepnięcia i wskaźnik lepkości 
wskazują na wysoką zawartość n-alkanów we frakcjach olejowych wszystkich badanych próbek. 

Zawartość grupy średnich węglowodorów aromatycznych w szerokich destylatach z 
próbek SON zmienia się w zakresie od 6 do 12 % (m/m). Porównując zawartość węglowodorów 
tej grupy we frakcjach o jednakowym zakresie wrzenia uzyskanych z próbek SON można 
zauważyć, że frakcje destylujące do 350 °C różnią się nieznacznie. Jednakże spośród frakcji 
destylujących powyżej 350 °C, najwyższą zawartość średnich arenów wykazują frakcje z próbki 
SON-1. Dla próbki ozokerytu charakterystyczne jest obniżanie się we frakcjach zawartości 
średnich węglowodorów aromatycznych wraz ze wzrostem temperatury wrzenia tych frakcji. 

Porównując zaś zawartość węglowodorów parafinowo-naftenowych w poszczególnych 
frakcjach różnych próbek SON widać, że najmniejszą ich zawartością charakteryzują się frakcje 
próbki SON-1, a największą – SON-3, przy czym różnica pomiędzy próbkami nie przekracza 10 
%. Odmiennie niż w próbkach SON, w szerokich frakcjach z destylacji próbki ozokerytu, 
zawartość węglowodorów parafinowo-naftenowych wzrasta ze wzrostem temperatury odbioru 
frakcji, przy czym ich zawartość w poszczególnych frakcjach jest nieco wyższa niż dla próbek 
SON za wyjątkiem frakcji destylującej do 300 °C.  

Pod względem zawartości lekkich węglowodorów aromatycznych frakcje próbek SON-1 i 
SON-2 są podobne. Ze wzrostem temperatury wrzenia frakcji wzrasta w nich zawartość lekkich 
węglowodorów aromatycznych, osiągając maksimum we frakcji 350 ÷ 400 °C. Szerokie frakcje 
z próbki SON-3 wyróżniają się nieco mniejszą zawartością grupy lekkich węglowodorów 
aromatycznych, a maksymalna ich zawartość jest obserwowana we frakcji 300 ÷ 350 °C. W 
odniesieniu do szerokich frakcji uzyskanych z ozokerytu można zauważyć wyraźna tendencję do 
obniżania się zawartości grupy lekkich arenów wraz z podwyższaniem się temperatury wrzenia 
frakcji. Porównując wydajności lekkich węglowodorów aromatycznych we frakcjach o 
jednakowym zakresie wrzenia można stwierdzić, że w szerokich frakcjach z próbki ozokerytu, 
destylujących powyżej 350 °C, zawartość lekkich arenów jest niemal dwukrotnie niższa niż w 
próbkach SON. 

Grupa ciężkich węglowodorów aromatycznych wykazuje najmniejszą zawartość we 
wszystkich szerokich frakcjach z próbek SON. Zawartość ta mieści się w zakresie od 1 do 4 % 
(m/m). Charakterystyczny dla wszystkich próbek SON jest brak tej grupy węglowodorów we 
frakcji destylującej do 300 °C i niska jej zawartość lub brak we frakcji 450 ÷ 500 °C. 

Największą zawartość tej grupy węglowodorów obserwuje się we frakcjach z próbki SON-
2, przy maksymalnej zawartości we frakcjach destylujących od 350 do 450 °C. We frakcjach z 
destylacji ozokerytu najwyższą zawartość grupy ciężkich węglowodorów obserwuje się we 
frakcji 300 ÷ 350 °C. Wraz ze wzrostem temperatury destylacji szerokich frakcji destylujących z 
ozokerytu, zawartość tej grupy węglowodorów maleje i jest znacznie niższa niż we frakcjach z 
próbek SON. 

Przeprowadzone badania właściwości fizykochemicznych pozostałości z trzech próbek 
SON i ozokerytu wykazały ich podobieństwo, pomimo tego, że wydajność pozostałości z 
ozokerytu jest o 25 do 30 % niższa od pozostałości z SON. Wyniki badań węglowodorowego 
składu grupowego wskazały, że głównym składnikiem (68 ÷ 73 %) tych pozostałości są stałe 
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węglowodory, zawierające struktury parafinowe i parafinowo – naftenowe, a ich zawartości i 
właściwości fizykochemiczne są podobne we wszystkich pozostałościach wydzielonych z SON i 
ozokerytu. Ponieważ zawartość stałych węglowodorów jest tu najwyższa, to one właśnie 
określają podstawowe właściwości fizykochemiczne tych pozostałości i determinują kierunki 
wykorzystania zarówno ich jak i wosków mikrokrystalicznych. 

Pozostałości SON i ozokerytu zawierają podobną ilość (12 ÷ 17 %) węglowodorów 
plastycznych, które składają się z hybrydowych struktur parafinowo-naftenowo-aromatycznych i 
w różnych próbkach, niewiele różnią się składem strukturalno-grupowym i właściwościami 
fizykochemicznymi. Tą grupę węglowodorów pod względem podstawowych wskaźników 
fizykochemicznych można odnieść do wosków, które mają wyższe właściwości plastyczne i 
adhezyjne niż stałe węglowodory. Zawartość tej grupy węglowodorów w porównaniu z 
węglowodorami stałymi jest niewielka, lecz ma wpływ na takie właściwości pozostałości jak: 
podwyższona plastyczność, nieznaczny wzrost penetracji i obniżenie temperatury topnienia. 
Natomiast obecność w pozostałościach żywic, praktycznie nie wpływa na ich właściwości 
fizykochemiczne, niemniej obniża możliwości ich stosowania jako materiałów woskowych [4]. 

Z tego powodu na podstawie przeprowadzonych badań otrzymane pozostałościowe frakcje 
SON można wykorzystać w produkcji cerezyny lub jako jej zamienniki w podobnych 
produktach. 
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На сьогодні у світі зі зміною клімату та глобальним потеплінням все більш 
актуалізується питання отримання екологічно чистого палива, і одним з цих напрямів є 
отримання енергії з відновлювальних джерел. В розвинутих країнах спосіб одержання 
енергії з біомаси займає провідне місце серед інших.  

Біоенергетика - це універсальна енергетична система. Перетворення біомаси в 
енергію включає в себе безліч видів сировини, технологічних шляхів і кінцевих продуктів. 
В даний час біоенергетика є найбільшим відновлюваним джерелом енергії в світі. Навіть 
враховуючи провідну роль біоенергетики в загальному енергетичному балансі, даній 
галузі приділялося замало уваги через недостатню обізнаність про її переваги в 
біоенергетики. Також важливо відзначити відсутність надійних та сучасних даних про 
біоенергетику на глобальному та місцевому рівнях. Через неформальний та місцевий 
характер більшості видів сировини та технологій, що використовуються для виробництва 
біоенергії, дуже складно збирати, аналізувати і повідомляти точну і оновлену інформацію 
про розробки в галузі біоенергетики [1]. 

Так, пташиний послід може бути цінним ресурсом для виробництва біопалива та 
біодобрива. Слід зазначити, що у світі значно збільшилась кількість птахофабрик, загалом 
виробництво щорічно зростає на 3,7%, починаючи з 2008 року [2]. 

Зростаюча кількість птахофабрик має значний екологічний вплив на довкілля. 
Основним забруднювачем навколишнього середовища є пташиний послід, нераціональне 
поводження з яким негативно позначається на стан гідросфери, атмосфери та ґрунту. 
Одним із способів його раціонального використання є анаеробне зброджування, яке 
забезпечує отримання біогазу і високоякісного біологічного добрива. Під час проведення 
такої обробки пташиний послід має ряд особливостей. Однією з таких особливостей є 
велика кількість метану і аміаку в отриманій суміші біогазу. При таких умовах бродіння 
метану інгібується амоній-вмісними речовинами. Для інтенсифікації метанового бродіння 
пташиного посліду доцільно сорбувати аміак під час обробки [3]. 

Матеріали та методи. Для дослідження було взято перепелиний послід з приватної 
ферми. Послід складається з частинок розміром 0-1 мм. У посліді птиці міститься 
неперетравлена їжа та частина пір'я птиці. Свіжий послід містить до 5,5% азоту, до 4,5% 
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фосфору, 2,5% калію, магнію та багато інших мікроелементів. Послід мав вологість 70-
75%, pH розведеного у воді посліду варіювався від 8,0 до 9,0, рівень мінералізації (TDS) 
становив 29%. Як інокулят було взято з очисних споруд надлишковий активний мул, що 
містять живі культури.  

Для передпідготовки субстрату було використано установку ультразвукової 
обробки, потужністю 200 Вт та частотою 30 кГц. У процесі обробки відбувається 
формування ультразвукових коливань. У внутрішньому обсязі резервуару створюється 
ультразвукове поле з інтенсивністю, необхідною для утворення та підтримки режиму 
розвиненої кавітації у всьому обсязі простору між стінками установки та поверхнею 
випромінювача. Отже, збільшується кількість розчиненого органічного субстрату, а також 
швидкість розкладання та засвоюваність у процесі анаеробного зброджування, що 
підтверджено в [4].  

Після проведення перепідготовки інокулят та розчин з пташиним послідом 
змішують та подають в біореактор, що представлено скляною посудиною з двома 
отворами – нижній для відбору рідких проб та верхнім закритим резиновою пробкою з 
відведеною ПВХ трубкою, що кріпиться до спеціального газовідборного пакету, який 
виконує функцію накопичувача біогазу. Вся система розроблена таким чином, щоб на 
процес анаеробної конверсії не могли вплинути такі чинники як світло та кисень. 
Біореактор термостатували при температурі 37-40 С.  

 
Рисунок 1. Якісний склад біогазу отриманого в процесі сумісного збродження 

перепелиного посліду та надлишкового активного мулу 
 

На всіх етапах роботи проводився відбір проб та виміри фізико-хімічних параметрів 
таких, як водневий показник (рН), окисно-відновний потенціал (ОВП), TDS, хімічне 
споживання кисню (ХСК) та концентрація хлоридів. ХСК вимірювали фотометричним 
методом згідно стандартної методики [5]. Вимірювання хлору здійснювали 
титриметричним методом [6]. З початку періоду газоутворення склад біогазу аналізували 
газоаналізатором Geotech BIOGAS 5000. 

Результати дослідження. На рис. 1 наведено отримані результати якісного складу 
біогазу отриманого в процесі сумісного збродження, в перерахунку на суху массу 
речовин, 97% сухого субстрату на 3% сухої маси інокуляту. Співвідношення газів у біогазі 
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залежить від ряду факторів. Орієнтовний вміст метану в біогазі 50 – 75%, і чим вищий 
вміст метану тим якіснішим вважається газ, за умов низьких концентрацій газів домішок. 
Як видно з рис. 1, якісний вміст метану сягає 65-68 % в об’ємі газу, що є досить 
оптимальним результатом і підтверджує, що подальші дослідження варіацій 
співвідношення субстрату та інокуляту є перспективними для отримання біогазу з 
вищими показниками вмісту метану. Загалом за 27 днів процесу анаеробного 
зброджування було отримано близько 7,6 дм3 біогазу з вмістом у ньому метану в об’ємі 
5,2 дм3 з робочого об’єму біоректора 3 дм3. Прослідковано, що продуктивність виходу 
біогазу за добу коливалася в межах від 0,5 до 1 дм3. 

Аналізуючи дані процесу анаеробного зброджування в середині реактора 
спостерігалось зміна окисно-відновних умов відповідно до фаз процесу. Так, зниження рН 
з 8,9 до 7,2 протягом першого тижня з подальшою стабілізацією на рівні рН 7,0-7,4. ОВП у 
перший тиждень почав різкого спадати та на 8 добу поступового знизився з -484 до -425 
до моменту активного газоутворення, з подальшою стабілізацією на рівні - 440-450 на 12-
15 добу. Показник концентрації TDS поступово зростав від 412 ppm до 604 ppm, 
демонструючи успішні процеси анаеробної переробки субстрату та глибоку мінералізацію 
субстрату.  

Окрім того, була досліджена динаміка зміни показників ХСК та хлоридів в 
субстраті, що піддається анаеробній переробці. Дані, що представлено на рис. 2, 
демонструють видалення ХСК з 3240 мгО/дм3 до 1750 мгО/дм3 та хлоридів з 1478,12 
мг/дм3 до 659,35 мг/дм3 з біореактору. Отриманні данні будуть ключовими в запланованих 
подальших дослідженнях з варіаціями співвідношень ко-субстратів та додатковою 
електролізною обробкою в процесі анаеробного зброджування. 

 

 
Рисунок 2. Динаміка зміни показників хімічного споживання кисню (ХСК) та хлоридів в 

субстраті в процесі сумісного збродження перепелиного посліду та активного мулу 
 
Підтверджено результатами експериментальних досліджень в лабораторних умовах 

доцільність використання сумісного зброджування відходів сільського та комунального 
господарства.  

Дослідження продемонстрували, що вміст метану в отриманому біогазі на високому 
рівні. Об’ємний вихід біогазу у співвідношенні до об’єму лабораторного реактору мав 
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продуктивність 2,5 дм3 газу з 1 дм3 субстрату. Значення показників рН та ОВП 
стабілізувалися на необхідному рівні. Отримані дані ХСК та вмісту хлоридів будуть 
використані для подальшого порівняльного аналізу глибини видалення ХСК в наступній 
серії експериментів. Подальшої оптимізації потребує ультразвукова попередня обробка 
субстрату, що підвищує ефективність метаногенезу внаслідок гомогенізації суміші 
субстратів, солюбілізацію та дезинтерграцію складних органічних сполук, а також 
порівняння з іншими методами інтенсифікації анаеробної конверсії. Також потребує 
подальших досліджень варіація співвідношень субстрату та інокуляту для виробництва 
біометану з отриманням екологічно безпечних дігестатів та біопродуктів на їхній основі 
для різних напрямів застосування в сільському господарстві та ремедіації ґрунтів 
забруднених важкими металами і радіонуклідами.  
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Джерелом отримання електричної енергії в Україні, зокрема, є теплоелектроцентралі 

(ТЕЦ) і одним із основних видів палива на таких об’єктах є вугілля. Технологією 
передбачається спалювання вугілля і подальше видалення відходів виробництва – золи і 
шлаку. Ці відходи зберігаються у золошлакових відвалах без використання, водночас 
збільшення об’ємів цих відвалів не припиняється, а з урахуванням приросту темпів 
споживання електроенергії і недостатньої швидкості розвитку інших джерел її 
виробництва, можна припустити збільшення кількості складованих золошлакових 
відходів (близько 22,5 млн. тон/рік). На сьогодні в Україні накопичено понад 1,5 млрд. тон 
таких відходів у відвалах, при чому, рівень їх утилізації у різних галузях народного 
господарства складає приблизно 10% [1]. Крім того, як зазначено в [3], навіть при 
нормальній експлуатації золошлакових відвалів мають місце несприятливі гідрогеологічні 
процеси і явища, що порушують екологічну рівновагу місць їх розташування. 

Відомо, що одним із найбільших споживачів золошлакових сумішей (далі – ЗШС) 
потенційно є дорожнє будівництво [4-7]. Наприклад, на будівництво 1 км дороги (залежно 
від умов будівництва) потрібно: від 6 до 60 тис. м3 ґрунту, найчастіше привізного, для 
земляного полотна; від 1,5 до 6,0 тис. м3 піску для дренуючого та морозозахисного шарів; 
від 0,8 до 5,4 тис. м3 щебеню або ґрунту, укріпленого в'яжучими матеріалами, для основи. 
При цьому, зазначені об’єми матеріалів становлять щонайменше 50 % кошторисної 
вартості дороги. Тому використання відходів від спалювання твердого палива у 
будівництві – це не тільки шлях зменшення техногенного забруднення довкілля, але й 
один із варіантів вирішення проблеми економії матеріальних ресурсів (золошлакові 
відходи ТЕЦ, можна використовувати в якості як дорожньо-будівельних матеріалів, так і 
вихідних продуктів для їх виготовлення). 

Для оцінки придатності ЗШС до застосування у будівництві в якості ґрунту, були 
виконані випробування з визначення зернового складу, ступеня морозостійкості 
(величини відносного морозного здимання), оптимальної вологості і максимальної 
щільності. 

Результати визначення ЗШС різного зернового складу дозволили класифікувати їх за 
вмістом фракцій на три типи: 

1) Грубодисперсна – вміст часток, розміром більше ніж 2 мм, перевищує 25 %. 
2) Середньодисперсна – вміст часток, розміром більше ніж 0,05 мм, перевищує 60 %. 
3) Тонкодисперсна – вміст часток, розміром більше ніж 0,05 мм, не перевищує 40%. 
Морозостійкість ЗШС яка характеризується величиною відносного морозного 

здимання (визначалась згідно вимог ДСТУ Б В.2.1-13 [8]) складає 2,2%. Згідно вимог 
нормативних документів, матеріали та ґрунти, величина відносного морозного здимання 
яких не більше ніж 3%, застосовують без обмежень. Відповідно, дані ЗШС також можуть 
використовуватись. 
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Крім зернового складу та морозостійкості ЗШС, важливими показниками для 
застосування матеріалів є їх міцнісні характеристики.  

Для цього були виготовлені зразки максимальної щільності при відповідній 
оптимальній вологості та визначені показники питомого зчеплення, кут внутрішнього 
тертя і модуля пружності ґрунтів та ЗШС, залежно від їх вологості. 

Як показують результати випробувань, показники питомого зчеплення і кута 
внутрішнього тертя, а також величина модуля пружності ЗШС і композиції ґрунт + ЗШС 
мають кращі показники. 

Висновки: 
1. Застосування ЗШС в якості техногенного ґрунту або гранулометричної добавки 

для поліпшення властивостей ґрунту дозволяє покращити показники питомого зчеплення і 
кута внутрішнього тертя, а також величину модуля пружності матеріалу. Відповідно, 
такий матеріал за своїми фізико-механічними характеристиками може бути застосований, 
як матеріал земляного полотна для будівництва автомобільних доріг. 

2. Відмінність властивостей ЗШС, отриманих на різних ТЕЦ, вказує на доцільність 
здійснення на реальних об’єктах заходів щодо апробації таких матеріалів в насипах з 
детальнішим дослідженням їх кількісних і якісних характеристик в конкретних умовах 
застосування з наступним узагальненням та обґрунтуванням вимог для використання 
ЗШС в дорожньому будівництві. 

3. Використання ЗШС – це не тільки шлях зменшення техногенного забруднення 
довкілля, але й один із варіантів вирішення проблеми економії матеріальних ресурсів. 

4. Застосування ЗШС дає можливість економії ресурсів при необхідності 
застосування перезволожених ґрунтів. 
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Найбільш вражаючою властивістю людського інтелекту є здатність приймати 

правильні рішення в умовах неповної і нечіткої інформації. Побудова моделей, які 
відтворюють мислення людини і використання їх у комп'ютерних системах на сьогодні є 
однією з найважливіших проблем науки.  

Основи нечіткої логіки було закладено наприкінці 60-х років у працях відомого 
американського математика Латфі Заде. Дослідження подібного роду було викликано 
зростаючим незадоволенням експертними системами. «Штучний інтелект», що легко 
справлявся із задачами керування складними технічними комплексами, був безпорадним в 
простих життєвих ситуаціях, типу «Якщо машиною перед тобою керує недосвідчений 
водій – тримайся від неї подалі».  

Для створення дійсно інтелектуальних систем, здатних адекватно взаємодіяти з 
людиною, був потрібен новий математичний апарат, який перекладає і неоднозначні 
життєві твердження на мову чітких математичних формул.  

Першим серйозним кроком в цьому напрямку була теорія нечітких множин, 
розроблена доктором Лотфі Заде. Його робота «Fuzzy Sets» з'явилася в 1965 році в журналі 
«Information and Control». Вона заклала основи моделювання інтелектуальної діяльності 
людини і стала поштовхом до розвитку нової області науки – «fuzzy logic» (fuzzy – 
нечіткий, розмитий, м'який). 

Нечіткі системи можна використовувати як універсальний апроксиматор 
(усереднювач) дуже широкого класу лінійних і нелінійних систем. Це не лише робить 
більш надійними стратегії контролю в нелінійних випадках, але і дозволяє 
використовувати оцінки фахівців-експертів для побудови схем комп'ютерної логіки. 

У сфері оцінки надання послуг лісової екосистеми та біорізноманіття, здається, існує 
розрив між наявним великим масивом цінних експертних знань та їх застосуванням. Ми 
пропонуємо системи оцінки нечіткої логіки як внесок у ліквідацію цього розриву. За 
допомогою цього пілотного дослідження, орієнтованого на методи, ми дослідили 
потенціал нечіткої логіки для оцінки надання різних екосистемних послуг у 
симуляційному прикладі, що охоплює великий лісовий ландшафт на півдні Німеччини. На 

mailto:tgbo@ukr.net
mailto:marichkarmv@gmail.com
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основі експертних знань та наявної літератури ми розробили систему оцінки нечіткої 
логіки для біорізноманіття, а екосистемні послуги збалансували виробництво деревини, 
стійкість до пошкоджень штормом і короїдом та цінність для відпочинку. Ця система 
оцінки була застосована до результатів 100-річного моделювання для трьох контрастних 
сценаріїв управління лісами в ландшафті, який цікавить. Хоча результати тематичного 
дослідження в цілому підтверджують ідею багатофункціонального управління лісами, 
нечітка логіка виявилася явно корисною як метод. Це пояснюється його потенціалом 
зробити невикористані експертні знання застосовними та прозорими в офіційному процесі 
оцінки. На основі наших результатів ми обговорюємо підхід, пов’язаний з його 
потенціалом для міждисциплінарної інтеграції знань, для виявлення компромісів і 
синергії, а також процесів планування за участі. 

Порівняльний аналіз стійкості, планування управління та формування політики на 
основі безлічі екосистемних послуг, які мають надаватися, і біорізноманіття, імовірно, є 
передумовою багатофункціональної парадигми управління лісами. Це задокументовано 
широким набором підходів до категоризації, маркування та оцінки біорізноманіття та 
екосистемних послуг як у політичних, так і в наукових дебатах. Цей очевидний попит на 
інформацію все ще вражає контрастом з інформацією, яка фактично доступна для 
управління лісами. З одного боку, це пов’язано з традиційною орієнтацією лише на 
виробництво деревини – а традиція завжди приходить за інерцією, – але з іншого боку, тут 
є власна методична проблема. Враховуючи фокус цього дослідження, обидва аспекти 
варті уваги. 

Більшу частину часу, відколи існує методичне ведення лісового господарства, тобто 
близько трьох століть, воно стосувалося постачання деревини, універсальної сировини, 
якої різко не вистачало через нерегульоване використання лісів протягом століть до того. . 
І єдиною причиною створення лісової науки взагалі була підтримка ведення лісового 
господарства в цих зусиллях. Це призвело до величезного накопиченого досвіду 
виробництва деревини, задокументованого в зростаючому багатстві даних, концепцій, 
методів та інструментів аж до наших днів. Не дивно, що наші довгострокові 
експерименти, інвентаризації, методи планування і навіть найновіші моделі зростання 
сильно відображають цю традицію. Натомість, ми сприймаємо інші лісові екосистемні 
послуги як справді незалежні якості не більше кількох десятиліть. Хоча довша й менш 
спрощена розробка історичних аспектів виходила за рамки цієї статті, ми повинні, однак, 
зазначити, що в Центральній Європі, особливо в Німеччині, концепція функцій лісу була 
розроблена значно раніше й незалежно від підходу до екосистемних послуг. Хоча обидві 
концепції поділяють одну і ту ж основну ідею – стосуються переваг лісу, крім 
виробництва деревини, – існують також суттєві відмінності. 

Нечітка логіка є корисним методом для оцінки надання послуг лісової екосистеми. 
Це особливо актуально у частих випадках, коли існує великий об’єм експертних знань, 
тоді як знань, що піддаються кількісному виміру, бракує. Це стосується оцінки 
біорізноманіття та прикладів культурних, регулюючих і наданих екосистемних послуг, які 
ми представили в цьому дослідженні. Як значну перевагу нечіткої логіки, наше 
дослідження підтверджує її інтуїтивну установку, засновану на правилах, і близькість до 
людських процесів оцінювання, оскільки це полегшує як міждисциплінарний дизайн 
систем оцінювання, так і передачу результатів оцінювання від експертів. сферу до сфери 
прийняття рішень в управлінні, політиці та демократичних переговорних процесах. 
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Автомобільний транспорт є важливою складовою сучасного індустріального 
суспільства, без нього практично неможливе функціонування жодної галузі господарства. 
Велика протяжність автомобільних доріг забезпечує можливість їх експлуатації при 
значній пропускній здатності.  

Кількість автомобільного транспорту Кривого Рогу у значній мірі визначає розвиток 
промисловості міста і є потужним джерелом надходження забруднювальних речовин у 
повітряне середовище. При цьому постійне збільшення кількості автомобілів сприяє 
зростанню кількості викидів від пересувних джерел у загальний фон забруднення 
атмосферного повітря міста.  

Основним джерелом забруднення повітряного басейну при експлуатації 
автотранспорту є двигуни внутрішнього згорання, які викидають в атмосферу 
відпрацьовані гази і паливні випаровування, а також – частинки пилу, що утворюються у 
результаті взаємодії між покришками транспортних засобів та дорожнім покриттям.  

У відпрацьованих газах виявлено близько 280 компонентів продуктів повного та 
неповного згорання нафтових продуктів, а також неорганічних з'єднань тих або інших 
речовин, присутніх у паливі. Склад викидів від транспортних засобів у відсотковому 
співвідношенні наступний: оксид вуглецю – 4,6%; діоксид азоту – 0,8%; сірчаний ангідрид 
– 0,1%; НМЛОС – 0,7%; сажа – 0,1%; вуглекислий газ – 93,6%; також у невеликій 
кількості присутні метан, закис азоту, аміак, бенз(а)пірен та ін..  

Забруднювальні речовини накопичуються біля поверхні землі уздовж шосейних 
доріг, вулиць, у тунелях, на перехрестях і ін., тим самим створюючи локальні осередки 
забруднення. 

Для оцінювання впливу автотранспорту на стан атмосферного повітря у м. Кривий 
Ріг було проведено лабораторні дослідження за допомогою інструментально-
лабораторних вимірювань на автомагістралях міста. Визначено 35 пунктів відбору проб  у 
різних районах міста, узгоджені з відділом обслуговування адміністративної території 
міста Кривого Рогу та автомобільно-технічної інспекції, підпорядкованій УДАІ ГУМВС 
України у Дніпропетровській області, як найбільш інтенсивні [1].  

Під час проведення вимірів на автомагістралях здійснювався підрахунок 
транспортних засобів, інтенсивність руху автотранспорту наведено на рисунку 1. 

Вимірювання здійснювались за трьома найбільш поширеними забруднювальними 
речовинами: діоксиду азоту, оксиду вуглецю, пилу. Дані інструментально-лабораторних 
вимірювань на автомагістралях міста наведені на рисунках 2-4. 
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Рисунок 1 

 
Найбільша інтенсивність руху в момент проведення інструментальних досліджень  

спостерігалася на наступних вулицях:  вул. Волгоградська в кількості  1096 транспортних 
засобів (ТЗ), перехрестя пр. Металургів і Нікопольське шосе – 867 ТЗ, вул. Едуарда Фукса 
– 570 ТЗ, площа Володимира Великого – 453 ТЗ, вул. Лермонтова – 412 ТЗ та вул. Пісочна 
– 415 ТЗ. Переважна кількість транспортних засобів – це легкові автомобілі. 

 

 
Рисунок 2 

 
Аналіз даних інструментально-лабораторних вимірювань на автомагістралях міста 

показав, що по діоксиду азоту спостерігалося перевищення встановленої ГДК по вул. 200 
річчя Кривого рогу, яке становило 1,2 ГДК.  По іншим точкам на момент вимірювання 
перевищень не спостерігалося. 
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Рисунок 3 

За результатами даних інструментально-лабораторних вимірювань по оксиду 
вуглецю перевищення спостерігалися на перехресті пр. Металургів і Нікопольське шосе та 
склали 1,4 ГДК, по вулиці Світлогорській – 1,74 ГДК та по вулиці Пісочна – 1,16 ГДК, що 
обумовлено великою кількістю транспортних засобів на даних вулицях і, зокрема, 
значним обсягом вантажних автомобілів. 

 

 
Рисунок 4 

 

За результатами даних інструментально-лабораторних вимірювань по пилу 
перевищення спостерігалося майже по всіх вулицях з інтенсивним рухом транспорту, що 
обумовлено великою кількістю транспортних засобів, а також – високим фоновим вмістом 
речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в цілому по місту. 
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Загалом, територія м. Кривий Ріг характеризується значною концентрацією 
промислових об’єктів гірничо-металургійного комплексу, сукупний вплив яких спричиняє 
підвищення рівня антропогенного навантаження, особливо по найбільш поширеним 
забруднювальним речовинам, які є характерними для технологічних процесів видобутку, 
збагачення та перероблення залізорудної сировини. Автомобільний транспорт здійснює 
додатковий внесок до вже існуючого техногенного навантаження повітряного 
середовища, створюючи локальні осередки забруднення у районах автошляхів. 

Також слід зазначити, що за даними МВС України Управління Державтоінспекції 
ГУМВС України в Дніпропетровській області, строк експлуатації більшості 
автотранспорту, що зареєстровано у м. Кривий Ріг, становить більше 10 років [1]. 
Тривалість експлуатації транспортних засобів приводить до зміни технічного стану і 
регульованих параметрів ДВЗ. Токсичні викиди рухомого складу зростають швидше за їх 
фізичний знос і старіння. У процесі експлуатації поточні несправності і порушення 
регулювань приводять до погіршення показників токсичності викидів і паливної 
економічності. Погане дорожнє покриття, кліматичні умови (довгий і холодний зимовий 
період), низька якість паливно-мастильних матеріалів приводять до прискореного зносу 
вузлів та агрегатів рухомого складу, а отже, до збільшення викидів. Недостатньо якісне 
технічне обслуговування і ремонт, брак сучасного устаткування та кваліфікованого 
персоналу не забезпечує відновлення працездатності транспорту належним чином. 

Негативні наслідки функціонування автотранспорту обумовлюють необхідність 
упровадження заходів з охорони навколишнього середовища, як з боку держави, так і 
населення. Тому розроблення комплексу організаційних, архітектурно-планувальних та 
охоронних заходів, використання інформаційних технологій управління дорожнім рухом є 
актуальним завданням з метою зменшення рівня забруднення атмосферного повітря міста, 
забезпечення його нормативного стану та поліпшення екологічних показників при 
експлуатації транспортних засобів. 
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Today, more than 55% of the world’s population lives in cities. According to the United 
Nations, it is estimated that by 2050 this percentage will rise up to 70%. In this context, urban 
areas all over the world are trying to lead the global revolution of intelligent cities. Addressing 
population growth, while preserving natural resources, is one of the main challenges. Imagine a 
place, where public spaces are cooled naturally, where buildings consume up to 40% less water 
and energy, and where no inhabitant is more than 200 metres away from public transport. That 
place, entirely designed around renewable energies and clean technologies, actually exists. 
Named Masdar City, it is situated in Abu Dhabi and is the first city worldwide created to be 
totally sustainable and ecological [1]. 

Masdar City, which covers an area of 6 km2 in the United Arab Emirates, was built with 
the idea to achieve this and become home to between 45,000 and 50,000 inhabitants. Although it 
situates in the middle of a desert, it enjoys a strategic location, being 20 minutes from downtown 
Abu Dhabi, 5 minutes from Abu Dhabi International Airport, and 40 minutes from Dubai. It is 
intended to give houses to 1,500 companies and 60,000 workers, who would commute to Masdar 
every day [2]. 

 
Pic. 1: The Masdar City 

Source: O. Kostreva, Masdar City Focuses on Sustainability but Excludes the Poor, 
Borgen Magazine, 24 July 2014, HTTPS://WWW.BORGENMAGAZINE.COM/MASDAR-

CITY-FOCUSES-SUSTAINABILITY-EXCLUDES-POOR/, access: 16.01.2022. 
 

Announced in 2006 and created by the prestigious architectural firm Foster and Partners, 
the Masdar City project has been financed by the World Wildlife Fund (WWF) and the Masdar 
clean energy company located in Abu Dhabi. Construction of the city, which has not yet been 
finished, began in 2008. Since then, it has attracted more than 400 foreign companies, such as 
Mitsubishi Heavy Industries, General Electric, Siemens and Schneider Electric [3]. 

The Schneider Electric company has created one of the most intelligent buildings on the 
planet there – its headquarters – whose design was planned as a box within another box. The 

https://www.borgenmagazine.com/masdar-city-focuses-sustainability-excludes-poor/
https://www.borgenmagazine.com/masdar-city-focuses-sustainability-excludes-poor/
https://masdar.ae/
https://innovation.sacyr.com/cat/-/asset_publisher/IgIaRrzjdaik/content/the-five-smartest-buildings-in-the-world
https://innovation.sacyr.com/cat/-/asset_publisher/IgIaRrzjdaik/content/the-five-smartest-buildings-in-the-world
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inner part has an airtight façade designed to reduce thermal conductivity. The external structure 
features a system of blades that rise and fall to adapt to the direction of the solar rays and an 
aluminium cladding that declines the effects of the sun. Furthermore, the building achieves a 
52% reduction in water consumption and a 63% savings in energy consumption in comparison to 
regular office buildings [1, 3]. 

In Masdar, the rest of the buildings have also been created to be ecologically efficient and 
sustainable. Buildings consume up to 40% less energy and water, and the energy they use comes 
from a system of solar panels placed on rooftops throughout the city and their own photovoltaic 
plants. The aim is to stop depending on oil and ensure that this energy is also used for personal 
consumption and transport, as well as for desalination of water and waste treatment. The goal is 
for all the water used in Masdar to come from the rain, the sea and the treatment of wastewater. 
Homes and offices are equipped with intelligent devices to reduce the water consumption of 
inhabitants [2]. 

Weather conditions in Masdar have also been taken into account. The city is in the middle 
of a desert, where temperatures exceed 50 degrees in summer. Public spaces are cooled naturally 
– the city has a large tower that redirects air from the top of buildings to pedestrian areas. In this 
way, it channels fresh air currents along the city streets. Additionally, to a perimeter wall built to 
keep strong winds and sandstorms in check, its streets are narrow and oriented so to take 
advantage of air currents [1, 2]. 

All these measures are intended to promote pedestrian movement and to avoid the use of 
vehicles. It is expected that there will be three ways of moving around the city. Light Rail 
Transport is an electric train that will have a direct connection to Abu Dhabi airport and will 
have 6 stations. Personal Rapid Transit is a kind of individual electric cabin that will run 
throughout the city, have 85 stations and be operational 24 hours a day. Finally, the Rapid 
Freight Transport will also be automated and electric and will be used for the transport of food 
products and goods [3]. 

Although the initial plan was to finish the construction of Masdar City by 2016, problems 
with the budget have delayed this term until between 2020 and 2025. Still, a quarter of the city is 
already in operation and, according to its creators, inhabitants do live and work there. Tourist 
visits have been allowed since 2013. Masdar is not an ordinary city, but rather an urban 
laboratory, in which to test different clean technologies and renewable energies, and it may 
house some of the best solutions for an oil-free and sustainable future [1]. 
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Однією з найгостріших екологічних проблем сьогодення є проблема відходів, їх 

накопичення, утилізації та повторного використання. В процесі своєї життєдіяльності 
людина утворює велику кількість відходів, тому важливою у сфері охорони 
навколишнього середовища постає завдання пов’язане з регулюванням та поводженням з 
відходами, в тому числі органічним, які складають левову частку ТПВ. Згідно з даними 6-
го національного повідомлення України з питань зміни клімату, структура ТПВ є 
наступною: харчові відходи (35-50 %), картон/папір (10-15 %), вторинні полімери (9-3 %), 
скло (8-10 %), текстильні вироби (4-6 %), відходи будівельного виробництва (5 %), 2 % 
металів, 1 % деревини та 10 % інших видів ТПВ (небезпечні викиди, електронні прилади, 
великогабаритне сміття, тощо) [1]. 

З урахуванням санітарних вимог захисту населення у світовій практиці розроблені та 
використовуються такі схеми знезараження, переробки, утилізації відходів: захоронення 
на полігонах з/без збору біогазу (анаеробний процес); переробка ТПВ шляхом 
компостування (аеробний процес); термічна утилізація шляхом спалювання, піролізу, 
термолізу, плазмолізу, газифікації; знезараження ТПВ шляхом механічного подрібнення і 
подальшого брикетування та інші  

Основний метод поводження з твердими органічними відходами в Україні це 
захоронення (санкціоноване та несанкціоноване складування на полігоні або звалищах). 
Площа територій, що належить відходам, займає понад 2% усієї держави, а в районах 
мегаполісів – більше 7% прилеглих територій [2]. Відходи знешкоджуються на 
771 офіційному міському звалищі, що займають площу понад 250 тис. га. Переважна 
більшість звалищ (80-90%) в продовж тривалого часу працює у режимі перевантаження, з 
порушеними проектними показниками відносно обсягів накопичення відходів, без 
дотримання запобіжних заходів щодо забруднення підземних вод та повітряного басейну 
[1]. За даними Міністерства розвитку громад і територій [3] 4,2% полігонів ТПВ в Україні 
переповнені, 16% не відповідають нормам екологічної безпеки, а 30% потребують 
паспортизації та всього 113 працюють згідно нормативних документів. До недоліків 
складування відходів на полігонах слід віднести виведення з обігу великих площ 
сільськогосподарських угідь, труднощі щодо організування нових звалищ через 
відсутність вільних земельних ділянок. 

Європейські країни переробляють 70% відходів, зокрема Швеція ˗ 96%. В Німеччині, 
Бельгії, Австрії, Нідерландах переробка досягає 98,6% і лише у Словенії та Латвії частка 
оброблених відходів є меншою за 90%, тоді як в Україні лише 5% відходів піддається 
методам переробки та утилізації [2]. 

Досвід зарубіжних країн показує, що для ефективної утилізації відходів на перше 
місце виходять технології, що завдають мінімальний екологічний збиток навколишньому 
природньому середовищу, мають низькі капітальні витрати та дозволяють отримувати 
прибуток [4]. Ці технології засновані на ретельно відпрацьованих стадіях утилізації які 
включають: 

mailto:jafarovav62@gmail.com
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– підготовка сировини: збір, очищення, сортування; 
– власне переробка: механічні, фізико-хімічні, хімічні, біологічні та термічні методи; 
– доопрацювання кінцевого продукту: поліпшення технологічних характеристик 

(якість продукту), створення товарного виду (модернізація). 
Найбільшого розповсюдження у світовій практиці набули термічні методи 

утилізації: спалювання, газифікація, крекінг, коксування, напівкоксування, піроліз тощо, 
які застосовуються в різних галузях промисловості. Досвід термічної переробки сміття в 
розвинених країнах світу показує, що все більшого значення набувають технології, 
спрямовані на утилізацію комплексних сумішей, що поєднують у своєму складі як окремі 
горючі компоненти ТПВ, так і деякі види промислових відходів, які мають досить високу 
теплоту згоряння. Тому перспективним є залучення в паливний баланс країни твердих 
органічних відходів (ТОВ), як альтернативних енергоносіїв, та отримання з них 
нетрадиційного високоенергетичного палива з дотриманням екологічної безпеки [4]. 

Розміщення органічних відходів на звалищах призводить до бактеріологічного 
забруднення водних джерел, ґрунтів, а також утворення шкідливих газів, які мають 
неприємний запах і підсилюють парниковий ефект, є вибухо- і пожежонебезпечними. В 
разі стихійного загоряння полігонів, в атмосферу потрапляють особливо токсичні 
речовини – діоксини та фурани. Проте світовий досвід свідчить, що органічні відходи 
можуть бути не лише забруднювачами довкілля, але і джерелами біодобрив та біогазу. За 
розрахунками науковців [4], кожна тонна побутових відходів виділяє від 120 м3 до 200 м3 
біогазу, макрокомпонентами якого є метан та діоксид вуглецю. У більшості країн світу 
(США, країни ЄС) активно ведеться збір біогазу з місць захоронення твердих побутових 
відходів  у рамках програми Глобальної Метанової Ініціативи (Global Methane Initiative). 
Утилізація звалищного газу дозволяє не лише поліпшити екологічну ситуацію, а й 
отримувати електроенергію і тепло, частково замінюючи корисні копалини. Україна має 
широкі перспективи для розвитку технології видобутку біогазу, що виділяється ТПВ. 
Високий рівень урбанізації країни і відносно теплий клімат визначають високий 
кількісний потенціал доступного для виробництва енергії біогазу, що виділяється 
відходами, проте на даний час цей потенціал практично не використовується [5]. 

Для їх отримання необхідно застосовувати біологічні методи утилізації органічних 
відходів. До біологічних методів переробки відходів належить і компостування. Найбільш 
широко воно використовується для переробки відходів органічного походження, переважно 
рослинного, такого як листя, гілки, тирса і скошена трава. Існують технології компостування 
харчових відходів: харчових решток, зіпсованих продуктів, а також відходів масложирової та 
цукрової промисловості, які становлять близько 80 % відходів промисловості по переробці 
продукції рослинництва і які щорічно утворюються у великій кількості. 

Кінцевим продуктом цього типу переробки є компост – високоякісне органічне 
добриво, яке можна застосовувати в міському та сільському господарстві. Проекти з 
використання компосту в якості добрива є економічно вигідними і мають короткий термін 
окупності, перш за все, внаслідок економії коштів на закупівлю високовартісних 
мінеральних добрив, а по-друге, за рахунок покращення органічного складу ґрунтів і 
збільшення врожайності продукції рослинництва. 

Ще одним перспективний напрямом у компостуванні є вермикультура – використання 
спеціальних культур дощових черв’яків, а саме каліфорнійських червоних (Eisenia foetida). 
Черви в процесі життєдіяльності перетворюють субстрат (відходи) в повноцінний білок і 
екологічно чисте добриво – біогумус. Вихід готового продукту, в залежності від виду 
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субстрату і умов життєдіяльності черв’яків досягає 40–60 % [6]. Це зменшує необхідність 
застосування мінеральних добрив та витрати на їх придбання, дозволяє отримати більший 
прибуток. Скорочуються також витрати на перевезення гною. Якщо на 1 га ріллі нині вносять 
40–50 т гною, то при використанні біогумусу достатньо для одержання такого ж ефекту лише 
3 т біогумусу, а для багатьох культур достатньо і 1,5 т/га. 

Біогумус, отриманий внаслідок переробки дощовими черв’яками органічних 
відходів, різнобічно позитивно впливає на агрохімічні, фізико-хімічні й біологічні 
властивості ґрунту, що сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур, 
зменшує необхідність застосування мінеральних добрив та витрати на їх придбання, 
дозволяє отримати більший прибуток. 

Біологічні методи переробки органічних відходів є ефективними як з екологічних, 
так і з економічних міркувань. Особливістю біологічних методів утилізації є те, що вони 
не потребують значних трудових і матеріальних витрат і можуть бути застосовані як 
безпосередньо у господарствах, так і централізовано [3]. 

При централізованому компостуванні потрібно забезпечити роздільне збирання 
органіки, яка потім буде вивозитися на спеціально обладнані ділянки для закладання 
компосту. З метою більш широкого впровадження біологічних методів утилізації 
органічних відходів необхідно забезпечити ефективну систему роздільного збирання та 
екологічну освіту населення з метою поширення інформації про способи екологічно 
безпечного та економічно вигідного поводження з органічними відходами. 

 
Список використаних джерел 
[1]. Тверді побутові відходи в Україні: потенціал розвитку. / Андрієнко Ю та ін. Київ, 2018. 

- 114 с.  
[2]. Мельник О.С. Сміттєва реформа в Україні: на шляху до імплементації норм 

європейського права. Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні 
виклики та нові можливості: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. 
Луцьк: Терен, 2018. С. 185-194. 

[3]. Міністерство розвитку громад і територій https://www.minregion.gov.ua/  
[4]. Мельник О.С., Коренева І.М., Загородня Л.П., Данильченко І.Г. Досвід європейських країн 

у вирішенні питань екологічної безпеки: навчальний посібник. Суми: ВВП «Мрія», 2017. - 400 с. 
[5]. Тверді побутові відходи в Україні: потенціал розвитку, сценарії розвитку галузі, 

поводження з твердими, побутовими відходами: підсумковий звіт. Київ: IFC, 2015. С. 53-65. 
 

https://www.minregion.gov.ua/


80 

Е.А. Джумеля1, В.О. Дяків2, В.Д. Погребенник1, М.В. Руда1, 
А.М. Шибанова1 (Львів, УКРАЇНА) 

О.П. Мітрясова3 (Миколаїв, УКРАЇНА) 
 

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
ПРИЛЕГЛИХ ДО ДП "РОЗДІЛЬСЬКЕ ГХП «СІРКА»" ТЕРИТОРІЙ 

 

1Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С. Бандери, 12, 
електронна пошта: elviradzhumelia@gmail.com 

2Львівський національний університет імені Івана Франка, 79007 Львів, вул. Університетська, 1; 
ТзОВ "Інститут "ГІРХІМПРОМ", 79026 Львів, вул. Стрийська, 98, 

електронна пошта: dyakiv@yahoo.com 
3Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 54000 Миколаїв, 

вул. 68 Десантників, 10, електронна пошта: eco-terra@ukr.net 
 

Проблема екологічного стану водних об'єктів є актуальною для всіх водних басейнів 
України. Як відомо, нині актуальною проблемою є забруднення водного середовища 
внаслідок діяльності гірничо-хімічної промисловості чи екологічних проблем, що 
виникають під час ліквідації таких підприємств. Існує тенденція забруднення території не 
тільки підприємств, а й прилеглих до нього територій. 

Метою роботи є оцінювання якісного та кількісного складу компонентів та 
параметрів водного середовища прилеглих до ДП "Роздільське ГХП "Сірка"" територій. 

За період сорокарічної діяльності із видобутку та збагачення сірчаних руд, 
виробництва мінеральних добрив, складування промислових та побутових відходів у зоні 
впливу  ДП "Роздільське ГХП "Сірка"", територія підприємства, прилеглі землі та 
особливо водне середовище в межах надзаплавних терас транскордонної річки Дністер  
зазнали значного негативного впливу. Гірничодобувні роботи призвели до повної 
трансформації природного ландшафту. Розробка родовищ сірки, складування розкривних 
робіт, будівництво накопичувачів для відходів виробництва – все це докорінним чином 
змінило гідроекологічні умови території. Техногенні зміни гідрогеологічних умов разом з 
наявністю на підприємстві великої кількості гідроспоруд та специфічного хімічного 
виробництва призвели до утворення гідрогеохімічних аномалій забруднення. Коли весь 
промисловий комплекс був у дії, функціонувала система зворотнього водопостачання з 
від’ємним балансом. Перевага витрат води над постачанням була обумовлена вживанням 
води для приготування пари при автоклавній виплавці сірки, а також захороненням води 
при заповненні хвостосховищ. Після припинення сірчаного виробництва баланс води став 
позитивним, гідротехнічні споруди почали переповнюватися водою внаслідок 
перевищення опадів над випаровуванням. На території заводу міндобрив піднявся рівень 
ґрунтових вод, вони затопили підвальні приміщення, навколо виникли озера і болота. 
Виникла загроза прориву забруднених техногенних вод в р. Дністер. 

Нами було проведено літнє та осіннє опробування найбільших водойм у зоні впливу 
ДП "Роздільське ГХП «Сірка»" – озер Середнє, Глибоке, Кисле та Чисте, розташованих 
поблизу ділянок складування промислових відходів (сірки та ультракислих вод на 
сірчаному складі, хвостів флотації сірки, фосфогіпсів, гудронних залишків, твердих 
побутових відходів) і вода з яких стікає у транскордонну річку Дністер по Рудничному 



81 

каналу. Проведеними дослідженнями встановлено, що головними джерелами забруднення 
водного середовища у зоні впливу ДП "Роздільське ГХП «Сірка»" є: 

1. Хвостосховища № 1 та № 2, де заскладовано хвости збагачення сірчаної руди 
різних фракцій від піщаної розмірності у буртах, до алевритового розміру в пляжній 
частині хвостосховищ та глинистої фракції  в ядрі. Відходи є джерелом сірководневої 
води із мінералізацією біля 3000 мг/дм3 та неприємним запахом. 

2. Відвал фосфогіпсу, загальним об’ємом 3 млн м3 та відстійник кислих вод навколо 
нього. Вимивання кислот із відвалу фосфогіпсу призводить до утворення кислих вод, 
збагачених важкими металами. Це найбільше джерело забруднення гідросфери.  

3. Відкритий склад комової сірки, який джерелом надходження у водне середовище 
ультракислих вод (рис. 1). 

4. Три звалища кислих гудронів, одне із яких є на березі озера Глибоке, які є 
джерелом надходження у водне середовище нафтопродуктів та кислих вод. 

5. Сміттєзвалище міста Новий Розділ на березі озера Середнє, яке є джерелом 
надходження у водне середовище фільтратів та мікропластику. 

Озеро Глибоке сполучене з р. Дністер каналом. Отримано результати гідрохімічних 
досліджень за 2021 р. у точках відбору проб  (таблиця 1): 

1. р. Дністер, 50 м нижче скидів з Рудничного каналу; 
2. р. Дністер біля, с. Розвадів, вище скидів ДП "Роздільське ГХП «Сірка»"; 
3. р. Дністер біля с. Березина, вище скидів ДП "Роздільське ГХП «Сірка»"; 
4. р. Дністер, нижче скидів ДП "Роздільське ГХП «Сірка»". 
 

Таблиця 1 
Хімічний аналіз води на території впливу ДП "Роздільське ГХП «Сірка»" (Виміри в мг/дм3) 

 
Параметр 1 2 3 4 

Мінералізація 750,5 777,7 745,5 848,9 
Сухий залишок 360 430 410 530 
pH 8,1 7,9 8,0 6,8 
ХСК 4,0 4,0 4,0 4,0 
Розчинений О2 8,0 8,0 8,0 8,0 
Fe загальний 0,425 0,425 0,425 0,4 
Електропров. 0,74 mS 0,80 mS 0,77 mS 0,91 mS 
ppt 0,38 0,40 0,40 0,42 
Твердість заг. 10,5 мг-екв/л 10,5 мг-екв/л 10,5 мг-екв/л 10,5мг-екв/л 
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Рисунок 1. Склад комової сірки та акумульованих ультракислих вод 

станом на червень 2021 р. 
 

Екологічна ситуація в басейні р. Дністер за останні 15-20 років під впливом 
антропогенних факторів набула кризового характеру. Внизу по течії знаходяться 
водозабори багатьох міст України і Молдови, а оскільки Дністер є річкою міжнародного 
значення, то її забруднення може призвести до міждержавних конфліктів та значних 
фінансових санкцій. Тому, комплексний оперативний екологічний моніторинг у зоні 
діяльності гірничо-хімічних підприємств є надзвичайно актуальним. 

У роботі оцінено якісний та кількісний склад компонентів та параметрів водного 
середовища прилеглих до ДП "Роздільське ГХП «Сірка»" територій. Встановлено, що 
вивчення джерел забруднення водного середовища та проведення екологічного 
моніторингу в зоні впливу ДП "Роздільське ГХП «Сірка»" дасть змогу запропонувати 
ефективні технічні заходи для мінімізації негативного впливу. 
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У сучасних умовах господарювання особливої актуальності набуває проблема 
забруднення навколишнього середовища в результаті техногенного навантаження.  
Україна відноситься до країн з найбільш високими абсолютними обсягами утворення й 
накопичення відходів промисловості, будівництва та діяльності міського господарства,  
зокрема, значних обсягів відходів у вигляді битого скла, які не можуть бути утилізовані 
природним способом. Тому вкрай важливою екологічною, економічною і соціальною 
задачею є необхідність утилізації таких відходів. 

Відходи промисловості можуть бути використані у вигляді сировини, 
напівфабрикатів або добавок до них. Сучасні інноваційні технології та тенденції розвитку 
дорожнього будівництва дають можливість широкого застосування відходів різного 
походження, зокрема, склобою. 

З урахуванням вище наведеного, основним напрямом утилізації склобою є 
повернення його в технологічний процес. 

Головним напрямком можливого застосування склобою в дорожньому будівництві є 
його використання в якості дрібного заповнювача при влаштуванні основи або 
дорожнього покриття з ґрунтів, укріплених неорганічними в’яжучими речовинами. 

Іншим напрямком є можливе використання склобою при спорудженні насипів з метою 
поліпшення фільтраційної характеристики матеріалу, з якого будується насип, за рахунок 
часткової заміни піску склобоєм і, тим самим, підвищення коефіцієнту фільтрації матеріалу. 

Проведено дослідження [1] для розробки можливого застосування продукції із 
склобою у дорожньому будівництві для конструкцій дренуючих шарів. Для цього було 
проведено дослідження по визначенню насипної щільності, зернового складу і модуля 
крупності (Мк) та коефіцієнту фільтрації склобою у порівнянні з річковим піском, як 
одним із основних компонентів при проведенні дорожньо – будівельних робіт. 

Випробування склобою і піску проводилось згідно із [2-3]. 
Визначення зернового складу склобою проводилось на чотирьох пробах (№1, №2, 

№3, №4). У результаті встановлено, що насипна щільність склобою становить 1455 кг/см3 
і відноситься до групи важких. 

Результати визначення модуля крупності проб склобою показали, що склобій даних 
проб можна віднести до групи дрібних заповнювачів підвищеної крупності (Мк становить 
в межах від 2,83 до 4,0). Дані результати можуть бути використані для підвищення модуля 
крупності річкового піску (Мк = 1,37 – 1,67), який відноситься до групи дрібного 
заповнювача. Це дає можливість зробити висновок про те, що за рахунок часткового 
введення склобою в склад піску можна досягнути поліпшення зернового складу піску. 

Для визначення пропускної здатності шару склобою при можливому його 
застосуванні в дорожньому будівництві було визначено коефіцієнт фільтрації шару 
склобою при певному тиску води в дорожній конструкції для кожної проби склобою у 
порівнянні з річковим піском в різних співвідношеннях.  

mailto:kutsmans@ukr.net


84 

Випробування склобою проводилось згідно із [4]. Коефіцієнт фiльтрацiї склобою і 
піску визначали у фiльтраційній трубці КФ-00. 

Результати визначення коефіцієнта фільтрації води від складу склобою різних 
фракцій та суміші склобою з піском в різних співвідношеннях показали, що найбільший 
коефіцієнт фільтрації мають фракції склобою 0,63мм і 0,315мм і становлять відповідно 
107 та 59,5 м/добу. В суміші склобій фракції 0,63мм з піском в співвідношенні 70%: 30% 
відповідно коефіцієнт фільтрації становить 33,5 м/добу, що значно більше коефіцієнта  
фільтрації піску (16,3 м/доба). При використанні склобою (суміші фракцій) (проба №4) з 
піском в співвідношенні 70%: 30% відповідно коефіцієнт фільтрації знижується до 10,2 
м/доба по відношенню до коефіцієнта фільтрації піску (16,3 м/доба).  

Таким чином, за результатами попередніх досліджень встановлено, що підвищення 
коефіцієнту фільтрації дрібного піску при будівництві насипів за рахунок використання 
фракції склобою 1,25 – 0,63 мм,63 – 0,315 мм в суміші з піском в співвідношенні 70 % до 
30 % відповідно можуть підвищити коефіцієнт фільтрації дрібного піску на 50-70%. 

За результатами проведених досліджень по визначенню коефіцієнта фільтрації 
встановлено, що склобій доцільно використовувати як матеріал для дренуючих шарів. 

Використання відходів склобою в дорожньому будівництві сприяє зменшенню їх 
шкідливого впливу на навколишнє середовища. 
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Розвиток і вдосконалення технологій виробництва дорожньо-будівельних матеріалів 

із техногенних відходів є актуальним завданням дорожньої галузі для підвищення її 
енерго- та ресусоощадності і захисту довкілля. 

Одним із найбільш забруднюючих відходів є золо-шлакові суміші, яких накопичено 
біля 1,5 млрд. тон у відвалах. Застосування золо-шлаків у вітчизняній практиці для 
дорожнього будівництва досить детально було вивчено ще з70-х років минулого століття. 
Довгий час в ДерждорНДІ існував самостійний відділ, який під керівництвом В.П. Володько 
безпосередньо займавсь дослідженням  та розробленням технічної документації стосовно 
застосування золо-шлакових відходів  у дорожній галузі. Ще за часів СРСР були розроблені 
методичні рекомендації по визначенню раціональної відстані перевезення таких відходів при 
будівництві автомобільних доріг в залежності від конструкції дорожнього одягу, складу 
сумішей дорожньо-будівельних матеріалів в базовому та новому варіантах будівництва, цін 
на матеріали, виду транспорту для перевезення. Основними нормативними документами, які 
регламентували технічну можливість використання золо-шлакових відходів в дорожньому 
будівництві були: «Технические указания по использованию зол уноса и золошлаковых 
смесей от сжигания  различных видов твердого топлива для сооружения земляного полотна и 
устройства дорожных оснований и покрытий автомобильных дорог» ВСН 185-75 (М.,1976), 
«Методические рекомендации по использованию  золошлаковых смесей ТЕС для устройства 
укрепленных оснований и морозозащитных слоев дорожных одежд» (СоюздорНИИ. М., 
1977) та «Методические рекомендации по технологии применения в асфальтобетоне 
отвальных золошлаковых смесей теплоэлектростанций» (СоюздорНИИ. М., 1978). Вони 
основані на узагальнених результатах досліджень СоюздорНИИ та його філіалів, 
ГипродорНИИ, ДерждорНДІ та ряду інших науково-дослідних організацій з врахуванням 
виробничого досвіду. 

У сучасних умовах значно знизилась ефективність застосування золо-шлакових 
відходів при будівництві і ремонті автомобільних дороріг, що потребує більш досконалого 
нормативно-правового регулювання цих потань.  

З метою демонстрації можливостей доцільності застосування золо-шлакових 
відходів у сучасних умовах Національним транспортним університетом були проведені 
дослідження стосовно особливості технології  виробництва бітумо-мінеральних сумішей 
із застосуванням таких відходів на прикладі Дарницької ТЕЦ м Києва. Дослідження 
проводились в нуково-дослідній лабораторії «Технології матеріалів і конструкцій 
транспортного будівництва» ім. проф. Г. К. Сюньї при кафедрі дорожньо-будівельних 
матеріалів і хімії. 

Золо-шлакові відходи Дарницької ТЕЦ на даний час шляхом гідровидалення 
накопичуються у відвалах на території міста (рисунок 1). За результатами санітарно-
гігієнічної оцінки золо шлакові відходи відносяться до четвертого класу небезпеки. 
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Рисунок 1. Вигляд золо-звалища Дарницької ТЕЦ 

 
На основі досліджень було розроблено рецепти бітумо-мінеральних сумішей для 

виконання ямкового ремонту, у тому числі і за несприятливих погодних умов. Попередньо 
було отримано результати визначення зернового складу із середньої проби золо-шлакової 
суміші в якій міститься: 10,5% щебеневої фракції 5-10мм, 70,7% піщаної фракції і 18,8 % 
частинок менше 0, 071 мм. Також була визначена марка міцності каркасних зерен при 
стиску за методикою випробувань на дробимість згідно з ДСТУ Б В.2.7-71-98 «Щебінь і 
гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних 
робіт.» Значення цього показника становило менше ніж 600, що свідчить про крихкість і 
незначну міцність за рахунок високої пористості мінерального розплаву шлаку. З метою 
створення міцного каркасу, який буде сприймати транспортне навантаження було 
застосовано гранітний щебінь. 

Ураховуючи, що золо-шлакова суміш містить достатню кількість частинок менше 
0,071 мм, тому мінеральний порошок не застосовували. Один із варіантів виробничого 
рецепту наведено нижче: 

– щебінь фракції 5-10 мм у кількості 18% за масою; 
– золошлакова суміш у кількості 82% за масою; 
– бітум у кількості 7% за масою понад 100% мінеральної частини. 
Результати випробувань основних фізико-механічних характеристик бітумо-

мінеральної суміші наведено в таблиці, які свідчать про відповідність вимогам. 
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Таблиця 1 

Результати випробувань 

Найменування показників Значення показників Вимоги ДСТУ Б В.2.7-119 
Кількість бітуму 7,0% не нормується 

Щільність, ρ г/см3 2,17 не нормується 
Водонасичення, W% 3,0% не більше 3,0 

R0, МПа 5,27 не більше 13,0 
R20, МПа 2,55 не менше 2,3 
Rвод, МПа 2,37 не нормується 

Квод 0,93 не менше 0,85 
 

Підібрані рецепти були випробувані  в натурних умовах на кільцевому стенді ДП 
«Дорцентр» в м. Київі (рисунок 2) і показали задовільні результати. 

 

 
Рисунок 2. Під час випробувань бітумо-мінеральних сумішей електромобілями з 

навантаженням на вісь 100 кН 
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Актуальність рекультивації Стебницького хвостосховища обумовлена його 

негативним впливом на довкілля. Стебницьке хвостосховище є прикладом неправильного 
зберігання відходів гірничодобувної промисловості. Відходи розробки  родовищ калійних 
солей, а саме – соляно-глинисті відклади, складовані у хвостосховищах №1 та №2. 
Відходи діяльності Стебницького державного гірничо-хімічного підприємство (ДГХП) 
«Полімінерал» зберігаються на застарілих і занедбаних хвостосховищах, створених більш 
ніж 50 років тому, які не відповідають сучасним вимогам екологічної безпеки. Дно і борти 
хвостосховищ не були покриті водонепроникними екранами, тому стали джерелами 
забруднення підземних і поверхневих вод. Крім того, суха поверхня хвостосховища №1 
внаслідок пилевиділення забруднює повітря, оскільки при швидкості вітру понад 5 м/с 
відбувається забруднення повітря з перевищенням ГДК забруднюючих речовин за межами 
санітарно-захисної зони. Розмив атмосферними опадами солевмісних відвалів, 
переповнення хвостосховища спричинюють поширення геохімічних ореолів засолення 
ґрунтів, підземних та поверхневих вод. Тому, розроблення та застосування технологій 
рекультивації хвостосховища для оптимізації Стебницької постмайнінгової геосистеми та 
стабілізації екологічної ситуації, є актуальним.  

Мета роботи: науково-практичне обґрунтування технологій рекультивації 
Стебницького хвостосховища.  

Сучасним міжнародним експертним співтовариством були зроблені великі зусилля з 
метою підвищення екологічної безпеки хвостосховищ шляхом впровадження в практику 
сучасних досягнень технологій рекультивації і фітомеліорації, моніторингу об’єктів 
гірничодобувної промисловості. Досягнення наук про Землю в галузі геологічних, 
сейсмічних, гідрологічних і кліматичних ризиків також були взяті до уваги при 
проектуванні, експлуатації і рекультивації хвостосховищ.  

Стебницьке ДГХП «Полімінерал» належить до екологічно небезпечних об’єктів 
Львівської області. Площа гірничого відводу становить 1290 га. Родовище розроблялося 
двома рудниками – № 1 та № 2. На 1986 рік родовище налічувало запаси калійних руд у 
обсязі 1,1 млрд тон. До 1966 р. Стебницький калійний комбінат випускав лише 
сиромелений каїніт (без збагачення) з вмістом K2O близько 10% та кухонну сіль. У 1966-
1967 рр. побудовано хімічну збагачувальну фабрику, яка випускала калійно-магнієве 
мінеральне добриво (каліймагнезію) з вмістом K2O до 17-18 %. Виробничу діяльність 
припинено в 1988 р.  

На основі результатів екологічного моніторингу території впливу Стебницького 
ДГХП «Полімінерал» встановлено, що основною причиною його згубного впливу на 
довкілля є неефективна технологія перероблення полімінеральних руд, що 
супроводжується утворенням величезної кількості відходів, які стали причиною 
екологічної катастрофи. 14 вересня 1983 р., після сильного дощу відбувся прорив 
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ґрунтової дамби хвостосховища між пікетами 7 та 8. Величезна маса 
висококонцентрованої ропи та твердих відходів (мулу) ринула у басейн р. Солониці, а з 
неї – у р. Тисменицю, й далі, у Дністер та Чорне море. Сумарна маса цього викиду 
становила понад 5 млн т, це був селевий потік з потужним гідравлічним напором. 
Величезна маса соляних відходів забруднила всю навколишню територію (річки, сади, 
городи, поля, ліси). Це завдало величезної шкоди флорі й фауні району, а також 
гідробіонтам річок Солониці, Тисмениці, Дністра та Чорного моря. 

Згідно з Гірничим законом України, порушені під час розроблення корисних 
копалин території та об’єкти необхідно привести у стан, безпечний для людей і майна та 
придатний для господарського використання. Водночас, згідно з вимогами 
природоохоронного законодавства, усі геосистеми, порушені внаслідок добування і 
збагачення корисних копалин, підлягають відновленню. Для цього слід обґрунтувати 
напрямок подальшого використання оптимізованих територій, розробити проект їх 
відновлення, визначити джерела фінансування. Відновлення постмайнінгових 
ландшафтних систем є результатом взаємодії комплексу ліквідаційних, відновлювальних і 
рекультиваційних робіт після завершення експлуатації родовища корисних копалин з 
процесами природного самовідновлення ґрунтів і рослинності. Співвідношення між цими 
чинниками може бути різним. Мінімальним завданням при проведенні оптимізаційних 
заходів вважається створення безпечних умов для людей і господарських споруд та 
екологічної безпеки територій, а максимальним завданням – забезпечення умов для 
подальшого господарського, рекреаційного, природоохоронного використання 
гірничопромислових територій.  

В питаннях оптимізації постмайнінгових ландшафтних систем у країнах 
Європейського Союзу накопичено значний досвід з усунення деструктивних процесів та 
явищ. Вже сьогодні понад 50 % гірничих підприємств в ЄС ліквідовано або 
законсервовано, а значна їх частина використовується для захоронення промислових і 
побутових відходів. Водночас, на цих підприємствах антропогенні геосистеми 
повертаються у наближені до природних стани. Рекультивація створює нове обличчя 
ландшафтів. На місцях ліквідованих гірничих підприємств виникають музеї гірничої 
техніки, природоохоронні об’єкти, зони рекреації і відпочинку тощо. Вказані приклади 
підтверджують високу відповідальність європейців перед природним середовищем та 
майбутніми поколіннями, а їх досвід доцільно використати для рекультивації.  

Висновки та перспективи подальших досліджень передбачають обґрунтування 
напрямку і стратегії відновлення території, проведення геоекологічної оцінки, 
формування кінцевої технічної програми створення постмайнінгових ландшафтів і 
реалізацію цієї програми та організацію ландшафтно-екологічного моніторингу. 
Рекультивація хвостосховища доцільна виконанням трьох етапів: підготовчого, 
гірничотехнічного і біотичного. Підготовчий етап включає обстеження та типізацію 
токсичних ґрунтів хвостосховища №1. Гірничотехнічний етап включає створення 
гідротехнічної мережі напрямних, розподільчих, відвідних каналів по території вже 
сухого хвостосховища №1 для розвантаження хвостосховища №2. Біотичний етап 
включає фітомеліорацію для запобігання пилевиділення сухої поверхні хвостосховища. 
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Збереження та охорона навколишнього природного середовища, раціональне 
використання природних ресурсів є особливо важливими питаннями і невід’ємною 
частиною соціального та економічного розвитку області, що прямо чи опосередковано 
стосується кожної людини й обумовлює актуальність впровадження принципів і засад 
сталого розвитку, який задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність 
майбутніх поколінь реалізувати свої потреби.  

Для реалізації державної політики розбудови природно-заповідного фонду України у 
Львівській області розроблена «Регіональна програма розвитку заповідної справи у 
Львівській області». Програма передбачає забезпечення умов для збереження і розвитку 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) як національного надбання, 
застосування інформаційно-аналітичних технологій в управління, моделювання і 
проектування екологічної безпеки природоохоронних територій, науково обґрунтованого 
розвитку екологічної мережі.  

Мета дослідження – аналіз стану об’єктів ПЗФ, характеристика їх територіальних 
особливостей, визначення перспективи розвитку заповідної справи на Львівщині. 
Завдання визначають встановлення репрезентативності територій для забезпечення 
природоохоронних режимів і способів управління об’єктами ПЗФ.   

Виклад основного матеріалу i обґрунтування отриманих результатів дослідження 
стосуються комплексного використання сучасних iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичних технологій 
моніторингу ґрунтових, лісорослинних та гідрологічних умов Розточчя. Представлені 
інвентаризаційні дані біотичної та ландшафтної репрезентативності із застосуванням 
сучасних картографічних методів і ГІС-технологій.  

Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття є обов'язковою умовою 
сталого (збалансованого) розвитку. Тваринний і рослинний світ Львівщини є досить 
різноманітним, оскільки область знаходиться в різних природних зонах, північна частина 
області лежить у межах Волинської височини, хребти Українських Карпат розташовані на 
південному заході області. Основними загрозами для біологічного та ландшафтного 
різноманіття є антропогенізація природних ландшафтів, техногенна діяльність, поширення 
інвазійних видів, розповсюдження хвороб та шкідників. Іншими проблемами є: 
незацікавленість землевласників і землекористувачів погоджувати земельні ділянки під 
заповідання; відсутність механізму підтримки, економічного стимулювання суб’єктів 
господарювання за обмежене природокористування у разі внесення їх земель до складу 
ПЗФ; відсутність належного і своєчасного фінансування розробки проєктів організації 
території та винесення в натуру меж об’єктів ПЗФ; обмежене фінансування 
природоохоронних заходів, наукових досліджень, еколого-освітньої, рекреаційної та 
туристичної діяльності.  
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Одним з пріоритетних завдань у природоохоронній сфері Львівщині є територіальна 
охорона, що полягає в збереженні лісових, лучних та водних екосистем, які мають 
наукову, екологічну, соціальну, оздоровчу та ландшафтно-естетичну цінність. 

На початку 2021 р. в області налічувалось 398 об’єктів природно-заповідного фонду, 
загальною площею 180,2 тис. га. Показник заповідності від загальної площі області 
становить 8,25 %. Карпатський регіон є тим регіоном, де заповідність становить більше 
20,0% від площі регіону. Існуючий показник заповідності в області хоча й вищий від 
середнього для України на 1,5 %, проте істотно нижчий від сусідніх європейських країн та 
середнього для Європи. Відповідно до Закону України «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2030 року», показник заповідності 
до 2025 року повинен становити 12,5 %.  

Завдання Програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2025 
роки у 2021 р. виконано на 97,5 %. Із затвердженої суми на виконання заходів Програми 
обсягом 35,2 млн. гривень профінансовано 34,3 млн. гривень. Забезпечено виконання 21 
природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, а також утримання спеціальних 
адміністрацій 4 регіональних ландшафтних парків «Равське Розточчя», «Надсянський», 
«Верхньодністровські Бескиди» і «Стільське Горбогір’я». На виконання заходів Програми 
охорони навколишнього природного середовища на 2021-2025 роки у 2022 році 
затверджено фінансування на суму 50,115 млн. гривень. 

Для покращення адміністрування заповідними територіями функціонує 11 
природоохоронних установ зі спеціальними адміністраціями: природний заповідник 
«Розточчя», національні природні парки Яворівський, «Сколівські Бескиди», «Північне 
Поділля», ботанічні сади Львівського національного університету імені Івана Франка та 
Національного лісотехнічного університету України, регіональні ландшафтні парки 
«Знесіння», «Равське Розточчя», «Верхньодністровські Бескиди», «Надсянський», 
«Стільське Горбогір’я». Інші об’єкти перебувають у віданні та під охороною підприємств 
та органів місцевого самоврядування, на чиїй території вони розташовані. 

В області є 3 об’єкти, які включені комісією МАБ ЮНЕСКО до всесвітньої мережі 
біосферних резерватів. Регіональний ландшафтний парк «Надсянський» загальною 
площею 19428 га створений з метою забезпечення екологічного балансу верхів'я ріки Сян, 
яке знаходиться в межах України та Польщі, з 1998 р. є складовою частиною першого у 
світі міжнародного українсько-польсько-словацького біосферного резервату «Східні 
Карпати». З метою збереження біорізноманіття, розвитку місцевих громад, проведення 
еколого-освітньої діяльності створено українську частину міжнародного біосферного 
резервату «Розточчя», який рішенням комісії МАБ ЮНЕСКО у 2011 р. включений до 
Світової мережі біосферних резерватів. Площа українського резервату становить 74416,0 
га. У 2017 році на 41-ї сесії Комітету Всесвітньої спадщини букові праліси України 
внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як «Незаймані букові ліси в Карпатах 
та інших регіонах Європи». До пралісів у межах Львівщини віднесено лісові масиви 
Розточчя площею 384,81 га.  

Висновки та перспективи подальших досліджень стосуються розвитку природно-
заповідної справи на Львівщині. Визначено напрямки виконання Програми на 2022 р., а 
саме: розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття; формування екологічної свідомості населення; організація системи 
моніторингу довкілля; зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених 
стоків у водні об’єкти, а також поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів 
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рік Дністер, Західний Буг, Сян, Дніпро та ін.; вирішення основних проблем, пов’язаних з 
екологічно безпечним збором, зберіганням, утилізацією, переробкою та захороненням 
твердих побутових, промислових і небезпечних відходів; охорона і раціональне 
використання земель; охорона атмосферного повітря; розвиток та поглиблення 
міжнародного співробітництва в природоохоронній сфері; стабілізація екологічної 
рівноваги внаслідок діяльності гірничо-хімічних підприємств Львівщини; забезпечення 
діяльності регіональних ландшафтних парків; реалізація проєкту «Парки дозвілля». 
Реалізація напрямів забезпечить сталий розвиток об’єктів ПЗФ Львівщини.  
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Місто Кам’янське – місто Дніпропетровської області із розвинутою промисловістю 
та значним техногенним навантаженням на довкілля. Місто входить до десяти міст 
України з найбільшою кількістю шкідливих викидів у атмосферу [1, 2].  

Метою даної роботи є аналіз динаміки змін рівня забруднення атмосфери  
м. Кам’янське на основі аналізу індексу забруднення атмосфери.  

Методи досліджень. Для оцінки й аналізу стану атмосферного повітря 
застосовуються ряд показників, які дозволяють оцінити рівень забруднення окремою 
домішкою або виконати оцінку фонового рівня забруднення атмосфери. Одним з таких 
показників є індекс забруднення атмосфери (ІЗА) [3, 4].  

Для його розрахунку отримані в результаті спостережень середні і максимальні 
концентрації нормуються на величину середньої (максимальної) концентрації для більш 
великого регіону або на санітарно-гігієнічний норматив, наприклад на гранично 
допустиму концентрацію (ГДК). Ці нормовані характеристики забруднення і називають 
ІЗА. Розрахунок ІЗА заснований на принципі, що на рівні ГДК усі шкідливі речовини 
характеризуються однаковим впливом на людину, і при подальшому збільшенні 
концентрації ступінь їхньої шкідливості зростає з різною швидкістю, що залежить від 
класу небезпеки речовини. Вважається, що при ІЗА≤ 1 якість повітря за вмістом окремої 
забруднюючої речовини відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.  

Для інтегральної оцінки рівня забруднення атмосфери за допомогою комплексного 
індексу забруднення атмосфери (КІЗА) можна використати значення одиничних індексів 
ІЗА тих п'яти забруднюючих речовин, для яких ці значення найбільші (ІЗА5). Якщо 
значення ІЗА≤5, рівень забруднення повітря міста вважається нижче середнього, якщо 
5<ІЗА≤8 – приблизно дорівнює середньому, якщо 8<ІЗА≤15 – вище середнього, якщо 
ІЗА>15 – значно вище середнього. 

Результати досліджень та їх аналіз. Згідно комплексному індексу забруднення 
атмосфери пріоритетними речовинами (ІЗА), обчисленому за даними спостережень 2017-
2020 років, рівень забруднення атмосферного повітря окремих міст Дніпропетровської 
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області  (в тому числі м. Кам’янське) вище середнього (таблиця 1) [5].  
На рисунку 1 наведено динаміку змін ІЗА5 у містах Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг 

за 2017-2020 роки. Аналізуючи динаміку змін величин індексу забруднення атмосфери 
міст Дніпропетровської області у 2020 році в порівнянні з 2019 роком, слід відмітити 
зменшення рівня забруднення у місті Дніпро, та збільшення рівня забруднення у містах 
Кам’՚янське та Кривий Ріг.  

У таблиці 2 наведено тенденції змін середнього рівня забруднення атмосферного 
повітря (ІЗА) по окремих речовинах у містах Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг 
Дніпропетровської області за 2016-2020 роки [5]. 

Таблиця 1 
Індекс забруднення атмосфери (ІЗА5) у найбільших містах Дніпропетровської області за 

2017-2020 роки 

Перелік пріоритетних 
домішок 

ІЗА (за окремими речовинами) 
Дніпро Кам’янське Кривий Ріг 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Формальдегід 6,7 8,1 10,27 8,1 4,8 4,2 5,4 6,1 4,17 5,4 7,41 8,8 
Двооксид азоту 3,3 3,0 2,75 2,5 1,8 1,8 1,8 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Пил 2,0 2,0 2,00 2,0 2,7 2,7 2,7 2,0 2,67 2,7 2,67 2,7 
Оксид вуглецю - - - - 0,69 - - - 0,69 0,7 0,69 0,7 

Фенол 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 3,6 3,6 0,59 0,2 0,59 0,6 
Аміак 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 - - - - 

Комплексний ІЗА 
(ІЗА5) 

14,0 15,0 17,02 14,6 13,5 12,9 14,7 14,9 9,12 10,0 12,36 13,8 

 
Рисунок 1. Індекс забруднення атмосферного повітря у містах Дніпропетровської 

області за 2017-2020 роки  
Таблиця 2 

Зміна середнього рівня забруднення атмосферного повітря (ІЗА) по окремих речовинах за 
5 років (2016-2020) у містах Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг Дніпропетровської області 

Забруднююча речовина 
Тенденція за 5 років (2016-2020) (зростання «+» / зменшення «-») 
Дніпро Кам’янське Кривий Ріг 

Пил -0,02 -0,02 0 
Двооксид сірки -0,0001 +0,0004 +0,0002 
Оксид вуглецю -0,1 +0,1 0 
Двооксид азоту -0,004 +0,002 -0,002 

Оксид азоту -0,003 +0,002 +0,001 
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Сірководень +0,0002 +0,0006 0 
Фенол 0 +0,0005 0 
Аміак 0 0 -0,002 

Формальдегід +0,0009 +0,009 +0,0021 

 
Аналізуючи динаміку змін індексу забруднення атмосфери міст Дніпропетровської 

області за період 2016-2020 роки бачимо коливання показників як у бік збільшення, так і у 
бік зменшення, що свідчить про відсутність чіткої екологічної політики підприємств-
забруднювачів. З наведених даних видно, що індекс забруднення атмосфери в м. 
Кам'янське має хвилєподібну тенденцію, як і загалом по області. Збільшення кількості 
формальдегіду у повітрі по усіх містах пов’язано із збільшенням кількості автомобільного 
транспорту.   

Висновки. З 2016 по 2020 роки у м. Кам’янське спостерігаються наступні зміни 
середнього рівня забруднення атмосферного повітря (ІЗА) по окремих речовинах: 
збільшення рівня забруднення повітря по двооксиду сірки, оксиду азоту, оксиду вуглецю, 
сірководню,  фенолу,  формальдегіду, двоооксиду азоту; на  тому  ж  рівні  залишились  
величини середніх концентрацій аміаку. Зменшились величини середніх концентрацій по 
пилу. При цьому значення КІЗА по пріоритетних речовинах тримається на рівні «вище 
середнього», що свідчить про те, що якість повітря м. Кам’янське не відповідає 
нормативним вимогам. 

Викиди шкідливих речовин здійснюють промислові підприємства та автотранспорт. 
Для покращення ситуації необхідно вживати заходи зі зменшення викидів забруднюючих 
речовин підприємствами та автотранспортом, наприклад: модернізація промислових 
підприємств, при чому не лише облаштування пилогазоочисних установок, але й 
удосконалення технологічних процесів задля зменшення кількості викидів шкідливих 
речовин у джерелі утворення; розвиток електротранспорту; розвиток муніципального 
транспорту, що дозволить зменшити кількість приватних автомобілів у місті; озеленення 
міста для сприяння очищенню атмосферного повітря. 
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Надмірний тиск на довкілля, викликаний інтенсивною господарською діяльністю 
людей, призводить до порушень  у навколишньому середовищі. Це може  зробити його 
непридатним, або шкідливим для проживання людини. Для запобігання виникнення такої 
ситуації необхідно впроваджувати заходи із зменшення шкідливого впливу людини на 
середовище свого проживання. Такі заходи називаються природоохоронними і до них 
належать усі види господарської діяльності, спрямовані на зниження та ліквідацію 
негативного антропогенного впливу на довкілля, збереження, покращення та раціональне 
використання природно-ресурсного потенціалу країни. Згідно «Методики оцінки 
ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних 
(загальнодержавних) цільових екологічних програм» [1] екологічна ефективність 
виражається в обмеженні або усуненні негативного впливу господарської діяльності на 
людину та навколишнє природне середовище, а також у поліпшенні умов життя 
населення, в збереженні та відновленні природних ресурсів і елементів, необхідних для 
забезпечення життєдіяльності людини.  

Для оцінки отриманого результату пропонується застосовувати показники 
природоохоронного ефекту реалізації завдань природоохоронних цільових екологічних 
програм. Показниками екологічної ефективності методу утилізації пластикових відходів у 
технологіях виробництва капсульованих мінеральних добрив є: 

– попередження забруднення та структурного руйнування земель і ґрунтів методом 
зменшення використання хімічних добрив (тонн/км-2 орних земель); 

– впровадження технологій екологічно безпечного видалення відходів (% обсягу 
утворення відходів, тонн). 

Для кількісного оцінювання природоохоронних заходів від утилізації пластикових 
відходів у технологіях виробництва капсульованих добрив проводили аналіз життєвого 
циклу основних синтетичних мінеральних добрив. Проведені  дослідження показали, що 
основним фактором зниження негативного впливу синтетичних мінеральних добрив на 
довкілля по їх життєвому циклу є зменшення необхідних доз внесення елементів 
живлення у ґрунт. Це дасть змогу знизити кількість виробництва синтетичних 
мінеральних добрив. Ефективним методом зменшення використання хімічних добрив є їх 
капсулювання із використанням пластикових відходів. Застосування пластикових відходів 
дає змогу знизити вартість виробництва таких добрив і збільшити обсяг безпечно 
видалених пластикових відходів. Даний метод зниження кількості використовуваних 
синтетичних мінеральних добрив або їх втрат дають можливість досягти 10-20% економії. 

Використовуючи дані з кількості вироблених основних типів добрив, проведено 
розрахунок екологічної ефективності природоохоронних заходів.  

В результаті розрахунку отримані дані по заощадженню основних сировинних ресурсів 
за умови 1% зменшення використання синтетичних мінеральних добрив, таблиця 1 [2]. 

mailto:Oleg.A.Nahursky@lpnu.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2146-12#n246
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2146-12#n246
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2146-12#n246


96 

Таблиця 1 
Заощадження основних сировинних ресурсів при 1% зменшенні використання 

синтетичних мінеральних добрив 

 Аміачна селітра 
(NH4NO3) 

Карбамід Хлорид калію 
(КСl) 

Загальний обсяг 
виробництва, т/рік 300 000 240 000 15 000 

Зменшення 
виробництва добрив 

за умови 1% зниженні 
їх споживання, т/рік 

3 000 2 400 150 

Аміак, т 642 1 382 – 

Діоксид вуглецю, т – 1 800 – 
Азотна кислота, т 2 358 – – 

Електроенергія, кВт 75 300 288 000 12 750 
Вода, м3 1 500 208 800 750 

Пара, т 642 2 520 – 
Зменшення втрат у 

довкілля, т 1500 1200 75 

 
Аналіз наведених даних показує, що зниження споживання синтетичних 

мінеральних добрив на 1% дасть змогу зменшити їх непродуктивні втрати, окрім 
заощадження сировини та енергетичних ресурсів, а на довкілля знизиться в середньому, 
відповідно: аміачної селітри – 750т/рік; карбаміду – 500 т/рік, хлориду калію  – 150 т/рік. 
Впровадження заходів зниження кількості внесення основних синтетичних мінеральних 
добрив дасть суттєві позитивні економічні та соціальні наслідки, що відповідає цілям 
Сталого розвитку України на 2015-2030 рр. 
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Найбільш суттєвою умовою сталого розвитку України є охорона навколишнього 

природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення 
екологічної безпеки життєдіяльності людини [1]. Цукрова промисловість України є на 
сучасному етапі розвитку економіки однією з найрозвинутіших галузей народного 
господарства, яка за кількістю підприємств, рівнем технічного оснащення, виробничими 
потужністями, забезпеченням кваліфікованими працівниками, а також за обсягом 
виробленої продукції посідає одне з провідних місць в економіці [2]. При виробництві 
цукру, крім основної продукції, утворюється значна кількість відходів, які на даний час 
недостатньо ефективно використовуються, а часом приносять значної шкоди 
навколишньому середовищу. Зазначене обумовлює нагульну потребу розвитку наукових 
досліджень у галузі екологічної безпеки технологічних процесів виробництва цукру. 

Одним з ключових технологічних процесів, що визначають якість кінцевого 
продукту у цукровому виробництві, є процес фільтрування соку. Ефективність виконання 
цього процесу значним чином впливає на продуктивність виробництва цукру. Інколи під 
час переробки неякісних буряків отримують соки із желатинними осадами (гелями). Під 
тиском ці осади частково ущільняються, внаслідок чого зменшується їх об’єм і 
звужуються капілярні канали в фільтрувальному шарі, а отже, відповідно знижується 
швидкість фільтрування. На фільтрувальній перегородці наростає шар осаду і зростає його 
опір, в результаті чого уповільнюється процес фільтрування [3]. 

Таким чином, можна констатувати, що перебіг процесу фільтрування 
супроводжується досить складним поєднанням впливу низки чинників, а це, в свою чергу, 
обумовлює  необхідність оперативного і неперервного  відслідковування   якості. 

Метою нашого дослідження є удосконалення системи HACCP ( Hazard Analysis 
and Critical Control Point - аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних 
точок) [4] на ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» – сучасному підприємстві, яке 
входить до числа провідних виробників цукру України. 

Для проведення аналізу небезпечних факторів для розробки плану НАССР нами 
виявлені потенційні джерела небезпеки. Основним елементом плану НАССР є контроль 
всіх небезпечних факторів, які з достатньою імовірністю можуть загрожувати безпеці 
харчових продуктів [5].  

Нами на ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» встановлено такі недоліки 
системи управління безпечністю: 

– не чітко визначена структура документації підприємства відповідно до 
стандарту ISO 22000:2019, внутрішні системні документи розроблені частково та не в 
повній мірі відповідають вимогам даного стандарту, законодавчим та регламентуючим 
вимогам і існуючим виробничим процесам;  

mailto:evgenijarigas@gmail.com
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– хоча на підприємстві призначений склад групи НАССР, але він не в повній мірі 
відповідає фактичній ситуації, не встановлено вимоги до кваліфікації та компетенції 
членів групи, не враховано досвід в питаннях, пов’язаних з розробленням і 
запровадженням плану НАССР з використанням устаткування і його обслуговуванням, 
технологією виробництва, сировиною і пакувальними матеріалами; 

– не надано доказів актуалізації аналізування небезпечних факторів з урахуванням 
законодавчих та регламентуючих вимог: за результатами аналізу небезпечних факторів 
заходи керування в рамках плану НАССР не застосовуються;  

– підприємство не застосовує та не документує виконання коригувальних дій у 
відповідності до визначених причин виникнення невідповідностей; 

– відсутня ефективна процедура вилучення невідповідної продукції з торгівлі, 
дистриб’юторських центрів від замовників та інш 

З метою вдосконалення системи НАССР на ПрАТ «Саливонківський цукровий 
завод» вважаємо за доцільне ввести регулярний контроль за станом фільтраційних 
перегородок на етапах фільтрування сатураційного та сульфітаційного соків. Залежно від 
характеру осаду визначено допустиму товщину шару і на основі цього для періодично 
діючих фільтрів складено графік очистки фільтрувальної поверхні. 

Розроблено загальні рекомендації щодо вдосконалення системи НАССР на 
підприємстві:  

– чітко визначити сферу застосування системи; 
– доцільно довести інформацію з питань безпечності своїх продуктів у межах 

харчового ланцюга (наприклад, постачальників, замовників, керуючу компанію та ін.); 
– забезпечити обмін інформацією, що вимагає стандарт ISO 22000:2019; 
– визначити, задокументувати та забезпечити керування процесами, що віддані на 

аутсорсинг (наприклад, дослідження в зовнішніх лабораторіях, Pest контроль, 
обслуговування обладнання, будівництво та ін.). 

За результатами  спостережень встановлено, що при виробництві цукру проходить  
забруднення середовища твердими відходами, перш з а все такими як жом. Ми 
рекомендуємо на об’єкті дослідження після технологічної обробки  використовувати його 
як замінник деякої частини деревини при виробництві паперу.  

Встановлено, що серед викидів в атмосферне повітря  ПрАТ «Саливонківський 
цукровий завод» максимальними за кількістю та агресивністю є викиди відпрацьованого 
сатураційного газу з апаратів першої та другої сатурацій, а також викиди з апаратів 
сульфітації. Це сприймаються  на підприємстві як звичне явищем і є неминучим. Крім 
забруднення атмосферного повітря  викидами парогазових сумішей на підприємстві 
втрачається значний тепловий потенціал. Відсутність бажання займатись утилізацією 
викидів пояснюється необхідністю вкладання коштів в реалізацію таких проектів, 
загальною кризою, в тому числі і в цукровій промисловості. 

Ми вважаємо за доцільне запропонувати на ПрАТ «Саливонківський цукровий 
завод» наступні загальні заходи з управління екологічною безпекою: 

– постійно проводити роботи, спрямовані на покращення екологічного стану у всіх 
виробничих підрозділах; 

– проводити контроль за хімічним та бактеріологічним складом вод; 
– оформляти спеціальні дозволи на користування надрами (прісними підземними 

водами), паспорти на санітарні зони свердловин, дозволи на викиди в атмосферне повітря; 
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– проводиться інструментально-лабораторний контроль викидів забруднюючих 
речовин від стаціонарних джерел та перевірку ефективності роботи газоочисних 
установок; 

– оформляти дозволи на утворення та розміщення відходів. 
Подальший розвиток наших досліджень вбачаємо у проведенні системного 

моніторингу стану екологічної небезпеки компонентів довкілля під впливом виробничої 
діяльності підприємства цукрової промисловості, розробленні  математичної моделі  
деформації стану екологічної з урахуванням аналізу ризиків, небезпечних чинників і 
контролю критичних точок згідно HACCP. Також планується розробити  структурно-
логічну модель забезпечення екологічної безпеки, що буде включати процедури та 
способи мінімізації негативного впливу на стан екологічної безпеки, які стануть 
підґрунтям для  формування управлінських рішень 

На ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» встановлено недоліки системи 
управління безпечністю. Розроблено загальні рекомендації щодо вдосконалення системи 
НАССР на підприємстві, запропоновано загальні заходи з управління екологічною 
безпекою. 
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Однією з найбільших екологічних проблем промислових ферм є утворення великої 
кількості відходів тваринництва. В Україні наразі немає жорстких вимог до того, як ферми 
будуть утилізувати відходи. Більшість тваринницьких господарств використовує саме 
варіант накопичення та зберігання відходів у лагунах (переважно відкритого типу). Таке 
поводження з відходами не є екологічною проблемою, якщо ферма мала або середня і 
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обсяги утворення відходів невеликі, дотримані правила безпеки поводження з відходами 
та режим внесення відходів у поверхневі води. 

Україні близько 50 % тваринницьких ферм – промислові. При зберіганні тисяч метрів 
кубічних відходів у лагунах можливе незаплановане витікання відходів у поверхневі води 
через розгерметизацію лагун, змив, перевищення лімітів наповнення лагун. 

Промислове тваринництво через утворення великої кількості відходів є одним із 
основних джерел викидів аміаку. Наприклад, у країнах ЄС за рахунок діяльності 
тваринницького господарства викидається більше 51 % всіх викидів аміаку. Тому 
проблема зменшення техногенного впливу на довкілля тваринницьких відходів є 
актуальним питанням забезпечення сталого розвитку суспільства.  

При очищенні стічних вод від забрудників особлива увага науковців зосереджена та 
використанні природних ресурсів та в розробці ефективних методів очищення 
забруднених рідинних середовищ з використанням високопористих мінералів 
природнього походження з можливістю їх подальшого використання. 

Використання таких природних дисперсних сорбентів як бентоніт, палигорськіт та 
глауконіт та шляхи їх модифікації для очищення стічних вод в досить повній мірі 
обґрунтовано в багатьох наукових роботах [1, 2, 5]. 

Проте на даний час значний інтерес представляє розробка комплексних природних 
сорбентів з високою адсорбційною ємністю, які значно підвищують селективну здатність 
та степінь сорбції полютантів з стічних вод. 

Основною метою наших досліджень є вивчення сорбційних властивостей 
комплексних природних сорбентів на основі модифікованого монтморилоніту  та шунгіту 
по відношенню до основних забрудників тваринницького походження. Відомо, що для 
збільшення сорбційних властивостей бентонітів використовують його модифікування  
сульфатною кислотою, який набуває високої дисперсності частинок, про що свідчить той 
факт, що частина суспензії не коагулює, тобто не осідає.  

Іншим перспективним сорбентом є шунгіт. Шунгіт – єдиний  відомий мінерал, який 
містить фулерени. Речовина, побудована на основі фулеренових структур та інших часток, 
які використовуються в нанотехнологіях, була вперше синтезована в 1985 р. [3,6]. 

Використання високоефективних комплексних сорбентів при очищення стічних вод 
вимагає оптимального співвідношення з врахуванням дисперсного складу кожного з них. 

Нами встановлено, оптимальне співвідношення вищезгаданих адсорбентів з 
врахуванням гранулометричного складу і складає – бентоніт:шунгіт (1 : 0,50). Для 
визначення кінетичних характеристик перебігу процесу сорбції відходів тваринництва з 
стічних вод визначали механізм процесу зовнішньої дифузії. 

Швидкість перенесення маси обумовлена механізмом дифузії і традиційно 
визначається величиною коефіцієнта молекулярної  дифузії, значення якого 
розраховується відповідно залежності: 

             (1) 
де mА – швидкість перенесення маси за механізмом дифузії відповідно напряму n, кг/с 

(моль/с); S – площа поверхні масоперенесення, м2;  – градієнт концентрації речовини А 
в речовині В, кг/м4 (моль/м4). 

Для опису фізичного механізму перенесення маси з забрудненого рідинного 
середовища до пористої поверхні комплексного сорбенту необхідно визначити величину DAB . 
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Тому вивчення даного питання представляє фундаментальний науковий інтерес.  
Паралельно теоретичним розробкам моделей механізму молекулярної дифузії, 

впродовж останніх 60-ти років активно проводились експериментальні дослідження.  
Проте враховуючи значну кількість систем «тверде тіло-рідина» математичні моделі 
процесу дифузії відрізняються кінцевим емпіричним рівнянням. 

Розрахунок адсорбційних процесів пов'язаний з дифузією основного полютанта в 
рідині. Швидкість перенесення маси обумовлена механізмом дифузійних процесів і 
визначається коефіцієнтом дифузії. Визначення коефіцієнту дифузії в системі «рідина – 
тверде тіло» базується на розрахунку зовнішньо – та внутрішньодифузійних параметрів, 
значення яких залежать від  величини дифузійного опору масоперенесення компоненту А 
в рідині до поверхні адсорбенту та інтенсивності масообміну в твердому пористому тілі. 

Отримані значення коефіцієнтів дифузії дозволяють не тільки фізичного описати 
механізм перенесення маси в системі «рідина – тверде тіло»,  але і з практичної точки зору 
підтверджують експериментальні дані математичними залежностями, за допомогою яких 
можна прогнозувати інтенсивність масоообмінних процесів на основі розрахункових 
значень коефіцієнтів дифузії. 

В даній роботі наведені порівняльні характеристики розрахункових величин 
коефіцієнтів зовнішньої дифузії. Нами використана методика розрахунку теоретичного 
коефіцієнту масовіддачі на підставі теорії локальної ізотропної турбулентності для 
апаратів з механічними пристроями для випадку розчинення твердих частинок, розміри 
яких перевищують товщину дифузійного пограничного шару [7]. Результати 
розрахункових значень наведені на рис. 1. 
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Рисунок 1 Залежність розрахункових значень коефіцієнта зовнішньої дифузії від часу 

адсорбції 
 

Враховуючи незначну розбіжність ( 3-9%) величини  коефіцієнта зовнішньої дифузії 
можна  стверджувати про адекватність отриманих розрахункових значень за двома 
залежностями, що дає змогу прогнозувати степінь сорбції полютантів з рідинних 
середовищ комплексними пористими сорбентами. 
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На сьогоднішній день значна кількість відходів целюлозно-паперової промисловості 
вивозиться на сміттєзвалища без подальшої утилізації. Рідкі відходи від промисловості, у 
тому числі вологий осад стічних вод (макулатурний скоп), містять велику кількість цінних 
органічних речовин. Відсутність ефективних виробництв і технологій, які здатні переробляти 
вторинну сировину є основними причинами, що склалися з використання відходів 
целюлозно-паперових комбінатів. Крім цього вивезення непридатних відходів на 
сміттєзвалища щорічно дорого обходяться державі, а також значно погіршують екологічну 
ситуацію навколишнього середовища країни. Разом з відходами втрачаються цінні речовини, 
зокрема целюлоза, яку можна не лише повернути в технологічний цикл, але й переробити, 
одержавши білки, цукри, кислоти, паливо та добрива. Використання відходів целюлозно-
паперової промисловості в якості вторинної сировини дасть змогу значно зменшити 
негативний вплив на довкілля, а також зекономити первинну сировину і матеріали. 

Під час освітлення оборотної води на локальних очисних спорудах виробництва 
паперу та картону утворюються значна кількість вологого осаду – скопу. Його обсяги 
зростають при використанні макулатури низької якості, як складової паперової 
композиції. Кількість відходів у такому випадку може становити в межах 20 % від маси 
вихідної сировини. Органічна частина скопу складається переважно з целюлозних 
волокон, мінеральна, на яку припадає до 50 %, містить до 90 % каоліну. 
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Макулатура подається на фабрику у підготовчий відділ, де проводиться її обробка-
розмелювання. В подальшому макулатурна маса проходить декілька ступенів очищення. 
Розпущена макулатурна маса подається насосами на переробні машини. У мокрій частині 
на паперово переробних машинах ПРМ №1, №2 формується паперове полотно. Під час 
його формування видаляється надлишкова вода, яка збирається в басейні. Частина води 
повертається у виробництво для розпуску макулатури, а надлишкова вода надходить на 
очищення у відділ очищення води. Зворотна вода на флотаційній установці очищається 
від завислих речовин (дрібне волокно). Скоп (дрібне волокно) подається на фільтр-прес 
для зневоднення та видалення з виробництва (вологість матеріалу складає 48-50%). 
Освітлена вода з-під фільтр-пресу повертається назад у виробництво для подальшого 
використання. Надлишок очищеної води надходить на поля фільтрації. 

Комплексна санітарно-епідеміологічна оцінка відходу підприємства АТ 
«Кохавинська паперова фабрика» – зневодненого осаду – скопу проведена за 
результатами санітарно-хімічних, радіологічних досліджень та гігієнічного аналізу із 
застосуванням даних про токсикологічні властивості небезпечних компонентів у складі 
відходу, що покладено в основу встановленням класу небезпеки відходу. Санітарно-
хімічні дослідження включали: визначення рН, масової частки вологості, відсоткового 
вмісту органічної та мінеральної складової, визначення вмісту важких металів (Pb, Cu, Cd, 
Zn, Ni, Cr, Fe) та визначення вмісту CaO. 

Радіологічні дослідження включали: визначення вмісту природніх радіонуклідів ПРН: 
Радій-226, Торій-232, Калій-40, Цезій-137 та сумарної ефективної питомої активності ПРН. 
На підставі отриманих результатів за показниками інтегральної оцінки було встановлено клас 
небезпеки відходу для навколишнього середовища і здоров’я населення. 

Відхід – зневоднений осад у вигляді шламоподібної маси, складеної шарами сірого 
кольору без виразного запаху. Результати досліджень фізико-хімічних показників відходу 
показали: рН на рівні 4,7 одиниць активності, вологість 9,6%, вміст органічних речовин – 
43,1%, мінеральних речовин – 56,9%, вміст CaO – 13,84%. Сумарна концентрація 
визначених елементів складає 13,86% 

Однією з характеристик відходу є визначення його небезпечності за кодом «Н» – 
небезпечні, які класифікуються у відповідності до Директиви 67/548/СЕС, Регламенту ЄС 
№1272/2008. Відхід – скоп у вигляді шламоподібної маси за агрегатним станом є твердою 
субстанцією, складеною шарами, відхід при певних несприятливих умовах здатний до 
пилоутворення і частки пилу у вигляді аерозолів можуть потрапляти у дихальні шляхи і 
завдавати шкідливу дію на організм. З точки зору його небезпечності відхід – скоп 
позначається за кодом Н5 – «шкідливі»: речовини та препарати, які при вдиханні у вигляді 
аерозолів чи ковтанні, або при проникненні через шкіру можуть становити обмежений 
ризик для здоров’я.  

Згідно досліджень, проведених ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. 
Марзєєва НАМНУ» встановлено, що відхід – скоп – зневоднений осад, утворений при 
очищенні зворотних вод в процесі виготовлення туалетного паперу на АТ «Кохавинська 
паперова фабрика» за показниками санітарно-хімічних, радіологічних, токсикологічних 
досліджень і гігієнічного аналізу за ступенем небезпеки для навколишнього середовища і 
здоров’я населення класифіковано за IV класом- мало небезпечні відходи. 

За такого складу відходи скопу можна використати як вторинну сировину для 
повторного виготовлення паперу й картону, а також у виробництві будівельних, 
теплоізоляційних та оздоблювальних матеріалів, гідролізного спирту й біогазу. У 
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будівництві скоп застосовують як компонент бетонних сумішей, випалювальну добавку у 
виробництві керамічної цегли, основу сухої гіпсової штукатурки, компонент деревно-
волокнистих і напівтвердих волокнистих плит. Зокрема, скоп може бути ефективною 
добавкою у виробництві аглопоритового гравію на основі золи ТЕС. Маючи невисоку 
густину, високі сорбційні властивості й пластичність, він здатний покращити умови 
грудкування шихти й підвищити міцність сирцевих гранул.  

Перероблення вологого осаду стічних вод (скопу) є екологічно-рентабельним 
напрямом його утилізації. Макулатурний скоп можна використовувати, як у 
промисловості для виробництва будівельних матеріалів так і для переробити, щоб 
одержавши білки, цукри, кислоти, паливо й добрива. Також можна використовувати для 
часткового забезпечення власних потреб в тепловій енергії та знизити собівартість 
основної продукції завдяки наявності дешевого енергоносія. 
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З огляду на стрімке неухильне зростання антропогенного пресингу на довкілля 
останнім часом виникла гостра потреба у вдосконаленні методів оцінювання 
навколишнього середовища. Загальна тенденція до їх екологізації робить особливо 
актуальним широке впровадження методів біоіндикації та біотестування. Використання в 
якості тест-об’єктів живих організмів, що з одного боку належать до широко 
розповсюджених, а з іншого – достатньо чутливих до коливань життєво важливих 
факторів видів, робить цю групу методів моніторингу навколишнього середовища 
водночас природоорієнтованими й економічно привабливими. Враховуючи простоту 
застосування, вони вже стали необхідним доповненням до традиційних фізичних і 
хімічних методик аналізу середовища. 

Якщо застосування біоіндикації для визначення стану екосистеми може вимагати 
відповідного досвіду фахівця, то за допомогою біотестування за досить короткий строк 
можна отримати об’єктивні результати у будь-якій біологічній лабораторії. Тривалість 
експрес-тесту з визначення наявності чи відсутності гострої токсичної дії води залежно 
від тест-об’єкту, що використовується, може не перевищувати 24 – 48 годин. На даний час 
розроблено достатньо широкий спектр методик біотестування, що мають на меті 
визначення ступеню токсичності води, які відрізняються головним чином вибором тест-
об’єкта. Серед них можуть бути як представники тваринного світу (від інфузорій – 
Stylonychia mytilus Ehrenberg до кісткових риб – Poecilia reticulata Peters) так і рослини 
(зелені мікроводорості – Scenedesmus quadricauda (Turp) Breb.) [1]. 

Однак чи не найчастіше на практиці використовується методика біотестування, що 
передбачає використання в якості тест-об’єктів представників ракоподібних – 
гіллястовусих рачків видів Daphnia magna Straus. та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg [2]. 

mailto:sergiusvictor@gmail.com
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Дана методика дозволяє визначати ступінь токсичності як природних так і стічних вод 
промислового чи побутового походження. 

Протягом 2021 року фахівцями КрНУ (Кременчук) разом з їх колегами з Києва, 
Харкова, Дніпра та Полтави в рамках ряду науково-дослідницьких проєктів проводилося 
регулярне біотестування проб водного середовища з метою виявлення токсичного впливу 
на гідроекосистеми з боку потужних промислових об’єктів регіону, зокрема Полтавського 
гірничо-збагачувального комбінату. Проби відбиралися відповідно до діючих правил і 
норм відбору [3] у північно-західній частині акваторії Кам’янського водосховища, як біля 
місць скидів зворотних вод промислових об’єктів міст Кременчук та Горішні Плавні, так і 
біля крупних островів на річці Дніпро в районі дослідження. 

Згідно з Водним кодексом України (стаття 44, пункт 3) [4], водокористувачі 
зобов’язані дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання (ГДС) 
забруднюючих речовин. 

Основні вимоги до нормування ГДС забруднюючих речовин, які утворюються в 
процесі виробничої діяльності водокористувачів, визначено в Постанові Кабінету 
Міністрів України № 1100 від 11 вересня 1996 року «Про порядок розроблення і 
затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та 
перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується» [5]. 

Відповідно до означеного документу, нормативи ГДС забруднюючих речовин 
встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води 
водних об’єктів, тобто науково обґрунтованих концентрацій забруднюючих речовин та 
показників якості води для забезпечення екологічної безпеки водних екосистем. До списку 
А Постанови (перелік забруднюючих речовин, що нормуються у всіх випадках скидання 
зворотних вод) включено показник «рівень токсичності води», який визначається на 
основі біотестування. 

З метою удосконалення системи екологічного контролю вод у документах, що 
входять до складу проекту нормативів ГДС, зазначаються дані щодо рівнів токсичності 
зворотних вод. Зокрема, п. 10 додатку 2 та додатком 4 Інструкції про порядок розроблення 
нормативів ГДС передбачено визначення фактичних рівнів токсичності зворотних вод та 
віднесення їх до відповідного класу токсичності [6]. З метою перевірки дотримання 
затвердженого нормативу виникла необхідність проведення досліджень щодо визначення 
фактичного рівня токсичності та гранично допустимого рівня токсичності зворотних вод 
на скиді у водний об’єкт. 

За класифікаційною шкалою [7] води відносяться до 1 класу токсичності і є 
нетоксичними. Рівень токсичності визначався на основі відсотка загиблих тест-об’єктів 
(дафній) у тестованій воді в порівнянні з контролем. В якості контролю було використано 
водопровідну воду, що піддавалася дехлоруванню шляхом відстоювання протягом двох діб. 

У результаті співставлення отриманого значення фактичного рівня токсичності з 
нормативом гранично допустимого рівня токсичності, можна зробити наступний 
висновок: протестовані в рамках програми досліджень 2021 року води в переважній 
більшості були нетоксичними або мали слабку чи помірну токсичність і відповідали 
нормативу гранично допустимого рівня токсичності, згідно з нормативним документом 
«Методика визначення рівнів токсичності поверхневих і зворотних вод для контролю 
відповідності їх якості встановленим нормативним вимогам» [8]. 
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Atmospheric air is an extremely valuable natural resource, the quality of which directly 
affects not only population health, but also ecosystem sustainability and balance. According to 
the WHO statistics, worldwide air pollution causes about 7 million deaths annually [1]. Air 
pollution is globally recognized as one of the most severe environmental issues of our era [2]. 
This issue is especially relevant in urban areas, where a significant number of powerful sources 
of air contamination are concentrated.  

Railway transport has been much less investigated as an air pollution contributor than road 
transport. It is important to note that most railways in Ukraine are not electrified (53%). 
Moreover, diesel locomotives can be a significant source of emissions, especially in the case of 
their warming process in winter.  
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The warming of diesel locomotives in winter (lasts 25‒40 minutes) is not only resource 
and energy consuming, but also extremely harmful to people’s health and the environment. But 
this process is necessary for the diesel engine to work under load. It is only functional after 
preliminary water and oil heating to a temperature not lower than 40 °С. Because of the 
unproductive fuel and energy consumption such pollutants as benzo[a]pyrene (hereafter ‒ 
B[a]P), nitrogen dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, ammonia, black carbon and paraffins 
(С12-19) are released into the atmosphere. It is apparent that the most toxic pollutant among them 
is B[a]P, which belongs to polycyclic aromatic hydrocarbons. It has 5 aromatic rings. The 
International Agency for Research on Cancer classified this compound as a human carcinogen 
[3]. B[a]P is formed during incomplete fuel burning. This compound belongs to the first hazard 
class and its MPC in Ukraine is 10-6 mg/m3. 

Figure 1 demonstrates the harmful substances emitted by diesel locomotives during their 
warming.  

 
Fig. 1. Emissions from the warming of diesel locomotives and possible threats to people and the 

environment  
 
In addition, the exhaust of diesel locomotives contains heavy metals [4].  
Many enterprises have their own railways (loading, unloading and siding tracks). As a rule, 

these railways are not electrified. Therefore, enterprises use diesel locomotives to carry out 
transportation. The warming of diesel locomotives can be considered as a stationary source of 
pollution since locomotives do not change their spatial coordinates and the exhaust of engines is 
frequently emitted through specially constructed flues, pipes and air ducts. 

It is alarming that many industrial enterprises using diesel trains are often located in large 
settlements with dense residential buildings. In this regard, there is a need to assess the level of 
danger to public health from air pollution by the emissions of diesel locomotives. 

To assess the extent of air pollution caused by the emissions of the locomotive diesel 
engines let’s consider this source by the example of a hardware plant. This enterprise is located 
in Dnipro city. It has two pipes (№ 92 and 93, the total number of the emission sources is 133) 
that emit pollutants from the warming of diesel locomotives. 

The calculations of air pollution levels have been carried out using the UPRZA ‘ECO 
Center’ program. This program has advanced functionality for working with schematic maps, 
situational plans, with the data on emission sources, as well as with gas and dust control 
equipment. A distinctive feature of UPRZA “ECO Center” is the ability to view and analyze 
maps with contours or tabular results of calculating air pollution. 
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The data used for the calculations: 
‒ Emission source height (h = 4 m); 
‒ Pipe diameter (d = 0.12 m); 
‒ Dust-gas-air mixture volume (V1 = 0.06 m3/s);  
‒ Emission speed (ω0 = 5.3 m/s); 
‒ Dust-gas-air mixture temperature (27 oC); 
‒ Coefficient depending on the temperature atmosphere stratification (A = 200); 
‒ Mass of harmful substance emitted into the atmosphere per unit time, g/s.  
Table 1 contains the information on the emission intensity. 

Table 1  
The characteristic of the emission rate 

№ 
source 

Pollutants  Code 

Emissions of a pollutant into the atmosphere 
The intensity of emissions  

g/s  t/a 
Concentration, 

mg/m3 

92 and 
93 

Carbon monoxide 337 0.1594 0.0115 2922.259 
Alkanes C12-19 2754 0.0165 0.0012 302.492 
Black carbon 328 0.0162 0.0012 296.992 

Nitrogen dioxide 301 0.2355 0.017 4317.39 
Ammonia 303 0.00002 0.000002 0.367 

Sulfur dioxide 330 0.0149 0.0011 273.16 
B[a]P 703 0.0001 0.00001 1.833 

 
Figures 2-4 present the results of the pollution level calculations. According to the obtained 

results, the content of B[a]P in the air exceeds the maximum permissible concentration by 1.2-
200 times within the enterprise and sanitary protection zone. Such pollution levels are 
unallowable. The cancer risk is extremely high. 

 
Fig. 2. The levels of the air pollution by B[a]P (a yellow line is the boundary of SPZ, its size – 

300 m) (1.2‒200 MPC) 
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Fig. 3. The levels of the air pollution by nitrogen dioxide (1.2‒10 MPC) 

 
Fig. 4. The levels of the air pollution by black carbon (1.2‒3 MPC) 

 
What is more, we should take into account the fact that the residential area is located in the 

enterprise sanitary protection zone. The people living in this residential area may suffer from 
lung and heart diseases and they are exposed to the development of lung cancer. The situation is 
aggravated by the absence of green spaces in the area of enterprise influence. 

As for the levels of the air pollution by nitrogen dioxide, its content in the air exceeds the 
maximum permissible concentration by 1.2‒10 times. This pollutant is a toxic red-brown gas, a 
powerful oxidizing agent, having a pungent unpleasant odor. Sometimes the emissions of 
nitrogen oxide can be identified by its color. NO2 is in the list of the potent poisonous 
substances. A small concentration of NO2 irritates the respiratory tract, causing cough, wheeze, 
dyspnea and bronchospasm. A high nitrogen dioxide concentration causes pulmonary edema 
since it is capable of penetrating deep into the lungs. As for the influence on the environment, the 
emissions of nitrogen dioxide contribute to the acid rain problem and a decline in crop yields and 
plant growth.  

The concentration of black carbon also exceeds the MPC by 1.2‒3 times. This pollution 
level is moderately hazardous. The air pollution by black carbon leads to a rise in the 
temperature of air and surface because it easily absorbs sunlight. Therefore, like carbon dioxide, 
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this pollutant causes global warming and climate change. Black carbon belongs to the group of 
particulate matters (PM2.5). This substance is harmful to the lungs because of its ultrafine size.  

The concentrations of other pollutants do not exceed the MPCs (carbon monoxide, sulfur 
dioxide, ammonia and paraffins (С12-19)). 

It should be noted that the investigated source of emissions is the most dangerous at the 
above-mentioned plant. Compared to the warming of locomotives, the main technological 
processes do not pollute the environment significantly. There are three ways to reduce the 
pollution levels. First – the adaptation of railways to electric traction, second ‒ the use of 
extraneous electricity supply sources for the warming of diesel locomotives and last ‒ the gas-
and-dust mixture purification using filters, scrubbers and other pollution control facilities. As for 
the enterprise workers, they should necessarily wear individual protective gear. 

In summary, the calculation results have proved that the warming of diesel locomotives is 
a powerful and dangerous source of emissions. The priority pollutants are B[a]P and NO2. The 
most dangerous pollutant is B[a]P. The air contamination levels are extremely high. Thus, it 
would make sense to investigate the pollution levels around locomotive depots more thoroughly.  
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Railway transport can be an intense contributor to the environment contamination with 

heavy metals and organic compounds (hydrocarbons, herbicides, etc.). To protect the 
environment and public from the harmful railway influence there must be an ecologically 
effective buffer between tracks and recipients. This buffer is often called a rail right-of-way. But 
it should be noted that these terms are not absolute synonyms. The buffer zone can be much 
more extensive than the standardized rail right-of-way.  

Indeed, the right-of-way is designed for protecting not only ecosystems and residential 
areas from acoustic, vibration, light and chemical pollution, but also railways from adverse 
weather conditions (snow-blasts, blizzards and others).  

It is green plants that play a major role in the buffer zone. Their ecological functions are 
quite wide-ranging: soil fixation and stabilization, erosion minimization, dust and parametric 
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pollution reduction, groundwater protection and biodiversity conservation. But on the other 
hand, some plants can be rather problematic for railways as tracks must be free from any 
vegetation. The most severe danger from the growth of plants in the ballast prism is that their 
roots retain water, which can lead to changes in the track geometry resulting in derailments. 
Another serious problem is reducing the wheel and rail adhesion. Low adhesion causes problems 
with both spinning and sliding wheels. Consequently, to provide the reliable level of traffic 
safety the undesired plants need to be controlled and destroyed. Herbicides are frequently used to 
manage the undesired plants on railways. It is known that using herbicides is an environmentally 
unsound technology. Therefore, to achieve the sustainable development of railways this 
technology should be replaced with ecologically-friendly methods.  

Thus, it is extremely important to choose the vegetation that does not complicate the track 
and right-of-way maintenance. The eco-friendly concept of landscaping the railway buffer zone 
is to select “non-problematic and useful” plants and increase biodiversity. 

First of all, the plants for landscaping should be: 
‒ non-invasive, i. e. they must be incapable of significant expansion and the displacement 

of authentic species of local biogeocenoses; 
‒ non-alien, i. e. it is necessary to select plants typical of the area where landscaping is 

planned. 
Secondly, it is essential to understand the structure, physiology, methods of plant 

reproduction and propagation. 
The ecologically-effective landscaping the rail right-of-way and mitigating the adverse 

railway impact on the environment require a clear differentiation of zones in which different 
plant species will be used (grasses, shrubs, trees).  

Due to sowing and planting the desired vegetation, the number of problem plant species 
decreases significantly. In addition, landscaping can multiply biodiversity and improve the 
overall right-of-way appearance, which has a positive effect on the emotional state of passengers 
and drivers. Before landscaping the future appearance of the buffer zone can be modelled in 
modern programs, for example, Realtime Landscaping Architect.  

Figure 1 demonstrates a schematic differentiation of the rail right-of-way. The railway 
buffer is divided into three main zones.  

 
Fig. 1. Zones of landscaping the railway buffer 
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0) The non-landscaping zone. 
It is the zero zone, including the ballast bed with a protective edge or barrier. The zone 

must be absolutely free of any kind of vegetation. Its width is equal to that of the ballast prism 
together with the protective edge (painted grey in the figure). This zone requires the extremely 
intensive control of any vegetation. 

1) The first landscaping zone.  
It is the transition zone or the low and dense grass cover zone. The zone width should be 

1…2 m from the protective edge (or ballast in case of the absence of protective structures). If the 
railway bed is constructed on the embankment or cut, the slopes must also be covered with the 
low and dense grass canopy. 

This area is subject to intensive control of the unwanted vegetation, aimed at achieving the 
absolute absence of the problem plants (for instance, Equisetum arvense L., Phragmites 
australis). It is recommended to plant cereals with the addition of legumes, especially to 
strengthen the slopes of embankments and cuts (bluegrass, fescue, bent grass, ryegrass, clover). 
It is better to use a mixture of meadow (lawn) grasses that form a dense turf, which does not 
allow problem plants to break through to the ballast. Consequently, the number of problematic 
species decreases.  

Except for aesthetic value, soil and slope fixation, lawns effectively absorb the dust 
emitted from metal unit friction, freight loss and prevent its spread. Furthermore, lawn grasses 
are suitable for both the phytostabilization (BCFroots > BCFshoots, TC < 1) and phytoextraction 
(BCFroots < BCFshoots, TC > 1) of heavy metals, depending on the grass species, soil, pH, a metal 
itself and other factors.  

The ecological functions of lawns are various. They are able to lower the overall 
temperature by several degrees, creating their unique microclimate. Also, lawns are effective in 
controlling noise pollution. 

2) The second landscaping zone.  
It is the green manure zone, which is subject to moderate control. The main difference 

from the transition zone is higher vegetation and the presence of shrubs. The zone width is 5…10 
m from the transition zone. The selection of plants in this area depends on the climatic conditions 
and native biogeocenoses. It is not recommended to plant procumbent or creeping forms of 
shrubs, even if they better stabilize the soil. Only upright shrubs are suitable for this area. 

3) The third landscaping zone.  
The zone of protective forest plantation starts from the green manure zone. Its width can 

vary in different ranges depending on the railway location. It is recommended to plant conifers in 
the first rows from the track since this technique will greatly simplify the maintenance of 
railways due to the lack of fallen leaves. Fallen leaves in the ballast prism lead to the 
accumulation of organic matter in it and create a substrate for plant growth, which in turn 
reduces the ballast layer life time. Moreover, wet leaves on the rails cause poor traction (“low 
autumn adhesion”). 
In summary, landscaping the railway buffer zone plays an important role in the sustainable 
development of transport infrastructure. This landscaping significantly differs from traditional 
ones, because it requires a solid knowledge of the railway operation and maintenance as well as 
the features of railway influence on the environment. From ecological, technical, social and 
aesthetical points of views landscaping the railway buffer zone has many advantages. Moreover, 
landscaping is intended to control the undesired plants that defile the ballast bed. It is a step to 
the herbicide-free control of weeds.
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Ми живемо у час глобальної інформатизації всіх процесів світової економіки, в тому 
числі у сферах економічного та суспільного життя в Україні. Інформаційна сфера дуже 
сильно впливає на стан політичної, економічної, оборонної й інших складових 
національної безпеки України. У сучасному світі відбувається безперервна боротьба за 
контроль над інформаційними потоками. Виграє той, хто не лише формує потоки та вміє 
регулювати їх у своїх власних інтересах, але й здатний забезпечити цілісність свого 
інформаційного ресурсу, захистити його від зовнішнього, інколи ворожого, впливу. 
Основою сучасного суспільства є інформаційні технології та інформація, яка стала 
товаром й основним продуктом виробництва та створення додаткової вартості. Сучасна 
людина занурена в світ інформаційних технологій, оточена навколо себе величезним 
масивом інформації і доволі часто негативної. Все більше персональних даних громадян 
залишаються на сайтах різних установ, організацій тощо. Інформаційно-комунікаційне 
спілкування людей із реального живого все більше переходить у сферу онлайн (відео, 
аудіо, мультимедійне). Проблема інформаційної безпеки гостро постала із створенням 
єдиного інформаційного простору, в якому відбувається накопичення, обробка, 
перетворення, зберігання та обмін інформацією. Це пов'язано із такими чинниками: 
збільшенням кількості засобів обчислювальної техніки і зв'язку; створенням і все більш 
ширшим використанням інформаційно-керуючих систем; потребою в автоматизованій 
обробці великих масивів даних; зростання втрат (репутаційних та фінансових) від 
знищення, фальсифікації, розголошення або незаконного тиражування інформації; 
різноманіттям видів загроз і каналів несанкціонованого доступу до інформації. У 
сучасному суспільстві інформація стає найбільш важливою цінністю, а індустрія 
отримання, обробки і трансляції інформації – провідною галуззю діяльності, куди з 
кожним роком вкладають все більш значні капітали. Як вважають провідні вчені, 
інформація стає важливим стратегічним ресурсом, відсутність якого призводить до 
суттєвих втрат в економіці. Інформатизація суспільства виступає одним з вирішальних 
чинників модернізації економіки на ринкових засадах і запорукою інтеграції України в 
світове співтовариство. 

Світ крок за кроком просувається в напрямі до створення інформаційного 
суспільства, в якому нові системи виробництва потребують також і якісно нового устрою 
людських відносин. Нова модель суспільства, що пов’язана з поняттям інформації, 
потребує також значного переосмислення наших уявлень сутності процесів розвитку 
людської цивілізації. Для цього потрібно поглянути на історію людства під новим кутом 
зору, а саме: як на процес не стільки пошуків все нових і більш ефективних засобів 
виробництва, але як на процес пошуків нових і більш ефективних засобів комунікації.  

Комунікація – це дуже складне і багатовимірне явище, що має універсальний 
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характер. Тут лише окреслимо ідею комунікативної побудови суспільства як найбільш 
суттєвої структури, що визначає його сферу виробничої діяльності, стереотипи мислення, 
соціальної поведінки. Досить згадати, що наше суспільство протягом багатьох років мало 
характер принципово антикомунікативний. Воно будувалось згідно з принципами 
раціонально діючої машини, де кожному відводилась роль гвинтика, замінити який на 
інший було зовсім неважко, головне, щоб працювала машина в цілому. В суспільстві, 
побудованому на принципах комунікації, людина вже не є гвинтиком, а головною 
фігурою у виробленні та перетворенні інформації. Суспільство тоді не є машиною, а 
гнучкою системою різноманітних і багатовимірних комунікативних структур. Очевидно, 
що цінність людської особи в цьому суспільстві значно зростає, і тим вона вище, чим 
людина багатше духовно і інтелектуально. 

В той же час, сьогодні засіб комунікації стає важливішим самого повідомлення. 
Тобто зміст інформації залежить насамперед від того, яким каналом вона передана - радіо,  
телебачення, газети, інтернет.  

Процес інформатизації всіх процесів в державі має не тільки позитивну сторону, але 
і негативну: використання комп`ютерних технологій в протизаконних, антисоціальних, 
злочинних цілях. Дослідження показали, що кіберзлочинність у світі зростає, проникаючи 
у комп`ютерний інформаційний простір, і створюючи нові способи створення 
кіберзлочинів. 

Слід відмітити, що на даний час немає універсальної комплексної системи захисту 
інформаційних систем; але існують розрізнені  компоненти систем захисту інформації, які 
кожен суб'єкт використовує для забезпечення своїх цілей захисту; для забезпечення 
надійного захисту необхідно використовувати цілий комплекс організаційно-
управлінських, організаційно-технічних та організаційно-правових заходів, засобів, 
методів. 

Навіть великі світові компанії стають жертвами кіберзлочинців для викрадення 
корпоративних даних з використанням різних схем для зламу корпоративних баз даних і 
пристроїв. Одна із таких схем спрацьовує внаслідок недотримання працівниками кампанії 
правил безпечної роботи із корпоративними ресурсами. Так, у березні 2021 р. Служба 
Фінансового Контролю Каліфорнії зазнала фішингової атаки, внаслідок якої 
ідентифікаційні дані кількох тисяч клієнтів опинились у руках хакера.  

Інформаційна безпека людини у такому розрізі складає не тільки захист прав 
інтелектуальної власності, але й право на вільний доступ до інформації, вільне 
розповсюдження інформації, захист персональних даних від несанкціонованого доступу. 

Під поняттям інформаційна безпека розуміємо стан захищеності інформаційного 
середовища суспільства, який забезпечує його формування, використання і розвиток в 
інтересах громадян, організацій, держави та захист суб'єктів від негативної інформаційної 
дії. У свою чергу під інформаційним середовищем розуміємо сферу діяльності суб'єктів 
держави, пов'язану зі створенням, перетворенням, розповсюдженням і споживанням 
інформації.  

Інформаційне середовище умовно можна розділити на такі складові: а) виробництво 
засобів інформатизації і інформаційних послуг; б) інформаційний ринок - формування 
інформаційних ресурсів, підготовки інформаційних продуктів, надання інформаційних 
послуг; в) споживання інформації, г) і головне, без чого не може функціонувати 
інформаційне середовище – інформаційно-телекомунікаційні системи розповсюдження 
інформації. 
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Всі суб'єкти держави, що використовують інформацію, повинні володіти 
інформаційною культурою – здатністю ефективно використовувати інформаційні ресурси 
і засоби інформаційних комунікацій. Основні чинники формування інформаційної 
культури сучасного суспільства:  

а) система освіти, що визначає загальний рівень інтелектуального розвитку людей, їх 
матеріальних і духовних потреб;  

б) інформаційна інфраструктура суспільства, що визначає можливості людей 
отримувати, передавати і використовувати необхідну їм інформацію;  

в) демократизація суспільства, яка визначає правові гарантії з доступу до джерел 
інформації внутрішнього та зовнішнього ринку;  

г) розвиток економіки країни, від якого залежать матеріальні можливості здобуття 
людьми необхідної освіти, а також придбання і використання сучасних засобів 
телекомунікацій. 

В інформаційному суспільстві людина повинна:  
– володіти різними технічними засобами для пошуку інформації та інформаційними 

технологіями (програмне забезпечення для створення, обробки, зберігання, передавання 
інформації);  

– вміти формулювати свою потребу в інформації та здійснювати її пошук у всій 
сукупності інформаційних ресурсів;  

– вміти адекватно відбирати і оцінювати якість інформації, переробляти інформацію.  
Повністю обмежити доступ в кіберпростір неможливо, та й не потрібно. Величезна 

кількість розвиваючої корисної інформації, літератури, музики і просто спілкування за 
інтересами, зв’язок з родичами і друзями – все це можна знайти в інтернеті. Достатньо 
знати правила безпечної поведінки, щоб забезпечити особисту безпеку в інтернеті як 
дорослого, так дитини шкільного віку. 

Слід навчитися правил, які допоможуть безпечно працювати в Інтернеті: 
– пам'ятай, що в Інтернеті ти спілкуєшся з людиною, 
– постав себе на місце людини, з якою говориш,  
– відстоюй свою точку зору, але не ображай своїх співрозмовників,  
– коли ти використовуєш телекомунікаційні мережі, то маєш справу з екраном 

монітора. Слова, і тільки слова – це все, що бачить твій співрозмовник при спілкуванні у 
месенджері. Коли спілкуєшся по Інтернету, можна дуже легко помилитися в тлумаченні 
слів свого співрозмовника. Коли ти зв'язуєшся з ким-небудь, пам'ятай, що твої слова 
фіксуються,  

– дотримуйся етики спілкування, 
– поважай час і можливості інших. Коли ти надсилаєш електронну пошту або 

спілкуєшся в Інтернеті, ти фактично претендуєш на чийсь час. І тоді ти відповідаєш за те, 
щоб адресат не витратив цей час марно. 
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Проблема водних ресурсів для України, зокрема Полтавської області надзвичайно 

актуальна. Серед основних природноресурсних факторів регіонального розвитку важливу 
роль відіграють водний режим і водні ресурси, які визначають умови та беруть участь в 
усіх видах господарської діяльності людини. Залежно від природних та економічних умов 
освоєння водних ресурсів утворюються регіональні водогосподарські комплекси.  

Погіршення екологічної ситуації річкових систем в Полтавській області внаслідок 
нераціонального використання водних ресурсів, значного техногенного впливу є вкрай 
відчутною проблемою і несе приховану небезпеку для нинішнього і майбутніх поколінь. 

Рівень техногенного впливу водогосподарського комплексу можна оцінити за 
показниками стану поверхневих водних джерел, показниками забруднення та 
показниками виснаження водних ресурсів. 

Однією з природничих складових водогосподарського комплексу Полтавщини є 
поверхневі водойми. Водойми одночасно використовують як джерело водопостачання, 
для скиду стічних вод, тому використання водних ресурсів має бути скореговане в 
інтересах всіх учасників водогосподарського комплексу. 

Річкова мережа Полтавської області включає: велику річку – Дніпро, яка протікає в 
межах області на ділянці довжиною 145 км, 8 середніх річок загальною протяжністю 1360 
км та 1771 малих річок, водотоків і струмків загальною протяжністю 11501 км, у тому 
числі малих річок завдовжки понад 10 км в області нараховується 137, їх загальна 
довжина 3596 км. 

Аналіз сучасного екологічного стану водних джерел Полтавської області свідчить, 
що негативні процеси на річках, водосховищах і ставках тривають. Більшість річок і 
водотоків забруднені хімічними речовинами, які потрапили у водойми внаслідок скиду 
стічних вод промислових підприємств, втратили своє природне значення. Проблема 
якісного виснаження водних ресурсів з кожним роком стає більш гострою. Основні 
труднощі при використанні поверхневих водних джерел пов'язані із забрудненням та 
евтрофікацією водойм.  

Проведено оцінку якісного стану поверхневих водних джерел Полтавської області за 
коефіцієнтом забруднення КЗ за період 2009 – 2020 рр., з врахуванням наступних 
гідрохімічних показників: загальне залізо, нітрити, азот сольовий аміаку, фосфати, БСК, 
хлориди, сульфати,  нафтопродукти [1]. 

За результатами оцінки якості річкових вод Полтавської області за середніми 
значеннями показника забруднення води (КЗ) в Полтавській області станом на 2020 рік 
якість води водойм знаходиться в скрутному екологічному стані/ В цілому, рівень 
забруднення поверхневих водойм Полтавської області близький рівню екологічної 
катастрофи [2]. 

Відповідно до класифікації водойм за середніми значеннями показника КЗ найбільш 
забрудненими вважаються річки Оржиця (КЗ= 3,97), Омельник (КЗ= 2,3), Ворскла (КЗ= 4,96).  
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Причин негативного екологічного стану поверхневих вод Полтавщини достатньо, 
одними з яких є надмірне неефективне використання водних ресурсів. 

Полтавщина має складний водогосподарський комплекс. Найбільшими споживачами 
води Полтавської області є житлово-комунальне господарство, сільське господарство, 
промисловість, яка поєднує підприємства: гірничо-збагачувальні, сталеливарні, 
машинобудівні та підприємства харчової промисловості. В цілому динаміка забору води з 
природних джерел має тенденцію до зменшення  

Створений в області багатогалузевий господарський комплекс потребує значних 
обсягів води. Найбільші валові потреби у воді населення та галузей економіки відзначені 
в 1990 р. і дорівнювали 485 млн м3, в 2000 р. зменшилися до 294,7 млн м3, або на 42 %, а 
в 2014 – близько 250 млн м3. Задовольняються ці потреби водозабором з поверхневих 
джерел, підземних горизонтів і за рахунок вод, залучених в оборотні і повторно-
послідовні системи. В поверхневі водойми Полтавської області постійно здійснюється 
скид стічних вод.  

Найбільше свіжої води використовується у житло-комунальному і побутовому 
господарстві – 44,47млн.м3 , що менше ніж у попередньому на 0,8% (у 2018 − 
44,81млн.м3) та у промисловості 27,50млн.м3(зменшення у порівняні з 2018 роком на 
6,5% від 29,44млн.м3). 

Втрати води при транспортуванні мають стабільну тенденцію до зростання. Такі 
втрати мають місце у комунальному і побутовому водопостачання через зношеність та 
незадовільний стан мереж водопостачання. Ключовою проблемою даної сфери є 
незадовільний технічний стан водопровідних мереж – понад 80,3% труб мають зношеність 
більше 45,23%, що призводить до погіршення якості послуг з водопостачання, щороку 
збільшується кількість аварійних ситуацій.     

Однією з основних характеристик рівня екологічної безпеки регіону є обсяги 
загального водовідведення стічних вод у поверхневі водні об’єкти, зокрема обсяги 
скидання забруднених стоків. У поверхневі водні об’єкти скинуто очисними спорудами 49 
підприємств області 68,72млн.м3 стічних вод, що на 2,48млн.м3, або на 3,5% менше ніж у 
2018 році (49 підприємствами – 71,2млн. м3). Зменшення відбулося за рахунок зниження 
скидів ТОВ «Мало-коханівський кар’єр», КП «Кременчукводоканал» та відсутності скиду 
ПрАТ «Полтавський ГЗК». 

Кількість водокористувачів-забруднювачів з кожним роком зменшується, в 
основному за причиною припинення роботи деяких промислових підприємств (рис.5). 
Основними водокористувачами-забруднювачами в області є: комунальне підприємство 
«Глобинське» Глобинської міської ради; КП «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради; 
житлово-комунальне підприємство с. Петрівка-Роменська Гадяцького району; КП 
Полтавської обласної ради «Полтававодоканал»; Машівська дільниця Пирятинські 
госпрозрахункові очисні споруди м. Пирятин; КП Полтавської обласної ради 
«Полтававодоканал»; Карлівська дільниця КП «Житлово-експлуатаційна організація» 
Терешківської сільської ради Полтавського району; сільське комунальне підприємство 
«Сяйво» с. Засулля Лубенського району; ТОВ «Оржицький молокозавод»; ТОВ «Метро 
Кешенд Кері Україна». 

Маса забруднюючих речовин, скинутих за рік у поверхневі водні об’єкти, 
становила 28,23тис.т (у розрахунку щодо сухого залишку), що на 3,95тис.тонн менше 
(або 12,3%) ніж у попередньому році (2018р. – 32,18тис.т, 2017р. – 33,87тис.т, 2016р. – 
33,46тис.т) [3]. 
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Не дивлячись на те, що останнім часом спостерігається тенденція до зниження 
обсягів використання води на потреби галузей народного господарства, а отже, відповідно 
і зменшення обсягів загального водовідведення, частка забруднених стоків у зворотних 
водах є досить високою, що викликає в кінцевому рахунку суттєве забруднення водойм 
стічними водами. 

Необхідність охорони водних ресурсів викликається недостатньою потужністю 
очисних споруд, неефективністю їх роботи, внаслідок перевантаження та спрацювання 
обладнання. Нагальною на сьогоднішній день залишається проблема очистки стічних вод 
особливо підприємствами комунальної сфери у зв’язку зі зношеністю та фізичною 
застарілістю комплексів очисних споруд. 

Через незавершення робіт з реконструкції та капітального ремонту очисних споруд 
продовжується скидання недостатньо очищених стічних вод у поверхневі водні об’єкти 
області. Існуюча система водовідведення не забезпечує стабільну роботу очисних 
біологічних споруд населених пунктів у відповідності до проектних показників. Ці 
споруди є беззахисними перед надходженням на них виробничих стічних вод, 
забруднених понад вимоги біологічного способу очищення. В аварійних ситуаціях на 
промислових підприємствах залпові скиди дуже забруднених виробничих стічних вод 
можуть суттєво погіршити роботу споруд біологічної очистки. Відновлення їх роботи 
потребує тривалого часу. Під час налагодження роботи очисних біоспоруд скид стічних 
вод у водні об‘єкти здійснюється в аварійному режимі з порушенням вимог водного 
законодавства. 

Крім того, частина поверхневих стічних вод скидається у поверхневі водні об’єкти 
недостатньо очищеними, або зовсім без очищення. Це призводить до суттєвого хімічного 
та бактеріального забруднення водних об’єктів. 

Таким чином, у процесі водокористування господарський вплив на якісні та 
кількісні характеристики водних ресурсів не балансується з їхньою самовідновлювальною 
здатністю. 

Оцінка водокористування свідчить про нераціональність та наявність скиду 
забруднених стоків у природні водні об’єкти в результаті використання зношеного 
водозабезпечуючого та водоохоронного обладнання, спрацьованого обладнання очисних 
станцій, наявності каналізаційних мереж в аварійному стані, низької ефективності роботи 
очисних споруд. 

Першочерговими заходами, спрямованими на оздоровлення басейну річки Дніпро, є: 
заміна аварійних каналізаційних мереж та відпрацьованого обладнання очисних станцій; 
використання сучасних методів утилізації стоків; зменшення забруднення, забезпечення 
стабільного використання води, охорони водного середовища, поліпшення стану водних 
екосистем, запобігання забрудненню підземних вод; збір та обробка інформації про 
забруднення річок (джерела забруднення, захворюваність населення, що з цим 
забрудненням пов’язана, технологічні заходи, які дозволяють зменшити рівень 
забрудненості тощо); підвищення рівня інформованості громадськості щодо рівня 
забрудненості поверхневих водойм; залучення недержавних та громадських організацій 
при реалізації екологічної політики. 

Аналіз результатів оцінки стану водогосподарського комплексу Полтавщини 
свідчить про те, що збалансування можливе за рахунок впровадження безводних, 
маловодних та водозберігаючих технологій у всіх галузях економіки, максимальне 
залучення води у системи оборотного водопостачання; заміни фізично та морально 
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зношеного водозабезпечуючого і водоохоронного обладнання; підвищення ефективності 
роботи очисних споруд, впровадження сучасних технологій очищення та заміни аварійних 
каналізаційних мереж і спрацьованого обладнання очисних станцій; повного припинення 
скидання у водні об’єкти забруднених стічних вод; дотримання водоохоронного 
законодавства. 
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Звалищний газ утворюється під час анаеробного розкладу органічних решток 

відходів (залишки їжі, листя, гілля та ін.). Емісії біогазу в атмосферне повітря 
несприятливо впливають на навколишнє природне середовище, адже складники біогазу 
являють собою парникові гази, які мають отруйні властивості та призводять до 
пошкодження озонного шару у верхній частині атмосфери. Приблизний склад біогазу: 
метан - 40-60 %, діоксид вуглецю - 30-45 %, азот, сірководень, кисень, водень та ін. гази - 
5-10%. Черезмірне виділення біогазу є однією з причин пожеж і вибухів на звалищах. Такі 
пожежі важко загасити бо вони утворюються і горять не на поверхні, а в середині 
сміттєзвалищ і навіть під землею. 

Негативний вплив на атмосферне повітря на звалищах здійснюється також від 
роботи автотранспорту, розвантаження і переміщення інертних відходів. Під час 
розвантаження та пересипання відходів з мілкою фракцією в атмосферне повітря 
виділяються суспендовані тверді частки недиференційовані за складом.  

Очевидно, що сміттєзвалища є джерелом забруднення навколишнього природного 
середовища, у тому числі, атмосферного повітря [2]. При роботі бульдозеру та 
автотранспорту, який доставляє відходи на полігон виділяється, зокрема, оксид вуглецю, 
оксиди азоту, вуглеводні насичені, діоксид сірки, сажа. Відбувається погіршення 
санітарно-епідеміологічної ситуації в районах розташування таких об’єктів [3]. 

Високий вміст в біогазі метану збільшує його теплоємність та дозволяє 
використовувати в технологічних процесах в якості паливного газу. З метою вилучення 
вуглеводневої сировини полігони та сміттєзвалища обладнують системами збирання та 
утилізації біогазу. Однією із таких систем обладнано міський полігон побутових відходів 
м. Кременчука Полтавської області. Система розпочала працювала в тестовому режимі з 
2014 року. Біогаз відводився на факельну установку де підлягав спалюванню. Згодом було 
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пробурено додаткові свердловини та встановлено енергогенеруючу установку. Від кожної 
свердловини відходить шлейфовий трубопровід, який прямує до збірної камери, звідки 
біогаз направляється до колекторного трубопроводу, за допомогою якого зібраний біогаз 
передається на технологічну ділянку. Енергогенеруюча установка (ЕГУ) JMS 412 GS-B.L 
потужністю 850 кВт - є сукупністю технологічного обладнання. Установка призначена для 
перетворення енергії біогазу в електричну енергію. Когенераційна установка знаходиться 
в спеціальному контейнері.  Керування, контроль та захист ЕГУ повністю здійснюється за 
допомогою системи автоматики.  

При роботі системи збирання та утилізації установки щороку з тіла міського 
полігону вилучається близько 4000 т біогазу, який перетворюється у електричну енергію 
 та подається до електромережі. 

Таким чином подібні установки вирішують одразу декілька проблем – пожежі на 
звалищах, утворення парникових газів, виробництво чистої електроенергії. 

Також, з метою запобігання пожежам, рознесення вітром відходів, проводиться ізоляція 
полігону побутових відходів інертними відходами промисловості. Такі відходи 
використовуються і для укріплення укосів в якості бічного зовнішнього ізоляційного шару [1].  

В якості ізолюючого матеріалу на міському полігоні використовувались відходи 
формувальної суміші та сухий залишок бурових шламів 4 класу небезпеки.  

У період проведення робіт з захоронення побутових відходів, проведено ряд 
досліджень впливу полігону на навколишнє середовище (аналіз проводився за попередні 5 
років).  Результати досліджень атмосферного повітря на території міського полігону у 
приземному шарі атмосфери та у межах його санітарно-захисної зони не перевищують 
показники ГДКм.р.. Середня концентрація забруднюючих речовин: оксид вуглецю - 0,6 
мг/м3, оксид азоту – 0,02 мг/м3, діоксид азоту – 0,1 мг/м3, сірчистий ангідрид – 0,09 мг/м3, 
сірководень – 0,0009 мг/м3, формальдегід – 0,00001 мг/м3.  

Концентрація метану наближена до ГДКм.р.. – 50,0 мг/м3, зафіксована на відкритій 
карті, яка експлуатувалась на момент проведення досліджень. Але, при віддаленні 
показник метану стрімко знижався, і вже на відстані 50 метрів від робочої карти складав 
менше 15,0 мг/м3. Середня концентрація метану в межах санітарно-захисної зони полігону 
ТПВ – 7,0 мг/м3.  

Тобто, перевищень нормативних показників в атмосферному повітрі за час 
експлуатації полігону ТПВ не встановлено.  

Негативний вплив при використанні ливарних відходів зафіксовано при роботі 
системи збирання та вилучення біогазу. Через надмірне їх використання під час пожеж на 
полігоні або при укладанні відходів шаром більшим ніж 0,5 м, процес дегазації полігону 
уповільнювався, що призводило до зниження показників вилучення та утилізації біогазу. 
Але, за умов дотримання пропорцій побутового сміття з промисловими відходами, 
видобуток біогазу збільшувався. При ущільненні побутового сміття відходами сухого 
залишку бурових шламів, погіршення процесу дегазації полігону не зафіксовано. 

Отримані результати вказують на те, біогаз вільно виходить назовні з неізольованої 
площини. При якісному ущільненні шару побутового сміття інертними стабілізуючими 
відходами біогаз залишається у тілі полігону, що є безпечним, адже полігон обладнано 
системою збирання, відведення та утилізації біогазу. 

Отже, за результатами проведеної роботи ми прийшли до висновку що концентрації 
забруднюючих речовин в повітрі робочої зони будуть значно меншими від граничних 
нормативів при виконанні наступних заходів: 
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– дегазація полігону по всій його площині;  
– ефективне використання площі захоронення відходів з постійним ущільненням та 

ізоляцією  побутових відходів;  
– пошарова ізоляція з використанням інертних промислових відходів формувальної 

суміші та сухого залишку бурових шламів 4 класу небезпеки;  
– дотримання технологічного процесу під час захоронення відходів. 
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Одним із ключових елементів оцінки навколишнього природного середовища є 

атмосферне повітря. З стрімким розвитком індустріального та промислового середовищ зросла 
й кількість викидів в атмосферу, що, в свою чергу, призводить до суттєвих проблем [1]. 

З збільшенням кількості виробництв та різногалузевої промисловості суттєво 
збільшився вплив на екологічний стан планети. Порівнюючи дані щодо забрудненості 
довкілля від початку промислового розвитку до сьогодні, результат невтішний: стан 
навколишнього природного середовища погіршився в рази [2].  

Метою роботи є дослідження рівня забруднення атмосферного повітря Київської  
області техногенними об’єктами, зокрема Трипільською ТЕС.  

Київ – столиця України, з населенням понад 2,5 млн мешканців. В Київській області 
проживає близько 1,8 млн мешканців. На Київщині розташовані Трипільська ТЕС, 
Київська ГЕС та Київська ГАЕС, а також велика кількість заводів та підприємств різних 
галузей: машинобудування та металообробки, електроенергетики, хімії та нафтохімії, а 
також мікробіологічної та картонно-паперової.  

Ключовими забруднювачами Київщини є підприємства чорної металургії (близько 
34%), енергетики (орієнтовно 29%) та виробництва хімії та нафтохімії (37%), що 
зображено на рисунку 1. 
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Рисунок 1. Основні забруднювачі Київської області станом на 2019 рік. 

 
Трипільська ТЕС – одна з найпотужніших електростанцій Київської області. 

Встановлена електрична потужність сягає 1800 МВт, що становить 57% з усіх 
енергогенеруючих підприємств області. Основними засобами даної ТЕС є 2 газомазутних 
та 4 пилевугільних блоки, кожен з яких має потужність 300 МВт, а також 6 турбін та 
генераторів. За кількістю викидів ТЕС залишається основним забруднювачем області 
твердими та газоподібними речовинами у кількості понад 90 тисяч тонн на рік.  

Трипільська ТЕС розташована у м. Обухів Київської області. Саме Обухів є єдиним 
населеним пунктом, в якому сумарна кількість викидів від стаціонарних джерел більша, 
ніж від пересувних. На 1 особу припадає більше 1400 кг викидів, що є найвищим 
показником серед області – в інших містах середнє значення складає 162,1 кг на 1 особу.  

Основними забруднюючими речовини теплової електростанції є: 
– метали та сполуки металів – 25,16 т/рік; 
– речовини у вигляді суспендованих твердих часток – 21971,622 т/рік; 
– сполуки азоту – 14157,625 т/рік; 
– діоксид та інші сполуки сірки – 54906,056 т/рік; 
– оксид вуглецю – 590,050 т/рік; 
– метан – 50,981 т/рік. 
Золошлаки теплових електростанцій використовують як вторинну сировину: для 

підсипання доріг, виготовлення будівельних матеріалів тощо. Золошлаки – пилоподібний 
залишок, утворений з мінеральної частини палива, коли воно повністю згоряє. При такому 
процесі в атмосферу попадає значна кількість пилу золи, що становить екологічну 
небезпеку для населення та рослинності в межах зони розміром в 10 км. Осадження такого 
пилу на поверхні листя призводить до всихання рослини, а на організм людини – до 
розвитку захворювання дихальних шляхів. 

У звіті міжнародної екологічної організації «Greenpeace» вказано: «Викиди від 
Трипільської ТЕС піднімають токсичні частки SO2 і NO2 в повітря над усією центральною 
Україною, при цьому їх найбільш згубний вплив відчувається в Києві через переважаючі 
вітри. Вплив цих частинок підвищує ризик таких захворювань, як інсульт, рак легень, 
серцеві та респіраторні захворювання, причому, як у дорослих, так і в дітей. Це 
призводить до передчасної смерті». 
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Отже, викиди з теплових електростанцій мають негативний вплив на навколишнє 
середовище та здоров’я людей. Трипільська ТЕС – найпотужніша електростанція та 
основний забруднювач атмосферного повітря в Київській області. Для вирішення цієї 
проблеми на станції реконструювано один з пиловугільних енергоблоків, а також 
заплановано реконструкцію наступного пиловугільного блоку на найближчі роки.  

Незадовільний екологічний стан області вимагає вивчення та вирішення ситуації, що 
в свою чергу суттєво вплине на здоров’я населення. 
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В Україні, починаючи з березня 2020 року, урядом запровадились безпрецедентні 

карантинні заходи, які прямо вплинули на функціонування закладів ресторанного бізнесу, 
зокрема – періодично встановлювалися обмеження щодо роботи кафе та ресторанів 
залежно від погіршення епідеміологічної ситуації в країні, суворість яких 
регламентувалася приналежністю закладів до тієї чи іншої епідеміологічної зони. Наразі, 
Україна поділена на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони поширення 
пандемії Covid-19. Відповідно до кожного рівня епідемічної небезпеки суб’єкти ринку 
ресторанних послуг змушені були змінювати режим роботи та форму обслуговування, 
зокрема організовувати дистанційну видачу або пряму адресну доставку, переплановувати 
зовнішній і внутрішній простір закладів громадського харчування для виконання вимог 
щодо соціально безпечної дистанції тощо. 

Якщо раніше власники ресторанного бізнесу були стурбовані питанням підвищення 
рентабельності та розширенням асортименту, то тепер, не отримавши від держави гідної 
підтримки в кризовий час, більшість з них розмірковують лише над втриманням ринкової 
частки. З подібним український ресторанний бізнес не зіштовхувався ніколи. Окрім того, 
зменшення купівельної спроможності та поведінкові зміни клієнтів поставили перед 
ресторанним господарством нові виклики та стимулювали пошук стратегії постковідного 
розвитку.  

Для більш детального аналізу перспектив розвитку ресторанного бізнесу в кризових 
умовах пандемії необхідно розглянути, як змінилась кількість закладів даної сфери. 
Динаміка кількості закладів ресторанного бізнесу наведена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Динаміка кількості закладів ресторанного бізнесу України 
за період 2010-2021 рр. 

Джерело: складено за даними [1]. 
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Рис. 1 наглядно демонструє, що кризові умови пандемії негативно вплинули на 
кількість вітчизняних закладів ресторанного бізнесу. Так, на початок 2019 року їх 
кількість становила 48 398, на початок 2020 року – 51 069 закладів, а станом на початок 
2021 року їх кількість налічувала 41 139 закладів. Тобто, 9 930 закладів перестали 
існувати, а це складає 19 % від показника 2020 року і навіть нижче рівня 2019 року. Отже, 
як бачимо, пандемія Сovid-19 внесла значні корективи в кількісний склад ресторанного 
господарства України. 

Однак, варто зазначити, що данні консалтингової компанії «СІД-Консалтинг груп» 
свідчать, що за результатами з січня по вересень 2021 року обсяг торговельних 
надходжень ресторанного ринку в Україні становив приблизно 19,3 млрд. грн. або близько 
695,8 млн. дол., що приблизно на 6 млрд. грн. або $218,9 млн., понад 45,9% – перевищує 
аналогічні показники 2020 року [2]. І нехай, навіть з урахуванням фактичної інфляції на 
рівні 10%-12% з початку 2021 року та незначної зміни середньорічного курсу долара, 
бачимо явне зростання показників. 

Також, варто відмітити, що як і в 2020 році, ситуація за форматами нових проектів 
ресторанного бізнесу істотно не змінилася і в 2021 році, а тільки «зміцнилася» і 
відображає бажання ринку рухатися в цьому напрямку. Понад 80% усіх нових закладів 
ресторанного бізнесу відкривалися у форматі кафе чи демократичний ресторан, чим 
заклади підкреслювали свою цінову доступність та привабливість для гостей незалежно 
від гастрономічної спрямованості та айдентики. Загалом, ринок ресторанного бізнесу 
«живе» і розвивається незважаючи на всі перешкоди та проблеми, що не може не тішити. 

Станом на кінець 2020 року, структура розподілу кількості закладів громадського 
харчування – кафе, барів, ресторанів, всіх форм обслуговування, по областям України 
(крім Донецької та Луганської областей) має наступний вигляд (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Структура розподілу кількості закладів ресторанного бізнесу по областям 

України на кінець 2020 року 
Джерело: складено за даними [3]. 

 

Частина областей України, що мають питому вагу кількості закладів менше 1 %, 
об’єднані разом. До даних областей відносяться шість областей України – Житомирська, 
Кіровоградська, Рівненська, Сумська, Тернопільська і Чернігівська, які разом становлять 
близько 4,4% від кількості всіх закладів країни. Майже половина (44 %) всіх українських 
закладів громадського харчування сконцентровані в двох областях України – Київській 
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(28,7 %) і Одеській (15,3 %). Більше 75 % українського ринку закладів розташовані в п’яти 
областях України – Київській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській і Харківській. 
Лідером за кількістю закладів громадського харчування є – Київська область, за нею, 
практично на «рівних» йдуть Одеська та Харківська області. 

 Структура закладів вітчизняної ресторанної сфери (рис. 3), засвідчила, що станом на 
2020 рік 52 % займають ресторани, кафе та бари, майже 20 % ринку представлені 
закладами швидкого харчування, 16 % – заклади з надання кейтерингових послуг, 7% – 
паби та нічні клуби, 3% – заклади харчування при готелях і 2% – заклади харчування при 
АЗС [4]. Якщо розглянути цю структуру з точки зору впливу пандемії СOVID-19, то у 
відносно більш сприятливих умовах залишився сегмент продажу їжі на вулиці – бізнес 
набагато компактніший і більш мобільний, а тому і гнучкіший за класичні ресторанні 
заклади. Streetfood підприємцям набагато простіше відреагувати на зміни ринку та швидко 
підлаштуватися під ситуацію. 
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Рисунок 3. Структура закладів ресторанного бізнесу України станом на 2020 рік, % 

 
Джерело: складено за даними [4]. 

 

На нашу думку, головною тенденцією розвитку ресторанного бізнесу стане значне 
збільшення продажів через мережу Інтернет. Це пояснюється тим, що фізичне 
відвідування ресторанів обмежене, клієнти переходять в онлайн-формат, і попит на 
послуги доставки їжі істотно зростає, у результаті чого заклади змушені перейти на 
доставку та видачу страв на винос, щоб не закритися повністю. 

Також усе більшої актуальності для стимулювання попиту в умовах соціальної 
ізоляції або дистанціювання набуває Інтернет-реклама закладів ресторанного бізнесу. 
Найбільш ефективними засобами Інтернет-реклами для закладів ресторанного 
господарства вважаємо такі: 

1.  Банерна реклама. Дозволяє звертатися до потенційних клієнтів, коли вони 
переглядають улюблені сайти або відео на YouTube, перевіряють пошту в Gmail або 
використовують мобільні сайти та програми. Це інструмент інформування цільової 
аудиторії за допомогою банерів. Суть такого типу активності – познайомити аудиторію із 
закладом, сформувати попит, створити більш лояльне ставлення до бренду. 

2. Просування власного сайту в пошуковій мережі Google та використання 
контекстної реклами. Цей вид реклами – один із найбільш ефективних, але й один із 
найбільш витратних. Тобто, далеко не всі заклади зможуть собі його дозволити в період 
максимального скорочення витрат. 
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3. Підтримка сторінок у соціальних мережах. У соціальних мережах потрібно 
викладати цікаво оформлені страви із меню закладу – це завжди приваблює потенційних 
споживачів. 

4. Ремаркетинг – це та ж банерна реклама, тільки для аудиторії, яка вже взаємодіяла 
із сайтом компанії. 

5. Співпраця із блогерами, журналістами, критиками, лідерами думок. За допомогою 
Інтернет-представників можна легко пропіарити як сам заклад, так і певний конкурс чи 
акцію, з ним пов’язану. Ідеальний варіант – це співпраця з блогерами на постійній основі в 
рамках стратегії просування та грамотно спланованого контент-плану [5, с. 53]. 

Також, на нашу думку, окрім онлайн-продажів потрібно приділити увагу змінам у 
роботі самого закладу. А саме, по-перше, це наявність у кафе чи ресторані літнього 
майданчику. У тих закладів, де його раніше не було, але є можливість, його отримання має 
стати пріоритетним завданням. По-друге, це організація чітко налагодженої роботи з 
передачі замовлень через вікно видачі. Під час карантинних обмежень – це єдиний спосіб 
обслуговувати клієнтів, що можуть завітати до закладу. По-третє, наявність власної 
служби доставки замовлень. Ця умова завжди приваблює потенційних клієнтів, а 
особливо якщо вона безкоштовна від певної суми замовлення. 

Отже, на сьогодні в умовах пандемії Сovid-19  для збереження бізнесу на перший 
план виносяться питання здійснення трансформацій у діяльності підприємств 
ресторанного бізнесу, розробка та впровадження інноваційних рішень, які допоможуть 
закладам ресторанного бізнесу вийти з кризового стану, бути готовими до змін, впевнено 
працювати та розвиватися. 
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В останнє десятиліття китайські мандрівники відігравали все більш важливу роль у 
світовому туризмі. У 2019 році китайські туристи стали ключовою рушійною силою 
світового туризму як з точки зору кількості туристичних відвідин, так і доходів від 
туризму. У цей рік у загальній структурі виїзних туристів китайські мандрівники складали 
10 %, витративши на виїзні подорожі понад 245 млрд дол, що становило 16 % світових 
витрат на подорожі. У 2019 році китайські мандрівники здійснили близько 6,2 млрд 
поїздок, що на 8 % більше, ніж у 2018 році. Постійне зростання кількості поїздок 
зумовлено зростанням наявних доходів середньостатистичного китайського туриста більш 
доступними варіантами подорожей та швидким розширенням туристичних онлай-агенств. 
Переважна більшість поїздок були внутрішніми ‒ шість млрд поїздок, і лише 0,2 млрд 
були виїзними [1]. 

Китайський виїзний туризм в основному формується в багатих районах на сході та 
південному сході Китаю. Мова йде про п’ять міських агломерацій: Пекін–Тяньцзінь–
Хебей; Дельта річки Янцзи з центром у Шанхаї; Дельта річки Сіцзян з центром в 
Гуанчжоу і Шеньчжень; та агломерації Ченду-Чунцін і міські скупчення вздовж середньої 
течії річки Янцзи. Саме вони є основними джерелами виїзних подорожей. 

Найближчі країни Північно-Східної та Південно-Східної Азії, а також Гонконг 
(Китай), Макао (Китай) і китайська провінція Тайвань є основними напрямками відвідин 
для китайських туристів. Проте, нові напрямки також приваблюють все більше 
подорожуючих. 

Основними характеристиками китайського виїзного туристичного ринок вважаємо: 
а) вплив соціального розшарування на виїзні подорожі; б) спрощення подорожей (візи) та 
висока якість подорожей дуже цінуються; в) гравці з інших секторів також шукають 
можливості в туризмі; г) онлайн-платформи стали хорошим інструментом бронювання 
подорожі [2]. 

За результатами репрезентативного опитування (за ініціативи О. Ваймана, вибірка ‒ 
2000 осіб) було отримані дані про топ‒8 країн, куди відправлялися туристи в 2018 та 2019 
роках (табл. 1). 

Таблиця 1  
Географія туристичних відвідин китайського туриста [2] 

2018 рік 2019 рік 
Країна %, Країна % 

Гонконг 24% Японія 31% 
Південна Корея 21% Корея 16% 

Японія 21% Гонконг 15% 
США 15% Тайланд 15% 

Франція 15% Макао 9% 
Великобританія 14% Сінгапур 9% 

Макао 14% Тайвань 7% 
Тайвань 14% США 5% 
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Результати опитування продемонстрували зміни топ-країн, які відвідували китайські 
туристи. В переважній більшості ‒ це країни-сусіди Китаю, а решта ‒ це популярні 
туристичні напрямки на світовому ринку (США, Франція, Великобританія).  

Значна кількість туристів (154 млн. осб в 2019 році) є результатом стрімкого 
економічного розвитку країни, який вплинув на економічне становище населення. На рис. 
1,  можна спостерігати створення тренду щодо росту кількості виїзних туристів у час до 
пандемії. 

 
Рисунок 1. Динаміка кількості виїзних туристів Китаю [3] 

 
Висока кількість подорожей приносить і високі доходи для країн, що приймають 

китайських туристів. Згідно зі статистичними даними інтернет-ресурсу Statista (Рис. 2), у 
2019 році громадяни Китаю витратили на виїзні подорожі більше, ніж будь-яка інша 
країна із загальним споживанням 254,62 млрд дол. 

 

 
Рисунок 2. Динаміка туристичних витрат китайських туристів [4] 
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Структура даних витрат (рис. 3) показує те, що важливою складовою подорожі для 
китайського туриста є покупки, які становлять 39 % від загальних витрат. Наступною 
складовою є їжа та напої (18 %), культурні заходи та розваги займають третє місце з 11 %, 
а на розміщення припадає тільки 10 % [2]. 

 
Рисунок 3. Структура витрат китайських туристів  

 
Отже, китайський виїзний туризм становить значну частку міжнародного туризму. В 

час до пандемії можна було спостерігати тенденцію зростання кількості китайських 
туристів і в останні роки туристичні витрати китайських громадян вийшли на топові 
позиції. Переважна більшість китайських туристів відвідує країни-сусіди та популярні 
міжнародні напрями (США, Франція, Великобританія). Пандемія вносить свої корективи, 
проте, в перспективі Китай зможе повернути свої показники та покращити їх, до чого 
повинні бути готові топ-напрямки міжнародного туризму в світі. 
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Освоєння нових ресурсів на сьогоднішній день є необхідним явищем в індустрії 

туризму. Це пояснюється потребою у створенні нового продукту на ринку, задоволенням 
потреб споживачів, приверненням уваги до проблем залучення певного виду ресурсу. 
Оскільки важливою складовою у формуванні послуг є аналіз ресурсів, як основи 
туристичного потенціалу території. 

Залучення туристичного потенціалу території передбачає дослідження певних 
ресурсів, визначення їхньої значимості та виокремлення можливостей у застосуванні в 
галузі туризму. Коли територія втрачає свої позиції на ринку через одноманітність у своїй 
привабливості, то і потік туристів зменшується. Незважаючи на наявність певних видів 
ресурсів, що несуть цінність, зацікавленість у споживача може знижуватися. 
Безпосередньо питання активізації туристичного потенціалу шляхом дослідження наявних  
ресурсів є актуальним для створення нового туристичного продукту. Концентрація на 
певному виді ресурсів дає змогу зосередитись на розвитку нового туристичного сегменту 
– белігеративних ландшафтах. 

Антропогенні об’єкти в туристичній галузі відіграють один із ключових моментів, 
навколо яких формується той чи інший продукт. Вони використовуються як місця 
екскурсійного показу, відвідування. Тобто це є основна причина,чому турист відвідує ту 
чи іншу територію чи місто. З часом виникає потреба у певній зміні відношення до 
об’єкту: новий погляд на нього, пошук видозмінених послуг, що пропонуються, варіанти 
залучення та створення нових видів туризму на базі існуючого об’єкту. Серед багатьох 
видів антропогенної діяльності є один, що втілює в собі радикальну квінтесенцію 
соціального, політичного та географічного фактора, а саме військових дій. Саме в 
залежності від цих чинників, створювались необхідні штучні захисті об’єкти в поєднанні з 
природніми. 

Одним із цікавих видів ресурсів, що можна використовувати для підвищення 
потенціалу території є белігеративні ландшафти. До них відносять різноманітні об’єкти 
військового походження: це стародавні фортеці, укріплення, замки, катакомби чи 
сховища, бастіони, рокади, равеліни, каземати, редути. Саме територія України має 
найгустішу мережу довготермінових фортифікаційних споруд, які були збудовані в період 
війн. Ці пам’ятки сконцентровують в собі історичні події певних періодів суспільного 
розвитку в поєднанні з природними умовами. 

Белігеративні об’єкти, як чинники певної зміни ландафто творчих процесів 
відіграють цінну інформативну роль в історико-географічних дослідженнях. Під історико-
географічним процесом розуміється зростаюча антропогенізація певної частини 
ландшафту, що входить до сфери зацікавленості людини і потрапляє під прямий чи 
опеосередкований вплив [3, с. 14-15] . 

Даний вид ландшафтів включають різноманітні поєднання природи і військової 
архітектури. Найбільш багатогранними і цікавими серед всіх цих комплексів є 
фортифікації. По-перше, серед всіх перелічених об’єктів, вони є складними за своїм 



 

133 

плануванням, стратегічним призначенням, великою кількістю ходів та великим 
функціональним призначенням. По-друге, фортифікаційні споруди – це інженерні 
споруди, призначені для підвищення ефективності застосування зброї та військової 
техніки, забезпечення стійкого управління військами, захисту військ і населення від 
засобів ураження противника. 

Загалом фортифікації поділяються на: 
1. Польові фортифікації - побудовані у воєнний час, є короткотривалими. 
2.Довготривала фортифікація – це спорудження, що будувались заздалегідь, 

розраховані на  багатофункціональне використання. 
За даними вченого історика Сергія Трубчанінова, на території України 

нараховувалось більше ніж 5000 фортифікаційних пам’яток. Нажаль, з плином часу стан 
об’єктів зазнає руйнівних факторів. Перш за все, це залежить від неврегульованості 
законодавства (багато об’єктів знаходяться під юрисдикцією міністерства оборони, де 
заборонено проводити будь-яку діяльність), відсутність коштів для збереження та 
реставрації, закинутість приміщень та об’єктів [2]. 

У більшості країн фортифікаційні спорудження стають місцями туристичних 
атракцій. Вони містять в собі історію певної епохи, інформацію про побут, архітектурні 
особливості, військові досягнення. Саме ці захисні споруди є частиною історико-
культурної спадщини України, об’єктами дослідження багатьох  вчених різних галузей  
знань. Фортифікаційні споруди мають мистецьку цінність завдяки архітектурним 
особливостям: стилям і формам. 

Саме тому, потрібно розглядати оборонні споруди через призму туристичної 
діяльності Спонукальною метою для відвідувачів є туристичне зацікавлення і враження, а 
це передбачає залучення  фортифікаційних об’єктів  

Слід зазначити, що белігеративні ресурси поділяються на дві категорії, які 
зображено на рисунку 1а. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Рисунок 1а. Класифікація белігеративних ресурсів 
 

Варто зазначити, що потенційні белігеративні об’єкти мають пізнавальну, 
утилітарну, атрактивну та рекреаційну цінність. Пізнавальна цінність полягає у 
значимості об’єктів, як компоненту історичних складових. Утилітарна полягає у залученні 
белігеративних ландшафтів у туристично-рекреаційну діяльність ( використання під 
заклади готелів, ресторанів, музеїв, місць проведення масових заходів тощо). Атрактивна 
цінність пов’язана з тим, що фортифікаційні споруди співвідносяться з природніми 
умовами. Тому військові споруди формують белігеративний ландшафт, тобто створюють 
загальну картину, яка пожвавлює зацікавленість у туристів та місцевого населення. Це є 
своєрідною візитною карткою території чи країни. Рекраційна цінність полягає саме у 
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отриманні вражень від відвідуваних місць. Військові споруди є одним із об’єктів, що 
своїм виглядом та структурою  залишають багато позитивних вражень. 

Белігеративні ландшафтри є складовою туристичних рекреаційних ресурсів. Деякі 
автори класифікують їх за різними ознаками. Вчений Бейдик О.О. відносить белігеративні 
до антропогенних складових суспільно-історичного надбання в галузі туризму. Тобто 
відносить фортифікаційні споруди до пам’яток військової архітектури [1, с.42]. 

Слід зазначити, що оборонні споруди виділяють в окремий елекмент археологічних 
та історичних пам’яток. Класифікацію балігеративних обє’ктів на основі узагальненого 
аналізу зображено 2а. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2а. Класифікація белігеративних ландшафтів 
 
Як показав аналіз вищенаведеної класифікації, можна зазначити, що усі об’єкти з 

структури є взаємозв’язані з природними надбаннями. Тому в сукупності вони формують 
цілі ландшафтні комплекси, які привертають не аби яку увагу відвідувачів. 

Підсумовуючи вище наведене, можна зробити висновки, що фортифікаційні споруди 
та інші белігеративні об’єкти займають важливе місце в історико-культурній групі 
ресурсів. Вони мають важливу мистецьку, історичну,архітектурну та суспільну цінності. 
Усвідомлення цінності та сутності пам’яток є важливою передумовою вирішення низки 
питань, що пов’язані з охороною, реставрацією та використання в туристській діяльності.  
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Ні для кого не є секретом, що туризм у сучасному світі відіграє велику роль, а 
індустрія туризму ‒ одна з найбільш швидко прогресуючих галузей світового 
господарства. На сьогоднішній день туризм ‒ це явище, яке увійшло у повсякденне життя 
майже третини населення планети. Становлення туризму створює в країнах багато нових 
робочих місць, незалежно від рівня їхнього розвитку. Такий вплив туризму на зайнятість 
може стати визначальним для багатьох невеликих країн, які суттєво залежать від даного 
сектора економіки. 

Карнавальний туризм став феноменом XXI століття. Із заняття, доступного на 
початку століття вузькому колу осіб, він перетворився в масове захоплення мільйонів 
людей нашої планети завдяки тому, що бажання подорожувати поєдналося з доступністю 
туристичних дестинацій і покращенням матеріального становища мандрівників. 

Використання карнавалу як форми урочистої культури набуло широкого поширення 
при організації масових свят. Пильну увагу до карнавалу обумовлено тим, що він є такою 
формою подій, в рамках яких здійснюється передача самобутніх традицій окремих народів 
та повноцінний діалог культур різних країн та регіонів, що особливо актуально на 
сьогоднішній день. Основними завданнями карнавалів є збереження та пропаганда 
карнавальних традицій як важливої частини світової культурної спадщини та сприяння 
розвитку карнавального туризму в різних країнах. Сьогодні, карнавал ‒ явище чисто 
«туристичне», яке втратило колишнє значення для духовного життя народу. Він 
перероджується в театралізовані демонстрації, на яких все більше журналістів і все менше 
героїв. Адже туристи, що потрапляють на карнавал, у своїй більшості воліють залишатися 
сторонніми спостерігачами. 

Аналізуючи поняття «карнавалу», слід зазначити, що його походження остаточно не 
з'ясовано, етимологія самого слова також неясна. Більшість дослідників сходиться на 
тому, що стародавній пра-карнавал припадав на зміну сезонів і був аграрним святом. 
Слово «карнавал», за однією з версій, походить від латинського carrus navalis ‒ так 
називався ритуальний візок-корабель, на якому в Європі ще в бронзовому столітті возили 
на свята ідолів родючості. За іншою версією, слово «карнавал» складається з двох 
латинських коренів – carno (м'ясо) та vale (прощай). Це свято з давніх-давен проходило за 
40 днів до страсного тижня і було своєрідним рубежем, за яким починався Великий піст. 

Також, дуже важливо вказати на співвідношення понять «карнавал» і «маскарад», які 
часто згадуються синонімічно. Слово «маскарад» походить від італійського «mascherata», 
що означає бал, збори людей, одягнених у маски. Судячи з визначення карнавалу, 
маскарад є його частиною, тобто визначення карнавалу є набагато ширшим і включає 
поняття маскараду. Таким чином, карнавал розглядається як вид народного свята, що 
включає наступні основні елементи: танці, театралізовані ігри, маскаради, ходи тощо. 

Карнавальний туризм набуває все більшої популярності серед запитів сучасних 
туристів. Для цього існує кілька причин: 
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‒ По-перше, карнавал може виступати середовищем, в якому людина реалізується, 
задовольняє потребу у спілкуванні, а також знімає напругу, спричинену особистісними, 
соціальними чи політичними проблемами; 

‒ По-друге, карнавал сприяє формуванню іміджу, бренду того регіону, де він 
проводиться, що сприяє розвитку туризму у регіоні; 

‒ По-третє, виходячи з двох попередніх тез, можна зробити висновок про те, що 
карнавальний туризм є прибутковим напрямом у туристичному бізнесі, відповідно, цей 
напрямок може бути перспективним у практиці туристичних фірм. 

Карнавальний рух у світі переживає сьогодні справжній ренесанс: карнавали 
з'являються навіть у таких «некарнавальних» країнах, як, наприклад, Японія чи Фінляндія. 
Сучасні карнавали розгортаються за двома історично-сформованими напрямами ‒ 
європейський (традиції найдавніших карнавалів Європи) і карибський (карнавали, виниклі 
з урахуванням європейських, але вже під впливом африканських культур).  

Власне європейський карнавал виник внаслідок злиття римських і німецьких звичаїв. 
Поступово карнавал «забував» своє коріння і перетворився на традиційне свято радості 
від зустрічі весни. У період середньовіччя під тиском духу аскетизму карнавальні традиції 
отримали найяскравіший розвиток вираження у народної культурі. Пізніше європейці, 
розселившись у світі, привезли карнавал на всі континенти планети, де корінне населення 
із задоволенням переймало цю традицію. 

Серед найвідоміших на сьогодні карнавалів світу назвемо: Бразильський карнавал в 
Ріо-де-Жанейро, Карнавал Марді Гра в Новому Орлеані, Венеціанський карнавал, 
Карнавал «Квітковий парад» в Ніцці, Карнавал острова Мадейра, Карнавал «Маусвайф» в 
Маастрихті, Гоа-карнавал, Кельнський карнавал, Карнавал у Базелі, Карибський карнавал. 

Беззаперечно, тут лідирує Бразильський карнавал, який є прикладом для 
наслідування розвитку цього виду туризму для всіх країн, зокрема й України. Карнавал – 
найголовніша подія року в кожного бразильця, це свято, яке сконцентрувало у собі душу і 
менталітет цієї країни. Проводиться у місті Ріо-де-Жанейро перед Великим постом, і 
вважається найбільшим карнавалом у світі, який збирає мільйони туристів на вулицях 
міста кожного дня. За два тижні до традиційного свята люди відкладають всі важливі 
справи, на цей час життя в країні завмирає, а засоби масової інформації націлені тільки на 
карнавал. Туризм є основним джерелом доходу під час карнавалу, коли в казну надходить 
не менше 750 мільйонів іноземної валюти. Щорічно в середньому 250 тисяч робочих 
місць створюється тільки для задоволення потреб карнавалу. 

У 2020 році дохід, отриманий сектором туризму та послуг під час сезону карнавалу в 
Бразилії, був найвищим з 2015 року (рис. 1).  

Досвід показує, що практично будь-який регіон України володіє ресурсами, які 
можуть бути в тій чи іншій мірі використані в туристичних цілях при наявності певних 
умов соціального, економічного, політичного, технічного, екологічного характеру. Однак 
ресурсний потенціал туризму в кожному регіоні індивідуальний з огляду на відмінності в 
складі, кількісних та якісних характеристик туристичних ресурсів. Проведення великих 
заходів, пов'язаних з героїчною історією краю, або тих чи інших тематичних подій, 
приносить чималі вигоди для бюджетів всіх рівнів. 
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Рисунок 1. Дохід сектору туризму та послуг під час карнавалу в Бразилії 

 з 2012 по 2020 роки 
 

Зростання інтересу до цього виду подорожей також ідентично вписується в загальну 
тенденцію зміни структури туристського попиту, проте не дивлячись на загальносвітові 
тенденції, роль України в розвитку подієвого та карнавального туризму залишається вкрай 
незначною. Її частка становить лише 2%, тоді як за кордоном, навпаки, інтенсивно 
поповнює казну. Причиною тому є проблеми туристичної індустрії України: погано 
розвинена туристична інфраструктура, невисокий рівень сервісу, завищені ціни, 
відсутність єдиної маркетингової стратегії просування регіонів, недолік ефективних 
механізмів взаємодії адміністрації і бізнесу тощо. 

Проте, концепція розвитку регіону на основі карнавального туризму є дуже 
перспективною, оскільки дає відносно швидкий і позитивний економічний ефект. 
Світовий досвід показує, що оптимальним шляхом розвитку даного виду рекреації на 
певній території є створення місцевої маркетингової організації, основною функцією якої 
є формування іміджу того, чи іншого регіону та збільшення числа туристів, що його 
відвідують. В Україні на сьогодні немає такої мережі спеціалізованих центрів. За умови її 
створення можна буде говорити про регіональний розвиток шляхом удосконалення 
існуючих місцевих подій, формування спеціалізації окремих територій на нових видах 
атракцій тощо. 
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 Тільки про дві речі ми будемо шкодувати на 
смертному одрі – що мало любили і мало 
подорожували. 

Марк Твен 
Сучасний туризм відіграє важливу роль у формуванні економіки будь-якої країни. 

На сьогодні він є однією із провідних, високоприбуткових та найбільш динамічних 
галузей світового господарства. Уряд України підтримує розвиток туризму. Ще в 2017 
році КМУ видав Розпорядження від 16 березня 2017 р. № 168-р «Про схвалення 
Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року» [1].  

Метою реалізації Стратегії є формування сприятливих умов для активізації 
розвитку сфери туризму та курортів згідно з міжнародними стандартами якості та з 
урахуванням європейських цінностей, перетворення її на високорентабельну, 
інтегровану у світовий ринок конкурентоспроможну сферу, що забезпечує прискорення 
соціально-економічного розвитку регіонів і держави в цілому, сприяє підвищенню якості 
життя населення, гармонійному розвитку і консолідації суспільства, популяризації 
України у світі.  

За результатами реалізації Стратегії необхідно досягти таких контрольних 
показників (таблиця 1): 

Таблиця 1 
Контрольні показники розвитку сфери туризму та курортів в Україні 

Найменування 
показника розвитку 

За роками Примітка 
2015 2019 2022 2026 

1. Кількість іноземних туристів, які 
в’їжджають до України, млн. осіб 

12,9 збільшення у 
1,5 раза 

збільшення у 2 
рази 

збільшення у 
2,5 раза 

за вихідні показники 
взято показники 

2015 року 
2. Кількість суб’єктів туристичної діяльності, 
тис. одиниць 

6,8 збільшення у 
1,5 раза 

збільшення у 3 
рази 

збільшення у 5 
разів 

 

3. Обсяг надходжень до місцевих бюджетів 
від сплати туристичного збору, млн. гривень 

37,1 збільшення у 2 
рази 

збільшення у 5 
разів 

збільшення у 
10 разів 

 

4. Обсяг надходжень до зведеного бюджету 
(податки та збори) від діяльності суб’єктів 
туристичної діяльності, млрд. гривень 

1,71 збільшення у 2 
рази 

збільшення у 5 
разів 

збільшення у 
10 разів 

 

5. Кількість робочих місць у сфері туризму, 
тис. осіб 

88 збільшення у 
1,5 раза 

збільшення у 3 
рази 

збільшення у 5 
разів 

 

6. Кількість внутрішніх туристів, тис. осіб 357 збільшення у 2 
рази 

збільшення у 3 
рази 

збільшення у 5 
разів 

 

7. Кількість екскурсантів, тис. осіб 125,5 збільшення у 
1,5 раза 

збільшення у 2 
рази 

збільшення у 
2,5 раза 

 

 
Львівська обласна рада у 2020 році затвердила комплексну  програму «Розвитку 

культури, підвищення туристичної привабливості, збереження національної пам’яті, 
культурної спадщини та промоції  Львівської області на 2021-2027 роки» [2]. 

Враховуючи конкурентні переваги регіону, однією із стратегічних цілей, що 
увійшла до Стратегії розвитку Львівської області на 2021-2027 роки є «Туристична 
привабливість» [2].  

mailto:ld72@ukr.net
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Львівщина традиційно є областю, де перспективи туристично-рекреаційної 
індустрії були і залишаються одними з найкращих в Україні. II природно-ресурсний та 
історико-культурний потенціал у поєднанні з вигідним географічним розташуванням в 
центрі Європи та наявним багаторічним досвідом у сфері туризму і рекреації є вагомою 
передумовою пріоритетного розвитку системи туризму, відпочинку та санаторно-
курортного лікування. Місцевий колорит, багатовікова історія, розмаїті барви природи, 
цілющі джерела мінеральних вод, мальовничі карпатські краєвиди, збережені традиції, 
народні ремесла, смачна галицька кухня щороку приваблюють туристів та гостей з 
багатьох країн світу. В області зосереджена значна частина історичних, архітектурних та 
культурних пам’яток України, які представлені будівлями від Княжої доби до XX 
століття [4]. 

Однак життя внесло свої корективи і туристичний бізнес став однією з головних 
жертв пандемії COVID-19: кордони закрито, авіаперельоти скасовано, подорожувати 
можна лише в межах країни. Трохи оптимістичнішою виглядала ситуація з подорожами 
всередині країни — пандемія коронавірусу дала можливість для потужного розвитку 
внутрішнього туризму [3]. 

А тепер про туризм мовою цифр. 
Таблиця 2 

Туристичні потоки України, осіб 
Показники 2015 2018 2019 2020 2020 в % до 2019 

В’їзд іноземців в Україну 12 428 286 14 342 290 13 709 562 3 382 097 24,67 
Виїзд громадян України за кордон 23 141 646 27 976 681 29 345 897 11 251 406 38,34 
Сальдо -10 713 360                                                                                                             -13 634 391 -15 636 335 -7 869 309 50,33 

Джерело: [5] 
 

Наведені в таблиці 2 дані показують, що кількість туристів, що в'їзджають в країну 
в період 2015-2019 рр. була майже однакова і різко впала у 2020 році. Кількість 
іноземних туристів в Україні у 2020 році становила лише 24,67% від їх кількості у 2019р. 
Виїзд громадян України за кордон за аналогічний період поступово зростав і різко 
зменшився у 2020 році, що у процентному відношенні склало 38,34% у порівнянні з 
попереднім періодом. Протягом усіх років сальдо потоків є від'ємним.  

Таблиця 3 
Кількість суб’єктів туристичної діяльності Львівської області 

№ Показник 2015 2018 2019 2020 
1 Юридичні особи – всього, в тому числі: 159 142 148 97 
 туроператори 63 58 61 38 
 турагенти 79 72 73 59 
 суб’єкти, що здійснюють екскурсійну діяльність 17 12 14 Дані відсутні 
2 Фізичні особи – всього, в тому числі: 123 200 272 Дані відсутні 
 турагенти 97 161 225 168 
 суб’єкти, що здійснюють екскурсійну діяльність 26 39 47 Дані відсутні 

Джерело: [5] 
 

Наведені в таблиці 3 дані показують, що кількість юридичних осіб суб’єктів 
туристичної діяльності Львівщини у 2020 році у порівнянні з 2019р. зменшилася на 51, 
що становило 65,54% від їх минулорічної кількості. За період з 2015 до 2019 рр. 
простежується тенденція зростання кількості фізичних осіб суб’єктів туристичної 
діяльності. За 2020 рік дані відсутні, але видно різке зменшення кількості тур агентів. Ще 
до офіційного закриття кордонів перед кожним туроператором постало завдання 
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повернути всіх своїх туристів в Україну; потрібно було оперативно вирішувати, що 
робити з купленими турами, які припадали на найближчі карантинні дати. Таким чином, 
туристичний бізнес був змушений функціонувати протягом усього карантину, до того ж 
у посиленому режимі: обробляти запити турагентів, розв'язувати проблеми туристів, 
яким не вдалося відлетіти, домовлятися з країнами-партнерами і готелями про найбільш 
лояльні умови перенесення турів тощо. 

Таблиця 4 
Кількість  туристів, що обслуговувалися туроператорами та турагентами, тис.осіб 
№ Показник 2015 2018 2019 2020 
1 В’їзні (іноземні) туристи 15 76 87 12 
2 Виїзні туристи 1 647 4 024 5 525 2 126 
3 Внутрішні туристи 357 457 520 222 
4 Усього  2 019 4 557 6 132 2 360 

Джерело: [5] 
 

Наведені в таблиці 4 дані показують значне зменшення кількості туристів, які 
скористалися послугами туроператорів чи тур агентів. Пандемія стала потужним 
викликом для всього світу, і процес відновлення туристичної сфери навряд чи буде 
швидким. За найсміливішими прогнозами, туризм зможе повернутися до звичайного 
стану не раніше 2023 року, та й те за умови, що епідеміологічна ситуація в світі не 
погіршиться і за першим не станеться другий спалах захворювання. 

За інформацією порталу відкритих даних міськради Львова, у 2019 році до міста 
приїхало близько 2,5 млн. туристів. У 2020 році їх стало лише 0,9 млн, що еквівалентно 
показникам 2011 року [7].  

В таблиці 5 наведу дані про кількість туристів, що обслуговувалися 
туроператорами та турагентами в 2019-2020рр. у Львівській області.   

Таблиця 5 
Кількість  туристів, що обслуговувалися туроператорами та турагентами у 

Львівській області,осіб 
№ Показник 2019 2020 Зміна (+, -) 
1 В’їзні (іноземні) туристи 7 929 357 -7 572 
2 Виїзні туристи 159 164 76 729 -82 435 
3 Внутрішні туристи 82 349 23 738 -58 611 
4 Усього  249 442 100 824 -148 618 

Джерело: [5] 
 

 
Рисунок 1 Частка Львівської області за кількістю туристів,що обслуговуються 

туроператорами і турагентами[6] 
 

За різними даними, у галузі туризму зайнято мінімум 15% населення міста. За 
інформацією порталу lviv.travel, кількість найманих працівників в туристичній галузі станом на 
кінець грудня 2020 року складала 99 тисяч осіб – на 21% менше, ніж роком раніше. 
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Рис. 2 Кількість туристів, яку в середньому приймає Львів за рік 

Джерело: [7] 
 

Але все ж таки, попри величезні збитки, який коронавірус завдав туристичному 
бізнесу, в українців усе частіше виникають питання про те, «куди поїхати після 
карантину» і «чи потрібна маска в літаку», ніж про те, «як провести літо вдома» або «топ-
5 способів забути про відпустку». 

Тому можна сміливо припустити, що туристичний сезон — 2022 все ж відбудеться, 
хоча й буде найнезвичнішим за останні кілька років. 
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Сучасним трендом розвитку туризму є діджиталізація. Під поняттям діджиталізація 
(від англ. digitalization) розуміють впровадження цифрових технологій в різноманітних 
сферах життя суспільства, в тому числі і в туризм.  

На макрорівні діджиталізація дає можливість популяризувати туристичний 
потенціал країни на міжнародному рівні, залучити туристів. Для підприємств вона 
полегшує певні послуги, покращує конкурентоспроможність. Впровадження 
комп’ютерних технологій також важливе і для туристів, які мають можливість  самостійно 
ознайомитися з туристичним продуктом, вибрати для себе продукт, що найбільш повно 
задовольняє потреби, забронювати послуги та оплатити їх. Планувати і організовувати 
поїздки туристам допомагають мобільні додатки, які виконують такі функції як пошук і 
замовлення авіаквитків, бронювання готелів, оренда автомобілів тощо.  

Загалом, до цифрових технологій в туристичній діяльності можна віднести: Big Data, 
blockchain, штучний інтелект, мобільні додатки, технології віртуалізації, інтелектуальні 
роботи, Інтернет речей тощо [1].  

Великі дані (Big Data) – це технології, призначені для одержання економічної вигоди 
від великих обсягів інформації шляхом її швидкого пошуку, аналізу. Дані технології 
дають змогу збирати та обробляти інформацію щодо відгуків споживачів, їх бажань 
стосовно послуг, відвідування дестинацій, управляти громадським транспортом тощо. 

Технології blockchain в туризмі підвищують безпеку та швидкість, спрощують 
операції, дають змогу збирати і надавати доступ користувачам до різної інформації, 
знижують вартість турпродукту. Застосування блокчейну в туризмі зосереджено в таких 
сферах: страхуванні, ідентифікації, бронювання авіаквитків та житла, відстеження багажу, 
системі оплат тощо [2]. 

Штучний інтелект – комплекс технологій та процесів, які можуть обробляти великий 
масив інформації. Сюди входять віртуальні агенти (чат-боти, віртуальні помічники). Ця 
технологія дозволяє швидко обробляти та надавати інформацію, покращує якість та 
безпеку послуг. За допомогою штучного інтелекту можна покращити якість 
обслуговування клієнтів за рахунок персоналізації послуг (технологія NEC NeoFace 
Express). Так, важливою конкурентною перевагою є швидке формування послуг, які 
найбільш підходять для певного клієнта. Для цього необхідно зібрати великий масив 
інформації про попередній туристичний досвід клієнта, в чому і помагає штучний 
інтелект. 

Чат – боти – це програми, які імітують розмову з людиною в інтернеті. Вони 
витісняють комунікаційний та email – маркетинг. Чат – боти дозволяють працювати з 
клієнтами цілодобово, економити на персоналі, оренді приміщень, надають первинну 
інформацію клієнтам. Їх можна створити на основі таких додатків як Telegram, Messenger, 
Viber, Skype та ін.  
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Віртуалізація виступає ефективним маркетинговим інструментом продажу продукту, 
оскільки надає можливість споживачам ознайомитися з продуктом, побачити його, 
вибрати те, що потрібне, якнайкраще задовільнити потреби.  

Ознайомитися споживачу з певною дестинацією можна через віртуальні тури. 
Віртуальний туризм виступає маркетинговим інструментом з просування продукту, 
допомагає туристу визначитися з  колом його інтересів, більш повно їх задовільнити. 
Однією з цих технологій є 3D-панорама, яка складається з кількох фотографій, які 
об'єднані за допомогою програмного забезпечення в одне зображення. Вона створює 
враження присутності клієнта в певному місці [3]. 

Технологія «Інтернет речей» (IoT) – це підключення до Інтернету різних пристроїв, 
які можуть передавати та приймати дані, здійснювати операції без участі людини. 

Проблемами, що перешкоджають поширенню диджіталізації туризму в Україні та 
світі є [4]:  

− обмеженість фінансових ресурсів для впровадження;  
− низький рівень розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури;  
− неготовність України до впровадження цифрових платформ; 
− відсутність координації дій держави, бізнесу й громадянського суспільства щодо 

напрямів та заходів цифровізації економіки; 
− відставання законодавчого забезпечення від темпів розвитку цифровізації 

державного управління, бізнесу, громадянського суспільства;  
− повільний процес узгодження заходів вітчизняної політики у сфері цифровізації 

економіки з імплементацією положень ключових положень документів Європейського 
союзу. 

Отже, діджиталізація в туризмі набуває різних форм і може застосовуватися на 
різних рівнях: держави, регіону, окремого підприємства, споживача.  

До переваг від впровадження цифрових платформ можна віднести: стимулювання 
інновацій; розширення ринку збуту; зниження витрат; підвищення безпеки операцій; 
формування споживчої цінності; підвищення ефективності діяльності підприємств, 
прибутковості, конкурентоспроможності. 
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Туризм є важливою галуззю економіки України і має значний потенціал, але існує 

низка внутрішніх та геополітичних чинників, що стримують його розвиток. Останніми 
роками в Україні та світі відбулися події, що негативно вплинули на становище 
внутрішнього та міжнародного туризму. 

Проаналізувавши туристичний потенціал Самбірського району з метою  сприяння 
розвитку перспективних видів туризму в прикордонному регіоні Україна – Польща та 
створення пріоритетних центрів розвитку туризму на базі малих міст, можна зробити 
висновок, що район володіє значним потенціалом як природних рекреаційно – 
туристських ресурсів для здійснення рекреації туризму, так і культурно – історичних 
ресурсів для розвитку туристсько – екскурсійної діяльності[3, с. 245; 6, с. 48].    

 Розвиток туризму в Самбірському районі стимулюватиме економічну активність, 
розвиток малого та середнього бізнесу, сприятиме створенню нових робочих місць у 
різних секторах економіки, зростанню доходів місцевого населення, покращенню не 
тільки туристичної, а й соціальної інфраструктури загалом. 

До складу Самбірського району входять  одинадцять територіальних громад, 
населення  переважно складають жителі сіл і селищ. В районі є 286 населених пунктів, 
із них 7 міст, 4 селища міського типу і 275 сіл, тому одним з пріоритетів є розвиток 
агротуризму і зеленого туризму.  

Для ефективного розвитку туризму потрібно підібрати відповідний персонал 
(кваліфікований у галузі туризму), який зумів би розробити вірні маршрути, здійснити 
ефективну рекламну діяльність, запропонувати різні анімаційні програми (н–д: 
запропонувати старовинну бойківську культуру і традиції, насамперед ремісничі та 
кулінарні. Про гуцульську кухню відомо дуже багато, а хто знає про кухню бойківську? 
Усі знають Говерлу та Карпати довкола Буковелі. А хто хоч раз бував у наших, 
Самбірських  Карпатах. 

В районі відсутній механізм кваліфікованої підготовки і перепідготовки фахівців 
туристичного супроводу, і як наслідок відсутність фахівців серед місцевого населення. В 
територіальних громадах працює відділ «освіти, культури, спорту та туризму», де 
зосереджено чотири – п’ять працівників. Ті заходи, які на сьогодні планують та проводять 
спеціалісти в громадах не спроможні збільшити потік туристів, як внутрішніх, так і 
міжнародних. 

Ще в 2012 році розпочав свою діяльність  туристично – інформаційний центр (ТІЦ) в 
м. Самборі, працівники якого проводять екскурсії для туристів з м.Трускавця, м.Борислав. 
ТІЦ не має власного сайту, ніяких рекламних буклетів тощо. В м. Старий Самбір 
ефективно працює РЛП «Верходністровські бескиди», працівники якого проводять 
тренінгові заняття на тему: «Природозбереженя та екології», займаються маркування 
туристичних маршрутів, проте важко залучити туриста самотужки. 

В м. Добромилі створено туристичний кластер Ковбойки: Український дикий захід. 
Завданням проекту є розвиток місцевого бізнесу, нові зареєстровані підприємці та 
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підприємства. У створеному кластері під маркою «Cowboyky» діють цікаві локації – 
тепличне господарство та цех для сушіння «Полуничні пагорби», сироварня «Молочне 
ранчо», парк розваг, кілька зелених садиб. Також відкрити таємниці бойківської кухні 
можна на майстер – класах С. Савки. Проєктом передбачено ряд інших туристичних 
родзинків, які впроваджено і працюють. Туризм розвивається ефективно в 
Добромильській громаді, проте  високих доходів до бюджету від  діяльності не приносить, 
недостатня кількість туристів. Ситуація  покращилась б з  відкриттям кордонного 
переходу з Республікою Польща «Нижанковичі – Мальховіце». 

Керівникам інших територіальних громад Самбірського району необхідно активніше 
працювати в питаннях розвитку туристичної галузі, писати проекти, розробляти 
цікаві/особливі туристичні заходи: квести, ігри, легенди тощо.  

Є шість основних речей, які необхідні для стабільного розвитку туристичного 
бізнесу як в Україні, так і Карпатському Єврорегіоні [2, с. 217]. 

По-перше, це якісне відновлення та облаштування пам’яток. Зараз безліч  замків, 
маєтків та інших цікавих об’єктів розсипається та перетворюється на пил. Нагадаємо про 
замок  Гербуртів на Сліпій горій, цей замок є одним з найстаріших замків України, за ним 
не доглядають, і з цього часу не реставрували його жодного разу. Чому так? Чому б не 
відреставрувати його? Що мішає? От, наприклад, як замок в Красічині в Польщі. Цей 
замок стоїть там ще з часів раннього середньовіччя, і зараз він в ідеальному стані. Тому й 
туристам цікаво відвідувати цей замок, їдучи на екскурсію. 

По-друге, держава має якщо не підтримувати, то принаймні діяти за  принципом «не 
нашкодь». Приклад шкідництва – будівництво гідроелектростанції на Дністрі та інших 
річках, що зменшує туристичну привабливість регіону[2, с. 182].  

Ще одна проблема – інфраструктура. Загальна інфраструктура (дороги, 
водопостачання, водовідведення), та недостатній рівень розвитку комунікаційної 
інфраструктури (рівень телефонізації та зв’язку, інформатизації та доступу до мережі 
Інтернет, транспортного сполучення) [7, с. 232]. Проблеми з розміщенням туристів. 
Наприклад в м. Самбір  жоден готель не має змоги одночасно поселити екскурсійній 
автобус місткістю 50 осіб. Згідно статистичних даних (за період 2021 р.) сумарна місткість 
готелів в м. Самборі становить 130 ліжко-місць. Високі ціни в готелях, базах відпочинку 
району не відповідають якості наданих послуг.  

Туристичні фірми Самбірського району не пропонують туристичних послуг, 
екскурсій власним містом. Екскурсійні маршрути скеровані в основному Україною та за 
кордон. Компаніями не розроблено жодної пропозиції з обслуговування туристів 
Самбірщини та Карпатського регіону.  

Паркінги: Враховуючи специфіку забудови центральної частини міст району  та 
вузькі вулиці це може бути суттєвою проблемою при складанні екскурсійних туристичних 
програм скерованих на відвідування міста туристами.  

Практично відсутні туристичні знаки, як автомобільні так і пішохідні. Нажаль, 
наразі, немає вказівників до туристичних об’єктів: пам’яток архітектури, музеїв, 
громадських вбиралень, закладів розміщення та харчування, сувенірних крамниць тощо. 
На під’їзді до міст району немає жодного вказівника, про туристично-
привабливе/історичне місто, село тощо. 

В правилах дорожнього руху України для ознакування туристично привабливого 
місця визначається окремий знак (якого при в’їзді в міста району немає). Примітка: в 
Європі туристичне знакування проводиться на коричневому фоні. Одне лише 
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використання такого знакування збільшує на 40 % кількість туристів, що відвідують 
місто! 

Низький рівень поширення інформації про міста та села  району (історію, туристичні 
принади, заходи, підприємства) в Інтернет мережі, як на власних сторінках так і на 
суміжних. Практично відсутній синхронний переклад наявних інтернет сайтів про  
Самбірський район  на англійську мову. Важко відшукати крамниці, які б пропонували 
карти міст, туристичні буклети, місцеві сувеніри тощо. 

По – четверте, потрібен сучасний сервіс. Сервіс – це не просто частина 
словосполучення, або натягнута усмішка на обличчі офіціанта.   

Проблема також у недостатньому медійному супроводі невідомих туристичних 
місць. Зараз здебільшого розкручуються популярні місця, а менш відомі  зовсім не 
потрапляють до різноманітних рейтингів[4, с. 29]. 

Стратегічні цілі та завдання:  
1.  Провести комплексне дослідження, регіональних та краєзнавчих ресурсів 

Самбірщини і Карпатського Єврорегіону, крізь призму туристичної культурно-історичної 
самобутності і етнокультурної специфіки. 

2.  Створити інформаційні туристичні бази даних. 
3.  Розробити та опрацювати нові тематично - туристичні радіальні маршрути. 
4.  Опрацювати концепцію та створити туристичну інфраструктуру по 

опрацьованих маршрутах (дороги, велосипедні доріжки, знакування, паркувальні 
майданчики тощо). 

5.  Просувати нові туристичні маршрути через: мережу інтернет, туристичні фірми, 
мережу туристично-інформаційних центрів, мережу візуальної реклами (бігборди) у 
Львові на головних магістралях області в місцях скупчення великої кількості туристів (м. 
Дрогобич, м. Трускавець, м. Моршин).  

6.  Опрацювати ідеї 2-3 заходів в туристичний сезон в кожній територіальній 
громаді району. Тривалістю не менше 2-3 днів.  

7.  Щорічно проводити мистецькі пленери (художників, різьбярів, гончарів тощо). 
8.  Облаштування джерел мінеральних вод ( облаштування витоку джерела, 

доріжки, відпочинкової та санітарної зони, інформаційні вказівники та таблиці, 
бальнеологічні висновки). 

9.  Організувати щорічний випуск туристично - промоційних матеріалів (укр.-анл. 
мови). 

10. Пропагування, через ЗМІ, серед місцевого населення краєзнавчих мандрівок і 
активного відпочинку вихідного дня в Самбірському районі. 

11. Популяризувати можливості проведення зйомок фільмів українських та 
закордонних кінематографів у Карпатському Єврорегіоні. 

З метою сприяння розвитку сфери туризму в  Самбірбірському регіоні необхідно 
активно стимулювати підприємницьку ініціативу, створити сприятливий інвестиційний та 
підприємницький клімат, сприяти росту ділової активності населення у сфері послуг і 
постійного покращення рівня обслуговування гостей. Необхідно постійно 
концентруватися на утриманні в належному стані, рухомих і нерухомих, пам’яток історії, 
культури, мистецтва та архітектури, які становлять туристичну цінність.  Враховуючи 
обмежений бюджет на цілі промоції та маркетингу,  слід спрямувати свої зусилля на чітко 
визначені ринки та сегменти. Район повинен зосередитись на обмеженій кількості країн (і 
відповідно здійснювати друк промоційної літератури (буклети, брошури, листівки, і т.д.) 
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саме для таких мовних груп та намагатись бути присутнім на туристичних виставках, які 
відбуваються в цих країнах, також розвивати та підтримувати актуальні інтернет сайти на 
мовах країн, які вибрані як пріоритетні): Україна, Польща. 

В межах цих країн важливо спрямувати свої зусилля на ті регіони звідки 
інтенсивність подорожей найвища, а це: для Польщі: Галичина, Варшавський регіон; для 
України: м. Львів, м. Київ та східні області.  

Нарешті, всі, кого це стосується, повинні добре зрозуміти, що життєздатних 
результатів у розвитку в’їзного/внутрішнього туризму не можна досягти в межах кількох 
місяців, а також те, що ефекти економічної, маркетингової та промоційної діяльності 
можуть не стати повністю очевидними на протязі, принаймні, двох-трьох років. 
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Образ успішної сильної країни на світовій арені досі є вирішальним для глибокої і 

результативної міжнародної співпраці, насамперед економічної, політичної, військової, 
туристичної. Це дає можливість отримати доступ до глобальних товарних, фінансових та 
технологічних ринків і визначає рівень міжнародної конкуренто-спроможності держави. 
Питання іміджу, іміджу територій, держав, країн, регіонів, міст досліджувалося у різних 
сферах науки як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями. Зокрема, проблему 
формування та розвитку іміджу країни, держави розглядали у своїх працях та 
дослідженнях: Д. Гавро, Е. Галумов, Р. Джервіс, П. Жукова, Дж. Кеннеді, А. Козлова, А. 
Пеконіді, Ж. Поплавська, О. Ялова. 

Теоретичні і практичні дослідження категорії «імідж»у різних сферах наук, зокрема 
політичних, соціальних, культурних та ін., базуються на широкому його тлумаченні, а 
саме як цілеспрямованого сформованого образу будь-якої особи, явища, предмета, який 
виділяє певні ціннісні характеристики, покликаний надати емоційно-психологічний вплив 
на кого-небудь з метою популяризації, реклами і т.п. Отже, імідж як універсальну 
категорію, можна використати щодо такого суб’єкта суспільних відносин як країна. Варто 
підкреслити, що імідж, у такому разі, є стратегічно важливою характеристикою. Саме від 
неї залежить діяльність держави, її успішне співробітництво на міжнародному ринку. 
Адже в сучасному світі країна не може існувати абсолютно ізольовано чи не взаємодіючи 
з іншими державами на різних рівнях, починаючи від економічної співпраці й закінчуючи 
обміном досвідом у сфері освіти.  

Цілісний імідж територій (регіонів) країни, а власне у цілому й країни, як 
мультиструктурне утворення, формується щонайменше з шести складових, які 
відповідають основним функціональним блокам життєдіяльності населення (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Складові цілісного іміджу території 
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Адаптуючи дану структуризації іміджу території, вважаємо, що актуальна 
структура іміджу території включає такі основні блоки: географічний, демографічний, 
економічного, політичний, військовий, соціальний,-культурний, екологічний, 
туристичний, тощо. 

Кожен із блоків володіє набором певних характеристик. До прикладу географічна 
складова іміджу держави передбачає наступні критерії. 

 

 

 

 
Рисунок 2. Характеристики географічної складової територіального іміджу 

 
Імідж країни також можна визначити як актуальний образ, що формується протягом 

досить певного періоду часу на основі як умовно-статичних (географічного становища, 
кліматичних особливостей, етнічного та релігійного складу населення та ін.), так і 
умовно-динамічних (політико-правова система, рівень розвитку економіки, ступінь 
розвитку демократичних інститутів і т. ін.) характеристик. 

Якщо говорити про види іміджу держави, то зазвичай типологічні класифікації 
зводяться до антагоністичних видів із знаком «+» чи «−». Мова йде про позитивні іміджі 
та негативні іміджі. Позитивні іміджі можуть поліпшити сприйняття держави і тим самим 
сприяти встановленню вигідних контактів, проведення певної політики. Негативні іміджі, 
навпаки, здатні істотно ускладнювати розвиток міждержавних відносин, створити ґрунт 
для конфліктів. Особливо це стосується негативних стереотипів, що відрізняються 
високим ступенем стійкості. З огляду на це властивість іміджів і стереотипів, необхідно 
цілеспрямовано формувати позитивний образ країни і її народу як всередині країни, так і 
за кордоном, уникати формування негативних уявлень про них. Проте спектр «відтінків» 
іміджу держави значно ширший. Представимо графічну криву видів іміджу територій за 
показниками його привабливості з відповідними різнями іміджу. 
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Рисунок 3. Види іміджу 

 
Отож, негативний імідж мають: Детройт − імідж столиці криміналу в США, 

Колумбія − осередок наркомафії, Ліван − центр цивільного і військового протидій, 
Бангладеш − апофеоз бідності. Суперечливий імідж − багато міст мають масу переваг, але 
одночасно асоціюються з несприятливою екологією, надто інтенсивним рухом, 
злочинністю. Являє собою імідж, що складається з набору позитивних і негативних 
асоціацій. Слабо виражений імідж мають території, які можуть бути лише відносно відомі 
цільовим групам споживачів. Основні причини цього − малі розміри, відсутність або 
слабка вираженість конкурентних переваг, відсутність реклами, небажання привертати до 
себе зовнішнє увагу. Позитивний імідж асоціюються у споживацькій свідомості 
переважно зі своїми достоїнствами: архітектурною спадщиною, фінансовим добробутом, 
цінним історичним минулим, високим культурним рівнем. Надмірно привабливий імідж 
проявляється, коли ряд територій посилюють правила в'їзду, регулюють потоки 
відвідувачів, припиняють імміграцію. 

Таким чином, для того щоб осягнути комплексний імідж держави, необхідно 
оцінити його субіміджі. Пропонуємо, вести мову про «багатокутник» іміджу держави. 

Важливою складовою іміджу кожної держави є показники демографічного 
розвитку держав, які впливають на формування міжнародного іміджу країни, зокрема 
чисельність населення, щільність населення, природний приріст населення, рівень дитячої 
смертності, найвищі і найнижчі рівні середньої тривалості життя, рівень урбанізації, 
кількість емігрантів. Імідж держави неможливий без дефініціювання місця держави на 
лінгвістичній та релігійній мапі світу. 

Сучасні тенденції соціально-економічного іміджу держав світу вдало 
відображають рейтинги Індексу людського розвитку (ІЛР; Human Development Index, HDI) 
та І́ндексу якості життя (Quality-of-life Index), особливо у динаміці. Ключовими 
критеріями міжнародної економічної кнкурентоспроможності держави є показники ВВП: 
номінал/ПКС/на душу населення. Про передумови економічної потуги держави свідчать 
показники забезпеченості природними ресурсами та корисними копалинами. Серед 
іншого, певне уявлення про соціально-економічний імідж держави можна сформувати на 
підставі наступних індексів: Рівень автомобілізації населення, Індекс економічної 
свободи, Глобальний індекс ґендерного розриву, Загальний індекс національного 
потенціалу, Індекс задоволеності життям, Глобальний інноваційний і́ндекс, І́ндекс 
глобальної конкурентоспроможності, Індекс легкості ведення бізнесу, Рівень грамотності 
серед дорослого населення, Індекс прав власності, Індекс процвітання, Кількість 
користувачів інтернету, Кількість виданих патентів, Рівень щастя населення, Всесвітній 
індекс благодійності, Рівень державного боргу, Глобальний індекс безпеки здоров'я. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Важливо визначити і місце країни у світових політико-правових та військових 
рейтингах (Індекс верховенства права, Індекс глобалізації, Рівень демократії в країнах 
світу, Індекс свободи преси, Індекс сприйняття корупції, Рейтинг крихких держав, 
Світовий показник спокою, Кількість військовослужбовців тощо). 

Окрім цього, існує серія радикальних індексів, які формують негативний і 
небезпечний імідж держави на мапі світу (Рівень умисних вбивств, Список країн за 
кількістю в'язнів, Рівень злочинності, Поширеність вжитку марихуани, Рівень споживання 
пива на душу населення, Частка населення з надлишковою масою тіла, Паління у країнах 
світу за кількістю спожитих цигарок на дорослу особу на рік, Світове споживання 
алкоголю на душу населення, Країни-донори (червоний) і країни-реципієнти 
кримінальних потоків, Глобальна боротьба з торгівлею людьми, Глобальний індекс 
рабства, Індекс чорної трансплантології, Країни наркотрафіку, Рівень сексуального 
насильства проти жінок, Легальна проституція). Зазначимо, що саме такі показники здатні 
формувати у масовій свідомості стійкі негативні стереотипи. 

Найбільш відомими проектами із рейтингування іміджів країн є Бренд-індекс країн 
світу (Country Brand Index, CBI) та національний бренд-індекс Anholt-GfK Roper Nation 
Brands Index (NBI). Згідно Country Brand Index на силу бренду країни впливає стан справ у 
наступних сферах соціально-економічного життя країни: туризм; історична спадщина та 
культура; бізнес; якість життя; система цінностей. Для оцінки бренду країни 
застосовується трирівнева система, яка базується на глобальному кількісному 
дослідженні, експертних інтерв’ю та аналізі відповідних статистичних даних. Ще один 
популярний національний бренд-індекс (NBI) Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 
вважає, що імідж країни – це її образ в світі, що складається з таких елементів: інвестиції, 
населення, туризм, експорт, культура та культурна спадщина, політика. Відповідним 
чином і методологія оцінювання бренду країни базується на використанні шестикутника 
національного бренду. 

Таким чином, імідж країни виступає головним її конкурентним ресурсом та 
акумулює в собі унікальні риси географічного становища, рівня розвитку економіки, 
політичної та військової сфер, культурно-історичні, етноконфесійні особливості, 
менталітет її жителів, етнічні стереотипи. Позитивний імідж забезпечує стабільне 
позиціонування державі на політичній арені та відкриває можливості вдалої та 
рівноправної міжнародної комунікації. 
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Фінансові результати до оподаткування підприємств з тимчасового розміщування та 
організації харчування України у 2020 р. були негативними, абсолютний розмір збитку 
склав 4440,9 млн. грн. Частка колективних засобів розміщування (КЗР), які одержали за 
2020 р. прибуток склала – 59,1%, що в абсолютній сумі складає 2059,2 млн.грн., а частка 
КЗР, які одержали збиток склала 40,9% (6500,1 млн.грн.), за офіційними даними 
Державної служби статистики України [1]. Окрім того, у 2020 р. у зв’язку із пандемією 
COVID-19 індустрії розміщення довелося повністю переглянути свої прогнози. Пандемія 
суттєво вплинула на галузь через порушення міжнародних і внутрішніх поїздок, 
необхідність запровадження низки заходів безпеки. Постраждали всі підприємства галузі, 
починаючи з готелів, мотелів і курортів, закінчуючи індивідуальним житлом і 
платформами спільного користування. Сучасні тенденції, що виникають внаслідок 
пандемії, – це безконтактна технологія, високі гігієнічні стандарти та збільшення 
внутрішніх поїздок [2, c.19].  

Тому, в умовах адаптації до COVID-ної реальності, сталий розвиток готельно-
ресторанної справи сьогодні створює можливості для ведення готельного та ресторанного 
бізнесу України в майбутньому. Останнім часом провідні міжнародні готельні мережі усе 
більше уваги питанню сталого розвитку, розробляють програми, випускають не фінансові 
звіти та презентують ESG-стратегії. У 2020 році Всесвітній економічний форум (WEF) 
запропонував набір універсальних показників ESG, підготовлений спільно з компаніями 
Великої четвірки, та закликав створити єдиний стандарт звітності ESG [3, с.9].  

Екологічне, соціальне і корпоративне управління (англ. Environmental, Social, and 
Corporate Governance, ESG) – це сукупність характеристик управління компанією, при 
якому досягається залучення даної компанії в рішення екологічних, соціальних та 
управлінських проблем. ESG – це набір стандартів діяльності компанії, які соціально-
відповідальні інвестори використовують для перевірки потенційних інвестицій [2].  

Світова криза, спричинена COVID-19, продемонструвала: компанії, які впровадили у 
власну діяльність принципи екологічної, соціальної та управлінської стійкості, легше 
адаптуються до змін. ESG – перестали бути винятково модним трендом, набуваючи все 
більшого значення для оцінювання перспектив і ризиків компанії. Міжнародні експерти 
прогнозують, що вже найближчим часом компанії з низькими або відсутніми ESG-
показниками матимуть труднощі при залученні фінансування, наприклад, з боку 
міжнародних фінансових інституцій. Цілком природно, що інтерес до ESG зростає і в 
Україні як з боку держави, так і з боку бізнесу [3]. 

Глобальні цілі сталого розвитку (ЦСР) до 2030 року включають: 1. Подолання 
бідності; 2. Подолання голоду; 3. Міцне здоров’я; 4. Якісна освіта; 5. Гендерна рівність; 6. 
Чиста вода та належні санітарні умови; 7. Відновлювана енергія; 8. Гідна праця та 
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економічне зростання; 9. Інновації та інфраструктура. 10. Скорочення нерівності; 11. 
Сталий розвиток міст та спільнот; 12. Відповідальне споживання; 13. Боротьба зі зміною 
клімату; 14. Збереження морських екосистем; 15. Збереження екосистем суші; 16. Мир та 
справедливість; 17. Партнерство заради стійкого розвитку [4]. 

Проблема відновлення та розвитку бізнесу підприємств у сфері туризму та індустрії 
гостинності в сучасних умовах, ускладнених пандемією COVID-19, потребує тісної 
взаємодії  і  консолідованої діяльності між підприємствами  галузі,  пошуку  нових шляхів 
співробітництва, одним з яких є створення комбо-готелів. Така форма співпраця в 
індустрії гостинності підвищує конкурентоспроможність підприємств цієї сфери, дає 
змогу не закритися малим підприємствам  та відновитися середнім та великим, забезпечує 
їх подальший розвиток як на національному рівні [5]. 

Гібрид-готелі (комбо-готелі) – це новий тип готелів є результатом об’єднання 
туроператорів і готельних підприємств. Комбо-готелі як туристична підприємницька 
структура мають в одній будівлі номери різних класів з більш та менш широким спектром 
послуг для різних категорій туристів, діляться зручностями або елементами готелю, 
такими як парковка або лобі, приміщення для тренажерних залів або приміщення для 
зустрічей [3].  

В останнє десятиліття на українському ринку готельних послуг переважали два 
напрямки інвестицій. Перша з них – економічні готелі, що гарантують інвестору високу 
ефективність та низьку чутливість до факторів навколишнього середовища, особливо 
зовнішньої чи нестабільної економічної ситуації. Другий – готелі, які обслуговують 
конкретний продукт, який відповідає вимогам та очікуванням невеликої групи гостей 
готелю (наприклад, SPA готелі) [6, c.59].  

За результатами аналізу стану та сучасних тенденцій розвитку готельної індустрії 
Китайської народної республіки КНР  встановлено,  що  інтенсивний  розвиток послуг 
розміщення Китаю відбувся на фоні суттєвої інвестиційної підтримки, збільшення попиту 
на розміщення у готелях, зростання споживання серед населення та зростання турпотоків 
як в середині країни, так і з-за кордону [2]. Аналогічним чином і ринок вітчизняної 
індустрії гостинності потребує додаткового залучення інвестиційних ресурсів.  

За офіційними даними Державної служби статистики України [41], за 2020 рік 
загальна кількість суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва з 
тимчасового розміщування й організації харчування в Україні склала 7697 од. (кількість 
КЗР за 2020 р. склала 4523 од, з них готелі та аналогічні засоби розміщування – 2902 од, 
інші засоби розміщування – 1621 од.), з них частка суб’єктів великого підприємництва 
складає лише 0,01%, які складають звітність за МСФЗ, суб’єкти середнього 
підприємництва займають лише 3,2%, суб’єкти малого підприємництва (СМП) займають 
96,8%, з них мікропідприємства складають 82,2% (6327 од.) [1], відповідно останні 
складають фінансову звітність мікропідприємства (1-мс та 2-мс), а СМП складають 
фінансову звітність малого підприємства (1-м та 2-м), згідно ч.1 та ч.2 п. 2 розд. І 
НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність». Тобто 99,0% підприємств готельного 
господарства в Україні складають звітність за НП(С)БО яка зовсім не орієнтована на 
реального чи потенційного зарубіжного інвестора. І, лише 0,01% вітчизняних колективних 
засобів розміщення (КЗР) складають фінансову звітність за МСФЗ. 

Для подолання вказаної проблеми та з метою залучення необхідного обсягу 
іноземних інвестицій у розвиток суб’єктам готельного та ресторанного бізнесу України 
середнього, малого та мікропідприємнитцва варто складати фінансову звітність яка є 
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зорієнтована на зарубіжного інвестора, тобто є доступною та зрозумілою зарубіжним 
постачальникам капіталу оскільки відповідає вимогам Концептуальної основи фінансової 
звітності. Одним із шляхів вирішення ситуації, що склалася, на нашу думку, може стати 
запровадження складання, вищезгаданими суб’єктами, актуарної звітності на базі 
публічної (традиційної) фінансової звітності за НП(С)БО.  

Акутарна фінансова звітність здатна підвищити імідж інвестиційної привабливості 
готельного та ресторанного бізнесу України, оскільки крізь її призму інвестор одразу 
бачить зміну його економічної вартості. Також реальний іноземний постачальник капіталу 
бачить потенційні вигоди од вкладення фінансових ресурсів, та перспективи віддачі на 
вкладений капітал у довгостроковому періоді.  

До складу актуарної звітності належать наступні звітні форми: Актуарний звіт про 
фінансовий стан (Баланс), типова форма №1-а; Актуарний звіт про фінансові результати 
(сукупний дохід), типова форма №2-а; Актуарний звіт про рух грошових коштів 
(Актуарний баланс руху грошових коштів), типова форма №3-а; Актуарний звіт про зміни 
у власному капіталі, типова форма №4-а; Актуарний звіт про силовий імпульс капіталу 
(3D-ARCIR), типова форма №5-а. 

Отже, на сучасному етапі, основними тенденціями розвитку готельного та 
ресторанного бізнесу України є: масове поширення інтернет-бронювання, впровадження 
безконтактних технологій, високі гігієнічні стандарти та значний внутрішній попит [2]. 
Серед перспектив розвитку досліджуваного сектору економіки варто виокремити: 
підвищення інвестиційних пропозицій для міжнародних постачальників капіталу крізь 
призму актуарної звітності. 
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Гастрономічний туризм у сучасних умовах стає вагомим фактором соціально-
економічного розвитку місцевих громад в умовах децентралізації. Світова практика 
демонструє, що гастротуризм може стати тією рушійною силою, котра пожвавить 
туристичну діяльність та підвищить якість життя населення у регіонах з різним 
потенціалом. Головними перевагами гастрономічного туризму є його сутнісний зв’язок із 
задоволенням базових потреб людини, можливість розвитку незалежно від наявності на 
певній території  атрактивних  природних  чи  історико-культурних об’єктів. 

Постпандемічні реалії спричинили суттєву трансформацію інструментів розвитку 
гастрономічного туризму як в Україні, так і у світі загалом. Розглянемо приклади вдалих 
рішень щодо розвитку вітчизняного гастротуризму. Одним із інструментів розвитку 
гастрономічного туризму є створення гастрономічної туристичної карти − «Смачна 
Україна», яку потрібно створити. На цю карту необхідно нанести гастрономічні пам'ятки 
окремих місць України. Карта стане туристичним і гастрономічним путівником, на ній 
необхідно також показати різні дестинації, ресторани, місця колективного розміщення. 
Перші кроки в цьому напрямку зроблені. До 30-річчя незалежності України в Україні 
з’явилась інтерактивна гастрономічна карта «Дороги гурманів», де позначені крафтові 
виробники та фермерства. На карті позначені вже близько 130 фермерств з усієї країни. 
Гастрогід складається із п’яти розділів, що діляться за географічним принципом: «Центр і 
Північ», «Карпати», «Захід», «Південь» та «Схід». У цих локаціях можна домовитися з 
виробниками про екскурсію та дегустацію, познайомитися з фермерами, а також побачити 
процес виготовлення продуктів. У них можна купити м’ясо, пиво, устриці, вино, яйця, 
овочі, фрукти, хліб та інші продукти.  

Новим рішенням в розвитку гастротуризму є мобільний додаток для смартфонів та 
планшетів «Смаки України – гастрономічні фестивалі та свята». Мобільний додаток 
дозволяє ознайомитися з переліком гастрономічних фестивалів і свят у всіх 
адміністративних областях України. Завантаживши мобільний додаток, можна дізнатись 
про те, в яких містах та селищах будь-якої області України впродовж року проходять 
гастрономічні фестивалі та свята, а також знайти їх короткий опис. Даний мобільний 
додаток може використовуватися як пересічними мандрівниками, особами, які цікавляться 
українською кухнею, так і туристичними підприємствами різних регіонів України при 
розробці нових гастрономічних турів для закордонних та внутрішніх споживачів.  

Український центр культурних досліджень у жовтні 2020 року започаткував проєкт 
«Першої української енціклопедії: Гастроспадщина України: традиції та культура 
приготування страв», де співавтором може стати кожен, за що навіть отримає сертифікат. 

Важливу роль у становленні українського гастротурзму відіграє науковий та освітній 
проєкт про гастрономічну культуру − їzhakultura (їжа культура). Його мета – розвивати та 
популяризувати дослідження харчової культури в Україні. На сайті проєкту публікуються 
написані науковцями та експертами галузі статті про гастрономічне минуле та сьогодення − 
давні кулінарні техніки, народні рецептури, регіональні харчові практики, котрі є частиною 
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нематеріальної спадщини українців, а також інформація про сучасний стан справ у 
дотичних до гастрономії галузях. Проєкт їzhakultura працює як міждисциплінарна 
платформа, котра об’єднує істориків, археологів, соціологів, антропологів, 
мистецтвознавців, філологів, культурологів, а також професійних кухарів, рестораторів та 
фахівців харчової промисловості. У рамках проєкту проводяться публічні лекції, дискусії, 
презентації та майстер-класи, організовуються наукові конференції, форуми та фестивалі, 
здійснюються дослідження з антропології їжі; консультації з українського гастрономічного 
минулого, традиційних українських страв, продуктів, обрядової їжі; створюються приватні 
гастрономічні бібліотеки. 

В Україні існує громадська організація − Центр гастрономічних досліджень, яка  
проводить наукові пошуки у сфері гастрономії, вивчає зв’язок між культурою та їжею. 
Команда Центру прагне популяризувати food studies в Україні, створюючи попит на якісні 
дослідження як в інтересах приватного сектору, так і допомагаючи державним інституціям. 

У травні 2021 року в Києві відбулося вручення першої туристичної гастрономічної 
премії Kyiv Food Travel Awards-2021, яка започаткована Управлінням туризму та промоцій 
КМДА спільно з ГС «Всеукраїнська асоціація гастрономічного туризму». Переможців 
визначали у 12 номінаціях: «Гастрономічний гід», «Гастрономічна туристична компанія», 
«Найгостинніша гастрономічна локація», «Найгостинніший ресторан», «Найгостинніший 
ресторан національної кухні», «Ресторан з соціальною програмою», «Найгостинніший 
шеф-кухар», «Гастрономічний захід року», «Гастрономічний маршрут», «Гастрономічні 
майстер-класи», «Київський напій», «Київська страва». На нашу думку, такі нагороди – 
додаткова популяризація міста та гастротуризму, але також ще одне свідчення того, що 
вітчизняний гастрономічний туризм дуже різноманітний. У країні можна скуштувати 
практично усі національні кухні – від азійських до американської та мексиканської. 
Водночас можна запропонувати величезний вибір страв української кухні, яка є 
самобутньою та може приємно здивувати іноземних гостей. 

Світові тренди екосвідомості та відповідального туризму також не оминули Україну 
і знайшли своє втілення в гастрономічній сфері. Зокрема, українська компанія Lekorna 
почала виробництво їстівних стаканчиків і кришечок для кави на винос. Зсередини 
вафельні стаканчики Yummy Сір покривають спеціальною термоглазурью з шоколаду. 
Кришечка, яка теж зроблена з вафлі, підходить для стандартних стаканчиків 240 і 340 мл 
Lekorna уже виготовляє вафельні напівфабрикати для таких великих мереж супермаркетів, 
як Ашан, АТБ, Fozzy Group, Метро, Білла тощо, а також мережі кафе. Випити кави із 
такого стаканчику чи скуштувати суп з супниці із кукурудзяного борошна стає пунктом 
«must do» і для іноземного, і для внутрішнього туриста. 

Отож, українська кухня вже давно завоювала визнання у всьому світі й може 
відігравати роль суттєвого фактору стимулювання туристичних потоків. Проте 
вітчизняний гастротуризм все ще залишається явищем суто національного масштабу. 
Саме тому диверсифікація інструментів в організації гастрономічних подорожей може 
стати чинником підтримки туристичного інтересу, що забезпечить збільшення тривалості 
перебування туристів; додатковим напрямом бізнесу для домашніх господарств, 
невеликих виробництв продуктів харчування, методом популяризації та інформування 
потенційного споживача про розмаїття страв національної кухні, гастрономічних події, 
свят і фестивалів. 
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Сучасний розвиток економіки європейських країн продиктований зовнішніми 
факторами, змінили характер введення бізнесу європейськими компаніями. Пандемія 
COVID-19 внесла свої корективи в організацію виробничо-промислового сектора 
європейської економіки, що знайшло своє відображення у зміні режиму трудової 
діяльності фірм та організацій шляхом переводу більшості співробітників на дистанційну 
форму роботи, більш активними стали розрахунки за товари та послуги пластиковими 
картками, що дозволяє мінімізувати контакт споживачів із грошима тощо. Спостерігається 
скорочення кількості підприємств малого та середнього бізнесу на ринку через різке 
падіння прибутків. Особливо гостро вплив карантинних обмежувальних заходів відчули 
транспортна та туристична галузі. Зниження міграційної активності пасажирів 
позначилось на показниках обсягу перевезень, а для залізничної галузі дані обмеження 
привели до різкого падіння експлуатаційних показників. Зниження доходів залізниці 
сповільнює розробку та запровадження нових технологій, проведення соціальних програм 
на залізничному транспорті. Дана проблема вимагає пошуку нових джерел прибутків та 
залучення трудових ресурсів до виробничого процесу з метою зниження кількості 
безробітних у країні. Одним із джерел наповнення бюджету є активізація туристичної 
діяльності з провідною роллю транспорту у наданні послуг. 

Розвиток туризму в Україні відбувається поступово і не однаковими темпами по 
країні. У деяких регіонах та областях розташовані туристичні об’єкти, які користуються 
популярністю (Києво-Печерська Лавра, Софіївський та Володимирський Собори, 
Уманський Національний дендрологічний парк «Софіївка» тощо ) і приваблюють туристів 
з усієї Європи та світу. Але є території, які ще мало відомі споживачу і де тільки 
починають розвивати туризм, в основі якого лежать свої культурні особливості, які не так 
відомі на туристичному ринку. Наприклад, Українські Карпати з їх неповторним 
колоритом, особливою національно-культурною окрасою та унікальною кухнею, що 
увібрала в себе характерні особливості кожного окремого району Західного регіону. За 
останні 5 років, до появи пандемії, туризм західного регіону зазнав значних позитивних 
змін. Були відкриті нові туристичні маршрути, які включали у себе відвідування міст, 
селищ, які, за період свого існування, внесли значний вклад у культуру та особливості 
життя місцевого населення. Далеко не кожен українець знайомий з надбаннями Західних 
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областей, їхнім впливом на історичні події країни. Завдяки туризму це стає можливим для 
будь-якого мешканця, бажаючого дізнатись більше про історію свого краю. Туристичний 
сектор зазнає сьогодні значних трансформацій, ефективність якого буде залежати від 
соціальної активності населення країн, платоспроможності споживачів, розгалуженості 
транспортних шляхів та інших важливих чинників.  

В Європі давно відомі способи організації туристичних подорожей із залученням 
певного виду транспорту, переважно залізничного[1]. Україна має всі підстави та 
можливості для надання туристам транспортних послуг в межах туристичних подорожей,  
так як транспортний сектор володіє певними перевагами, які дають здатність 
забезпечувати трансфером туристичні мандрівки. Залізнична галузь володіє розгалуженою 
залізничної мережею, що складає близько 20,1 тис.км., близько 169,7 тис.км 
автомобільних доріг, також близько 30 аеропортів, де діє 130 злітних смуг. Кожної доби 
транспортна система обслуговує понад 16 млн пасажирів [2; 3]. Також значною перевагою 
України у розвитку туризму є її статус транзитної держави. Історично склалось, що 
територією України проходять багато торгівельних шляхів. Це дало початок прокладанню 
сучасних напрямів транспортних магістралей, розміщенню туристичних комплексів 
сучасної країни та розбудові міжнародних транспортних коридорів (№ 3, 5, 7, 9). 

 Українська транспортна система є однією з найпотужніших у Європі і займає 4-е 
місце за експлуатаційною довжиною після США, Росії та Канади. Окрім цього, українська 
залізниця тісно взаємодіє із залізницями семи сусідніх країн (Росії, Білорусі, Молдови, 
Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини) і на яких функціонує 40 міжнародних 
залізничних переходів. Це дає змогу організовувати маршрути будь – яким видом 
транспорту, комбінувати його між собою задля забезпечення задоволення споживачів. 

Із прийняттям Європейським Союзом нової транспортної політики TEN-T, перед 
Україною відкриваються нові транспортні можливості, які обумовлені основними 
принципами, якими керується ЄС: створення єдиної транспортної мережі , що покликана 
об’єднати континент із Заходу на Схід, з Півночі на Південь за допомогою удосконалення 
залізничних транспортних шляхів. І ця стратегія не може залишатись не поміченою для 
всіх учасників транспортного ринку, а також учасників інших транспортних організацій, 
які планують відкрити для себе транспортний туризм, що запропонує Україна[4].  

Згідно Стратегії транспортної стратегії ЄС [5], передбачається подолання відстані 
від заходу Європи до її Сходу за півгодини на залізничному транспорті. А цей захід є 
прекрасною можливістю для розвитку та поєднання маршрутів залізничного туризму не 
тільки Європи, але й по території України.  

Залізничний туризм, який давно використовується у країнах Західної Європи, можна 
визначити як подорож, що здійснюється за допомогою залізниці на спеціалізованому 
залізничному транспортному засобі (туристичні поїзди) споживачами з будь-якими 
цілями, з метою отримання задоволення та ознайомлення з історією інших районів з 
одночасним поєднанням відпочинку туристів в поїзді, включаючи харчування та 
забезпеченням основних побутових послуг. Суть поняття «Залізничний туризм» охоплює 
сферу туризму, що визначають дослідження нематеріально-речового суспільного буття, як 
результат наукового мислення та сукупність емпіричного та теоретичного знань із 
визначенням загальних закономірностей розвитку[1]. Для забезпечення потреб споживачів 
послуг залізничного туризму необхідним заходом є надання кваліфікованої інформації  та 
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забезпечення повноцінного відпочинку пасажира із максимальним врахуванням його 
потреб. 

При оцінці перспектив розвитку залізничного туризму в Україні, необхідно 
виділити, що туризм – це галузь, у якій задіяні практично всі галузі, особливо транспортна 
так як саме транспорту належить роль трансфера при забезпеченні довезення споживачів 
до місця відпочинку або початку подорожі. Ефективність залізничного туризму можна 
буде визначити з доходів та прибутків, що будуть надходити у бюджет країни.  

Реалізація та впровадження залізничного туризму в Україні, обумовлена наявністю 
значних переваг: 

-  територіальний поділ праці, що здатен забезпечити учасників та 
організаторів залізничних подорожей повним пакетом туристичних послуг, 

-  можливість забезпечити збереження природно-рекреаційного фонду 
Карпат, 

- вигідне географічне положення Карпат у центрі Європи дозволяє 
прогнозувати зацікавленість у залізничних турах зі сторони потенційних споживачів, 

- економічна конкурентоздатність між об’єктами туристичної діяльності, що 
позитивно проявляється на якості туристичного продукту, 

-  дозволяє проведення оглядових екскурсій при будь яких погодних умовах. 
Із розвитком залізничного туризму будуть розвиватись об’єкти туристичної 

діяльності, такі як готельно-ресторанний, сільський, екологічний, зелений, спортивний 
туризм та інші. Це всі види діяльності додадуть певної креативності турам, а значить і 
попиту зі сторони туристів. Збільшення кількості туристів позитивно позначиться на рівні 
доходів регіонів, місцевих громад і самих місцевих жителів. 
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Закарпаття – це чудовий край з неповторними краєвидами, які перехоплюють подих 
туристів з усіх куточків світу. Унікальна природа, комфортний клімат, численні курорти та 
архітектурні пам’ятки, цікаві літні і зимові маршрути, усе це зробило область краєм масового 
туризму. Взимку Закарпаття приваблює своїми чудовими гірськолижними курортами, 
термальними водами, зимовими базами відпочинку, а в літку – зеленими лісами, чистим 
повітрям, мінеральними джерелами, величчю Карпатських гір, полонин і привітністю 
закарпатських людей.  

Закарпаття має унікальні передумови формування на ринкових засадах рекреаційно-
туристичного комплексу, а саме:  

– географічні – вигідне географічне положення створює їй певні переваги для 
прискореної інтеграції в європейські структури, це єдина область України, яка межує з 
чотирма центральноєвропейськими державами;  

– історичні – край надзвичайно багатий традиціями і етнічним колоритом. У селах і 
містечках Закарпаття проходять найрізноманітніші і цікаві фестивалі та свята, що у 
поєднанні з близькістю країн Західної Європи створює передумови для швидкої адаптації 
населення до ринкових умов господарювання;  

– транспортні – мережа автомобільних доріг (що активно розвивається, зокрема, завдяки 
реалізації проекту «Мале Карпатське коло») та мережа залізниць, з врахуванням зручного 
географічного положення, сприяють розвитку туризму в регіоні;  

– природні – наявність унікальних природних ресурсів: мінеральних вод, значних 
запасів підземних і поверхневих вод, лісів, об'єктів природно-заповідного фонду, 
ландшафтно-кліматичних зон;  

– рекреаційні – область володіє потужним природним потенціалом для санаторно-
курортного лікування та оздоровлення людей, який може перетворити рекреаційну сферу в 
одну з провідних галузей економіки області (до прикладу, у с. Солотвино Тячівського району 
знаходиться найбільша у світі алергологічна лікарня, розміщена у солоній шахті на глибині 
300 м);  

– екологічні – порівняно низький рівень антропогенного забруднення довкілля та 
виняткова екологічна роль Карпат на континенті сприяють формуванню позитивного іміджу 
області [2]. 

Закарпатська область має високий природно-рекреаційний і туристично-курортний 
потенціал. Щедра природа дарує хворим одужання, а здоровим – насолоду.  Мінеральні води 
допомагають при захворюваннях опорно-рухового апарату, дерматологічних та 
гінекологічних хворобах, при патологіях органів травлення та нервової системи. Серед 
гідромінеральних та природно-рекреаційних ресурсів вивчено 360 джерел мінеральних вод, 
різноманітних за своїм складом та лікувальними можливостями. Деякі родовища унікальні, 
їх води відповідають типу «Єсентуки», «Боржомі» та «Нарзан» і не поступаються відомим 
водам Чехії, Польщі, Франції. В області нараховується понад 20 родовищ субтермальних і 
термальних, високо термальних вод. Наявність мікроелементів у складі мінеральних вод 
Закарпаття дає повне право віднести цілий ряд родовищ до унікальних, а їх води до 
високоефективних і цінних при використанні для лікування та профілактики захворювань 

http://www.golos.com.ua/news/144446
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різних органів людини. На базі цих унікальних джерел в області функціонує цілорічно багато 
санаторіїв: «Поляна», «Сонячне Закарпаття», «Квітка Полонини», «Верховина», «Шаян» для 
лікування захворювання органів травлення; «Карпати», «Перлина Карпат», «Теплиця» для 
лікування серцево-судинної та нервової системи; «Синяк», «Гірська Тиса» для лікування 
захворювань опорно-рухових органів [4].  

Важливою передумовою здійснення політики розвитку сфери санаторно-курортного 
лікування, туризму і відпочинку в регіоні є його рекреаційне зонування. Офіційна статистика 
Закарпатської області виділяє 10 рекреаційних зон на її території:  

– Ужгородська рекреаційна зона та курорт Деренівка, Мукачівська та курорти Карпати і 
Синяк, Великоберезнянсько-Перечинська, Міжгірсько-Воловецька та курорт Сойми, 
Свалявська та курорт Поляна, Іршавська, Берегівська, Хустсько-Виноградівська та курорт 
Шаян, Тячівська, Рахівська та курорт Кваси. Найбільше насичені санаторно-оздоровчими 
закладами Свалявська та Мукачівська зони.  

– Ужгородська лікувально-оздоровча зона базується на лікувальних властивостях 
слабомінералізованих кремнистих мінеральних вод Ужгородського та Деренівського 
родовищ, високомінералізованої гідрокарбонатної натрієвої води родовища Руські 
Комарівці. На території рекреаційної зони розміщені курорт «Деренівка» з санаторним 
комплексом «Деренівська купіль» та санаторій «Малятко».  

– Мукачівська лікувально-оздоровча зона володіє родовищами сульфідних вод та 
термальних вод декількох типів. На території зони розташовані кліматобальнеологічний 
курорт «Карпати» (санаторії «Карпати» та «Перлина Карпат») та бальнеологічний «Синяк» 
(санаторії «Синяк» та «Солені млаки»).  

– Великоберезнянсько-Перечинська лікувально-оздоровча зона базується на родовищах 
мінеральної води різних типів. На її території знаходиться оздоровчо-лікувальний комплекс 
«Дубриничі» та багато інших баз відпочинку.  

– Міжгірсько-Воловецька лікувально-оздоровча зона характеризується унікальними 
вуглекислими мінеральними водами кількох типів з найбільшими запасами для Закарпаття. 
Тут розташований бальнеологічний курорт Сойми із санаторієм «Верховина».  

– За класифікацією статистичного управління області Свалявська лікувально-оздоровча 
зона представлена бальнеологічним курортом «Поляна», що базується на лікувальних 
вуглекислих гідрокарбонатних натрієвих водах різної мінералізації. На його території 
розташовані санаторії «Поляна», «Квітка Полонини», «Сонячне Закарпаття», «Кришталеве 
джерело» та «Човен».  

– Виділення окремої Іршавської лікувально-оздоровчої зони обумовлюється наявністю 
найбільших родовищ термальних метанових хлоридно- гідрокарбонатно-натрієвих та йодо-
бромних вод, що практично не використовуються.  

– Берегівська лікувально-оздоровча зона базується на значних запасах термальних вод 
трьох типів кремнисті, азотні та азотно-метанові йодо-бромні хлоридні натрієві. На 
використанні їх лікувальних властивостей функціонував санаторій-профілакторій «Косино».  

– На території Хустсько-Виноградівської лікувально–оздоровчої зони розміщені курорт 
Шаян із санаторіями «Шаян» і «Байлово» та санаторій «Теплиця», які використовують 
родовища вуглекислих мінеральних вод.  

– Тячівська лікувально-оздоровча зона характеризується наявністю різних типів 
мінеральних вод, ропи та палагових грязей солених озер. На території зони розташовані 
Українська та обласна алергологічні лікарні та санаторій «Мінерал».  

– Рахівська лікувально-оздоровча зона базується на родовищах мінеральних вод різних 
типів. На його території розташований бальнеологічний курорт Кваси із санаторієм «Гірська 
Тиса», що використовує вуглекислі миш’якові води [2]. 
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Основними критеріями, що визначають придатність території для рекреаційно–
оздоровчого використання є наявність родовищ мінеральних вод та інших бальнеологічних 
ресурсів, а також сприятливих кліматичних та екологічних умов. На територіях розміщення 
природних лікувально-оздоровчих та рекреаційних ресурсів «полюсами зростання» 
локального і регіонального значення є курортно-рекреаційні підприємства, діяльності яких 
властивий мультиплікаційний ефект зростання попиту на їх послуги викликає підвищений 
попит на курортне будівництво, продукцію суміжних галузей, послуги транспорту, сервісних 
центрів, комунікацій, індустрії розваг, харчування тощо. Усе це супроводжується 
інвестиційним піднесенням, розширенням зайнятості, зростанням податкових надходжень до 
бюджетів, тобто економічного пожвавлення, яке за умов нерозвиненості курортних 
технологій має сезонну динаміку [1]. 

Завдяки вигідному географічному розташуванню, Закарпаття має великий рекреаційний 
потенціал — 356 санаторно-курортних, туристично-рекреаційних, готельних закладів. 
Далеко за межами області відомі закарпатські коньяки, вина, мінеральні води, продукція 
лісової та деревообробної промисловості, художні вироби з дерева, лози, художня вишивка, 
ткацтво. Край багатий на історичні та архітектурні пам’ятки минувшини, зокрема дерев’яні 
церкви.  

Однак, одним з головних чинників ефективного використання рекреаційних ресурсів є 
наявність в межах туристичних дестинацій розвиненої туристичної інфраструктури, 
особливо  автомобільних доріг. На жаль, сітка автомобільних доріг у центральній частині 
Українських Карпат майже не змінилася з початку 20 століття. Лише Олімпіада 80 змінила 
ще австроугорську мапу карпатських перевалів, коли автодорогу М06 проклали новим 
маршрутом. Цілком зрозуміло, що мережа автошляхів початку минулого століття не може 
обслуговувати потреби громадян і економіки сьогодення. Тому, виникла ідея з’єднання 
наскрізними шляхами цього центрального масиву Українських Карпат і наприкінці 2019 
року було оголошено про старт інфраструктурного проєкту «Малого Карпатського кола». 
Цей масштабний проєкт включили у Президентську програму «Велике Будіництво» на 2021-
2022 рр. Її презентували 22 лютого 2021 року під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. 
Інфраструктура». Це, без перебільшення, історичний проєкт, точка відліку, з якої 
розпочнеться зовсім новий розвиток Карпат. Комфортні європейські дороги з’єднають 
мальовничі туристичні локації найкоротшими шляхами, щонайменше вдвічі збільшать 
трафік туристів, дозволять залучати інвестиції [3]. 

Загалом, реалізація проєкту з’єднає найголовніші туристичні локації трьох областей – 
Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської. Загалом йдеться про відновлення 249 км 
доріг державного значення і 37 штучних споруд. Мета проекту не лише збудувати два нові 
гірські автомобільні перевали, але й облаштувати під’їздні автошляхи. Причому з 
максимальним комфортом для майбутніх мільйонів подорожуючих і мешканців навколишніх 
громад – з хідниками, велодоріжками, новими смугами руху, кільцями безпеки, освітленням і 
відеоспостереженням. Саме за таким стандартом на рівні влад трьох областей домовилися 
про те, що у проєкт «Малого Карпатського кола» буде включено 400 км автодоріг від 
гірської Боберки (Львівщина, кордон з Республікою Польща), через Рожанки до Долини на 
Прикарпатті, і від Болехова через Сукіль на Дубину з виходом на Славське, тоді через 
Верхній Студений на Синевир аж до Яблунівки (Закарпатська область, кордон з Румунією). 
Реалізація проєкту сприятиме розвитку туризму в Карпатському регіоні та надасть суттєві 
переваги для водіїв, туристів, місцевих громад та інвесторів. 

«Мале Карпатське коло», без сумніву, пожвавить туристичні потоки, адже значно 
спростить доступ до локацій. Нові дороги пролягатимуть через мальовничі місцевості, відтак 
буде облаштовано безпечні оглядові майданчики – для туристичних автобусів, блогерів, де 
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можна буде зупинитись і безпечно зробити гарні фото чи селфі, відчути красу Карпат. 
Спільно з місцевою владою буде розроблено маркування туристичних місць та пам’яток, 
через які пролягатимуть нові дороги. «Мале Карпатське коло» унікальне тим, що ініціатива 
цього проєкту належить місцевим громадам. Всі розуміють, що нова дорожня 
інфраструктура перетворить Карпати у дуже привабливий курорт, який буде розвиватись. 
Скажімо, на Закарпатті є чудовий курорт Ізки, але через погані дороги не так багато людей 
його відвідують. І таких прикладів є багато. А розвиток туризму дасть поштовх до створення 
нових робочих місць, нових проєктів і у результаті це збільшуватиме бюджети розвитку 
місцевих громад [5]. 

Отже, Закарпаття мальовничий куточок, що займає особливе місце у розвитку 
рекреаційного комплексу України, який є унікальний за своїми ресурсами і за своїм 
геоекономічним положенням у світі, що робить область привабливою для оздоровлення та 
відпочинку людей і створює пріоритетний розвиток рекреації у Закарпатті. Тут є можливості 
для розвитку термальних та мінеральних курортів, зеленого, еко- та гастротуризму. Також у 
регіоні планують створити потужний гірськолижний кластер. У Закарпатській області є всі 
умови для розвитку виноробства. У цій сфері може бути задіяно близько 5 тис. підприємців. 
З метою популяризації туристичного потенціалу Закарпатської області, постійно 
оновлюється офіційний туристично-інформаційний портал «Вітаємо на Закарпатті». Також, 
виготовлено відеоролики про іміджеві туристичні продукти Закарпаття англійською та 
українською мовами, а саме: «Драйвове Закарпаття», «Історико-архітектурне Закарпаття», 
«Туристична Тячівщина». А реалізація проекту «Мале Карпатське коло» стане рушієм 
розвитку туризму, який об’єднає ключові туристичні родзинки Закарпаття із сусідніми 
Львівською та Івано-Франківською областями і є стратегічно важливим, адже потенційно 
стане рушійною силою у розвитку туризму всього Карпатського регіону. І будучи 
продовженим аж до румунського кордону, «Мале Карпатське коло» відкриє шлях до 
найцікавіших туристичних місць Закарпаття для іноземних мандрівників. 
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Ускладнення соціально-економічних та політичних умов функціонування розвитку 
туризму України та збільшення конкуренції на внутрішньому ринку спонукають суб’єктів 
ринку туристичних послуг до створення й використання засобів індивідуалізації. 
Найбільш ефективним серед них виступає брендинг. Впровадження брендингу, як 
інструменту маркетингу, є  однією з ключових умов розвитку локального ринку 
туристичних послуг за умов сьогодення. Розквіт поняття брендингу туристичної сфери 
припав на другу половину ХХ століття, каталізаторами цього процесу вважається: вихід 
на ринок виробників зі схожими продуктами, посилення конкуренції, зміна смаків та 
уподобань споживачів, зростання рівня задоволення купівельної вигоди споживачами [1].  

Інтенсивне використання бренда на ринку туристичних послуг регіону в кінці XX на 
початку XXI століття пояснюється низкою чинників, насамперед це [2-3]: нематеріальність 
туристичних послуг (виробники, пропонуючи туристичні послуги, не мають змоги 
продемонструвати їхню споживчу цінність, оскільки єдиним джерелом візуалізації є 
можливості інфраструктури туристичних закладів або відгуки та емоції відпочивальників); 
зростання рівня конкуренції на регіональному ринку туристичних послуг, що 
супроводжується переорієнтуванням фокусу суперництва з ціни на якість;  необхідність 
постійно модернізувати на основі інновацій туристичні послуги, що додає для суб’єктам 
туристичної діяльності зайві витрати на комплекс маркетингових комунікацій; застосуванням 
бренда на регіональному ринку туристичних послуг як перспективи, позаяк торгові марки 
туристичних продуктів більш стійкі до змін ринкової кон’юнктури. 

Вагомий внесок у розвиток теоретико-методологічних засад створення та 
використання брендів, управління брендингом та ребрендингом продуктів, послуг, 
торгових марок, підприємств здійснили такі вчені: Д. Аакер, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Грант, Ф. 
Котлер, А. Котляр, М. Портер, Ю.А. Юданов, Р.А. Фатхутдінов, Л. Райс, А. Уіллер та ін. У 
їх працях напрацьовані вагомі теоретичні й практичні положення щодо їх залучення у 
маркетингові стратегії розвитку туристичних підприємств. Над цією проблемою стосовно 
туристичних підприємств працювали й українські дослідники. Серед них Я. Ващук, О. 
Володченко, М. Ігнатенко, Н. Кара, М. Карий, Л. Мармуль, О. Марченко, О. Петрович, І. 
Романюк, В. Яровий та інші науковці. Проте питання брендингу підприємств туризму, 
особливо у зв’язку з необхідністю й додатковими можливостями підвищення їх 
конкурентоспроможності, вимагають подальших розробок. 

Дефініцію «брендинг» можна розглядати як систематичний, виважений комплекс дій, 
що включає планування та запровадження сукупності заходів по формуванню на ринку 
іміджу туристичних послуг, підходів для трансформації марки у бренд з метою створення 
бажаних інтуїтивних уподобань та переваг у споживачів до таких послуг [4]. На 
висококонкурентному ринку сформований бренд туристичної послуги характеризують 
ознаки, що дозволяють оцінити його рівень [5-6]: (1) високий рівень пізнаваності в цільовому 
сегменті; (2) якість пропонованих туристичних послуг на ринку відповідає заявленим ознакам 
бренду і є стабільною протягом тривалого періоду часу; (3) позитивний характер емоцій 
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споживачів, що викликає бренд у цільового сегменту споживачів; (4) стійка політика 
лояльності потенційних клієнтів до бренду туристичних послуг.  

Визначальне завдання стратегії брендингу – формування сильного бренду. Попит на 
туристичні послуги, які просуваються відомими брендами, зростає більш високими 
темпами, порівняно з послугами, що не є брендами. Аналіз наукових праць доводить, 
бренд вважають таким, що розвивається, якщо його вирізняють від 30 до 60% споживачів 
і таким, що потребує розвитку – менш, ніж 30% споживачів[7].  

Питання брендингу туристичних послуг варто досліджувати в комплексі з брендом 
дестинацій. Для споживачів туристичних послуг бренд дестинації – це логотип, марка, 
слоган, інструменти пропаганди, що рівнозначно ідентифікують та диференціюють 
дестинацію [8]. Бренд доносить до споживача інформацію про споживчу вартість 
туристичних продуктів, що асоціюється з дестинацією, дозволяє зосереджувати увагу на 
цікавих сприйняттях при відвідуванні локації. Комплекс цінностей, які отримує споживач, 
виступає джерелом формування бренду дестинацій туристичних послуг регіонального 
ринку [6-8]: 1) функціональні вигоди базуються на характеристиках самої дестинації: 
можливість відпочити, покращити своє здоров’я, отримати високоякісний сервіс, гарне 
харчування та розваги; 2) емоційні вигоди співвідносяться з формуванням позитивного 
ставлення споживача до дестинації: отримати нові враження, яскраві знайомства; 3) 
вигоди, пов’язані із задоволенням самовираження. 

Брендинг дестинації туристичних послуг потребує дієвого використання візуалізації, 
яка трансформується у емоційно-приманливий логотип та віддзеркалює корисність, вплив 
на покращення здоров’я, самопочуття і настрій споживачів. Сила дії візуальної складової 
на поведінку споживача забезпечує створення бренд-капіталу дестинації, що 
характеризується збільшенням рівня привабливості й обізнаності [8].  

За результатами опитування німецьких спеціалістів з маркетингу, проведеного 
Інститутом Соціологічних досліджень і Статистичного Аналізу Forsa, еvent-marketing в 
умовах сьогодення стає однією з невід’ємних складових розвитку торгової марки на ринку 
[9]. Event-маркетинг являє собою організацію проведення спецзаходів, спрямованих на 
реалізацію бренду дестинанції туристичних послуг з залученням своєрідних 
маркетингових інструментів, головною метою якого є формування незабутніх вражень, 
позитивних емоцій та покращення настрою [8]. Структуру маркетингових комунікаційних 
технологій Event-маркетингу формують ATL (At-the-line) – пряма реклама, BTL (Below-
the-line) – непряма реклама та PR (паблік рілейшинз). Основними інструментами впливу 
на купівельну поведінку споживачів є: реклама – 41%; рівень брендованості санаторно-
курортної послуги - 38%; відгуки друзів – 23%; цінова політика – 19%; система знижок – 
23%; інші інструменти – 10% (рис. 1) [9]. 
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Рисунок 1. Питома вага інструментів впливу на купівельну поведінку споживачів 
туристичних послуг в Україні, % [9] 

 
Ефективність управління брендом туристичних послуг регіону зумовлена ступенем 

його дії на лояльність клієнтів. З огляду на сказане, бренди і прихильність до них 
створюються у свідомості споживачів шляхом розбудови позитивних асоціативних 
вражень, емоцій [10]. Вплив бренду на розвиток політики лояльності рекреантів визначено 
на основі рівня залученості їх у процес брендоутворення та ступеня трансформації 
сприйняття визначених брендів оздоровчих послуг, що покладені на методи та моделі. 
Передусім, зосередимось на моделі Л. де Чернатоні, суть якої полягає у створенні матриці 
з двох стовпців (відображення внутрішньої і зовнішньої оцінки бренду) і п’яти рядків 
(мета бренду, організаційна культура, його завдання, суть, впровадження, джерела 
ресурсів організації й просування бренду). 

Аналіз сучасних трендів, котрі відповідають бізнес-умовам регіонального 
середовища, демонструє, що вибір оздоровчих закладів залежить від стану ринку 
туристичних послуг, наявних внутрішніх резервів і впливу зовнішніх умов. Доведено, що 
саме маркетингові інструменти, врахувавши стратегію, умови функціонування, сегменти, 
взаємозв’язок показників та рівнів управління, здатні максимально вплинути на систему 
підвищення активності ринку оздоровчих послуг регіону.  

Для виходу на якісно новий рівень суб’єктам туристичної діяльності щодо 
формування та підтримки високого іміджу туристичних послуг доцільним є [11]:  

– створення інформаційного поля (встановлення та дотримання стабільного, 
комплексного, багатовекторного на усіх ступенях суспільства постачання необхідної 
інформації про туристичні послуги регіону; управління повідомленнями у медіа-засобах 
через постійне відстежування та блокування або нівеліювання суперечливих, некоректних 
та шкідливих інформаційних кампаній;  

– організація взаємовигідного співробітництва з діаспорою для пропагування 
туристичних послуг кожного регіону за межами країни. У такій співпраці держава 
повинна виступити головним менеджером, координатором, промоутером інформаційних 
потоків про санаторно-курортні послуги, а у суперечливих випадках – дипломатичним, 
фінансовим та правовим гарантом;  

– розвиток привабливої інвестиційної політики, що ґрунтується на побудові 
об’єктивно комфортного бізнес-середовища у сфері туризму  в комплексі з дієвою 
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комунікацією наявних потужностей і пропозицій, створення сприятливих умов для 
вільного доступу до потрібної інформації та безперешкодного обміну нею;  

– забезпечення бренд-підходу у підвищенні конкурентоспроможності туристи 
стичної сфери регіону.  

Таким чином, стан розвитку ринку туристичних послуг супроводжується 
активізацією підприємницької діяльності, посиленням конкуренції на вітчизняному та 
зарубіжному ринках, зміною потреб та вподобань туристів. В умовах обмежень 
міжнародних пересувань та видів туризму через пандемію коронавірусу принаймні у 
найближчій перспективі значні шанси у конкурентній боротьбі отримують підприємства 
сільського зеленого туризму. Попит на їх послуги може зацікавити значно більше 
споживачів, ніж було раніше. Тому важливе значення має пропозиція якісних продуктів та 
послуг, які могли б не тільки замінити, але й перевищити зарубіжні аналоги. Для 
досягнення поставленої мети у процесі розробки та здійснення маркетингових стратегій 
підприємств туризму доцільно використовувати інструменти брендингу та ребрендингу 
продуктів і послуг. Адже саме бренди характеризують їх високу якість та підтверджують 
особливу популярність і навіть моду у споживачів. Це також забезпечує гарантовані 
доходи для них.  

Брендинг необхідний також для індивідуалізації діяльності підприємств туризму та 
створення у свідомості клієнтів відповідного образу та прихильності до конкретного 
підприємства, роблячи їх постійними та залучаючи нових. Він допомагає формувати та 
підтримувати імідж, ділову репутацію туристичних підприємств регіону, конкурувати на ринку. 

 В умовах жорсткої внутрішньо- та міжгалузевої конкурентної боротьби, зменшення 
платоспроможного попиту населення конкурентоспроможність підприємств можна 
зберегти й підтримувати та розвивати за рахунок впізнаваності їх бренду. Це означає, що 
одним із найважливіших завдань власників підприємств туризму на перспективу є 
розробка заходів, що змогли б виділити їх бізнесову діяльність та її організацію із 
загальної сукупності суб’єктів господарювання, зайнятих у даній сфері у регіоні їх 
розміщення. Вищезапропоновані положення в сукупності з результатами проведених 
досліджень впливатимуть на розвиток туристичної сфери в регіоні, що є одним з вагомих 
джерел формування місцевих бюджетів, зокрема в умовах децентралізації, та чинником 
покращення регіонального іміджу. 
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У зв’язку з глобалізацією та швидким технологічним прогресом, підприємства та 

компанії конкурують між собою, знаходячись на різних континентах. Тому все більшого 
значення набуває концепція бренду, його впізнаваність серед потенційних користувачів. За 
визначенням Американської асоціації маркетингу, брендинг – це ім’я, термін, знак, символ, 
дизайн або поєднання всього того, що визначає та ідентифікує продукт або відрізняє його від 
тих, що виробляються у конкурентів. У сучасному світі брендинг є важливою складовою 
розвитку не лише окремих підприємств, а й туристичних дестинацій [2]. 

Практика брендингу туристичних дестинацій не нова, хоча інтерес до неї у наш час 
зростає. Увагу науковців ця тема привернула ще більш ніж 20 років тому, коли 
новозеландський професор Юрген Гнот ( автор декількох книг на тему ), thJuergen Gno
туристичного маркетингу, виступив з доповіддю «Брендинг туристичних дестинацій» на 
Американській конференції з маркетингу в 1998 році. У 1999 році журнал маркетингу дозвілля 

льний випуск темі брендингу дестинацій присвятив спеціа(Journal of Vacation Marketing) [8]. 
Отже, точкою відліку розвитку ідей туристичного брендингу можна вважати 90-ті роки 

XX століття. Окрім розроблення бренд-стратегій для країн, міст чи конкретних дестинацій, 
такий кейс почали використовувати і для національних природних парків (НПП), створення 
власного бренду для яких також є важливою складовою розвитку власної діяльності та може 
використовуватись як інструмент привертання уваги відвідувачів до існуючих проблем, 
наприклад, зникнення рідкісних видів тварин та рослин не лише в конкретному парку, але й 
загалом у певному регіоні чи у всьому світі [3]. Слід зауважити, що туризм у НПП створює 
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можливості для отримання прибутку місцевими громадами, особливо тими, що знаходяться у 
межах 60 миль (96 км) від певного НПП. За даними, що були представлені популярними 
платформами з пошуку житла (Booking, Airbnb тощо) більшість відвідувачів зупинялися у 
місцевостях, які оточують національний парк. Громади можуть отримувати прибуток від 
відвідувачів через надання їм житла, відкриття ресторанів, барів, магазинів, надання 
транспортних послуг тощо [7]. 

Значного успіху в сфері брендингу НПП досягла Служба національних парків США. 
Вона була створена урядом Сполучених Штатів для управління всіма національними парками 
країни та іншими природоохоронними територіями ще у 1916 році. За ініціативи Служби було 
запрошено журналістів National Geographic для подорожі національними парками США, які 
згодом випустили спеціальний випуск журналу про національні парки під назвою «The Land of 
the Best» («Країна найкращих»). Випуск був дуже популярним серед громадськості та 
представників влади США [6].  

Служба національних парків США керує 423 окремими природними одиницями, що 
охоплюють понад 35 млн. га у всіх 50 штатах Зокрема, у підпорядкуванні Служби знаходяться 
67 національних парків, 22 заповідники, 18 національних зон відпочинку тощо.  

Завдяки багаторічній праці над власним брендингом, Служба утворила потужну 
спільноту людей, які переймаються проблемами природозаповідних територій, вносять гроші 
до бюджету Служби і допомагають їй у роботі над створенням нових і утриманням старих 
об’єктів, що потребують охорони. За усі роки існування, завдяки роботі з партнерами, Служба 
національних парків США залучила понад 55 млрд. доларів інвестицій для збереження 
історичних пам’яток, внесла більш ніж 85 тисяч об’єктів до Національного реєстру історичних 
місць США, розробила понад 1000 національних рекреаційних стежок. 

Зараз служба працює не тільки над управлінням парками, але й активно використовує 
маркетингові стратегії для залучення більшої кількості туристів у парки, для привернення уваги 
до проблем природоохоронного середовища тощо. Зокрема, у 1951 році Служба створила 
власний логотип у формі наконечника стріли [9]. 

Логотипи парків повинні підкреслювати різноманіття ландшафтів, флори та фауни та 
інші особливості парку, щоб виділяти конкретний НПП на фоні інших. Наприклад, логотип 
Служби національних парків США має вигляд наконечника стріли, що означає історичні та 
археологічні скарби НПП США. У брендбуці Служби також описані фірмові шрифти, які вона 
використовує, кольорова гамма, зображені приклади використання айдентики на візитках, 
одязі, транспорті, тощо. 

23 червня 2021 року було представлено Брендбук Природно-заповідного фонду України 
(ПЗФУ) [1], розроблений креативною агенцією «Happy Design» за участі громадської 
організації «Агенти Змін» та шрифтового дизайнера Кирила Ткачова. Він містить логотип 
природно-заповідного фонду України, логотипи природних і біосферних заповідників та 
національних природних парків, кольорову палітру, приклади використання на одязі, 
транспорті і т.д., а також презентацій. Логотип ПЗФУ містить чотири знаки, які 
характеризують: листяні дерева, хвойні дерева, водойми та ландшафти, знак оклику. Також 
створено сайт ПЗФУ, який містить корисну інформацію про парки та заповідники України, про 
діяльність ПЗФ, статті про природу, тощо [5]. Є три основні цілі даного проекту: цілісний 
візуальний образ, що репрезентує ПЗФ як державну структуру, яка добре працює та виконує 
покладені на неї виклики, довіра до ПЗФ; чітка комунікація правил поведінки, що може бути 
легко поширена та масштабована, єдність стилістики, що викликає довіру та є зрозумілою для 
всіх; зрозуміла та чітка комунікація, що надихає купити квиток, дотримуватись правил 



 

170 

поведінки, розуміти межі заповідника і усвідомлювати культуру поведінки, рівень 
відповідальності та правила безпеки. 

Одним з прикладів вдалого ребрендингу НПП України є Карпатський НПП. Основну 
інформацію про нього можна переглянути на сайті Карпатського НПП [4]. Якщо порівняти 
його з сайтом ПЗФУ, то можна зробити висновок, що інформаційне наповнення обох сайтів є 
схожим, але у випадку Карпатського НПП інформація подається у цікавішому форматі. 
Переглянувши основну сторінку, можна за хвилину ознайомитись з найбільш популярними 
запитаннями, які виникають у туристів. Наприклад, список наявних рослин і тварин у парку, 
місцерозташування на карті та як можна дістатись до нього різними видами транспорту, 
контактні номери телефону адміністрації парку, тощо. Основний логотип – зелений знак з 
чорним надписом. Його можна використовувати не лише на фотографіях, документах чи 
банерах, а й для одягу, посуду чи іншого мерчендайзу. 

Вдалий приклад перенесення власного логотипу на сувенірну продукцію демонструє 
Національний парк Шварцвальд у Німеччині. Компанія Waldwerk вирішила певним чином 
віддати шану своїй батьківщині та створила тематичну серію одягу, сумок та інших аксесуарів з 
тематикою Шварцвальду [10]. У брендбуці ПЗФУ були показані макети використання 
логотипів НПП на сувенірній продукції, але, на жаль, це лише макети і поки що про 
виготовлення схожого мерчендайзу інформації немає. Проте брендбук ПЗФУ є лаконічним, 
стильним та сучасним. Даний проект може стати певним містком для комунікації держави з 
туристами, а беручи до уваги іноземний досвід, створення власного бренду може принести ще й 
додатковий дохід НПП. 

Отже, зараз бренди поступово стають частиною нашого туристичного життя, адже це 
нормальний процес розвитку конкурентного середовища, який серед туристичних дестинацій 
представлений не менше, ніж серед виробників авто чи дизайнерів одягу. НПП є дуже 
популярними туристичними дестинаціями, для яких брендинг стає необхідною умовою 
успішного функціонування. 
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Сучасний туризм є глобальним чинником розвитку цивілізації, однією зі складових 
економіки і соціальної сфери, сприяє розвитку світоглядної функції та духовної культури 
кожної людини. Процеси, що відбуваються у туристичній індустрії світу, позначилися і на 
організації національного туризму в Україні. В умовах глобальної світової кризи, 
спричиненою пандемією COVID-19, відбувається переосмислення підходів до організації 
всіх виробничих процесів на підприємствах різних видів діяльності та галузей. Зростає 
увага до інноваційного підходу у діяльності підприємств, все більшого переведення 
бізнесу до виконання робіт в он-лайн режимі, зменшення часу перебування працівника в 
офісних приміщеннях. 

Україна має надзвичайно вигідне географічне та геополітичне розташування в 
Європі, розвинену транспортну інфраструктуру. Україна у майбутньому повинна стати 
культурним мостом між північчю і півднем Європи, між країнами Європи та Азії, Кавказу. 
Окрім того Україна має великі природні і рекреаційні ресурси, архітектурні та історичні 
цінності на теренах від сходу до заходу, від півночі до півдня.  

Тому необхідно забезпечити повну віддачу від використання цього потенціалу для 
активного відпочинку та оздоровлення. А це можливе лише за умови чіткої організації 
туристичної та рекреаційної діяльності, вливання коштів внутрішніх та зовнішніх 
інвесторів для модернізації існуючого потенціалу та створення нових потенційних місць 
для відвідування туристами. 

На фоні сьогоднішньої кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, можна 
зауважити тенденцію зростання віртуального сектора економіки на тлі скорочення 
реального. І цю тенденцію доцільно використати у сфері розвитку віртуального туризму в 
Україні, який приведе до збільшення внутрішнього туризму по закінченні цієї кризи. 

Концепцію «сталого розвитку» прийнято на Міжнародній конференції з довкілля і 
розвитку (Саміт Землі) в Ріо-де-Жанейро – United Nations Conference on Environment and 
Development (Earth Summit) у 1992 році в рамках програми дій «Порядок  денний на XXI 
століття» («Agenda 21») і цей термін визначався як «розвиток, що задовольняє потреби 
теперішнього часу, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти 
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свої власні потреби» [1]. 
Учасники цієї конференції розглядали навколишнє середовище і соціально-

економічний розвиток як взаємопов'язані і взаємозалежні області. У головному документі, 
прийнятому конференцією, програма дій «Порядок денний на XXI століття» розглядалася 
як програма всесвітнього співробітництва, сталий розвиток було пов'язано з гармонійним 
досягненням таких цілей: 

– в центрі уваги розвитку – людина, які має право на здорове та якісне життя у 
гармонії з природою; 

– право на розвиток має бути реалізовано таким чином, щоб задовольняти потреби в 
розвитку природи та збереженні довкілля для нинішніх і наступних поколінь; 

– охорона довкілля має стати невід’ємною частиною процесу розвитку і не може 
розглядатися окремо від нього; 

– всі держави й народи мають співпрацювати для ліквідації бідності і злиднів; 
– обмеження і відмова від таких моделей виробництва, що не відповідають сталому 

розвитку; 
– проведення відповідної демографічної політики. 
Цілі сталого розвитку, які ще називають «Глобальними цілями», представлені у 

Резолюції А/70/L.1 «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого 
розвитку до 2030 року», прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 18 вересня на 70 сесії 
2015 року [2] – це загальний заклик до дій, спрямованих на ліквідацію бідності, захист 
планети і забезпечення миру та процвітання для всіх людей у світі. 

15 вересня 2017 року відбулась презентація Національної доповіді «Цілі сталого 
розвитку: Україна» [3]. Вона надає бачення орієнтирів досягнення Україною Цілей 
Сталого Розвитку (ЦСР), які були затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 
році. З урахуванням принципу «нікого не залишити осторонь» та з використанням 
широкого кола інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів було розроблено 
національну систему ЦСР (86 завдань національного розвитку та 172 показники для їх 
моніторингу), що забезпечить міцну основу для подальшого планування розвитку України 
та моніторингу стану досягнення ЦСР. Доповідь було підготовлено Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України. 

Після Міжнародної конференції з довкілля і розвитку (Саміт Землі) в Ріо-де-
Жанейро у 1992 р., незважаючи на декларації про досягання рівноважного стану між 
економічним зростанням, соціальною спільнотою та довкіллям, цього так і не відбулося. 
Спроби подолати кризові явища в соціальній, економічній та екологічній сферах робились 
неодноразово. З того часу відбулося декілька фінансово-економічні криз, серед яких: 
економічна криза 1990-1995 років в Україні (зумовлена розірванням старих економічних 
зв'язків з республіками колишнього Радянського Союзу та відповідно становлення нових 
зв'язків з іншими країнами та країнами Європи), Азійська фінансова криза (1997 р. – 2001 
р.), що призвела до зниження світових цін на нафту, визвало економічні кризи у багатьох 
країнах, в тому числі і в Україні; світова фінансово-економічна криза в 2008-2009 роках, 
безпосередньою причиною якої стало різке загострення ситуації на ринку іпотечного 
кредитування житлового будівництва у США. 

Фінансово-економічна криза 2014 року в Україні, що розпочалася із анексії 
Автономної Республіки Крим, військової агресії проти нашої держави, проведення 
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, призвели до 
зменшення в’їзного туризму, негативно відобразилися на внутрішньому і зовнішньому 
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туристичному ринку.  
Глобальна фінансова криза 2019-2020 років, яка була спричинена коронавірусом 

SARS-CoV-2, вразила Китай, а потім поглинула й інші регіони світу. Ця криза є 
найгіршою за наслідками з часів Великої депресії минулого століття  і кризи 2008 року, і 
вона ще триває.  

Втрати у світовому туризмі за даними Всесвітньої туристської організації за перші 
вісім місяців 2020 року склали $730 млрд. Вони у вісім разів перевищують втрати, які 
світовий туризм зазнав під час глобальної економічної кризи 2008-2009 року. За період 
січень – серпень 2020 р. величина прибутку знизилася на 70%. У місяці липень і серпень  
падіння прибутків склало 81% і 79% відповідно. 

Сучасний світовий економічно-фінансовий розвиток характеризується формуванням 
інформаційного (цифрового) простору. Як свого часу великі мандрівники та мореплавці 
своїми подорожами об'єднали різні культури і цивілізації, так і сьогодні інформаційний 
простір зв'язує різні цивілізації, різні культурно-економічні цінності. 

Цифровізація широких і різноманітних сфер як світової так і регіональної економіки 
вплинули й на туристичну сферу. Збільшення швидкості і об'єму мультимедійних потоків 
даних у всьому світі, впровадження нових швидкісних каналів передачі потоків даних 
(оптоволокно, радіоканал, супутниковий, мобільний 4G, а в перспективі і 5G зв'язок) зумовили 
зміни і у веденні туристської діяльності як специфічної культурно-економічної сфери. 

Цифровізація всієї інформації полегшує роботу туристських підприємств, 
виготовлення та продаж турпродукта, на швидкість обробки затребуваних послуг і 
турпродуктів. Цифровізація і відкритий доступ до інформації надають свободу доступу до 
неї реальним і потенційним споживачам туристських послуг у віртуальному просторі, 
дозволяючи вибирати набір туристських продуктів і послуг у затребуваному об'ємі. 

Використання електронних розрахунків за надані послуги і товари пришвидшує 
розвиток різноманітних віртуальних служб надання сервісів, розвитком віртуальних 
онлайн подорожей та віртуальних екскурсій музеями, природними, історичними  та 
архітектурними пам'ятниками.  

Як засвідчив досвід проходження країнами світових криз у період з 90-х років по 
даний час, а особливо це видно у сучасній глобальній кризі, зумовленій пандемією 
коронавірусу SARS-CoV-2, настає спад економічного розвитку країн охоплених кризою. 
Остання криза спричинила спад всієї світової економіки. Найбільше постраждали від цієї 
кризи сфера туризму та супутні їй галузі, як найбільш залежні від кількості як внутрішніх, 
так і зовнішніх туристів.  

Ось ці кризові явища у світовій економіці та поставлені Глобальні цілі у «Порядку 
денному у сфері сталого розвитку до 2030 року» вимагають від України удосконалення 
державної політики у сфері туризму та використання більш ефективних організаційних, 
правових, економічних, інформаційних механізмів розвитку як цілої економіки, так і 
сфери туризму зокрема.  

Україна на сучасному етапі не має можливості конкурувати з державами, що мають 
великий туристичний та інфраструктурний потенціал, безліч відреставрованих 
археологічних знахідок (Греція, Італія, Туреччина, Єгипет та інші), музеї з популярними 
найбільш відвідуваними експозиціями. Для раціонального і ефективного використання 
наявних в Україні туристичних, природних, лікувальних та рекреаційних ресурсів України 
необхідно сформувати відповідні туристично-рекреаційні зони, забезпечивши їх 
відповідною якісною транспортною інфраструктурою, потужним інформаційним 
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супроводженням, в тому числі і у мережі Інтернет. Необхідно забезпечити економіко-
правові механізми для успішного ведення туристичного бізнесу, створення інвестиційних 
механізмів розвитку туристичної інфраструктури, інформаційно-маркетингових заходів з 
формування туристичного іміджу України. 

Для виконання Глобальних цілей і забезпечення сталого розвитку сфери туризму в 
Україні потрібно: 

– забезпечити координуючу роль держави в реалізації національної туристичної 
політики; 

– сконцентрувати ресурси держави на забезпечення розвитку якісної транспортної 
інфраструктури у межах всієї держави для доступу до об'єктів сфери туризму та рекреації; 

– створити інформаційну систему у сфері туризму та рекреацій та інтегрувати її у 
світову інформаційну туристичну мережу; 

– удосконалити законодавство з питань регулювання відносин у сфері туризму та 
рекреацій; 

– сприяти розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері 
туризму та рекреацій; 

– привести у відповідність національні стандарти у сфері туризму та рекреацій 
згідно міжнародних стандартів; 

– інтенсивніше проводити популяризацію України та просування якісних 
національних туристичних продуктів у світовому інформаційному просторі; 

– цілеспрямовано розвивати всі наявні туристичні та рекреаційні  території із 
залученням власних та іноземних інвесторів. 

Відповідно до викликів сучасності у вересні 2020 року до Верховної ради України 
подано проект «Закону про внесення змін до Закону України «Про туризм» та деяких 
інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму», і який 29 квітня 2021 
р. прийнято за основу у першому читанні [4]. 
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Навігація в сенсі орієнтування на місцевості – це структурований набір рішень, які 

дозволяють дістатись пункту призначення, допомагають ідентифікувати власне 
місцеположення відносно сторін горизонту та навколишніх об’єктів, зрозуміти 
розташування елементів місцевості і визначити потрібний напрямок руху та вміти 
витримувати його за допомогою спеціальних пристроїв та приладів, карт, а якщо їх нема - 
за допомогою різноманітних природних орієнтирів та предметів. 

Найпоширеніші способи орієнтування на місцевості – це орієнтування за небесними 
світилами, місцевими предметами, природними явищами; за компасом та картою, або за 
допомогою сучасних навігаційних пристроїв, дороговказів, туристичних вказівників тощо. 

Отже за способами орієнтування на місцевості можна виділити наступні види 
навігації: 

– Навігація за зовнішніми об’єктами і природними явищами. 
Це найдавніша форма навігації. Вона базується на спостереженнях і описах. 

Наприклад, древні мореплавці використовували для орієнтування рух зірок та інших 
небесних світил, погоду, наземні орієнтири та берегову лінію. Цей тип навігації ще 
називають полінезійською.  

Для орієнтування за місцевими предметами використовують природні або штучні 
предмети-орієнтири: точкові (наприклад, окремі вершини, домінантні споруди, вежі), 
лінійні (річки, канали, шляхи сполучення, яри та урвища, берегова лінія) та площинні 
(озера, болота, лісові галявини, населені пункти, тощо). Крім того сторони горизонту 
можна визначити за ознаками пов’язаними з канонами будівництва культових споруд, 
наприклад вівтар православних церков завжди звернений на схід, костелів – на захід. 
Щодо природних орієнтирів, то до прикладу весною північ і південь можна визначити за 
схилами горбів та ярів – на південному схилі сніг тане раніше ніж на північному. 

До навігації, яка має описовий характер можна віднести перші дорожні путівники. 
Для цілей туристичної навігації ще від часів античності мандрівники складали путівники, 
де описували місцевість і цікаві на їх погляд місця. Перші туристичні путівники в Європі 
з’явились у VIII ст., коли почався період паломництва франкських вельмож до Палестини 
та інших країн Близького Сходу. Один з найдавніших описів таких подорожей, що дійшов 
до наших днів, датується XII ст. Це «Подорож Ігумена Даниїла по Святій землі». 
Поступово від описів відбувається перехід до карт. Отже наступний вид навігації це: 

– Навігація за допомогою карт. 
Перша карта пілігримів до Риму нюрнбергського картографа Ерхарда Етслауба 

датована 1500 p. У XVI ст. з'являються дорожні атласи портативного формату з 
відображенням основних торговельних шляхів, карти та атласи міст з їх перспективним 
зображенням. Найвідомішим серед них є 6-томне видання кельнського теолога Георга 
Брауна, відоме як «Міста з одного світу» (1572-1618 рр.). Воно включало близько 500 
планово-перспективних панорам міст світу, а також зображення окремих курйозних 
природних пам'яток, що вабили допитливих мандрівників. Для атласу «Опис відомих міст 
світу» призначалася гравюра A. Гогенберга, що відображає панораму Львова.  
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Автором першого атласу, який кваліфікується як туристичний, став французький 
негоціант Жан Шарден. У другій половині XVII ст. він здійснив три подорожі до країн Сходу. 
де зібрав цінний історичний, етнографічний, лінгвістичний науковий матеріал. Картографічним 
набутком атласу були панорамні плани міст та високохудожнім зображенням історико - 
архітектурних пам'яток – храмів, палаців, башт, гробниць, давніх руїн.  

Перші топографічні карти з’явились у XVIII ст., коли почали виконувати знімання 
рельєфу земної поверхні. Саме ці карти є найдетальнішими і найточнішими, вони є 
основою для загально географічних карт, які в свою чергу виступають основою для 
створення туристичних карт і схем. Сьогодні для складання туристичних карт також 
використовують архітектурні плани міст і космічні знімки. Як аналогом паперових карт в 
сучасному світі все частіше користуються цифровими або, як їх ще називають, 
електронними картами.  

Ще один вид карт – це вуличні карти на навігаційних стендах. На відміну від 
географічних чи топографічних карт ці карти не зорієнтовані на північ, а відносно глядача 
і навколишніх орієнтирів. 

Для морських подорожей починаючи з ХІV ст. використовували спеціальні 
навігаційні морські карти – портулани. Головною особливістю цих карт є лінія узбережжя 
з вказаними навігаційними небезпеками (скелі, підводні камені, мілини). На картах 
показані берега морів і острови, що знаходяться в цих морях, з боку узбережжя написані 
назви географічних об’єктів. Для портуланів характерні так звані лінії румбів і власний 
лінійний масштаб. Карта зазвичай не орієнтована за сторонами світу.  

Для створення карт в різні епохи використовували різні методи, прилади і 
технології, головне завдання яких полягало у визначенні координат характерних точок 
місцевості і зображення цих точок на карті за допомогою системи умовних позначень. 
Отже до навігації можна також віднести прилади та засоби призначені для визначення 
положення об’єкту в просторі, вимірювання напрямку та відстані, шляхи вибору та 
відображення маршруту на карті, обчислення оптимального шляху руху, визначення 
швидкості, висоти, тощо. Новітній і сучасний етап у розвитку навігації пов'язаний з 
використанням різних приладів для визначення власного положення (координат) і 
орієнтування за сторонами горизонту. 

– Навігація за допомогою приладів. 
Сюди в першу чергу можна віднести такі давні прилади як компас і астролябія. В 

китайському трактаті IV ст. до н.е. знаходимо першу писемну згадку про пристрій, який 
дозволяє визначити напрям на північ. Магнітний компас використовували народи 
Середземномор’я ще в античні часи, про що свідчать розповіді істориків. Винахідником 
компаса-бусолі, за допомогою якого можна визначати магнітні азимути, вважають 
італійського лоцмана Флавіо Джоя (XIII ст.). В цей же час в морській навігації 
використовують астролябію, яка була відома ще з часів стародавньої Греції. Астролябія 
дозволяє орієнтуватися на місцевості і знаходити необхідні напрямки, визначати час, 
географічну широту, вимірюючи висоту Сонця опівдні та спостерігаючи за зорями. У 1730 
р. англійський математик Джон Хедлі винайшов секстант. Це прилад використовують для 
вимірювання широти і довготи точки спостереження. Донині на кораблях завжди 
знаходиться кілька секстантів для вимірювання координат як альтернатива сучасним 
навігаційним системам. 

З появою кутомірного інструменту – теодоліту значно підвищилась точність 
геодезичних вимірювань, які дозволяють визначати координати точок на земній поверхні. 
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Теодоліт використовують для знімання місцевості, за результатами якого створюють 
карти. Перший теодоліт був сконструйований англійським механіком Джоном Сіссоном у 
1730 р. З того часу геодезична техніка для наземного знімання постійно вдосконалюється. 
У 70-х роках ХХ ст. з'являється перший прототип електронного тахеометра, а з 1980-х для 
розв’язку геодезичних задач почали застосовувати лазерне сканування – технологію, що 
дозволяє створити цифрову модель об'єкта і представляє її набором точок з просторовими 
координатами. 

У другій половині XIX ст. починається ера аерофознімання. Гаспар Турнашон (Надар) – 
відомий французький фотограф, журналіст, військовий офіцер – запропонував ідею 
фотографування Землі з повітряної кулі для картографування та спостереження за територією. 
Аерофотознімання є поширеним способом отримання інформації про місцевість. Сьогодні для 
цього використовують цифрові фотокамери, безпілотні літальні апарати, розвивається знімання 
радіо променем для фотографування крізь хмари, туман і вночі.  

Історія дистанційного зондування Землі бере свій початок у 1946 р., коли камерою, 
встановленою на борту ракети V-2, було отримано перший космічний знімок Землі. У 
1959 р. американський супутник Explorer-6 зробив перший супутниковий знімок Землі. 
Запуск першого штучного супутника Землі у 1957 році наштовхнув вчених на думку, що 
такі супутники Землі можуть стати корисними в навігації. Реалізована ця ідея була у 1973 
р. як програма Navstar-GPS. Перший тестовий супутник був виведений на земну орбіту у 
1974 р., а останній з усіх 24 супутників, необхідних для повного покриття земної поверхні, 
– в 1993 р. Спочатку система GPS розроблялася як військовий проект, але після 1983 р. її 
почали використовувати для цивільних цілей.  

Навігаційна система – це комплексна електронна система, що складається із 
сукупності наземного і космічного сегменту, призначена для визначення місця 
розташування (координат, висоти), часу, параметрів руху (швидкості і напряму руху.) для 
наземних, водних і повітряних об'єктів [1]. 

На даний час окрім американської GPS існують інші супутникові навігаційні 
системи – це російська ГЛОНАСС (перший радянський супутник цієї системи був 
запущений в 1982 р.), супутникова система навігації Європейського Союзу та 
Європейського космічного агентства Galileo (діє з 2016 р.), японська регіональна 
супутникова система QZSS, призначена для обслуговування споживачів в 
Тихоокеанському-Азіатському регіоні (діє з 2010 р.), IRNSS (NavIC) індійська регіональна 
навігаційна система та китайська навігаційна система Beidou (діє з 2003 р.). Сьогодні 
США і Японія також розробляють позиціонування локального типу без застосування 
космічних об'єктів. 

Щодо наземного сегменту, то всі навігатори, як прилади, які отримують сигнали від 
глобальної системи позиціонування і визначають своє поточне місцеположення на Землі 
діляться на два основні типи – кодові (побутові) і фазові (професійні).  

Професійні GPS-прилади характеризуються високою якістю виготовлення складових 
частин, особливо антен, програмним забезпеченням, що підтримуються режимами роботи, 
двома робочими частотами, алгоритмами зменшення впливу іоносфери, тощо. Вони 
використовуються в основному для цілей геодезії і картографії, у військовій справі, а 
також для морської і транспортної навігації.  

Побутові підрозділяються на три основні групи: 1 – портативні (туристичні, 
транспортні, спортивні); 2 – вбудовані як функціональний елемент в інші прилади (у 
мобільні телефони, фотоапарати, тощо); 3 – GW-трекери і GW-логери (пристрої, які 
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здійснюють запис і передачу координат на серверний центр і використовувані для 
супутникового моніторингу автомобілів, людей, інших об'єктів) [2]. 

За методами визначення положення об’єктів в просторі навігацію можна 
класифікувати на: 

– візуальну – базується на спостереженнях та описах і не передбачає застосування 
будь-яких приладів; 

– напів інструментальну – використовує вже готові картографічні матеріали, 
найпростіші прилади і засоби для орієнтування в просторі; 

– геодезичну – для визначення координат точок земної поверхні використовує 
геодезичні прилади і методи; 

– астрономо-геодезичну – широту і довготу точок на земній поверхні визначають 
геодезичними методами ведучи спостереження за небесними світилами, такими як Сонце, 
Полярна зірка чи інші яскраві зірки; 

– астрономічну, яка ґрунтується на використанні радіовипромінювання або 
світлового випромінювання небесних світил;  

– інерційну – метод визначення параметрів руху й координат об'єкта, що не потребує 
зовнішніх орієнтирів або сигналів;  

– астроінерційну – комбінує засоби інерційної та астрономічної системи навігації;  
– радіонавігацію — використовує радіотехнічні засоби та пристрої; 
– супутникову – для визначення місцезнаходження й напрямку руху застосовує GPS 

метод; 
– квантовий компас – децентралізована система навігації розроблена у 2019 році, яка 

точно визначає поточне положення об'єкта використовуючи дані про швидкість та напрям 
його руху [3]; 

– спеціальну (інформаційну, підземну, біонавігацію тощо). 
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Winegrowing is a centuries-old cultivation system that has significantly influenced 
landscapes, their natural features and the culture and identity of the respective population [8; 20; 
4; 9; 25; 28]. Winegrowers are the central acteurs of this process. In the case of European 
countries, they are often responsible for the whole production cycle, from the growing of grapes 
up to the final beverage. But they are far more than just farmers. They significantly affect 
regional culture and lifestyle and therefore shape the winegrowing regions’ identity and cultural 
heritage. This also includes cultural landscapes that have developed from winegrowing and are 
considered to be of particular aesthetic value. This article gives a brief overview of the 
multifunctional role of winegrowers in the development of such landscapes and its relation to 
tourism promotion. 

The global relevance of winegrowing. The cultivation of grapevines covers 7.4 million 
hectares of the world’s total area. Each year, the harvest volume is around 78 million tons of grapes, 
of which 57% are used for wine production [26]. In Europe, winegrowing is widely spread, 
particularly in traditional winegrowing countries such as France, but also in countries such as 
Georgia or Armenia that have a particularly long history in growing wine. In addition, New World 
wine countries such as the United States, Australia, New Zealand, South Africa, Chile or even China 
are planting more and more vines and are becoming increasingly relevant [11]. 

How winegrowing affects landscapes. Winegrowing is a centuries old cultivation system [28]. 
In large parts of Europe, the Romans introduced wine growing to regions where climatic conditions 
allowed this type of agriculture. These narrow climate restrictions lead to a long tradition of use over 
the last centuries. Hence, today’s wine regions are characterized by old cultural landscapes with 
special spatial characteristics that greatly differ from other man-influenced landscapes. Most of them 
are seen as unique with a high aesthetic value [21; 18]. Nevertheless, they are exposed to 
considerable changes: the spatial extent of winegrowing areas has decreased for decades, especially 
on sites with little economic benefit or through the expansion of settlement areas. Also, they undergo 
a structural change due to new cultivation methods or administrative regulations [13]. In addition, 
climate change leads to new challenges in winegrowing, which  requires adaptations to this 
cultivation method and thus to the affected landscapes. 

The touristic value of winegrowing. Due to their spatial features, many winegrowing 
regions show a high touristic value; some of them developed to touristic hotspots. Today, great 
efforts are being made by regional developers and governments to exploit the economic potential 
of these regions. This not only applies to countries in Europe such as France, Spain, Italy or 
Germany. Especially New World countries such as New Zealand or Australia set great 
expectations in the tourism achievements of these areas and put wine tourism in their respective 
national tourism strategies [1]. 
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Not all tourists in winegrowing areas can be called wine tourists. Usually, tourists primarily 
visit winegrowing areas to experience the unique landscape [17]. For wine tourists, landscape and its 
scenery is also an important factor for coming to winegrowing regions, but the product of wine is in 
the center of their interest. In addition, the culinary aspect plays a higher role in the travel motivation 
of wine tourists. This is why they are willing to spend more money on gastronomic features to have 
the experience they are looking for. Wine tourists want to experience vineyards, wineries, wine 
festivals as well as wine shows or wine tastings [17; 10; 23]. 

For many wine regions, tourism developed into an important economic factor that has to be 
maintained and furthered. To reach these goals, great efforts are being made to keep the 
attractiveness of these regions for wine tourists and non-wine-tourists. In this, an important 
component is the preservation of the respective cultural landscapes and the traditions associated with 
viticulture, because they are important factors for tourists to come visit these regions [7; 27]. 

Ecosystem services provided by winegrowing. Ecosystem services characterize and assess 
the consequences of change on our ecosystems, both natural and human-made ecosystems such 
as cities, farmland or forests [24]. They describe the multiple interactions between ecosystems 
and human well-being, e.g. services provided by nature and used by humans [15]. The concept of 
ecosystem services thus provides an important link between the functioning of ecosystems and 
their role and value to society [14]. 

To date, the concept of ecosystem services has not been widely used in viticulture research, 
although there have been studies on individual services that have not been addressed in the 
context of the typically formulated nomenclature of ecosystem services [31]. Cultural landscapes 
shaped by viticulture are pivotal for tourism benefits, because of its specific landscape scenery, 
characterized by vineyards, wineries and other destinations related to winegrowing 
infrastructures such as wine bars (vinotheque), wine adventure paths and/or guided tours by 
winegrowers [3]. 

Winegrowing cultural landscapes promote the delivery of cultural ecosystem services, such 
as spiritual, religious, aesthetic and cultural heritage values, human health and well-being, 
recreation, and tourism as non-material benefits that people obtain from such agricultural-based 
ecosystems [24]. However, many of these services can only be provided if people visit wine 
growing regions through tourism opportunities [29] and cultural ecosystem services and 
psychological well-being play an important role in tourist motivation and satisfaction [30]. 

Theoretical framework development. Winegrowing is often seen as an extremely important 
contributor to rural regional development [16], in particular through maintaining rural lifestyle. 
But as an industrial process, winegrowing uses resources and produces waste [5]. So, it is 
important that “wine organizations are able to tangibly demonstrate their commitment to 
environmental sustainability and preserving the local landscape” [12, p. 6] taking community 
interests into account as well [1; 22; 6]. Mostly, small winegrowers are struggling to be as 
competitive as large growers in their production, often reducing costs by cutting out practices 
that ensure wine health and by progressively decreasing grape quality. A way out of this 
situation can be a partnership with tourism enterprises (tour operators, accommodation providers, 
etc.) that contributes to the development of tourism in the winegrowing region – not just wine 
tourism but also related activities such as cultural tourism. Many wineries realize that their 
production levels are too small to entertain movement into the mass export market and have 
strategically entered into the tourism market [19]. An important role for tourism development 
belongs to the local landscapes since it is often one of the main motivating factors to visit a 
destination and it provides not only grapes, but also a variety of cultural ecosystem services to 
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people living among or visiting them [31]. In turn, tourism with proper planning and 
management may contribute in different ways to the preservation of landscapes. It requires 
tourism development being integrated into the overall development plan of local areas and a joint 
action by government, entrepreneurs and the local community in order to enable alternatives that 
contribute to the appreciation and preservation of landscape. 

Winegrowers play a key role in the tourism development of wine regions, mainly due to 
the сonservation of traditional landscapes that attract tourists and provide cultural ecosystems 
services. Also, they sustain regional identity and traditions. Through cooperation with local 
authorities and tourism enterprises, winegrowers effectively participate in developing tourism, 
which ultimately creates positive effects not only for them, but for the entire region in which 
they are located. The theoretical concept based on the model of wine region life cycle 
demonstrates the possible benefits for winegrowers who position themselves as landscape 
conservers. There are, however, no clear insights of winegrowers functioning as landscape 
conservers or their awareness of the importance of local landscape preservation. In further 
research, it would be appropriate to develop such criteria, in particular, based on the ecosystem 
services approach. It is worth noting that the effectiveness of this model depends on many 
external factors (political, economic, social, technological, environmental, etc.), which need to 
be analyzed at each of the winegrowers’ tasks 
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У 2020 році на фоні пандемії COVID-19 у світі зросла кількість людей, які 

постраждали від голоду. Виходячи з чисельності населення, враховуючи додаткову 
статистичну невизначеність, у 2020 році кількість голодуючих у світі людей зросла до 811  
мільйонів осіб (у 2019 році було 720 мільйонів). Кожна третя людина не мала доступу до 
достатньої кількості харчів. Порівняно з 2019 роком, у 2020 році від голоду постраждало 
на 46 мільйонів людей більше в Африці, майже на 57 мільйонів в Азії та приблизно на 14 
мільйонів у Латинській Америці та Карибському басейні. Приблизно кожна п’ята людина 
(21%  населення) зіткнулася з голодом в Африці; 9,1 % – в Латинській Америці та 
Карибському басейні; 9,0 % – в Азії. Крім цього значна частина населення у світі досі 
споживає настільки мало продуктів харчування, що цього недостатньо для задоволення 
навіть їхньої природної потреби. Кількість людей, що недоїдають зросла приблизно до 9, 9 
%. 2,3 млрд людей у світі не мають можливості купити достатньо їжі. Через недоїдання 
щороку передчасно помирає близько 50 млн осіб. Це положення може перерости в гостру 
нестачу продовольства у будь-який момент. У складній ситуації опинились бідні соціальні 
прошарки середньо- й навіть високо-розвинутих груп країн. [1]. У США на їжу 
витрачаються мільярди доларів, при цьому 40% їжі потім викидається. Найбільше вражає 
те, що в цій країні й досі існує проблема голоду: згідно з останнім звітом Міністерства 
сільського господарства США про продовольчу безпеку, у 2020 році на території Штатів 
понад 38 млн людей відчули що таке голод. А через наслідки загальносвітової пандемії в 
цьому списку можуть опинитися понад 42 млн американців, зокрема 13 млн дітей [2].  

Разом з тим багато продуктів викидається на сміття. Близько 14 відсотків виробленої 
їжі втрачається між збиранням врожаю та роздрібною торгівлею. Значні кількості також 
витрачаються в самій роздрібній торгівлі та на рівні споживання. 17 відсотків (1,3 
мільярдів тон) загального світового виробництва харчових продуктів витрачається 
даремно. 11 відсотків – у домашніх господарствах, 5 відсотків – у сфері громадського 
харчування та 2 відсотки – в роздрібній торгівлі) [3].  

Сектор HoReCa також є одним з потужних продуцентів харчових відходів. Більшість 
ресторанів, готелів, кафе та підприємств харчової промисловості мають тенденцію до 
надмірної підготовки виробництва продуктів, оскільки це вигідніше з економічної точки 
зору та позитивно впливає на рівень обслуговування. Щоб не було затримки з 
приготуванням страви наявні у великій кількості. Деякі менеджери сектору вважають, що 
виробництво їжі великими партіями мінімізує витрати, але насправді це призводить до 
збільшення кількості відходів порівняно з приготуванням на замовлення або 
виготовленням малих партій. Надмірні обсяги торгівлі харчовими товарами та продуктами 
в роздрібних центрах, на гуртовнях та у супермаркетах часто призводять до втрати 
продуктів, оскільки увага споживача розсіюється на величезному асортименті і значна 
частина товарів не продається.  
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Аналітики ООН зауважують: якщо раніше проблема харчових відходів була 
актуальнішою для розвинутих країн, то тепер це стало проблемою всього світу. Таке 
марнотратство оцінюється для світової економіки в понад 1 трлн $ збитків щороку [2]. 
Втрачена їжа становить 38 відсотків від загального споживання енергії в глобальній 
продовольчій системі [1]. Це одна з найсерйозніших проблем сучасності, масштаби та 
наслідки якої досі приховані від споживачів.  

Фрукти, овочі, коренеплоди та картопля мають найвищі показники втрат з-поміж 
їстівних плодів. За оцінками ФАО, з 1 кг викинутої їжі виділяється 2 кг викиду 
вуглекислого газу (CO2), що посилює глобальний парниковий ефект. Загалом, на органічні 
відходи припадає 8–10% викидів парникових газів. Харчові відходи сприяють надмірному 
споживанню прісних вод та викопного палива, що разом з викидами метану, що 
виділяється від розкладання продуктів харчування сприяє глобальній зміні клімату. Слід 
також зауважити, що на виробництво продуктів харчування витрачається значна кількість 
ресурсів. Згідно з дослідженнями, на вироблену, але не спожиту їжу припадає приблизно 
1,4 млрд га землі, що становить майже 1/3 сільськогосподарських угідь планети. Харчові 
втрати на глобальному рівні впливають і на збіднення біорізноманіття. Щоб максимально 
збільшити обсяги продукції сільського господарства, розорюються додаткові площі, що 
призводить до зникнення численних видів рослинного та тваринного світу. Масове 
вирощування худоби на м’ясо та використання пестицидів у рослинництві зумовлює 
азотне, фосфорне та хімічне забруднення в річках та прибережних водах, тим самим, 
впливаючи на стан флори і фауни. Якщо 30% продовольства стає відходами, 30% прісної 
води стає скидами. За оцінками науковців, 1 кг викинутої яловичини – це втрата 50000 л 
води, а 1 склянка вилитого молока – 1000 л води [3].  

ООН закликає країни взяти на себе зобов’язання щодо боротьби з відходами й до 
2030 року скоротити їх удвічі. Запобігти негативу від безвідповідального ставлення до їжі 
та допомогти уникнути загрози голоду має ціла низка світових ініціатив. До них, зокрема, 
належить створення мереж банків харчових продуктів. 

Для вирішення соціальних та екологічних проблем, що запобігають утворенню 
харчових відходів створюються продовольчі банки. Нині у світі діють три найбільші 
мережі продовольчих банків: Global Food Banking Network (GFN) у Канаді, Австралії, 
країнах Південної Америки, Південної Африки та Азії [4]; Feeding America у США [5] і 
Європейська федерація продовольчих банків у 24 країнах Європи [6]. Щороку тисячі тон 
їжі вони розподіляють між мільйонами потребуючих людей.  

У багатьох країнах Європейського Союзу законодавство зобов’язує супермаркети 
віддавати продукти харчування на межі терміну їхньої придатності до продовольчих 
банків або благодійних організацій. 

Завдяки просвітницькій діяльності ООН, ФАО, продовольчих банків та різних 
громадських організацій та волонтерів суспільний рух, що пропагує відповідальне споживання 
та запобігання утворенню харчових відходів посилюється. У багатьох країнах світу набирають 
обертів фудсейвінг та фудшерінг. Фудсейвінг – це соціально-екологічний рух, що рятує 
придатну до вживання їжу. Наприклад, ресторани в кінці дня готові страви, що 
залишились, продають зі значною знижкою або віддають фудсейверам –  волонтерам, які 
збирають і розвозять продукти потребуючим людям.  

Фудшерінг (від англійського food – їжа і share – ділитись) – це практика розподілу 
продуктів харчування. Його використовують люди різного достатку та статусу: хтось 
закупив у магазині занадто багато харчів, хтось їде у відпустку; у готелі після сніданку 
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залишаються недоїдені нарізки, випічка та інші продукти, які вилучили з вакуумної 
упаковки та за законом їх слід викинути т. і. Взяти додому продукти може будь-хто, 
головне правило: бери стільки, скільки тобі потрібно, але не більше.  

З метою скорочення кількості харчових відходів шляхом придбання за зниженими 
цінами продуктів та страв, у яких спливає термін придатності у 2016 році була створений 
застосунок Too Good To Go («Надто хороший, щоб викидати»). Ініціатива покликана 
підкорити весь цивілізований світ З моменту створення його вже завантажили понад 22 
млн людей. Ініціативу підтримали магазини та ресторанні заклади в Німеччині, Великій 
Британії, Франції, Італії, Австрії, Іспанії, Нідерландах Бельгії,, Данії, Швеції, Норвегії, 
Португалії, Польщі [7].  

29 вересня 2019 року ООН офіційно започаткувала Міжнародний день обізнаності 
про втрату їжі та харчові відходи. Для того, щоб підвищити обізнаність людей про 
кількість продуктів, які потрапляють до смітника, і для боротьби з харчовими відходами 
Навіть був запущений загальносвітовий флешмоб #StopTheWaste («Зупинити відходи»). 

Академія електронного навчання ФАО пропонує курс про індекс втрат їжі, який 
допоможе країнам скоротити втрати продовольства по ланцюгах виробництва та поставок. 
Уроки охоплюють індекс та його компоненти, а також стратегії та рекомендації щодо збору, 
інтеграції та моделювання необхідних даних із різних джерел [8]. 

За офіційними даними, українці щороку викидають на сміття продуктів придатних 
до споживання на суму в понад 6 млрд грн. За статистикою Організації Об’єднаних Націй, 
у середньому кожен житель України відправляє до смітника 250-300 кг твердих побутових 
відходів на рік. При цьому до 60% цього обсягу становлять органічні відходи, зокрема й 
продукти харчування, близько половини з яких є придатними до споживання [3]. 

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) занепокоєна 
ставленням до відходів в Україні, зокрема, відсутністю практики сортування сміття та 
тим, що відходи вивозяться на відкриті та часто недозволені звалища. Україна є одним із 
лідерів серед європейських країн за кількістю сміттєзвалищ, які більш ніж наполовину 
заповнені органічними відходами. Експерти організації вважають, що це питання вимагає 
термінової уваги. Вони нагадали про Національну стратегію управління відходами до 
2030 року, раніше ухвалену в Україні, яка визначає послідовний перехід від утилізації 
відходів на відкритих полігонах до інтегрованої системи поводження з відходами, що 
включає сортування, переробку та захоронення на санітарних полігонах відповідно до 
правил, що діють у Європі. Навесні ФАО запустила пілотний проєкт, спрямований на 
скорочення харчових відходів у Києві та Львові. У партнерстві з Всеукраїнською 
екологічною лігою експерти ФАО вивчили практику поводження з твердими побутовими 
відходами (ТПВ) у цих двох містах, а також оцінили об'єми та причини втрат продуктів 
харчування, включаючи псування в роздрібній торгівлі, готельно-ресторанному бізнесі та 
домогосподарствах. Згідно з отриманими даними, частка продуктів харчування становила 
від 20 до 55% твердих побутових відходів [3].  

На основі зібраних даних встановлено, що однією з причин, які заважають 
споживачам зменшувати кількість харчових відходів, є відсутність локальних станцій з 
їхньої переробки чи утилізації. Крім того, значна частина населення України не 
замислюється над наслідками надмірного споживання та не володіє достатніми знаннями 
у сфері поводження з відходами. ФАО та Всеукраїнська екологічна підготували 
рекомендації для уряду України, місцевої влади та неурядових організацій щодо розвитку 
системи поводження з відходами. Також значна увага була приділена просвітницькій 

https://toogoodtogo.org/en
https://www.un.org/en/observances/end-food-waste-day
https://www.un.org/en/observances/end-food-waste-day
https://elearning.fao.org/
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діяльності. Зокрема, була розроблена програма «Їж з ближнім», метою якої є збереження 
та перерозподіл їжі; підготовлена серія посібників для дітей під назвою «Роби добро: 
врятуй їжу!».  

Відсутність ефективних заходів, спрямованих на запобігання втратам, утворення та 
утилізацію харчових відходів гальмує розвиток національної економіки, суперечить 
принципам сталого розвитку.  

Щоб перешкодити формуванню харчових відходів на рівнях сільського 
господарства, виробництва продуктів, при організації послуг харчування слід приділити 
цьому якомога більше уваги на законодавчому рівні.  

Системний підхід до законодавчої складової з урахуванням всіх етапів утворення 
продуктів харчування – від поля та ферми до споживача, впровадження ресурсоощадних 
технологій у процесах виробництва дозволить Україні досягнути високого рівня 
продовольчої безпеки та зменшити негативний вплив на довкілля.  

Скорочення обсягів харчових відходів на душу населення удвічі, на рівні роздрібної 
торгівлі та закладів харчування, має важливе значення для створення ефективнішого 
виробництва та стійких ланцюгів постачання. Це сприятиме досягненню продовольчої 
безпеки та переходу до ресурсоефективної економіки. 
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Розвиток туризму на певній території дозволяє активізувати ділову активність у 

багатьох суміжних галузях чим повинні активно користатись представники місцевих 
органів влади і територіальних громад представники місцевого бізнесу, і активізувати 
заходи промоції наявних природних, історичних культурних туристичних ресурсів. Для 
цього повинен використовуватись весь сучасний інструментарій промоції: виставки, 
ярмарки, місцева преса, можливості соціальних мереж, Інтернет. Дієвим засобом 
просування наявних туристичних ресурсів можуть слугувати конкурси інвестиційних 
проектів пов’язаних з використанням ресурсів територіальних громад, заповідних зон. 

При вирішенні практичних питань розроблення інвестиційного проекту 
перспективного туристичного продукту певної території, особлива увага повинна 
приділятись наступним питанням: 

– який кінцевий туристичний продукт, чи продукти ми хочемо отримати?  
– хто буде власником, співвласником туристичного продукту? 
– які природні, ландшафтні, історико-культурні, інфраструктурні ресурси, і в якому 

обсязі потрібно задіяти для формування туристичного продукту?  
– хто є власником, відповідальним розпорядником наявних туристичних ресурсів і 

на яких умовах вони можуть бути залучені? 
– вибрати з числа існуючих або сформувати іншу методику оцінювання обсягів 

задіяних ресурсів, на наш погляд найбільш зрозумілою є вартісна оцінка; 
– оцінити перспективну пропускну здатність доступу до туристичного об’єкта.  
При співставленні загальної вартості реалізації проекту і його пропускної здатності 

визначається допустима прийнятна ціна туристичного продукту, яка повинна бути 
погоджена з іншими учасниками господарських відносин – споживачем. При формуванні 
нових туристичних продуктів, і при розширенні існуючих, особливу увагу потрібно 
звертати на техногенне і екологічне навантаження природного і історико-культурного 
середовища територій. На сьогодні при формуванні туристичних продуктів потрібно 
зважати на основні сучасні виклики розвитку туризму. 

Як у минулому 2021 так і в 2022 році з огляду на те, що не всі країни можуть 
анонсувати відкриття своїх кордонів для туристів і гарантувати сприятливу 
епідеміологічну ситуацію, набагато більшу популярність набирає місцевий туризм. Але 
при цьому з’являються нові тренди. 

– Кілька локацій за одну подорож 
При цьому, зазвичай це не тривала поїздка. За вихідні або кілька днів туристи 

прагнуть відвідати кілька сусідніх областей, районів або не затримуватися довго в одному 
місті та поїздити по країні в пошуках цікавих місць. 

– Повільний туризм 
Встигнути за вихідні чи відпутку швидко пробігтися й поверхнево оглянути 

максимальну кількість знаменитих туристичних місць та пам’яток перестає бути 
популярним. Тепер важливіше відчути свою подорож, набратися нових вражень і 
вдихнути на повні груди п'янке повітря свободи. 
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– Місцевий досвід 
Сучасні туристи бажають зануритися в атмосферу місцевого колориту. Неспішно 

снідати, пити каву на веранді, оглядати краєвид, вибирати продукти на ринку, читати 
газету в кафе. Також популярним є відвідування різних фестивалів, не тільки великих 
театральних, музичних, а й локальних культурних, етнічних. 

– Еко-подорожі 
Тенденція зростання турботи про екологію простежується не лише в туризмі, а й у 

всіх сферах споживання. Люди відмовляються від авіаперельотів на користь подорожей 
наземним транспортом, обирають електромобілі для перевезень або користуються 
каршерінгом. Популярними стають піші та вело маршрути. Зростає популярність готелів 
та апартаментів зведених з перероблених матеріалів, а також розташованих серед дикої 
природи, можливість харчуватися органічними продуктами та не залишати після себе 
сміття, що не піддається переробці. 

– Активний відпочинок приходить на зміну «пасивному» 
Ще 20-30 років тому відпочинок асоціювався переважно з морем. Лише поодинокі 

ентузіасти використовували свою відпустку для походів або катання на лижах. Це можна 
зрозуміти, адже частка тих, хто працював фізично, була значно більшою. У наш час 
більшість потенційних туристів повсякденно завантажені розумовою діяльністю, тому на 
відпочинку потребують більше рухливої активності. Саме тому у світі постійно зростає 
популярність походів, веломандрівок, рафтингу тощо. 

– Креативний відпочинок 
XXI століття ознаменувалося ще й виокремленням та кількісним зростанням так 

званого креативного класу – науковців, митців, дизайнерів, інженерів, тобто тих, чия 
діяльність полягає у створенні незвичайних новинок у різних сферах економіки та 
культури. Оскільки їхня робота вимагає творчого мислення та здатності до нешаблонного 
вирішення завдань, такі фахівці на відпочинку часто потребують нових якісних вражень 
для відволікання від розумової діяльності. Для таких клієнтів туроператори часто 
пропонують насичені програми, де можуть поєднуватись декілька видів дозвілля – цікаві 
інтерактивні екскурсії, гастрономія, фізичні активності, спа-релаксація тощо. 

– Інтерактивність 
Турист бажає бути активно залученим у події. Не просто побачити, як створюються 

вироби мистецтва, але й помайструвати щось власними руками. Не тільки скуштувати 
місцеву кухню, але й навчитись готувати такі страви власноруч. 

– Автентичність 
Турист став вимогливішим і до якості місцевого культурного продукту. Він шукає 

унікальності та автентичності. Для цього йому важливо представити вже не просто 
національну культуру, а саме регіональну. Все частіше приваблюють туристів унікальні, 
цікаві, химерні та навіть небезпечні місця. 

– Розвиток внутрішнього туризму 
У багатьох країнах, у тому числі, і в Україні, можна спостерігати різке збільшення 

потоків внутрішнього туризму. Останніми роками це було спричинено 
післяреволюційним сплеском патріотизму та економічною ситуацією, а також на сучасний 
міжнародний туризм вплинула пандемія, яка стала причиною збільшення внутрішнього 
туризму. 

https://tourlib.net/statti_ukr/kovalenko.htm
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– Зелений туризм 
Наступний тренд – це відпочинок у сільській місцевості або на природі. У 

розвинутих країнах вже понад 70% населення проживає у містах. Урбанізація, з одного 
боку, несе нам блага цивілізації та можливості для кар’єрного зростання, а, з іншого, 
шкодить здоров’ю стресовим середовищем, звуковим та візуальним шумом, забрудненим 
повітрям тощо. Під час відпустки багато міських жителів прагнуть зануритись у життя на 
селі аби стати ближче до природи. 

– Самостійні подорожі 
Сучасні туристи, озброєні практичними порадами й Інтернетом, самостійно 

планують подорожі, бронюють готелі, замовляють індивідуальні екскурсії. Їм хочеться 
побачити більше, ніж пропонують класичні програми еуроператорів. 

– Штучний інтелект 
Штучний інтелект набуває усе більшого значення для туристичної галузі. Технологія 

машинного навчання тепер міцно закріпилася в маркетингу туристичного сектору, він 
допомагає персоналізувати досвід пошуку та бронювання турів та поїздок. Штучний 
інтелект також стає все більш цінним у таких контекстах, як визначення ймовірних потреб 
гостя і підлаштування готельного номера у відповідності до цих уподобань. 

– Овертуризм 
Овертуризм можна визначити як туризм що вийшов за межі прийнятної зміни в місці 

призначення внаслідок зростання чисельності відвідувачів, що призвело до погіршення 
навколишнього середовища та інфраструктури, звуження туристичного досвіду, зношення 
спадщини та/або негативного впливу на мешканців. У Барселоні та Венеції у 2018 році 
пройшли протести мешканців проти надмірної кількості туристів. Подібна ситуація 
спостерігається в багатьох містах Європи та в Україні. Така проблема є актуальною і для 
Львова. 

Ринок туризму дуже перенасичений. І все більше мандрівників прагнуть відвідати не 
найвідоміші туристичні місця, а ті, про які мало хто знає. Потрапити на місцеві пляжі, 
прогулятися затишними двориками, а не фотографуватися на тлі головних визначних 
історичних і культурних памяток. Зазначені чинники повинні бути враховані при 
формуванні нових туристичних продуктів з метою оптимізації туристичних потоків. 
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Сервіс і гарантійне обслуговування є невід´ємними елементами товарної політики. 
Сервіс розглядається як система обслуговування покупців. Його мета перш за все - це 
запропонувати покупцям наявний товар і надати їм допомогу в одержанні найбільшої 
користі від обраного ними товару.  Якість сервісного обслуговування впливає на імідж 
компанії як виробника продукції. Характеристиками сервісного обслуговування 
підприємства фахівці розглядають: якість, асортимент, ціну, гарантію, соціальну 
престижність послуг підприємства-виробника; зручність місць розташування сфери 
обслуговування; способи організації процесу надання сервісного обслуговування та 
оформлення приміщень тих фірм, які надають послуги покупцям товарів виробника; 
націленість на вирішення проблем споживача, близькість до споживача, широкі безпосередні 
контакти виробника, посередника та споживача. Сервісне обслуговування може змінюватися 
залежно від того, чи призначена послуга для залучення чи утримання нових клієнтів, а також 
від характеру самого продукту – чи це щоденний продукт, чи довгостроковий – що зумовлює 
необхідність використання певних комунікацій для застосування певних послуг сервісного 
обслуговування [1]. Так, фірма «Катерпілар» гарантує усунення будь-якої несправності 
обладнання, виробником якого вона є, протягом 72 годин за рахунок таких заходів: 
створення великої кількостів центрів для надання сервісного обслуговування,  невеликих за 
розмірами, проте розкиданих по всьому світу;  створення потужних центрів у столицях і 
великих містах – споживачах її продукції та забезпечення їх необхідними запасними 
частинами з доставкою повітряним транспортом;  укладання у тій або іншій країні угод про 
обслуговування своєї продукції з місцевими сервісними фірмами у разі виникнення якихось 
несправностей. Практика показала, що компанії, які надають якісне сервісне обслуговування, 
набагато ефективніше працюють на ринку. Вони можуть стягувати вищу ціну, і клієнт буде 
готовий витратити гроші на кращу загальну послугу. Надання послуг покупцям і через них 
споживачам або споживачам виробником продукції збільшує кількість покупців цього товару 
і можливість отримувати більший прибуток. Загальний характер визначення має і 
класифікація послуг на кожному етапі процесу продажу товару. За цією ознакою послуги 
поділяються на такі, що надаються перед продажем товару, в процесі продажу та після 
продажу товару покупцеві [3].  Лук'янець В. до послуг післяпродажного сервісного 
обслуговування відносить такі, як: доставка товарів до автомобіля покупця та їхнє 
навантажування; доставка придбаних товарів додому або на місце використання виклик 
покупцеві таксі для доставки придбаних товарів додому; складання та встановлення 
придбаних товарів на місці використання; навчання користуванню придбаними складними 
товарами; заміна товарів протягом гарантованого терміну на місці використання цього 
товару; проведення ремонту товарів протягом гарантованого терміну якісного використання 
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товару; розкроювання придбаного товару; припасовування та дрібне доопрацювання 
придбаного одягу; гравірування певних товарів; заміна елементів живлення; проявлення 
плівок і виготовлення фотознімків; збирання тари на місці використання товарів; 
подарункове упакування придбаних товарів; упакування придбаних товарів тощо [4]. 
Головним компонентом системи гарантійного та сервісного обслуговування споживачів є 
гарантія на товар. Для більш точного розуміння функції гарантій, було досліджено системи 
сервісного обслуговування споживачів товарів Інтернет-магазинів по всьому світу, а саме 
Epicentrk.ua, Walmart, Allo.ua, Target, SuperTarget та інших. На сайті кожного Інтернет-
магазину відведено розділ «Обмін та повернення»/ «Гарантійне обслуговування», в якому 
міститься детальна інформація про умови гарантії, а також інформація про те, за яких умов 
можливо здійснити обмін чи повернення товару. Особливості гарантійного обслуговування: 
кожний товар має особистий термін гарантії, тому продавець вказує цей термін в описі 
кожного товару на сайті або в розділі «Обмін та повернення»; деякі магазини пропонують 
здати товар на гарантійний ремонт трьома способами: самостійно надати товар у сервісний 
центр, передати товар в один з мережі магазинів або надіслати поштовим оператором. Проте 
більшість із магазинів мають можливість надати ремонт за гарантією тільки при поверненні 
товару поштою продавцю; на сайтах вітчизняних Інтернет-магазинів вказано інформацію, що 
відповідно до законодавства України, з 2017 року наявність штампу на гарантійному талоні 
не є обов'язковою для надання сервісних послуг [5]; а також на сайтах українських 
виробників та продавців товару міститься положення з Закону України «Про захист прав 
споживачів» від 12.05.1991 №1023-XII [6]. Отже, дослідивши сайти міжнародних та 
вітчизняних Інтернет-магазинів, таких як: eBay Inc., Amazon, Walmart, Aliexpress, ROZETKA, 
Make Up, Lamoda та інших, можна дійти висновку, що стандартна гарантія є обов’язкою. 
Схема такої системи обслуговування зображена на рис. 1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Стандартна система сервісного обслуговування споживачів товарів. 
 

За дослідженнями Задорожнього З.: «…при покупці будь-якого товару, незалежно 
від його виду, спеціалізації чи ціни, споживач отримує гарантію. Вона включає в себе 
відомості про її термін та умови, за яких вона дійсна; експлуатаційну інструкцію на товар; 
чек, на якому обов’зково вказано дату здійснення покупки та гарантійний талон; адресу 
сервісних центрів, куди ви можете звернутися, якщо трапився гарантійний випадок…» [7].  

Однак, для багатьох товарів (електронні пристрої, побутову техніку, деталі до них 
тощо) продавець зазвичай пропонує розширену гарантію (рис.2). 
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Рис. 2 Розширена система сервісного обслуговування споживачів товарів 

 
Отже, доходимо висновку, що система гарантійного та сервісного обслуговування 

споживачів у сфері електронної комерції є сукупністю відносин взаємодії продавців і 
покупців на предмет профілактичного, гарантійного і страхового обслуговування 
споживачів товарів, а також надання їм послуг, пов’язаних зі створенням естетично-
комфортних умов упакування, постачання, встановлення та експлуатації товарів [1,4,7]. У 
табл. 1 наведено порівняльний аналіз стандартної та розширеної системи сервісного 
обслуговування споживачів товарів.  

Таблиця 1 
Спільні і відмінні ознаки стандартної і розширеної систем сервісного обслуговування 

споживачів товарів 
Характеристики система Види схем 

Стандартна Розширена 
Передбачає гарантію на товар + + 
Передбачає профілактику придбаних товарів - + 
Передбачає страхування від не гарантійних випадків  - + 
Передбачає післягарантійне обслуговування + + 
Передбачає діагностику, ремонт або заміну на новий товар + + 

Створення естетично-комфортних умов упакування, 
постачання, встановлення та експлуатації товарів 

- + 

 
Як бачимо, системи надають практично однаковий перелік послуг, тобто 

передбачають: гарантію на товар; діагностику, ремонт або заміну одного товару на інший; 
післягарантійне обслуговування у сервісних центрах. Проте, розширена система 
сервісного обслуговування споживачів товарів, на відміну від стандартної, надає такі 
додаткові послуги як – страхування від не гарантійних випадків придбаних товарів та 
профілактику придбаних товарів. Зазначимо, що для споживачів ці додаткові види послуг 
є досить привабливими та корисними, тому поширена система обслуговування 
користується неабияким попитом [8]. 
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Значна частка міжнародного бізнесу складається з операцій між підрозділами 

транснаціональних корпорацій. У своїй діяльності ці організації намагаються 
оптимізувати оподаткування шляхом використання трансферних цін.  

Впродовж останніх десятиліть національні компанії виходять на зарубіжні ринки і 
успішно реалізовують там свою продукцію. Водночас, багато іноземних компаній 
відкривають представництва в Україні і починають запускати виробництво своєї 
продукції. При цьому, як і національні, так і іноземні компанії, намагаються 
встановлювати такі ціни, які призводять до зниження оподатковуваної бази в процесі 
здійснення зовнішньоторговельних операцій. Саме тому виникла необхідність 
законодавчо регулювати правила встановлення трансферних цін. 

Трансферне ціноутворення (ТЦУ) запроваджено в Україні з 1 вересня 2013 року. 
Основними рекомендаційно-правовими документами регулювання трансферного 
ціноутворення є:  

– Податковий кодекс України; 

http://ubooks.com.ua/books/000164/inx.php
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2003_11_18/T102300.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2003_11_18/T102300.html
https://by.ebay.com/
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– Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
трансфертного ціноутворення»; 

– Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних 
компаній та податкових адміністрацій; 

– практичний посібник ООН з трансфертного ціноутворення для країн, що 
розвиваються.  

На сьогодні українське законодавство у сфері ТЦУ постійно удосконалюється 
новими нормами. Основні зміни у трансферному ціноутворенні стосуються обсягів 
операцій, контрагентів, типів операцій, документації ТЦУ тощо.  

З 2017 р. встановлено нові обсяги вартісних показників ТЦУ, зокрема, платник 
податків, який має річний оборот загального доходу понад 150 млн. грн. за рік і операції з 
окремим нерезидентом загальною річною сумою понад 10 млн. грн. повинен 
застосовувати систему моніторингу актуальності питань з трансфертного ціноутворення. 
Операції з такими контрагентами мають бути проаналізовані стосовно необхідності 
застосування правил трансфертного ціноутворення [1]: 

– пов’язані особи – нерезиденти ( з 23 травня 2020 року розмір прямого або 
опосередкованого володіння для визначення пов’язаності змінився з понад 20% , до понад 
25%); 

– комісіонери – нерезиденти (будь-яка юрисдикція); 
– резиденти «низькоподаткових» юрисдикцій»; 
– нерезиденти з певним видом організаційно-правової форми. 
Однією з найважливіших умов для визнання операції контрольованою є її 

можливість впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток. До операцій, які 
можуть вважатися контрольованими належать: 

– продаж / придбання товарів (сировини, готової продукції тощо); 
– продаж / придбання послуг (будь-які послуги); 
– нарахування роялті, плати за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау 

тощо; 
– нарахування відсотків за користування кредитними коштами, інвестиціями тощо 

(при цьому, операції з перерахунку кредитних коштів не є контрольованими); 
– продаж / придбання корпоративних прав, акцій, довгострокових матеріальних і 

нематеріальних активів; 
– операції з реструктуризації; 
– операції з нарахування заробітної плати на користь фізичної особи-нерезидента; 
– операції з відступлення права вимоги боргу (при цьому, вартісний критерій буде 

включати не тільки нараховані відсотки, а й суму позики); 
– операції зі списання заборгованості нерезидентом; 
– операції з внесення учасником до статутного капіталу основних засобів тощо. 
Законом України №466 запроваджено трирівневу систему звітності у сфері ТЦ, а 

саме [2]:  
– повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі - МГК) (якщо 

платник податків належить до МГК) – подається до 1 жовтня року, що настає за звітним 
(вперше застосовується  щодо 2020 р. і подається до 1 жовтня 2021 р.); 

– звіт у розрізі країн – подається якщо платник податків належить до МГК, зокрема, 
протягом дванадцяти місяців після закінчення фінансового року, встановленого 
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материнською компанією МГК, якщо сукупний консолідований дохід МГК, в яку входить 
платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі 
стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія МГК, 
перевищує еквівалент 750 мільйонів євро та за наявності однієї із вичерпного переліку 
обставин, передбачених ПКУ (вперше застосовується щодо фінансового року, який 
закінчується в 2021 р. але не раніше ніж у рік, у якому укладено угоду MCAA CbC); 

– глобальна документація з ТЦ (майстер-файл) – подається протягом 90 календарних 
днів на запит контролюючого органу зокрема, не раніше дванадцяти місяців та не пізніше 
тридцяти шести місяців із дати закінчення фінансового року, встановленого МГК, до якої 
належить такий платник податків, якщо дохід МГК перевищує 50 млн. євро (норма 
набуває чинності з 01.01.2021).  

– розширено вимоги до змісту документації з ТЦ, зокрема, має бути відображено 
інформацію про бенефіціарів платника податків, ланцюг постачання (створення вартості), 
а також іншу інформацію, якщо компанія входить до складу МГК; 

– передбачено штрафні санкції за неподання звіту у розрізі країн МГК у розмірі 1000 
розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи та за неподання повідомлення 
про участь у МГК – 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, а також 
низку інших штрафних санкцій, зокрема, й за надання недостовірної інформації у звіті у 
розрізі країн МГК та повідомленні про участь у МГК. 

На початку 2021 року було прийнято Закон України, згідно з яким були прийняті 
зміни в Податковому кодексі України, що вплинули на сферу трансфертного 
ціноутворення. Відбулися зміни формулювання об’єкта аналізу для пріоритетного 
використання Методу порівняльної неконтрольованої ціни, зокрема, визначення «біржові 
товари» змінилося на «сировинні товари», а також документація з трансфертного 
ціноутворення повинна додатково містити такі дані: 

– про фізичних осіб, які виступають як бенефіціари платника податків; 
– ланцюжок поставки з розкриттям формування вартості в умовах контрольованих 

операцій; 
– інформацію щодо ділової мети контрольованих операцій; 
– якщо платник податків є членом міжнародної групи компаній, тоді також 

необхідно подавати копії документів, в яких регулюються питання про ціноутворення і в 
цілому вказувати в документації дані, що розкривають структуру такої групи, напрямки 
функціонування її учасників, ідентифікацію головного офісу групи; 

– копії аудиторських висновків, якщо ваша компанія підпадала під обов’язковий 
аудит підтвердження фінансової звітності за відповідний звітний період. 

Щодо штрафних санкцій, то у сфері ТЦУ можуть бути виписані штрафи за такі дії 
(або бездіяльність): неподання звіту про контрольовані операції; нездійснення 
декларування контрольованих операцій; подача звіту про контрольовані операції не в 
строк; здійснення декларування контрольованих операцій після встановленого терміну; 
неподання документації з трансфертного ціноутворення; подача документації з 
трансфертного ціноутворення не в строк; неподання звіту або документації з питань 
трансфертного ціноутворення після завершення періоду оплати штрафів так званої 
«першої групи»; порушення правил і вимог, які закріплені в принципі «витягнутої руки». 

Попри усі законодавчі зміни у сфері ТЦУ в Україні, на теперішній час, існує чимало 
прогалин та неузгодженостей з міжнародним податковим законодавством, що призводить 
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до багатьох проблем практичного застосування і реалізації податкових норм ТЦУ. Це 
потребує постійного вдосконалення процедур контролю за трансфертним ціноутворенням 
та протидії виведенню доходів за кордон.  

Таким чином, українським законодавцям потрібно надалі продовжувати роботу з 
удосконалення положень законодавства в частині ТЦУ з метою гармонізації зі світовими 
тенденціями. 
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Today, the global IT market is one of the fastest growing markets not only in qualitative but 
also in quantitative terms. This market has a rapidly changing structure, characterized by significant 
aging and diversification of IT services and IT products offered in this market. It is also characterized 
by the diversification of the structure of IT companies involved in trade, the organization of business 
in the field of information technology, the emergence of specific problems to ensure information 
security, standardization and compatibility of IT products and IT services.  

That is why IT companies that decide to enter and form a sales strategy in today's global IT 
market need to explore various aspects of its operation in order to increase the competitiveness 
of IT products and IT services. 

Also, IT companies that intend to enter the global markets for services and products 
created on the basis of information technology need to have a significant understanding of the 
structure and features and main trends of this market, which will allow them to choose a 
competitive sales strategy. this market and focus on those market segments within which they 
can have the greatest competitive advantage. 

As for the structure of the global IT market, it is quite complex, so IT companies need to 
conduct a proper and sound segmentation of this market, which will allow effective competition and 
identify new market niches for effective marketing from consumer research to sales. Considering the 
segmentation of the global market of IT technologies, we mean the activities of IT companies to 
disclose potential consumers of specific IT services or IT products. Also, the global information 
technology market includes three main segments, namely, IT services, IT equipment and software. 
These main segments are branched into numerous components and sub-segments. 

According to the results of the study of the structure of the global market of IT 
technologies, it is necessary to identify its main segments as a percentage of the total global 
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market of information technologies, namely: the segment of IT services is approximately 53%; 
the IT equipment segment is approximately 29%; the software segment is approximately 18%. 

The global information technology market is also characterized by the specifics of market 
behavior of consumers of IT services and buyers of IT products and certain features, as well as a 
significant level of competition, specifics and diversity of these services and information 
technology products offered by various IT companies. It is these characteristics and features of 
this market have a certain impact on the nature of the management processes of IT companies in 
the implementation of marketing activities, including the formation of marketing strategies for 
entering the global information technology markets. 

There are also certain features of marketing activities in the global information technology 
market that should be taken into account when developing marketing strategies: the modern 
global information technology market is characterized by the use of global marketing strategies 
that take little account of national differences; most IT products and IT services are based on 
intellectual property, so its evaluation and protection is of paramount importance; The main 
objects of IT companies in the segment, which is characterized by commercial relationships 
between companies and does not include in this process the end user of goods or services, are 
managers, technical directors and managers responsible for optimizing business processes of 
their companies. , which is characterized by commercial relationships between the company and 
the final physical consumer of the product or service, they are joined by professionals who are 
interested in using the latest information technology to automate their lives; An important role in 
the global information technology market is played by the brand, which should be registered in 
all countries where IT products are supplied or where IT services are provided, and which should 
inspire confidence in buyers and customers and demonstrate high quality IT products and IT. -
services; important in the global information technology market is the organization of service, 
which is one of the most important competitive advantages of an IT company; the Internet is 
actively used as a means of marketing communications and advertising distribution channels; IT 
companies, entering the global information technology market, very often set prices for their IT 
products or IT services in accordance with the penetration strategy, which based on relatively 
low prices for IT products or IT services allows you to capture a certain market share during 
quite a short period of time; IT companies with a small market share can be highly profitable in 
small market niches by offering high value, setting a premium, low production costs and a strong 
corporate culture based on the optimal use of a key niche market factor - narrow specialization 
(specialization in end users, a certain price / quality ratio or on special consumers, on distribution 
channels, geographical or product specialization, specialization in the production of IT products 
with certain characteristics or the provision of IT services to meet special needs). 

It should be noted that when formulating marketing strategies it is important to take into 
account the basic principles of modern marketing concepts that can already be applied in the 
global market and must be taken into account by IT companies when developing and 
implementing marketing strategy for the promotion system. 

Thus, with regard to the concept of relationship marketing, it is necessary to take into 
account the fact that the object of marketing of IT companies should be not only to meet the 
needs of consumers, but also certain communications with them, which is considered the only 
reliable method of long-term partnership. retention of consumers of information technology 
services and products. 
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«Tech StartUp School» – це інноваційна локація Львова, середовище для продукування 

свіжих ідей та успішних стартапів, що діє на базі «Львівської політехніки». Враховуючи 
актуальність діяльності Tech StartUp School в контексті інноваційного розвитку нашої держави, у 
розроблено методику статистичного дослідження чинників впливу на діяльність інноваційного 
центру. Нами було виявлено основні фактори, які впливають на діяльність Tech StartUp School, до 
яких належать: 1) рівень матеріально-технічного забезпечення реалізації екопроектів; 2) участь у 
створенні екоінноваційних структур; 3) напрями залучення фінансових ресурсів для реалізації 
екопроектів; 4) раціональність системи менеджменту; 5) підходи до виявлення креативних 
студентів; 6) диверсифікація напрямів діяльності; 7) міжнародне співробітництво на предмет 
реалізації екопроектів; 8) інноваційна політика органів місцевої влади щодо реалізації положень 
концепції сталого розвитку; 9) законодавча підтримка інноваційних структур; 10) інформатизація 
діяльності; 11) кадровий потенціал; 12) актуальність тематики наукових досліджень. 

Для виконання кластерного аналізу цих факторів було використано специфікації ППП 
Microsoft Excel – clast_izomorf_trek і clast_izoton_trek. Перша із специфікацій дозволяє 
згрупувати фактори у відповідності до подібності їхньої структури, а друга за ознакою 
подібності значень, які характеризують ці фактори. Використавши вказані вище специфікації 
ППП Microsoft Excel, побудовано ці матриці (табл. 1). Побудовані матриці необхідні для 
ідентифікування так званих критичних точок, які розбиватимуть досліджувану сукупність 
факторів на групи. Це завдання виконується шляхом знаходження мінімальних значень між 
факторами і вибору серед цих мінімальних значень максимального, яке і буде критичним. 

Так, у матриці ізоморфних відстаней мінімальними є такі значення: між 1 і 10 
факторами – 0,125552; між 2 і 8 факторами – 0,104266; між 3 і 2 факторами – 0,123265; між 4 і 
5 факторами – 0,134037; 5 і 12 факторами – 0,077844; між 6 і 5 факторами – 0,077844; 7 і 8 
факторами – 0,071266; між 8 і 7 факторами – 0,071266; між 9 і 8 факторами – 0,104389; між 10 
і 1 факторами – 0,125552; між 11 і 6 факторами – 0,077844; між 12 і 5 факторами – 0,077844. 
Як бачимо, за даними матриці ізоморфних відстаней максимальною є відстань між 4 і 5 
факторами – 0,134037. У свою чергу, за даними матриці ізотонних відстаней мінімальними є 
такі між 1 і 7 факторами – 0,010634; між 2 і 9 факторами – 0,004601; між 3 і 7 факторами – 
0,026495; між 4 і 10 факторами – 0,004532; між 5 і 1 факторами – 0,02935; між 6 і 3 факторами 
– 0,10145; між 7 і 1 факторами – 0,010634; між 8 і 7 факторами – 0,026735; між 9 і 2 факторами 
– 0,004601; між 10 і 4 факторами – 0,004532; між 11 і 1 факторами – 0,02935; між 12 і 3 
факторами – 0,10145. З наведених мінімальних відстаней максимальними є відстані між 6 і 3 
факторами – 0,10145, а також між 12 і 3 факторами – 0,10145. На основі отриманих 
мінімальних відстаней між факторами і критичних точок можливою є побудова кластерів. 

mailto:dzvonyk1@gmail.com
mailto:angelikapabian@poczta.fm
mailto:yuriityrkalo@gmail.com
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Таблиця 1 
 Матриця ізоморфних відстаней 
 Фактори 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0 0,15225 0,166716 0,293216 0,207361 0,210939 0,192703 0,184777 0,253393 0,125552 0,207361 0,210939 
2 0,15225 0 0,123265 0,19838 0,134671 0,164544 0,119413 0,104266 0,139497 0,139646 0,134671 0,164544 
3 0,166716 0,123265 0 0,231751 0,208719 0,229854 0,206032 0,169038 0,215747 0,220334 0,208719 0,229854 
4 0,293216 0,19838 0,231751 0 0,134037 0,143778 0,200222 0,167553 0,174528 0,262319 0,134037 0,143778 
5 0,207361 0,134671 0,208719 0,134037 0 0,077844 0,134341 0,110426 0,130875 0,162731 0 0,077844 
6 0,210939 0,164544 0,229854 0,143778 0,077844 0 0,140746 0,127859 0,185183 0,161546 0,077844 0 
7 0,192703 0,119413 0,206032 0,200222 0,134341 0,140746 0 0,071266 0,129019 0,129898 0,134341 0,140746 
8 0,184777 0,104266 0,169038 0,167553 0,110426 0,127859 0,071266 0 0,104389 0,142833 0,110426 0,127859 
9 0,253393 0,139497 0,215747 0,174528 0,130875 0,185183 0,129019 0,104389 0 0,199615 0,130875 0,185183 

10 0,125552 0,139646 0,220334 0,262319 0,162731 0,161546 0,129898 0,142833 0,199615 0 0,162731 0,161546 
11 0,207361 0,134671 0,208719 0,134037 0 0,077844 0,134341 0,110426 0,130875 0,162731 0 0,077844 
12 0,210939 0,164544 0,229854 0,143778 0,077844 0 0,140746 0,127859 0,185183 0,161546 0,077844 0 

 Матрица ізотонних відстаней 
 Фактори 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0 0,091084 0,03713 0,119356 0,02935 0,13858 0,010634 0,150624 0,086483 0,123888 0,02935 0,13858 
2 0,091084 0 0,128214 0,028273 0,061733 0,229663 0,101718 0,05954 0,004601 0,032804 0,061733 0,229663 
3 0,03713 0,128214 0 0,156486 0,06648 0,10145 0,026495 0,187753 0,123612 0,161018 0,06648 0,10145 
4 0,119356 0,028273 0,156486 0 0,090006 0,257936 0,129991 0,031267 0,032874 0,004532 0,090006 0,257936 
5 0,02935 0,061733 0,06648 0,090006 0 0,16793 0,039985 0,121273 0,057132 0,094538 0 0,16793 
6 0,13858 0,229663 0,10145 0,257936 0,16793 0 0,127945 0,289203 0,225062 0,262468 0,16793 0 
7 0,010634 0,101718 0,026495 0,129991 0,039985 0,127945 0 0,161258 0,097117 0,134522 0,039985 0,127945 
8 0,150624 0,05954 0,187753 0,031267 0,121273 0,289203 0,161258 0 0,064141 0,026735 0,121273 0,289203 
9 0,086483 0,004601 0,123612 0,032874 0,057132 0,225062 0,097117 0,064141 0 0,037406 0,057132 0,225062 

10 0,123888 0,032804 0,161018 0,004532 0,094538 0,262468 0,134522 0,026735 0,037406 0 0,094538 0,262468 
11 0,02935 0,061733 0,06648 0,090006 0 0,16793 0,039985 0,121273 0,057132 0,094538 0 0,16793 
12 0,13858 0,229663 0,10145 0,257936 0,16793 0 0,127945 0,289203 0,225062 0,262468 0,16793 0 
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Як бачимо, на основі ізоморфного аналізу факторів утворилось три 
кластери, а на основі ізотопного аналізу – чотири кластери. 

 

 
Рис. 1. Кластери, побудована на основі ізоморфних відстаней 

Примітки: за вертикаллю – ізоморфні значення між факторами; за горизонталлю – порядкові номери 
факторів 

 
У відповідності з логікою групування можна визначити певні пріоритети в 

діяльності бізнес-інноваційного центру із урахуванням положень концепції сталого 
розвитку. Tech StartUp School варто активно розвивати програми міжнародного 
співробітництва, в першу чергу з тими організаціями, які на даний час розгортають в 
Україні масштабні проекти з фінансування розвитку інноваційної інфраструктури. Можна 
рекомендувати налагодження співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку 
(USAID), яке, починаючи з 2019 р., запустило в Україні новий проект «Бізнес-
інкубатори», що має на меті стимулювати розвиток технологічної економіки та 
підтримати українські стартапи. Міжнародні гранти є важливим джерелом. Якісний 
кадровий потенціал фахівців Tech StartUp School можна використовувати у напрямку 
спільного створення з НУ «Львівська політехніка» навчальних програм, які передбачають 
формування та розробку студентами власних бізнес ідей. За такими дисциплінами варто 
закріпляти менторів зі стартап-школи, які зможуть виявляти креативних та обдарованих 
молодих людей, здатних продукувати інноваційні ідеї та втілювати їх в життя, 
використовуючи можливості бізнес-інноваційного центру. Варто також проводити 
моніторинг актуальних трендів суспільного попиту, які б лягали в основу науково-
дослідницької діяльності Tech StartUp School. Застосування кластерного підходу до 
аналізу чинників впливу на діяльність інноваційних структур є дієвим механізмом 
підвищення ефективності функціонування національної інноваційної системи. На основі 
побудованих кластерів і встановлених зв’язків між факторами можна побудувати модель 
урахування факторів під час формування рішень щодо управління потенціалом бізнес-
інноваційних центрів, стартап-шкіл, які є невід’ємними елементами інноваційної 
інфраструктури економіки. 
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Значна частка міжнародного бізнесу складається з операцій між підрозділами 

транснаціональних корпорацій. У своїй діяльності ці організації намагаються 
оптимізувати оподаткування шляхом використання трансферних цін.  

Протягом останніх десятиліть національні компанії виходять на зарубіжні ринки і 
успішно реалізовують там свою продукцію. Водночас, багато іноземних компаній 
відкривають представництва в Україні і починають запускати виробництво своєї 
продукції. При цьому, як і національні, так і іноземні компанії, намагаються 
встановлювати такі ціни, які призводять до зниження оподатковуваної бази в процесі 
здійснення зовнішньоторговельних операцій. Саме тому виникла необхідність 
законодавчо регулювати правила встановлення трансферних цін. 

Трансферне ціноутворення (ТЦУ) запроваджено в Україні з 1 вересня 2013 року. 
Основними рекомендаційно-правовими документами регулювання трансферного 
ціноутворення є:  

– Податковий кодекс України; 
– Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

трансфертного ціноутворення»; 
– Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних 

компаній та податкових адміністрацій; 
– практичний посібник ООН з трансфертного ціноутворення для країн, що 

розвиваються.  
На сьогодні українське законодавство у сфері ТЦУ постійно удосконалюється 

новими нормами. Основні зміни у трансферному ціноутворенні стосуються обсягів 
операцій, контрагентів, типів операцій, документації ТЦУ тощо.  

З 2017 р. встановлено нові обсяги вартісних показників ТЦУ, зокрема, платник 
податків, який має річний оборот загального доходу понад 150 млн. грн. за рік і операції з 
окремим нерезидентом загальною річною сумою понад 10 млн. грн. повинен 
застосовувати систему моніторингу актуальності питань з трансфертного ціноутворення. 
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Операції з такими контрагентами мають бути проаналізовані стосовно необхідності 
застосування правил трансфертного ціноутворення [1]: 

– пов’язані особи – нерезиденти ( з 23 травня 2020 року розмір прямого або 
опосередкованого володіння для визначення пов’язаності змінився з понад 20% , до понад 
25%); 

– комісіонери – нерезиденти (будь-яка юрисдикція); 
– резиденти «низькоподаткових» юрисдикцій»; 
– нерезиденти з певним видом організаційно-правової форми. 
Однією з найважливіших умов для визнання операції контрольованою є її 

можливість впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток. До операцій, які 
можуть вважатися контрольованими належать: 

– продаж / придбання товарів (сировини, готової продукції тощо); 
– продаж / придбання послуг (будь-які послуги); 
– нарахування роялті, плати за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау 

тощо; 
– нарахування відсотків за користування кредитними коштами, інвестиціями тощо 

(при цьому, операції з перерахунку кредитних коштів не є контрольованими); 
– продаж / придбання корпоративних прав, акцій, довгострокових матеріальних і 

нематеріальних активів; 
– операції з реструктуризації; 
– операції з нарахування заробітної плати на користь фізичної особи-нерезидента; 
– операції з відступлення права вимоги боргу (при цьому, вартісний критерій буде 

включати не тільки нараховані відсотки, а й суму позики); 
– операції зі списання заборгованості нерезидентом; 
– операції з внесення учасником до статутного капіталу основних засобів тощо. 
Законом України №466 запроваджено трирівневу систему звітності у сфері ТЦ, а 

саме [2]:  
– повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі – МГК) (якщо 

платник податків належить до МГК) – подається до 1 жовтня року, що настає за звітним 
(вперше застосовується  щодо 2020 р. і подається до 1 жовтня 2021 р.); 

– звіт у розрізі країн – подається якщо платник податків належить до МГК, зокрема, 
протягом дванадцяти місяців після закінчення фінансового року, встановленого 
материнською компанією МГК, якщо сукупний консолідований дохід МГК, в яку входить 
платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі 
стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія МГК, 
перевищує еквівалент 750 мільйонів євро та за наявності однієї із вичерпного переліку 
обставин, передбачених ПКУ (вперше застосовується щодо фінансового року, який 
закінчується в 2021 р. але не раніше ніж у рік, у якому укладено угоду MCAA CbC); 

– глобальна документація з ТЦ (майстер-файл) – подається протягом 90 календарних 
днів на запит контролюючого органу зокрема, не раніше дванадцяти місяців та не пізніше 
тридцяти шести місяців із дати закінчення фінансового року, встановленого МГК, до якої 
належить такий платник податків, якщо дохід МГК перевищує 50 млн. євро (норма 
набуває чинності з 01.01.2021).  

– розширено вимоги до змісту документації з ТЦ, зокрема, має бути відображено 
інформацію про бенефіціарів платника податків, ланцюг постачання (створення вартості), 
а також іншу інформацію, якщо компанія входить до складу МГК; 
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– передбачено штрафні санкції за неподання звіту у розрізі країн МГК у розмірі 1000 
розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи та за неподання повідомлення 
про участь у МГК – 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, а також 
низку інших штрафних санкцій, зокрема, й за надання недостовірної інформації у звіті у 
розрізі країн МГК та повідомленні про участь у МГК. 

На початку 2021 року було прийнято Закон України, згідно з яким були прийняті 
зміни в Податковому кодексі України, що вплинули на сферу трансфертного 
ціноутворення. Відбулися зміни формулювання об’єкта аналізу для пріоритетного 
використання Методу порівняльної неконтрольованої ціни, зокрема, визначення «біржові 
товари» змінилося на «сировинні товари», а також документація з трансфертного 
ціноутворення повинна додатково містити такі дані: 

– про фізичних осіб, які виступають як бенефіціари платника податків; 
– ланцюжок поставки з розкриттям формування вартості в умовах контрольованих 

операцій; 
– інформацію щодо ділової мети контрольованих операцій; 
– якщо платник податків є членом міжнародної групи компаній, тоді також 

необхідно подавати копії документів, в яких регулюються питання про ціноутворення і в 
цілому вказувати в документації дані, що розкривають структуру такої групи, напрямки 
функціонування її учасників, ідентифікацію головного офісу групи; 

– копії аудиторських висновків, якщо ваша компанія підпадала під обов’язковий 
аудит підтвердження фінансової звітності за відповідний звітний період. 

Щодо штрафних санкцій, то у сфері ТЦУ можуть бути виписані штрафи за такі дії 
(або бездіяльність): неподання звіту про контрольовані операції; нездійснення 
декларування контрольованих операцій; подача звіту про контрольовані операції не в 
строк; здійснення декларування контрольованих операцій після встановленого терміну; 
неподання документації з трансфертного ціноутворення; подача документації з 
трансфертного ціноутворення не в строк; неподання звіту або документації з питань 
трансфертного ціноутворення після завершення періоду оплати штрафів так званої 
«першої групи»; порушення правил і вимог, які закріплені в принципі «витягнутої руки». 

Попри усі законодавчі зміни у сфері ТЦУ в Україні, на теперішній час, існує чимало 
прогалин та неузгодженостей з міжнародним податковим законодавством, що призводить 
до багатьох проблем практичного застосування і реалізації податкових норм ТЦУ. Це 
потребує постійного вдосконалення процедур контролю за трансфертним ціноутворенням 
та протидії виведенню доходів за кордон.  

Таким чином, українським законодавцям потрібно надалі продовжувати роботу з 
удосконалення положень законодавства в частині ТЦУ з метою гармонізації зі світовими 
тенденціями. 
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В умовах пандемії саме електронна комерція стала засобом підтримання економіки та 
стабільності у суспільстві. Е-commerce – це підприємницька діяльність, пов'язана з продажем 
товарів і послуг через Інтернет, рекламою, розповсюдженням та просуванням. Залежно від 
того, хто є цільовою аудиторією та «продавцем», виокремлюють такі категорії онлайн-
комерції: B2B (business to business) – бізнес для бізнесу, B2C (business to consumer) – бізнес 
для споживача, B2G (business to government) - бізнес для уряду, G2C (government to citizens) – 
уряд громадянам, С2С (consumer to consumer) – споживач + споживач. 

Застосування соціального дистанціювання, карантину та інших заходів у відповідь  
на пандемію COVID-19 призвело до того, що споживачі стали частіше здійснювати 
онлайн-покупки, використовувати соціальні мережі, інтернет-телефонію та 
телеконференції, а також стрімінг відео і фільмів. Широкому поширенню електронної 
торгівлі сприяє розвиток нових технологій, які забезпечують простоту та легкість будь-
яких покупок у мережі Інтернет, постійне зростання числа сайтів інтернет-магазинів, 
доступних в будь-який час доби, представлення повної інформації про товар, підвищення 
рівня захисту прав покупця. Торгівля виду В2С без посередників у вигляді торгових 
мереж забезпечує більш низькі ціни на товари та дозволяє економити час і гроші покупців. 
Це призвело до різкого зростання продажів споживачам (B2C) і збільшення обсягу 
електронної комерції між підприємствами (B2B). Збільшення обсягів споживчих продажів 
особливо помітно в сегментах продажів медичних товарів, товарів для будинку, предметів 
першої необхідності та продуктів харчування.  

Щорічні темпи приросту електронної торгівлі за період 2015-2019 рр. становили 
приблизно 20%. З настанням пандемії COVID-19 загальний обсяг роздрібних продажів у 
світі знизився на 3,0% до 23,839 трлн. доларів, обсяг інтернет-торгівлі вирвіс за 2020 рік 
на 27,6% і склав 4,280 трлн. доларів.  

Певні зміни з часу оголошення карантину відбувалися в Україні. Офлайн-продажі 
змушені були припинитися, поступово, протягом року почала активно працювати онлайн-
торгівля. На початок 2020 року, до пандемії COVID-19 обсяги електронної комерції в 
Україні складали близько 4% від загального ринку роздрібної торгівлі в країні. Як 
стверджують в EVO обсяг ринку е-commerce у 2020 році збільшився на 41 % і став одним 
з найдинамічніших. Показник досяг 4 млрд. доларів, що становить 8,8% від загального 
обсягу роздрібної торгівлі, у той час як в Європі – 15%, в Китаї – 30%. Вони також 
стверджують, що у 2021 р. темпи зростання е-commerce частково збереглися і становлять 
4,4 млрд. доларів (9,2%),а у 2022 р. прогнозують зростання до 5,1 млрд. доларів (9,7%). 
Цьому сприятимуть: поява безпечних способів онлайн-оплати на маркетплейсах; 
здешевлення доставки (зокрема, акції безкоштовної доставки від маркетплейсів з 
логістами); швидкість і зростання якості обслуговування продавцями.  

Покупці стали більш вимогливими, тож продавці розв’язали численні проблеми: 
моментальна обробка замовлень, негайна відправка, просте повернення товарів – все це 
стало звичним. З усіх каналів електронної комерції в Україні найбільш поширений є B2C, 
представлений, переважно, у вигляді інтернет-магазинів та маркетплейсів, де 
здійснюється продаж товарів кінцевому споживачу. При цьому, найбільший обсяг 
потенційної аудиторії покупців зосереджується на таких популярних інтернет-
майданчиках, як Prom, де частка прямого трафіка становить 19%, Rozetka – 30%, ОLX – 
44%, Aliexpress – 50%. На Prom.ua в березні 2020 покупці зробили 124 тис. замовлень на 
продукти харчування. Це майже вполовину більше ніж в минулому році. За даними OLX в 
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березні 2020 року попит на товари для краси і здоров'я зріс на 84%, продукти харчування 
– на 110%, непродовольчі товари повсякденного попиту стали популярнішими на 345%. 

Обмеження урядів, введені відносно роботи торгових центрів, пунктів 
обслуговування, громадського харчування, розваг і дозвілля привели до динамічного 
зростання продажів в e-commerce та змін у поведінці споживачів. Опитування  
встановили, що 41% респондентів України з міст, з населенням 50 000 і більше мають 
досвід замовлень доставки їжі онлайн. При цьому 9% користуються доставкою частіше 
протягом останнього тижня у зв'язку з пандемією COVID-19. У той же час, 53% 
респондентів – значно скоротили споживання їжі поза домом. 

Як і в країнах Європи, в Україні з'явився новий клас споживачів, які вперше  
застосовують онлайн-замовлення, відкривши його переваги. Поступово змінюється 
ставлення до онлайн-покупок у консервативній частини українців. А це 79% українців – 
ті, хто практично ніколи не купують в Інтернеті. До прикладу, з березня по травень 2020 р. 
на Prom.ua заходило на 20% більше користувачів, у порівнянні з попереднім роком. На 
38% більше стало користувачів, які ціленаправлено шукають на сайті товар, а не просто 
заходять подивиться. 

Згідно з дослідженням компанії EVO, сума онлайн-покупок протягом 2020 року 
зросла на 41%. На покупки в Інтернеті торік українці, наприклад, витратили 107 млрд. грн. 

Варто відзначити, що з настанням пандемії змінилася не тільки структура покупок, 
але і їх частота, вартість однієї покупки. Statista вказує на великі відмінності в тому, як 
часто люди роблять покупки онлайн. До пандемії 31% покупців здійснювали онлайн-
покупки раз на місяць, 23% – частіше, ніж раз на два тижні, 16% – раз в тиждень, а 29% 
здійснювали покупки менш ніж один раз на місяць, або 3-4 рази кожні три місяці, або раз 
в три місяці. Крім цього, дослідження, проведене компанією «Accenture», показало, що 
покупці електронної торгівлі моделі B2B збільшують як середню кількість товарів на одну 
покупку, так і середню вартість замовлення. Україна має найнижчий річний рівень витрат 
втрат однієї особи в e-commerce в порівнянні з сусідніми країнами – 104 долари, 
найбільше витрачають в Чехії – 841 долар. 

Відколи в Україні оголосили карантин, перед бізнесом постали нові виклики. Багато 
офлайн-точок продажів змушені були зачинитися й почати працювати в онлайні. Час 
«великого перезавантаження» для когось завершиться закриттям, перепрофілюванням, а 
комусь приніс нові можливості. 

Результати опитування підприємців встановили, що 29% респондентів перевели 
бізнес в онлайн (представники офлайну і ті, хто працював через обидва канали), 25% – 
перевели співробітників на віддалену роботу, 11% – повністю зупинили роботу (в 
основному будівництво, салони краси), 7% – адаптували продукцію або асортимент під 
поточний попит, 6% – скоротили витрати. 

Пандемія COVID-19 дала зрозуміти, що електронна комерція є важливим 
інструментом для подолання проблем підприємців, споживачів, усіх операторів ринку під 
час кризи, а також важливим економічним фактором, стимулом для розвитку малого та 
середнього бізнесу, важливих галузей економіки в цілому.  
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Відомо, що нестабільне функціонування підприємств пов’язане з дефіцитом 
трансферних коштів. Це призводить до обмеженої поточної та інвестиційної діяльності, 
незбалансованості трансферних потоків, надмірної тривалості фінансових циклів, 
обмеженості використання фінансових інструментів та технологій тощо. За таких умов 
особливої уваги потребує процес, що дозволить оптимізувати трансферні потоки на 
підприємстві та спрямувати їх на підвищення ефективності діяльності у майбутньому 
періоді. Тому є необхідною, так звана, оптимізація, за допомогою якої виявляються та 
реалізуються резерви, що допомагають мінімізувати залежність підприємства від 
залучення трансферних коштів із зовнішніх джерел; забезпечують баланс між обсягами 
трансферних потоків та їх періодом у часі; забезпечують тісний взаємозв’язок між всіма 
видами трансферних потоків від господарської діяльності підприємства тощо. 

До основних цілей оптимізації трансферних потоків на підприємстві можна 
віднести: забезпечення балансу між обсягами вхідних та вихідних трансферних потоків; 
підтримання синхронності трансферних потоків у часі; забезпечення достатнього чистого 
трансферного потоку. 

За допомогою внутрішніх та зовнішніх факторів можна охарактеризувати вплив на 
обсяг та характер формування трансферних потоків у часі [1]. Зовнішніми факторами 
впливу виступає: кон’юнктура товарного та фінансового ринків; система оподаткування; 
умови кредитування постачальників та покупців; система розрахункових відносин з 
контрагентами; доступність видів кредитування; можливість отримання безповоротного 
фінансування.  Внутрішніми факторами впливу на обсяг та характер формування 
трансферних потоків у часі є:  життєвий цикл продукції; тривалість операційного циклу; 
сезонність виробництва; амортизаційна політика; відсутність ринків збуту; брак джерел 
довготермінового фінансування капіталовкладень; управлінські здібності персоналу тощо.  

Аналіз інформації в процесі оптимізації займає вагоме значення, оскільки він є не 
лише основою для обґрунтування та вибору певного напряму оптимізації трансферних 
потоків, але й може виступати індикатором задовільності стану об’єкта оптимізації. У 
процесі оптимізації трансферних потоків важливу роль відіграє оцінка отриманих 
результатів вибору. ЇЇ можна розглядати в якості кінцевого індикатора, який здатен 
надавати інформацію про досягнення мети оптимізації.  

Прояв негативних наслідків від дефіцитних трансферних потоків характеризується: 
зниженням ліквідності і рівня платоспроможності підприємства; збільшенням прострочень за 
короткостроковими та довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями; появою внутрішнього 
боргу на підприємстві; збільшенні періоду тривалості фінансового циклу.  

Кінцевим наслідком цих процесів є зниження рентабельність власного капіталу та 
активів підприємства. Прояв негативних наслідків при трансферному потоці, що є 
надлишковим, відображається у втраті реальній вартості коштів, що є тимчасово 
вільними, внаслідок інфляції, уповільненні оборотності капіталу, простою коштів 
внаслідок чого втрачається можливість отримання потенційного доходу оскільки 
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втрачається вигода від розміщення коштів в процесі операційної чи інвестиційної 
діяльності та отримання від цього прибутку.  

Для оптимізації дефіцитного трансферного використовується система прискорення, 
або уповільнення платіжного обороту, при якій розробляються заходи щодо прискорення 
залучення вхідних трансферних потоків і уповільнення їх виплат. Заходи, що 
здійснюються для прискорення залучення коштів включають: надання більших цінових 
знижок при реалізації продукції за готівку; зменшення строків надання покупцям 
товарного кредиту тощо. Заходи, що використовуються для уповільнення виплат коштів 
включають: уповільнення інкасації власних платіжних джерел за допомогою флоута; 
використання лізингу при придбанні довгострокових активів; збільшення строків надання 
підприємству товарного кредиту; переведення кредитів одержаних підприємством 
шляхом реструктуризації із короткострокових у довгострокові [2]. 

Заходи, що використовуються у короткостроковому періоді по підвищенню рівня 
абсолютної платоспроможності підприємства, у майбутньому можуть привести до 
утворення дефіциту трансферних потоків, а отже щоб збалансувати дефіцитний 
трансферних потік в довгостроковому періоді, потрібно розробляти наступні заходи: 
випуск додаткових акцій підприємства; додатковий випуск облігаційної позики; пошук 
стратегічних інвесторів; використання довгострокового кредитування; частковий продаж 
фінансових вкладень, які є довгостроковими; основні засоби, що не використовуються, 
мають бути здані в оренду або продані. Заходи зі скорочення від’ємного трансферного 
потоку: мінімізація обсягів реальних інвестицій; мінімізація суми постійних витрат 
підприємства; мінімізація обсягів фінансових інвестицій. Способами оптимізації 
надлишкового трансферного потоку, є ті, що активізують інвестиційну діяльність 
підприємства та спрямовуються на погашення банківських довгострокових кредитів 
достроково та максимізацію обсягу реальних інвестицій.  

При оптимізації трансферних потоків важливу увагу приділяють їх збалансованості 
у часі. Від якості та ефективності управління трансферними потоками залежить не тільки 
стійкість підприємства в конкретний період часу, але і здатність до подальшого розвитку, 
досягнення фінансового успіху на довгу перспективу. 
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Історія розвитку інноваційно орієнтованої економіки у найбільш 

конкурентоспроможних країнах світу вказує на те, що запорукою успіху повинна бути 
ефективна інноваційна інфраструктура. В Україні на сьогоднішній день побудовані лише 
розрізнені елементи інноваційної інфраструктури, а, отже, необхідним є створення 
комплексу мережевих систем інноваційного типу. Тому впровадження в економічну 
систему інноваційних бізнес-структур є об’єктивно зумовленим процесом.  

Досвід інноваційних економік свідчить, що бізнес-інноваційні структури є 
інструментом економічного розвитку та сприяють зміцненню економіки держави, 
зростанню інноваційного потенціалу її підприємницької сфери. Вони забезпечують 
вдалий старт компаній та їх надійний фінансово-економічний розвиток. 

Можна виокремити чотири найпоширеніші види інноваційних форм ведення бізнесу: 
бізнес-інкубатори, технологічні парки, технополіси та кластери. Законодавче регулювання 
діяльності інноваційних підприємств в Україні здійснюється такими нормативно-
правовими актами, як: Господарський Кодекс, Закон України «Про інноваційну 
діяльність» від 4.07.2002 р., Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 
р., Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 р. [1] 
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Рисунок 1а. Кількість об’єктів інноваційної інфраструктури у регіонах України на веб-

сайті Дія.Бізнес станом на 2021 р. 
* складено автором на основі [3] 

 
У 2020 р. Міністерством цифрової трансформації за підтримки Програми «U-LEAD з 

Європою» було оцифровано об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва та бізнес-
об’єднання в Україні та розроблено інтерактивну мапу на веб-сайті Дія.Бізнес. На рис. 1а 
представлено кількість об’єктів інноваційної інфраструктури в регіонах України, 
інформація про які наявна на сьогоднішній день.  
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Інноваційною екосистемою в Україні, яка створена для залучення творчої молоді в 
інноваційне підприємництво, є стартапшколи. Це середовище, в якому здійснюється повне 
технологічне коло – від пошуку нових ідей і моделювання бізнес-моделей до залучення 
інвестицій та створення нового інноваційного бізнесу.  
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Рис. 2а. Кількість стартапів, 2020 р. 
* складено автором на основі [5] 

 
Сервіс Startup Ranking на основі аналізу кількості стартапів розробив рейтинг країн, в 

якому Україна у 2020 році посіла 40 місце (324 стартапи), випередивши Литву і Естонію. 
Перше місце в рейтингу займає США – 82782 стартапів, друге місце у Індії – 9959 
стартапів і третє у Великобританії з 5626 стартапами (рис. 2а). 

Для успішного створення та розвитку стартапу потрібно сприятливе середовище, а 
саме доступ до фінансів і знань. В Україні відомими програми підтримки інновацій та 
стартапів при університетах є бізнес-інкубатор Sikorsky Challenge (НТУУ «КПІ»), Tech 
StartUp [2, 4]. School (НУ «Львівська політехніка»), мережа академічних бізнес-
інкубаторів YEP10. До української екосистеми підтримки стартапів входять інкубатори, 
стратап школи та акселератори, які були створені за участю приватних інвесторів, 
іноземних грантових програм чи організацій. 
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It is known that the problem of assessing the quality of services is not universal, since the 

indicators of the quality of goods and services are specific in every individual case. It should be 
also noted that in tourist region, as Carpathians are, the assessment of the conformity of services 
to consumer expectations is the basic during creating a high-quality tourist product. 

A modern approach to the studying of touristic potential is the practical application of the 
qualimetric method for assessing the quality of services, which is obviously applicable in a 
region that offers a range of touristic services on the market. According to the theory of James 
Makens, tourism services include the services of the subject in touristic activities for 
accommodation, food, transport, information and advertising services, services of cultural, 
sports, lifestyle and entertainment institutions aimed at meeting the needs of the tourist [1]. The 
classic definition of the concept of "tourist product", as a complex of services in the area of 
tourism, is the following definition of Philip Kotler, professor of marketing at Northwestern 
University in USA: a tourist product is everything that can satisfy a desire or needs and is offered 
to the market in order to attract attention, acquisition, use or consumption [2]. 

The quality of touristic services should be considered comprehensively, for which is 
necessary to determine the optimal set of indicators, which describes the quality of tourist 
services. So, according to Rhett Brymer, indicators of the quality of services can be divided into 
– search, empirical and confidence. Search engines are indicators that buyers can evaluate before 
buying. Empirical indicators of the quality of services appear in the service process and cannot 
be determined before purchasing a tourist voucher, such as, politeness, responsiveness, 
professionalism of the staff, cognition, completeness and reliability of the information provided 
by the guide during the tour, the impression received from what was seen. Confidence quality 
indicators include indicators that the tourist cannot evaluate even after consuming the tourist 
product [3]. 

In other hand, service quality assessment is the definition of service quality indicators, 
taking into account the reliability and accuracy of quantitative values. Quality assessment is 
necessary in the following cases: development of measures to improve the quality or 
competitiveness of the service; drawing up a program for the enterprise to enter new markets; 
preparation of information for management analysis; implementation of investment activities; 
drawing up a quality assurance plan, etc. 

Among other, for the analysis of the quality of tourist services, it is advisable to use various 
methods and models, among which are qualimetric assessment methods. As known, qualimetry is a 
scientific discipline that studies the methodology and issues of complex quantitative assessment of 
the quality of any objects. So, applicable for tourist product methods are: 

– The differential method for assessing the quality of objects is based on the use of single 
quality indicators by determination of the level of achievement of indicators of the base value. 
The choice of the nomenclature of single indicators for assessing the quality of the evaluated 
services is carried out taking into account the requirements of the consumer, the conditions for 
the provision of services, etc. The method is applied at the stages of design, service provision 
and after-sales activities. 
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– A comprehensive method for assessing the quality of services is based on the use of a 
convolution of single quality indicators. The algorithm for calculating complex indicators of 
service quality contains determining consumer requirements for service quality; selection of the 
nomenclature of quality indicators; determination of the values of single quality indicators; 
selection of base values and calculation of relative quality indicators; calculation of a complex 
index of service quality. 

– A mixed method for assessing the quality of a service is based on the simultaneous use of 
single and complex quality indicators. This method involves comparing the most important 
single indicators and group indicators with basic single and group indicators. 

The increasing of number of tourist facilities definitely leads to increased competition in a 
market, which forces us to look for ways and means to increase the efficiency of service 
activities. The use of qualimetry in assessing the quality of tourist services will make it possible 
to apply a quantitative approach to the definition of a tourist region from the standpoint of 
measuring the quality of services provided in the region for tourists. Based on the fact that the 
quality of tourism services is the result of a number of factors, in the qualimetric model for 
assessing the quality of services in a tourist region, the main assessment parameters include 
indicators that characterize the technical, functional and ethical quality of certain types of goods, 
works, services included in the tourism product, and the tourism product in general. 

The process of establishing the quality level of touristic objects involves comparing the 
actual values of quality indicators with base indicators. Development of strategies for the 
development of the organization includes in-depth understanding of the quality of services and 
opportunities to improve customer satisfaction. 

Thus, the assessment of the quality of services is an essential element of the management 
system of a touristic organization, as it allows timely provision of information for analysis and 
management decision-making. 

Obviously, the problem of assessing and improving quality occupies a top position and is a 
priority in ensuring the competitiveness of services, building trusting relationships between the 
contractor and the consumer. 

As a result, a properly organized process of assessing the quality of services allows to 
identify shortcomings in the organization and technologies of tourist services; check whether the 
possibilities of the tourist organization correspond to contractual obligations; ensure the timely 
application of corrective and preventive measures when nonconformities are detected; motivate 
employees of the organization to achieve a high level of quality of services provided. 
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As a result of the Covid-19 epidemic, people's physical interaction has become limited, and 

global businesses have turned to VR (virtual reality) and AR (augmented reality) technologies, 
which has given a new impetus to digital transformation. The most common modern examples of 
AR technology can be seen on Instagram and Facebook. For example, on the Facebook platform 
before buying certain products, you can try them. When searching on Google, some things can 
be seen in 3D, using a smartphone, to see them in the environment where the user is. 

In the near future, virtual events may completely replace real ones and become an 
alternative to them. More and more users are appearing in the VR space, communication tools 
such as headsets and peripherals are becoming more accessible, and even virtual events are 
emerging. 

Researchers studying the experience of using virtual reality technologies emphasize the 
possibility of using certain devices to fully immerse yourself in the virtual world, while isolating 
yourself from the real. Today, there are certain tools that help everyone to try new VR-
technologies: 

– VR glasses and helmets – small screens that are located in front of the eyes, thanks to 
their components allow you to display objects in three-dimensional space; 

– Virtual reality rooms – a certain space in a physical room, on the walls of which photo or 
video materials are broadcast; 

– Virtual reality gloves – a device for the hand, which can be used to perform certain 
manipulations through gestures with virtual objects. 

At the present stage of development of virtual reality, the number of customers, partners 
and other stakeholders who use virtual innovations and create the basis for the formation of 
competitive advantages based on VR-ideas is growing.  

In recent years, more business areas have joined the use of the VR environment, which 
confirms the list of areas of use: training; medicine; engineering; oil production; industry; real 
estate; sport; tourism; finances; military; sale of goods and others. As for the sale of goods, it 
should be noted that Wayfair and Ikea have used in the development of their catalogs virtual 
technology, which works with special applications that allow you to see how the furniture will 
look in a particular room – according to their actual size and proportions. In the mobile 
application from Nike, you can try the function with AR technology, find the right size sneakers. 

VR technology is also extremely popular in the real estate industry. For designers and 
planners, this is a convenient way to present their work. The virtual portfolio allows you to scale 
a creative idea, consider everything in detail, and feel the volume and space. In real estate, 
virtual tours can save time and money. Many companies have adopted this technology and 
already have significant sales growth. 

Against the background of the use of VR-technologies as a revolutionary new opportunity 
for the development of commercial enterprises, increasing competitiveness can begin in the local 
business process (process links, etc.) and become integrated for all functional areas of the 
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commercial enterprise. In this case, virtual reality technologies will be not only a prerequisite, 
but also a kind of indicator of the urgency of development and implementation of the entire 
program to increase the competitiveness of the commercial enterprise. 

The rapid development of computer technology is constantly increasing the level of 
competition between enterprises. Regardless of the volume of production, the latest technologies 
allow you to stand out among others, improve the image of trade. The main positions in which 
trade enterprises compete today are highly qualified specialists, brand recognition, reputation, 
and investors. It is believed that due to the introduction of virtual reality technologies it is 
possible to improve the state of a commercial enterprise and increase its competitiveness. 

VR and AR technologies have given a new impetus to retail. With the advent of e-
commerce, commerce has moved to e-commerce platforms, and augmented reality technologies 
have helped digitize goods for today's virtual space. 

Modern AR and VR technologies are used for advertising purposes, to promote and market 
products of popular brands, if a filter or mask becomes popular, a person learns about the 
product and brand and can make purchases or make regular subscriptions that are in trend.  

Today, 3D tours are a relevant advertising product that allows you to show the customer a 
product or service much better than you can when viewing photos, videos, reading descriptions 
(creating a much stronger effect of presence). Their main characteristics are interactivity, 
representativeness, information and communication. Using 3D tours, it is easier to imagine a 
person in an unknown place, showing it as real as possible. A distinctive feature of this software 
product is bright images and unforgettable impressions. 

For sellers, the main advantages of spherical panoramas and 3D tours are increased interest 
in the company, attracting new customers (virtual tours are of great interest to most visitors, 
increase the number of potential customers, increase company revenue); originality and 
attractiveness (presentation and advertising, which differs from most competitors, is more 
interesting than ordinary photos or text); reducing the time between creating a virtual tour and 
familiarizing the buyer with it. If the creation of a booklet and its distribution among potential 
customers takes a long time, the virtual tour becomes available to millions of Internet users 
immediately after its creation. 

Modern virtual and augmented reality technologies are a prerequisite and catalyst for 
future organizational transformations related to the creation of new competitive advantages of 
commercial enterprises. Commercial enterprises must carefully monitor the development of 
modern technologies of virtual and augmented reality in order to use them in such a way as to 
ensure the creation of competitive advantages based on them and increase the competitiveness of 
the enterprise. 
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У цьому дослідженні хочемо торкнутись теми електроної комерції (е-комерції), а 

саме можливості і виклики для Світу і України. Так, як на думку більшості дослідників 
Економіки, саме Е-комерція – це сфера, яка має змогу змінити погляд на економіку і 
задати новий шлях до розвитку.  

Для початку, необхідно розібрати сутність поняття е-комерція. Для цього 
пропонуємо ознайомитись з зарубіжними авторами, які пояснюють поняття е-комерції 
як тип діяльності, що охоплює всі типи електронних транзакцій між B2B, B2C, C2C і 
т.д.: А.Саммер, Дж. Дункан та В.Звасс вважають, що е-комерція: «…будь-яка форма 
бізнес-процесу, коли взаємодія між суб’єктами відбувається електронним шляхом з 
використанням Інтернет-технологій…» Д.Козьє, в свою чергу, відзначає, що е-
комерція – «включає в себе не лише купівлю-продаж товарів та послуг через Інтернет 
для безпосереднього отримання прибутку. У це поняття. на його думку, також 
входить підтримка отримання прибутку, створення попиту на товари та послуги, 
впровадження післяпродажного обслуговування клієнтів полегшення взаємодії між 
діловими партнерами». 

Також, якщо взяти висловлювання вітчизняних дослідниких, таких як А.В. 
Волокітін, А.П. Манюшкін, А.В. Солдатіков і А.В. Мартовий під е-комерцією 
розуміють наступне: «…технологія, яка забезпечує повний замкнутий цикл операцій, 
який включає замовлення товару, проведення платежів, участь в управління доставкою 
товару переважно орієнтовану на отримання прибутку в результаті угод і транзакцій в 
Інтернеті…» Г.М. Хубаєв вважає, що Електронна комерція : «це форма постачання 
продукції, при якій вибір і замовлення товарів здійснюється через комп’ютерні мережі, 
а розрахунки між покупцем і постачальником здійснюється з використанням 
електронних документів і засобів платежу». 

З’ясовано, що більшість дослідників ототожнюють електронну комерцію з 
такими поняттями, як електронний бізнес, Інтернет-бізнес, ІТ-бізнес, електронний 
маркетинг, електронна торгівля, цифровий маркетинг, Інтернет-маркетинг, Інтернет-
торгівля, Інтернет-комерція, електронна торгівля – роздрібна торгівля, віртуальна 
торгівля, дистанційна торгівля, електронна торгівля. 

На нашу думку, е-комерція, за крок до зміни економіки в цілому, як сфера, що 
стрімко розвивається. І як у всіх ланках економіки. Є свої чинники, які не дають 
змогу розвиватись напрямку. Це не прописаний закон щодо торгів в інтернеті, Захист 
систем електронних продажів, цифрові підписи, Підрозділи для боротьби з 
кіберзлочинами Згідно Наукового дослідження, щодо е-Комерції в Україні, більшість 
громадян не здійснює інтернет-покупки через страх, що їх обдурять. Для того, щоб 

mailto:severynko.j@gmail.com
mailto:evgen19092002@gmail.com


 

216 

краще розібратись з викликами і можливостями, було проведено опитування серед 
молоді у числі 70 чоловіків та жінок, віком від 16 до 40 років. Де були задані наступні 
питання: 

Чи знаєте ви, що таке е-комерція ? 

Яку б оцінку за 10-бальною шкалою ви могли б дати розвинутості е-комерції на 
Території України 

Чи зустрічали ви людей, які володіють власним бізнесом в Інтернеті? 

Чи приводилось купляти товар через інтернет ? 

Чи доводилось вам стикатись зі шахрайством при покупках через Інтернет ? 

Дане опитування дає змогу зрозуміти, що хоч і 44.3% осіб не знає, що таке 
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Електронна Комерція, всі робили хоч, якусь покупку в Інтернеті. Таким чином, можна 
зробити висновок, що ця сфера, уже виросла до нормального ставлення серед взаємодії 
купівля-продаж між продавцями і покупцями в Інтернет середовищі. Головним чинником 
такого показника є ситуація з COVID-19, коли у більшість населення мали відмовитись від 
традиційної торгівлі. 

Також було поставлено питання, щодо думки людей на рахунок розвитку 
Електронної комерції. Середня оцінка даного питання становить 7 балів з 10, що є 
позитивним показником для сучасної сфери економіки. Таку оцінку можна легко 
аргументувати, розвиток діджиталізації в Україні. 

Україна перша країна, яка ввела електронні паспорти, і перенесла держ.послуги у 
інтернет програми. Таким чином, вона упростила створення електронного підписа, який 
потребується для здійснення фінансових операцій в інтернеті, це дала змогу прискорити 
процес з отриманням і вийти на новий рівень роботи з транзакціями у інтернеті. 

Також крім, держ.послуг, Україна посідає одне з перших місць серед інтернет-банків. 
Якщо у розвинутих країнах, таких як Німеччина, США, Канада, де транзакція з картки на 
картку займає від 3 до 5 днів. То в Україні 10 днів. Також в Україні легко створити 
власний ФОП для справи і інтернет-банківські системи відкритіші для Е-Комерції. 

Проблеми, які гальмують розвиток: податки, складність отримати потрібну 
інформацію; недовіра старшого покоління до он-лайн-послуг; немає впевненості, що 
персональні дані є захищеними; Е-комерції недоступні в маленьких містечках чи селах 
(наприклад, monobank є комерційним, тому їм не вигідно ставити точки відділення в 
селах, тому люди там користуються послугами державних банків, які не є Е-комерціями; 
немає гарної регуляції законом; немає вимог на конституційному рівні дуже складно 
притягнути до відповідальності шахраїв; високі ризики. Однак такі штуки як «OLX 
доставка» захищена від шахрайства  супер класною штукою. 

Виклики для України у Е-комерції: кіберзлочини; сплата податків за інтернет дохід; 
старіння нації; прописати і затвердити законопроект щодо Інтернет-торгівлі іт.д; малий 
ринок; шахрайство; боротьба за увагу клієнтів з гігантами ( люди або компанії, які зайшли 
набагато раніше). 

Можливості для України у Е-комерції: при перенесенні бізнесу в он-лайн, набагато 
легше аналізувати власну ЦА; цілісний розвиток ринку, запобігання монополії; легка 
сплата податків; зробити маркетплейс, яким будуть користуватися не лише в Україні; 
створення простору (платформа/соцмережа) для створення малих бізнесів в мережі; 
підвищення якості кіберполіції, введення аміністративної та кримінальної 
відповідальності для шахраїів в сферах е-комерції. 
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Підгузки – підгрупа товарів, які є одним із найбільш уживаних товарів гігієнічного 
догляду за малюками. Цей товар представлений на ринку України вже кілька десятиліть, і 
на сьогоднішній день існує велике різноманіття виробників та дистриб’юторів цих 
товарів. На прилавках магазинів країни можна знайти близько 20 найменувань різних 
торгових марок, але основу ринку цього виду товарів в основному становить імпортна 
продукція відомих брендів. Метою нашої роботи є аналіз ринку найбільш популярних 
підгузків в Україні за останні п’ять років з 2017 по 2021 р. включно (табл. 1). Фаворитів 
кожного року визначають: споживачі (небайдужа громадськість), експерти (авторитетні 
спеціалісти даного напрямку ринку) та журі успішних людей (відомі публічні люди і 
знаменитості) [1]. 

Таблиця 1 
Ринок найбільш популярних підгузків в Україні з 2017 по 2021 р. 

№ 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 
1 Pampers Pampers Pampers Pampers Huggies 
2 Huggies Huggies Huggies Goo.n Pampers 
3 Libero Dada  Libero Huggies Dada 
4 Dada Libero Сніжна панда Libero Helen Harper 
5 Bella Baby Happy Goo.n Helen Harper Dada Chicco 

складено на основі [1]. 
 
Як видно з табл. 1 найбільш популярними в магазинах нашої країни виявились 

підгузники торгових марок Pampers та Huggies. Впродовж чотирьох років підгузки 
виробництва компанії «Procter&Gamble» за назвою Pampers займали перше місце за 
даними результатів голосування інтернет – аудиторії в Україні. Пробна партія дитячих 
підгузків цього товаровиробника з'явилася в 1961 році у магазинах міста Пеорії, штату 
Іллінойс (США). З часом після деяких удосконалень на ринку з’явилися більш якісніші та 
недорогі одноразові підгузки. В 2018 році компанія запустила свою нову лінію підгузків 
під назвою Pampers Pure, яка була розроблена без відбілювання хлором та ароматизаторів. 
Найбільш популярними стали підгузки наступних серій цього товаровиробника: Sleep & 
Play, Pampers New Baby, Active Baby, Pampers Let's Go, Premium Care. Саме Premium Care 
і Pampers New Baby були розроблені для малюків з першого дня життя. Вони повністю 
повторюють форму тіла, мають м'який дихаючий шар, який перешкоджає появі 
попрілостей і подразнень [2]. 

В 2021 році перше місце за даними результатів голосування інтернет – аудиторії в 
Україні зайняли британські підгузки Huggies. Розробкою одноразових дитячих підгузків 
компанія Kimberly-Clark Corporation зайнялася ще 1968 року. У продажу перші Huggies 
з'явилися лише у 1978 році. В 1987 році були представлені підгузки Pampers та Huggies, 
які можна було розстібати та застібати знову, не пошкоджуючи при цьому сам підгузник. 
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Так, в 1989 році з`явилися перші підгузки-трусики для приучення до горщика Huggies 
Pull-Ups, в 1994 році асортимент був розширений підгузками для дітей старшого віку, а 
1998 рік ознаменувався появою Huggies Little Swimmers – трусиків-підгузків, у яких можна 
плавати. Компанія Kimberly-Clark Corporation однією з перших почала випуск підгузників 
різного привабливого дизайнерського оформлення. Станом на 2001 рік гігієнічною 
продукцією Huggies користувалося майже півтора мільярда людей по усьому світу. 
Широка лінійка товарів цього товаровиробника представлена такими моделями як: 
Classic, Ultra Comfort і Elite Soft. Покупці відзначають, що безсумнівною гідністю всіх 
підгузників цієї марки є внутрішній шар. Він представлений у вигляді гелевих подушечок, 
які дозволяють за секунди увібрати навіть великий обсяг вологи, залишивши шкіру 
дитини сухою. Саме цей фактор дуже важливий в перші місяці життя немовляти, адже у 
них рідкий стілець, а також з організму виходить меконій. Підгузки цього 
товаровиробника мають багаторазові застібки-липучки та виготовлені з гіпоалергенної 
бавовни, яка не викликає подразнення на шкірі дитини. Для зручності батьків вони 
оснащені смужкою-індикатором, яка свідчить про те, наскільки наповнений підгузник і чи 
настав час змінити його [3]. 

На сьогоднішній день Pampers та Huggies – найпопулярніші бренди з 
найрізноманітнішими асортиментами своєї продукції.  

Не менш популярними серед українців є підгузники Libero. Перший одноразовий 
підгузок шведської компанії SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget). був випущений 
компанією в 1955 році. Цей товаровиробник виготовив підгузки для новонароджених 
Libero Newborn, в якому передбачив спеціальну виїмку для пупка, що полегшує його 
обробку в перший місяць життя малюка. Libero одним з перших випустив підгузки для 
малят із чутливою шкірою Libero Everyday та підгузки Libero Potty Training для приучення 
дитини до горщика, які спричиняють дитині дискомфорт, та спонукують відправитися 
прямо до горщика [4]. 

Сьогодні, мабуть, в Україні не знайдеться такої людини, яка не чула про польські 
підгузники Dada. Якщо раніше українці частіше віддавали перевагу більш відомим 
маркам підгузків Pampers, Huggies та Libero, то сьогодні для малечі не рідко купують 
продукцію саме цього товаровиробника. Практично щороку польські підгузники Dada 
Premium за даними результатів голосування інтернет – аудиторії в Україні потрапляють в 
п’ятірку найкращих товарів [5]. 

Gоо.n – японський бренд, який також добре відомий в Україні своїми якісними та 
доступними дитячими одноразовими підгузниками. Він належить корпорації Dаіо Рареr, 
яка була заснована в 1943 році родиною Ікава. Засоби дитячої гігієни цей товаровиробник 
виготовляє з початку 90-х років. «Gоо.n» (Гу Н) – на японській мові означає «рости». 
Назва бренду дуже влучна, бо кількість і різноманітність розмірів підгузників цього 
товаровиробника в наш час просто вражає уяву. Саме під маркою Gоо.n уперше в Японії 
стали випускатися підгузки для дітей «недитячих» розмірів. В 2004 році з`явилися 
підгузки розміру «Bigger than Big», розраховані на дітей семи річного віку [6]. 

В 2019 році за даними результатів голосування інтернет – аудиторії Україні вперше 
5 місце зайняли бельгійські підгузники Helen Harper компанії Ontex International. Цей 
товаровиробник є провідним міжнародним виробником і вже понад 30 років успішно 
функціонує на ринку предметів особистої гігієни. Крім материнської фірми, на території 
Бельгії та інших країн цей товаровиробник має дванадцять виробничих комплексів. 
Підгузники Helen Harper цей товаровиробник вивів на ринок у 2006 році. Бренд отримав 
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популярність завдяки інноваційним рішенням серед продуктів дитячої гігієни, а саме 
трусикам з еластичними боковинками та тонким ядром, які компанія представила у 2008 
році. Також у 2014 році бренд випустив новинку – підгузок з високим рівнем поглинання 
вологи, який на 20% є тоншим від інших моделей [7]. 

Щороку італійська компанія Chicco випускає понад 60 нових видів товарів. Каталог 
Chicco налічує понад 45000 найменувань, серед яких 4000 займає продукцію для мам. На 
сьогоднішній день цей бренд випускає не лише дитячі коляски, автокрісла, ліжечка, 
стільчики для годування, одяг, взуття, а і засоби гігієни для малюків – підгузники. Цей 
товаровиробник вперше зайняв 5 місце за даними результатів голосування інтернет – 
аудиторії в Україні в 2021 році [8]. 

ТОВ «Белла-Трейд» входить до Групи компаній TZMO SA (Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych SA), яка є провідним європейським виробником і 
постачальником косметичних, медичних та гігієнічних товарів на світовому ринку. До 
складу групи TZMO S.A. входить 54 компанії, в тому числі: 17 виробничих підприємств в 
Польщі, Індії, Росії та в Україні. Вироби TZMO S.A продаються більш, ніж на 65 ринках: в 
Європі,Азії, Америці, Африці та Австралії. Виробнича компанія ТОВ «Белла-Центр» була 
нагороджена званням «Лідер року 2017», що свідчить про її значний внесок у розвиток 
економіки України. Вона вперше зайняла 5 місце за даними результатів голосування 
інтернет – аудиторії в Україні в 2017 році [9]. 

ТМ «Сніжна Панда» [10] з’явилась в 2014 році, і одразу посіла провідне місце на 
ринку України з виробництва санітарно – гігієнічних виробів. Продукція цього 
товаровиробника виготовляється на одному з найбільших підприємств у галузі – ТОВ 
«Омега Брокерс» в Одеській області. За даними результатів голосування інтернет – 
аудиторії в Україні в 2019 році підгузники цього товаровиробника посіли трете місце. 

Нещодавно на ринку підгузників з’явилися українські підгузники Pi-Pi, які 
виготовлені з екологічних гіпоалергенних матеріалів. АТ «Фабрика «Комбі» (Київська 
обл.) в наш час виготовляє 4 різновиди одноразових підгузників для дітей: mini (№ 2, 3-6 
кг.), midi (№ 3, 4-9 кг.), maxi (№ 4, 7-18 кг.), junior (№ 5, 11-25 кг.) [11]. 

Українська корпорація «Біосфера» випустила свій перший в лінійці бренд підгузків 
під назвою Bambik. Цей продукт виробляється на одній з найбільш високотехнологічних 
ліній в світі, яка була зібрана українськими фахівцями за період карантину. Підгузки 
Bambik в наш час вже доступні до замовлення на сайті Pampik та представлені в трьох 
розмірах: 3 Midi, 4 Maxi і 5 Junior. Лінія з виробництва підгузків в Дніпрі була зібрана та 
запущена за 7 тижнів повністю силами виробничої команди корпорації при дистанційному 
консультуванні виробника обладнання – італійської компанії ANDRITZ DIATEC s.r.l. Всю 
першу партію підгузків – близько 300 000 – корпорація спрямувала на благодійність [12].  

Але за даними результатів голосування інтернет – аудиторії в Україні підгузники 
цих товаровиробників жодного разу не потрапили в п’ятірку найкращих. 

Також на території України нещодавно з’явилися німецькі підгузники таких 
товаровиробників як Fixies та Moltex. Кращою лінійкою для новонароджених вважається 
Fixies New Life, в яких є передбачений розріз під пупок. Для дітей, які мають алергію був 
розроблений Fixies Comfort Plus. Таваровиробник Moltex виготовляє три лінійки свого 
товару: Moltex-Comfort, Moltex Pro Active і Elastic Extra Dry. Німецькі підгузники таких 
товаровиробників як Fixies та Moltex потрапили в десятку найкращих товарів за даними 
результатів голосування інтернет – аудиторії в Україні, але за останні п’ять років жодного 
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разу не потрапили в п’ятірку найкращих. Можливо, це пов’язано з тим, що вони не є так 
широко представлені в вітчизняних торговельних мережах як товари відомих брендів. 

Як видно з проведених досліджень ринок дитячих підгузків в України є доволі 
різноманітний, і представлений як численними зарубіжними, так і не дуже популярними 
українськими марками. Однак вітчизняній продукції поки що дуже складно конкурувати 
із іноземними брендами. Це пов'язано з тим, що у формуванні ціни підгузків величезний 
вплив мають абсорбенти, а ці основні складові підгузків здебільшого виготовляють 
хімічні підприємства Німеччини і Франції. Але недостатню кількість власного 
виробництва підгузників вдало компенсує налаштована мережа імпортованої продукції. 
Переважна більшість батьків для своєї малечі обирає саме одноразові підгузки, які є 
зручними та комфортними для у використанні. Якісні підгузки швидко вбирають вологу, 
утримують запах, зберігають форму наповнювача та працездатність застібок-липучок. З 
кожним роком асортимент підгузків для дітей збільшується, з’являються нові види 
товарів, а це в свою чергу підштовхує товаровиробників постійно розвиватися, і 
покращувати свою продукцію, щоб бути конкурентоспроможними на світовому ринку 
товарів. 
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Системний аналіз умов виконання пошуково-рятувальних робіт рятувальниками в 

гірській місцевості вимагає додаткових досліджень для визначення рівня їх захисту та 
ефективного здійснення функціональних завдань. Температурні режими та фізичні 
навантаження під час виконання робіт в гірській місцевості змушують здійснювати пошук 
методологічних засад удосконалення захисту рятувальника під час тривалих рятувальних 
операцій [1-6]. 

Безпосередніми факторами впливу на функціональність рятувальника гірського є: 
температурний чинник зовнішнього середовища, час проведення пошуково-рятувальних 
робіт, тип засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), ступінь фізичного навантаження. Формат  
системи представлений на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Умови виконання робіт за різних факторів впливу 

 
З огляду на основні (обов’язкові) види робіт нами було виділено домінуючі 

навантаження за умов низьких температур оточуючого середовища.Окрім зазначеного, 
необхідно представити енерговитрати за трьома видами навантажень. З метою 
моделювання впливу комплексу небезпечних та шкідливих факторів на рятувальника 
гірського скористаємось нормами [7]. 
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Таблиця 1 
Гринично-допустимий час перебування особового складу з урахуванням температурних 

режимів навколишнього середовища  
 
 

 
ЗІЗ 

Гранично допустимий час перебування особового складу у ЗІЗ при швидкості 
вітру 2 м/с, що регламентується тепловим станом організму для виключення 

можливого загального переохолодження, год 
Т е м п е р а т у р а   п о в і т р я ,   ° С  

від-40 від-30 від-20 від-10 
Ступінь фізичного навантаження 

легке середнє важке легке середнє важке легке середнє 
важке легке середнє 

важке 
Фільтрувальний 

протигаз + 
зимова форма 
одягу + захисні 

панчохи і 
рукавички 

0,5 0,7 1,5 0,6 1,2 3,0 0,8 Н/Р 2,8 Н/Р 

Фільтрувальний 
протигаз + 

зимова форма 
одягу 

0,6 1,5 4,0 0,8 4,0 Н/Р 1.2 Н/Р 

Фільтрувальний 
протигаз + ІЗО 1,0 7,0 Н/Р 1,7 Н/Р 2,8 Н/Р 

  
 
Для аналізу процесу поширення теплоти в системі «захисний одяг – рятувальник 

гірський» використано граничну умову другого роду, яка полягає в заданні густини 
теплового потоку для кожної точки зовнішньої поверхні тіла (пакета) як функції часу t. 

Моделювання поширення теплоти в системі «низька температура – захисний одяг – 
людина» розділено на два етапи: на першому описано зниження теплоти в 
багатошаровому пакеті ЗІЗ рятувальника гірського, на другому – поширення теплоти в 
композиційному середовищі між пакетом і тілом людини, яке розділено на дві області 
(область повітря, в якій зростає тиск продифундованого пароподібного середовища, і 
пористе середовище між тілом рятувальника та пакетом), що дає нам можливість більш 
детальніше, з урахуванням процесу метаболізму, визначити час захисту рятувальника 
гірського під час відповідних навантажень. Дію низькотемпературного зовнішнього 
середовища на шари захисного одягу характеризують чотири  фази: – поглинання теплоти 
зовнішнім поверхневим чи міжфазовим шаром і наступна передача енергії всередину 
матеріалу кожного з відповідних шарів пакету матеріалів; охолодження матеріалу; режим 
стаціонарної теплопровідності (випаровування, сублімація або термодеструкція і кожен з 
цих процесів може призводити до появи повного чи часткового руйнування 
шару);нагрівання (релаксація) матеріалу після зняття зовнішнього низькотемпературного 
навантаження. На рисунку 2 представлено модель рятувальника гірського  з відповідними, 
обов’язковими для оцінки рівня захисту, ЗІЗ. 
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шолом 
 
 
одяг захисний   

                                         тіло рятувальника 
захист рук 
 
 
 
взуття захисне 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Модель рятувальника гірського 

 
На основі методу оцінки кріозахисних властивостей ЗІЗ рятувальника запропоновано 

використовувати  характеристики: 
– зниження температури під костюмного простору (відповідає граничній 

температурі відносно комфортного відчуття людиниТгра, 18º С); 
– підвищення температури на виворітній поверхні зразка пакета матеріалів 

спецодягу за наперед визначений термін дії – 60 с (ця характеристика (крива Stoll) може 
бути віднесена до додаткових, але вона дає практичну уяву про захисні властивості);  

– захисний індексморозотривкості відношення кількості тепла, що блоковано 
матеріалом (пакетом), до кількості тепла, що діє, за наперед визначений час, який 
обчислюють за формулою: 

( )
max

0

зах

K
зах

TгTI
τ

−∆
= ,                                                                  (1) 

де K
захI  – індекс морозотривкості; Т0 – температура дії, ºС; Тгр– гранична температура 

відносно комфортного відчуття людини, ºС; max
захτ  – максимальний час перебування 

рятувальника в умовах дії низьких температур, хв. [8] 
Наведена послідовність досліджень захисту рятувальника гірського є базовою 

формою побудови моделі дослідження безпечного часу роботи в умовах низьких 
температур в гірській місцевості. 
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Промисловість будівельних матеріалів широко використовує відходи та супутні 
продукти інших галузей промисловості, тому її роль в розвитку безвідходної технології є 
вагомою. З відходів інших галузей на підприємствах силікатної промисловості можна 
виробляти високоякісні будівельні матеріали, вироби та конструкції.  

Значна кількість промислових відходів за хімічним складом і властивостями є 
близькими до природної сировини, яку використовують у виробництві будівельних 
матеріалів, а тому вони можуть слугувати її повноцінним і економічним замінником. 
Можна стверджувати, що промисловість будівельних матеріалів є єдиною галуззю, яка 
вже зараз може ефективно використовувати багатотонні відходи низки інших 
підприємств. 

Деякі основні галузі промисловості є потенційними постачальниками сировини для 
будівельної індустрії. Наприклад, чорна металургія крім чавуну і сталі, виробляє у 
великих кількостях доменний шлак, сталеплавильні і феросплавні шлаки, які 
нагромаджуються у відвалах. Навколо ТЕС громадяться гори тонн золи і шлаку. При 
видобутку вугілля на поверхню викидають пусті відвальні породи, які не лише займають 
тисячі гектарів іноді родючих земель, а й отруюють атмосферу шкідливими 
газоподібними речовинами.  

У промисловості будівельних матеріалів України нагромаджений великий досвід 
раціонального використання вторинних матеріальних ресурсів, розроблені нові технічні 
пристрої та прогресивні технологічні процеси використання залишкових продуктів і відходів 
промисловості. Підприємства з виробництва силікатних матеріалів використовують 
камʼяновугільну золу, золошлакову суміш ТЕС, відвальні неспалимі шахтні породи, відходи 
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вуглезбагачення та флотації паливної промисловості, хвости збагачення залізних руд, доменні 
шлаки, червоні шлами, піритні недопалки та інші відходи. 

Для розвитку безвідходних технологій важливим є комплексна розробка родовищ корисних 
копалин. Дослідження вчених і рекомендації спеціалістів доводять, що використовувати породи 
родовищ і відходи різного хіміко-мінералогічного складу можна для одержання: 

– відходи збагачення вугілля – як паливні матеріали або додатки під час виробництва 
цементу, керамічних стінових матеріалів і пористих заповнювачів (керамзитовий гравій і пісок); 

– шахтні неспалимі породи – для виробництва керамічних стінових матеріалів і керамзиту; 
– золи і шлаки ТЕС – для виробництва цементу, керамзиту та аглопориту, силікатних і 

керамічних стінових матеріалів, як заповнювачі бетонів; 
– відходи доменного та сталеплавильного виробництва можуть бути заповнювачами бетонів, 

використовуватися для виробництва цементу та термозиту; 
– відходи каолінового виробництва можна застосовувати як алюмосилікатну сировину для 

виробництва цементу; 
– відходи скляної промисловості придатні для виробництва скла, піноскла, полив і ангобів, 

керамічних виробів; 
Усі мінеральні відходи можуть бути сировиною вторинного походження і можуть 

використовуватись в природному стані або після їх нескладної обробки (подрібнення, 
помолу, грануляції, нейтралізації, змішування, формування, пресування, сушіння, випалу, 
автоклавування). Для визначення способів використання відходів промисловості 
необхідним є їх детальне вивчення: слід встановити їх мінералогічний, хімічний і 
гранулометричний склад, фізичні властивості та ступінь однорідності. Існують певні 
технічні вимоги до відходів, які можуть використовуватися для виробництва силікатних 
будівельних матеріалів. Наприклад, для виробництва будівельної кераміки відходи 
повинні відповідати таким вимогам: 

– вони повинні містити максимальну кількість силіцій оксиду (їх хімічний склад не 
регламентується); 

– вміст CaCO3, MgCO3, а також речовин, що розкладаються під час сушіння чи 
випалу та виділяють шкідливі гази, має бути обмеженим; 

– вміст у шихті Сульфуру (в перерахунку на SO3,) допускається не більше 0,5 % для 
пористого черепка та не менше 1 % для щільного; 

– карбонатні включення розміром до 2 мм в обробленій шихті не допускається; 
– вміст у шихті хлоридів, нітратів та солей інших кислот, що виділяють шкідливі 

гази під час нагрівання не допускається; 
– відходи, які використовуються як пластифікатори, треба вводити в шихту у вигляді 

порошку або суспензії (шлам із граничною величиною зерен не менше ніж 0,1 мм); 
– величина зерен відходів, які використовують як грубозернистий компонент 

керамічної маси пластичного формування, не має перевищувати 1,5–2 мм, а міжзернова 
порожнистість повинна бути менше 30 %; 

– під час використання відходів як топників, величина їх зерен має бути меншою ніж 
0,25 мм, а кількість такого топника може коливатись в межах 1–20 %; 

– відходи, які регулюють колір випаленого черепка і такі, що запобігають висолам та 
знебарвленню, слід вводити у вигляді суспензії або порошку з величиною зерен не більше 
ніж 0,25 мм. 

Важливим завданням утилізації відходів є розробка оптимального складу маси – 
сировинної шихти для одержання силікатних матеріалів і виробів із заданими 
властивостями. Наприклад, кальційвмісні промислові відходи найефективніше 
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поєднуються із тонкомеленою кремнеземною складовою – молотим кварцовим піском, 
золою ТЕС, шлаками, пуцоланами, туфами, опоками. Внаслідок такого поєднання можна 
одержати низькоосновні гідросилікати кальцію, гідроалюмосилікатні гідрогранати, які 
надають штучному каменю в гідротермальних умовах автоклаву високої міцності, 
твердості, корозійної стійкості та довговічності.  

Відходи хімічної промисловості можуть використовуватися у складі керамічних мас як 
пластифікатори. До них належать бокситові шлами, що містять гідросилікати, гідроферити, а 
також гідроксидні сполуки заліза та луги. Введення цих сполук до складу глиняних мас у 
кількості до 30 %(мас.) підвищують число пластичності в 1,5–1,8 рази. Анілінові відходи 
завдяки високій дисперсності покращують формувальні властивості глиняної маси. 
Пластифікуючу дію на керамічну масу мають і відходи вугільної промисловості, зокрема 
шахтні породи за умови їх тонкого помелу і вмісту до 30 %(мас.) [1]. 

Перспективним шляхом економії матеріальних ресурсів і розширення сировинної 
бази  у виробництві пористих заповнювачів є використання залізовмісних відходів 
промисловості – шлаків ТЕС, піритних недопалків, залізовмісних гальванічних шламів. 
Використання даних відходів дозволяє покращити екологічну ситуацію в місцях їх 
складування. Актуальним є дослідження можливості використання відходів гальванічного 
цинкування стальних деталей, які містять сполуки заліза і цинку –  для одержання 
пористого заповнювача. Важливим завданням утилізації відходів є розробка оптимального 
складу маси – сировинної шихти для одержання силікатних матеріалів і виробів із 
заданими властивостями. 

В даній роботі досліджена можливість використання для виробництва пористого 
заповнювача відходів гальванічного цинкування стальних деталей, які утворюються під 
час процесу електрохімічного цинкування віконних стальних деталей. 

Використання спеціального обладнання для очищення стічних вод гальванічної лінії 
цинкування дозволяє суттєво зменшити негативний вплив на довкілля. Одержана в 
процесі оброблення стічних вод пастоподібна маса червоного кольору має  вологість 65 %, 
насипну густину – 1180 кг/м3. За даними електронно-мікроскопічних досліджень відходи 
гальванічного цинкування стальних деталей є полідисперсним матеріалом, який містить 
частинки розміром від 0,2 до 50 мкм. 

Для вивчення фізико-хімічних процесів, які протікають в гальванічному шламі під 
час нагрівання, проведено комплексний термічний та рентгенофазовий аналізи  проб 
гальванічного шламу. Аналіз кривих DTA, DTG і TG шламу проводили за допомогою 
дериватографа Q-1500 із швидкістю нагрівання 10 град/хв у діапазоні температур 
293…1773 К. Термічний аналіз шламу вказує на наявність ендотермічного ефекту за 463К, 
обумовленого виділенням адсорбованої вологи із відповідною втратою маси. Значний 
екзотермічний ефект за температури 754К є наслідком протікання фазового переходу 
метастабільної фази γ-Fe2O3 в термодинамічно стабільну фазу тригонального α-Fe2O3[2].  

В основу проведеного дослідження поставлено завдання – створити масу для 
одержання пористого заповнювача, в якій введення нових компонентів забезпечило б 
зміну співвідношення в масі легкотопких і важкотопких оксидів SiO2, Al2O3, Fe2O3, ZnO і 
Cr2O3, що дозволить створити умови для утворення під час випалу нових кристалічних 
фаз і дасть можливість підвищити міцність. Поставлене завдання вирішується тим, що 
маси для одержання пористого заповнювача, що містять глинисту сировину, відходи 
гальванічного цинкування стальних деталей, золу ТЕС та органічну добавку за такого 
співвідношення компонентів, мас.%: 
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зола ТЕС                                                                               12-16 
відходи гальванічного цинкування стальних деталей        8-12 
органічна добавка                                                                 0,5-2 
глиниста сировина                                                                решта 
Введення відходів гальванічного цинкування стальних деталей і золи ТЕС дозволить 

за рахунок насичення аморфної фази оксидами SiO2, Al2O3, Fe2O3, ZnO і Cr2O3 
інтенсифікувати кристалізацію муліту, шпінелі та підвищити міцність на стиск пористого 
заповнювача. Утворення під час випалу рідкої фази оптимальної в’язкості забезпечує 
також зменшення відкритої пористості та відповідно також веде до підвищення міцності 
пористого заповнювача. Склади мас і властивості пористого заповнювача наведено в табл. 

Таблиця  
Склади мас і властивості пористого заповнювача 

 
 
Номер 
маси 

Склад маси, мас. % Властивості пористого 
заповнювача 

глин- 
иста 

сировина 

зола ТЕС відходи 
гальваніч- 

ного 
цинкування  

органіч
на 

добав 
ка 
 
 
 

1,5 

міцність 
при стиску, 

МПа 

середня 
густина, 

кг/м3 

 
№1 79,5 12 8 1,74 375 
№2 77,0 13 9 2,08 370 
№3 74,5 14 10 2,14 360 
№4 71,0 16 12 2,21 355 
№5 65,5 18 14 деформація гранул 

 
Наявність органічної складової, яка вигорає за підвищених температур та в 

широкому інтервалі температур, а також підвищенного вмісту легкотопких оксидів сприяє 
утворенню рідкої фази за нижчих температур і значному газоутворенню. 

Подрібнені відходи гальванічного цинкування стальних деталей (залишок 5…8 
мас.% на ситі №008) змішували з глинистою сировиною, золою ТЕС і органічною 
добавкою(табл., приклад №1-5), затворяли водою до нормальної формувальної вологості. 
Пластичним способом формували гранули, висушували до повітряно-сухого стану та 
піддавали термообробці за температури 350ºС на протязі 20 хв. з подальшим спучуванням 
за температури 1150ºС протягом 7 хв. Отриманий пористий заповнювач оптимальних 
складів №2…№4 характеризується підвищеною міцністю на стиск 2,08…2,21 МПа, 
середньою густиною 355…370 кг/м3. Випробування керамзитового гравію проводили за 
діючим стандартом [3]. 
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На сьогоднішній день у світі відбувається швидкі кліматичні зміни, які є помітними 

через суттєвий ріст середньої глобальної температури. Потепління відбувається значно 
швидшими темпами, ніж будь-коли раніше. На думку багатьох вчених саме людський 
внесок у зростання температури упродовж останнього століття став визначальним. Так, за 
останнє десятиліття у світі майже усі регіони зіткнулися з небезпечними для життя 
хвилями спеки, з історичними температурними рекордами, побитими кілька років поспіль 
(рис. 1а, б). Спека спричинила смерть людей, порушила інфраструктуру, посилила посуху 
та лісові пожежі.  

  
а б 

Рисунок 1. Значення добової максимальної температури (а) та аномалій середньодобової 
температури порівняно з багаторічним середнім 

значенням за 25-29 червня 2019 року (б) [1] 
 

Аналіз інформації щодо природних катастроф свідчить про зростання їх кількості. 
Небезпечні природні явища і процеси можуть досягати рівня надзвичайної ситуації, 
спричиняти людські жертви, значні матеріальні збитки і порушення умов життєдіяльності 
людей. Комплексний характер сучасних загроз, їхній глобальний характер вимагають 
нових підходів до убезпечення країн і регіонів, з чим пов’язані інтеграційні процеси в 
сфері забезпечення безпеки населення. Більшість держав світу розглядає цю проблему 
сьогодні як важливий елемент національної безпеки. Оскільки ризики надзвичайних 
ситуацій динамічні та розвиваються з часом, систематичний моніторинг є ключовим для 
адаптації політики управління ризиками до змін на місцях. Систематична оцінка ризиків 
техногенних аварій та стихійних лих, можливості керувати ними, постійний обмін 
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інформацією про ризики на рівні держав є важливими аспектами роботи з управління 
ризиками.  

Оцінка ризиків кожної окремої держави відрізняється за типом охоплених небезпек і 
вибором підходу щодо їх рівня. Деякі оцінки зосереджені на природних небезпеках, інші 
включають техногенні аварії, а ще інші охоплюють цілий спектр тих загроз, що є 
наслідками навмисних дій, економічних та фінансових ризиків, соціальних заворушень 
або навіть військових загроз. Певною мірою ці відмінності пояснюються відмінностями в 
інституційному облаштуванні та розподілі відповідальності за процес оцінки ризику між 
різними органами влади в державі. Незважаючи на те, що деякі держави вже мають 
тривалу історію оцінки ризиків, більшість розпочали цей процес лише недавно [2]. На 
даний момент оцінка ризиків є усталеною практикою багатьох держав та регулюється їх 
законодавством. Хоча в світі не існує загально прийнятих правил, щодо небезпек та 
загроз, які обов’язково мають розглядатися в оцінці ризиків, все ж важливими маркерами 
та метою оцінки небезпек є захист людей, довкілля та майна від «усіх видів природних і 
техногенних катастроф, включаючи наслідки терористичних актів, техногенні, радіаційні 
чи екологічні катастрофи, забруднення водойм, зараження та масові захворювання» [3]. 
Крім того, цілісний підхід до оцінки ризиків та управління ними, з метою зниження чи 
подолання ризиків, що загрожують суспільствам, а також системну взаємозалежність між 
ними рекомендується рядом міжнародних угод, таких як Сендайська зі зменшення ризику 
стихійних лих (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030)), ОЕСР/ G20 
Оцінка ризиків стихійних лих і фінансування ризиків (Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD/G20) Disaster Risk Assessment and Risk Financing) [4] або 
Паризька угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (Paris Agreement 
under the United Nations Framework Convention on Climate Change). 

Зазвичай держави здійснюють оцінку ризиків зосереджуючись переважно на 
природних небезпеках, які завдали найбільшої шкоди в минулому, проте останнім часом 
також розглядаються і нові загрози, що швидко змінюються, і наслідки, до яких вони 
можуть призвести. Вважається, що рівень загрози, пов’язаної з терористичними або 
кібератаками, зріс за останні кілька років. Більше того, гібридні загрози стають однією з 
нових тем у оцінках ризиків. Відчутне погіршення та складність контексту безпеки 
викликає занепокоєння щодо зростання ризиків для безпеки критичної інфраструктури та 
безперебійного життєзабезпечення населення. 

Ряд держав у своїх оцінках відображають зростаюче визнання того, що ризики 
взаємозалежні та характеризуються високим ступенем складності. Також є спроби 
охопити цю складність, проводячи аналіз багатьох небезпек і ризиків одночасно. Перевага 
оцінки кількох ризиків полягає в тому, що вона дає краще розуміння масштабів шкоди, 
яку можуть завдати катастрофи, і може використовуватися для роботи з попередження та 
підготовки декількох можливих сценаріїв надзвичайних ситуацій [5]. Однак така оцінка 
залишається складною, особливо, коли йдеться про потенційні загрози для критичної 
інфраструктури з подальшими наслідками [6]. Хоча до певної міри держави розглядають 
міжгалузеву взаємозалежність між небезпеками, проте транскордонний, регіональний чи 
міжнародний вимір залишається значною мірою поза межами їхніх оцінок. 

Іншою тенденцією є обговорення чинників, які можуть вплинути на можливі 
катастрофи, призвести до нових типів інцидентів або вплинути на управління ризиками в 
майбутньому. До них належать зміни клімату, демографічні зміни (наприклад, старіння 
суспільства), міграційні тенденції, технологічний прогрес, глобалізація та розвиток 
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міжнародних відносин. Перспективний погляд на ризики стихійних лих особливо 
важливий, коли мова йде про стратегічне планування та довгострокові інвестиції у засоби 
реагування та захисту. 

Враховуючи фактори, які збільшують ризик надзвичайних ситуацій, такі як зміна 
клімату, системна взаємозалежність та нові ризики, урядами держав все більше 
усвідомлюється необхідність кращої підготовки до подій з низькою ймовірністю, які 
важко передбачити, але які потенційно можуть бути катастрофічними. Особливий інтерес 
є до здатності передбачати та вживати превентивних заходів та бути готовими до 
екстремальних подій із транскордонними наслідками. З огляду на це, наприклад, країни 
ЄС у 2019 році переглянули законодавство щодо Організації цивільного захисту ЄС 
(Union Civil Protection Mechanism (UCPM)) і внесли нові аспекти, які будуть висвітлені 
державами в майбутніх звітах з оцінки ризиків. Зокрема, тепер держави-члени зобов’язані 
ділитися інформацією про свої головні небезпеки, які можуть мати транскордонний вплив, 
про ризики з низькою ймовірністю та значним впливом, а також про заходи запобігання та 
готовності подолання наслідків цих небезпек [7]. 

Універсального та узгодженого визначення того, що таке ризик з низькою 
ймовірністю прояву та високим впливом немає, проте в ЄС було прийнято «оперативне» 
визначення для таких ризиків з метою створення резервів Організацією цивільного 
захисту ЄС (Union Civil Protection Mechanism (rescEU)), оскільки їх мета – допомогти 
реагувати на екстремальні ситуації, для яких є характерним: 

a) непередбачуваність або надзвичайний характер катастрофи; 
б) масштаби катастрофи, включаючи масові жертви, масові загибелі та масове 

переміщення; 
в) значна тривалість катастрофи; 
г) ступінь складності катастрофи; 
д) потенційний ризик серйозного порушення функціонування уряду країни, 

включаючи надання соціальних, екологічних, економічних послуг та послуг охорони 
здоров'я або порушення роботи критичної інфраструктури, зазначених у статті 2(a) 
Директиви Ради 2008/114/ EC; 

е) географічний діапазон, включаючи можливість поширення впливу за межі окремої 
країни; 

є) інші фактори, такі як повна активація заходів Ради інтегрованого реагування на 
політичні кризи або посилання на положення про солідарність відповідно до статті 222 
Договору про функціонування Європейського Союзу. 

Як правило, ситуації, наслідки якої є катастрофічними з низькою ймовірністю 
прояву, приділяють мало уваги при оцінці ризику через незначну ймовірність прояву, 
відсутність історичного досвіду або брак даних. Більше того, низька ймовірність 
екстремального сценарію також, ймовірно, призведе до того, що він буде 
«непріоритетним» у процесі прийняття рішень. Малоймовірні ризики з значним впливом 
становлять особливу проблему для запобігання та готовності, оскільки витрати як на дії, 
так і на бездіяльність можуть бути значними. Існує ймовірність того, що (дороговартісні) 
превентивні заходи, спрямовані на пом’якшення потенційних наслідків небезпек з 
низькою ймовірністю, ніколи не окупляться, якщо ризик не реалізується. Хоча стимулів 
для підготовки до деяких малоймовірних подій може бути недостатньо на рівні окремої 
країни, величина потенційного впливу може бути обґрунтуванням для інвестування в 
системи колективної безпеки, які захищають у таких ситуаціях. Як приклад, може бути 
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пандемія COVID-19, яка торкнулася кожної окремої держави світу, знову підтверджує 
необхідність дій для покращення спроможності передбачати та готуватися до 
великомасштабних транскордонних катастроф.  

Оцінки ризиків кожної країни і надалі будуть робити важливий внесок у безпеку як 
на національному рівні, так і на рівні регіону чи світу. Тому важливо, щоб методики 
оцінки ризиків продовжували вдосконалюватися та розвиватися, для одержання 
необхідної та достовірної інформації для прийняття рішень. У той же час важливо 
доповнювати та координувати різні точки зору окремих держав щодо небезпеки прояву 
стихійних лих і скласти більш повну картину потреб для підвищення стійкості та 
стабільного розвитку регіону. 
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В рамках Проекту «Велике будівництво» в містах України вкрай актуальним постає 
питання гарантування безпеки для працюючих на відкритому повітрі, які протягом 8-
годинного робочого дня знаходяться під впливом постійного шумового забруднення. 
Питання, яке розглянуто в даному дослідженні – чи знаходиться в існуючих межах 
шумового опромінення нормативне значення виробничого ризику для працюючих на 
відкритому повітрі від впливу шуму автомобільного транспорту біля великих перехрестів 
та шляхопроводів в м. Києві з метою управління виробничим ризиком та  визначення 
засобів захисту для  цієї категорії працюючих. 

 Ознаки  порушень здоров'я людей, які  проживають або знаходяться тривалого часу 
від впливом транспортного шуму за допомогою соціологічних та соціально-акустичних 
обстежень проаналізовано авторами робіт [1-6 та ін.]. Згідно даних досліджень у 
населення, яке перебуває протягом тривалого часу під впливом постіного шумового 
випромінювання спостерігаються порушення нервової системи (нервова напруга і 
роздратування, порушення сну, когнитивні порушення, вегето-судинна дистонія), 
порушення системи кровооббігу (підвищення кров’яного тиску, неспецифічне, без 
діагнозу гіпертензії, гіпертезивна хвороба серця, ішемічна хвороба серця, стенокардія, 
інфаркт міокарда), Вушні хвороби (шум у вухах, суб’єктивний, кондуктивна і 
нейросенсорна втрата чутності, втрата чутності, що викликана шумом). 

Аналіз зроблений в документі WHO [7] свідчить про те, що переважна більшість 
країн і  відповідних регулюючих світових установ приймають 8-годинну зважену за часом 
межу опромінення для професійного шуму 85 дБА використовуючи швидкість обміну з 
інтенсивністю часу 3 дБ. Національним стандартом встановлено рівень шумового 
опромінення для працюючих на відкритому повітрі на рівні 80 дБА. Але що стосується 
результатів натурних вимірювань на окремих шляхопроводах в м. Києві за допомогою 
цифрового шумоміра, то результати вимірювань показали перевищення його значення на 
окремих ділянках вулиць на 10-15% в залежності від кількості дорожніх полос руху. 

Для дослідження рівнів шумового навантаження були проведені заміри за 
допомогою цифрового шумоміра «Асистент» по основних автомобільних шляхопроводах 
в м. Києві. Вимірювання інтенсивності/рівня шуму здійснювалось декілька разів на одній 
точці з подальшим усередненням даних та визначенням максимального значення за час 
вимірювання протягом  листопада 2021 року в м. Києві в денний час в інтервалі 15.00 – 
17.00годин. Вимірювання інтенсивності/рівня шуму здійснювалось декілька разів на одній 
точці з подальшим усередненням даних та визначенням максимального значення за час 
вимірювання. 

На основі виміряних рівнів шумового навантаження отримана залежність значень 
цього рівня від кількісті автотранспортних засобів, які одночасно перебувають на 
перехресті, з коефіцієнтом кореляції   0,8415. 
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На рис.1 представлено рівні  середньозваженого шумового навантаження на 
автомобільних шляхопроводах в м. Києві. 

 

 
Рис.1 Рівні виміряних   середніх шумових навантажень в м. Києві ( листопад 2021 року) 

 
За результатами вимірів, проведено аналіз ризику впливу постійного шумового 

забруднення на здоров’я працюючих на відкритому повітрі по ремонту 
автошляхопроводів на урбанізованих територіях  на прикладі м. Києва. Класифікація 
виробничого ризику дії шумового навантаження від впливу автотранспортних засобів та 
рівняння які враховують оцінку агрегованого ризику порушення серцево-судинної, 
нервової системи та органів слуху приймалися відповідно діючим нормативним 
національним та міжнародним стандартам [8,9,10]. 

Встановлено, що рівень виробничого ризику за окремими напрямками впливу на 
здоров’я працюючого (ризик захворювання органів слуху, ризик захворювання серцево-
судинної системи, ризик захворювання нервової системи) знаходяться в межах низького 
(R<0,05) та помірного (0,35>R>0,05). Але що стосується значення сукупного агрегованого 
ризику, то його значення  знаходиться в межах середнього (помірного) ризику, а у 
випадку працюючих за віком більше 50 років ризик кваліфікується, як високий. Дані 
дослідження дозволять удосконалити систему управління виробничими ризиками на 
основі попередньої оцінки та прогнозування в питаннях проектування, будівництва та 
реконструкції урбанізованих територій і більш точно визначати заходи щодо безпеки 
працівників. Крім того, розрахована за стандартом ISO 1999:2013(E)  втрата чутності при 
20 річному професійному стажі для працюючих 40 річного віку становить 7% і 11% для 
50-річних працюючих при умові 30-річного професійного стажу.  
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Проведені дослідження дозволяють удосконалити систему  управління виробничими 
ризиками  та отримати подальші рекомендації щодо перегляду вимог до роботодавця, які 
регулюють захист робітників від шуму в питаннях проектування, будівництва та 
реконструкції урбанізованих територій. 
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Серед надзвичайних ситуацій, які відбуваються на території України, найбільш 
чисельними і найбільш уразливими є пожежі. Дослідивши статистичні дані надзвичайних 
ситуацій, які щоденно фіксуються Державною службою України з надзвичайних ситуацій 
[1], бачимо, що кожні 8 з 9 надзвичайних ситуацій – це пожежі. Так, наприклад, 
оперативна інформація за 17 січня 2022 р. подає, що серед 189 подій, що сталися за 
останню добу, 168 пожежі. Це підтверджуються і аналітичними матеріалами Інституту 
державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту [2] – майже 90 % 
надзвичайних подій в Україні – пожежі. 

Статистика пожеж та їх наслідків в Україні, зібрана в аналітичних збірниках 
Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту [3,4], фіксує, що 
найпоширенішими причинами виникнення пожеж, є необережне поводження з вогнем 
(61 %), наступними є порушення правил монтажу та експлуатації (ППМЕ) 
електроприладів та приладів опалення (18 %  і 11 % відповідно) (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Причини пожеж в Україні 

 
Найвідчутнішими наслідками пожеж є безперечно соціальні наслідки, які 

пов'язуються з загибеллю і травмуванням людей, а також погіршенням їх фізичного та 
психологічного стану, зростанням захворюваності, підвищенням соціальної напруги у 
суспільстві внаслідок втрати житла, позбавленням робочих місць тощо. Основна частина 
загиблих складає найбільш уразливі соціальні групи – це пенсіонери (до 42 %) та особи 
без певних занять (37 %). Тобто, майже 80 % людей, які загинули, це незахищені верстви 
населення. Половина людей гине в стані алкогольного сп'яніння.  Розглянувши віковий 
зріз людей, які загинули, бачимо, що переважаюча більшість (80 %) – це люди старші за 
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40 років: 44 % гине у віці 40 - 60 років, 36 % - у віці старше 60 років, а 20 % - у віці до 40 
років (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Соціальний і віковий зріз загиблих у пожежах людей 

 
Проаналізувавши динаміку травмованих людей і тих, які загинули внаслідок пожеж, 

за останні 15 років спостерігаємо, що суттєво зменшується кількість травмованих осіб 
включно до 2014 року, а пізніше кількість травмованих і загиблих приблизно однакова 
(рис.3). Це скоріше за все пояснюється тим, що у статистику після 2014 р. не входять 
окуповані території. 

 

 
Рисунок 3. Статистичні дані щодо кількості людей, які загинули або травмовані 

внаслідок пожеж 
 

Визначимо загальний ризик травматизму зі смертельними наслідками під час пожеж. 
Відповідно до статистичних даних за 2020 р. в Україні загинули 1452 чоловік. Наразитись 
на смертельну небезпеку під час пожежі практично міг кожен із загальної кількості 
громадян, що проживали в Україні за цей період, тобто близько 41,59 млн. осіб. Відтак, 
числове значення загального ризику смертельних випадків в пожежах 2020 р. становило: 

R=1452/41,59∙106=34,9∙10-6. 



 

239 

Отже, з кожного мільйона громадян, які проживали в Україні в 2020 р., внаслідок 
пожеж загинуло майже 35 осіб. 

Наслідки пожеж пов’язані також із матеріальними втратами, оскільки знищується 
або пошкоджується майно, витрачаються кошти на ліквідацію пожеж, на компенсацію 
постраждалим тощо.  

Стан і рівень пожежної безпеки в Україні за останні 15 років подані на рис.1. 
Проаналізувавши дану статистику можна констатувати, що якщо кількість пожеж зростає 
помірно, натомість матеріальні збитки зростають дуже швидкими темпами (рис.4). 
 

 
Рисунок 4. Динаміка росту пожеж і матеріальних збитків від них 

 
Наведені дані свідчать, що стан і рівень пожежної безпеки в Україні в значній мірі 

обумовлені складним соціально-економічним становищем держави, слабкою 
профілактичною роботою щодо запобігання пожеж, недостатньою участю в справі 
пожежної безпеки місцевих органів самоврядування, та потребують негайного і суттєвого 
покращання. 
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Наука у загальному розумінні – це одна з форм суспільної свідомості, що дає 
об’єктивне відображення світу; система знань про закономірності розвитку природи і 
суспільства та способи впливу на оточуючий світ. На основі наукових досліджень 
розробляються чітко виважені та обґрунтовані заходи із вдосконалення певної частки 
суспільних відносин, а також створюються та забезпечуються умови для підготовки 
високоосвічених та інтелектуально розвинутих фахівців, спроможних ефективно 
вирішувати важливі науково-технічні проблеми сьогодення та забезпечувати подальший 
розвиток певної наукової галузі. Усе це стосується і сфери охорони праці, яка в сукупності 
нормативно-правових засад та практичних заходів покликана забезпечувати безпечні 
умови праці.  

При обранні та уточненні перспективних методів дослідження в окресленій сфері 
соціально-трудових відносин слід також виходити із сучасних тенденцій у сферах 
виробничих та соціально-трудових відносин (ускладнення виробництва, розвитку нових 
технологій, загострення демографічних відносин, кліматичних змін, появи різнобічних 
форм зайнятості та організації праці тощо). З часом з’являються нові виклики та загрози, 
які потребують не лише оперативного реагування, але і скрупульозного дослідження та 
належного нормативно-правового регулювання з метою стабільного розвитку суспільних 
відносин та забезпечення безпеки людини як найвищої соціальної цінності. На окрему 
увагу заслуговує і необхідність протидії пандемії COVID-19, руйнівні наслідки якої для 
безпеки і здоров’я громадян та для сучасних суспільних відносин в цілому свідчать про 
небачену раніше загрозу планетарного масштабу.  

До того ж, науковий аналіз виробничого травматизму та професійних захворювань 
дозволяє не лише виявити причини нещасних випадків, але і визначити закономірності їх 
виникнення. Водночас мають враховуватися і поява та розвиток нових технологій, а також 
сучасні тенденції у сферах виробничих та соціально-трудових відносин. На основі такої 
інформації і розробляються заходи та засоби вдосконалення працеохоронної діяльності.  

За таких умов створюються і умови для отримання наукового знання, тобто 
специфічного виду знання, що задовольняє вимогам методології, визначеності, 
доведеності, системності, можливості перевірки, корисності, відкритості до критики, 
здатності до зміни та поліпшення тощо. Також відомо, що наукове знання вирізняється 
складністю структури та функцій, способів його отримання, обґрунтування та 
використання. 

Слід звернути увагу і на безпосередній зв’язок між наукою та інноваціями: 
результати фундаментальних досліджень стають основою для прикладної творчості та 
різноманітних розробок, результати яких, у свою чергу, виступають базою для інновацій, 
що виходять на різні ринки та призводять до підвищення продуктивності виробництва, а 
разом з цим – до нових можливостей забезпечення безпеки і здоров’я працівників. 
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Відповідно до ст. 37 Закону України «Про охорону праці», фундаментальні та 
прикладні наукові дослідження з проблем охорони праці, ідентифікації професійної 
небезпечності організуються в межах загальнодержавної та інших програм з цих питань і 
проводяться науково-дослідними інститутами, проектно-конструкторськими установами 
та організаціями, вищими навчальними закладами та фахівцями. 

Важливою у даному разі є проблема критеріїв оцінювання наукових праць і творів, в 
яких предметом дослідження визнається охорона праці. Розроблення новітніх методик 
вимірювання критеріїв ефективності наукових досліджень є вкрай важливою справою, 
оскільки забезпечує можливість вирішення досить складної для нашого суспільства 
проблеми дієвого адміністративного управління науковою діяльністю, що має ув’язувати 
інтереси суспільства з його науковою складовою.  

Також відомо, що сучасний розвиток наукових підходів до вирішення проблеми 
критеріїв наукової діяльності відбувається в гармонійній єдності розроблення так званих 
технократичних (зазвичай, суто кількісних) параметрів методик дослідження, а також 
змістових характеристик наукових здобутків (останні, власне, якраз і стосуються якості 
наукової продукції).  

При цьому слід виділити декілька рівнів оцінювання: наукової системи країни як 
цілого (як правило, засобом зіставлень між окремими країнами та глобальними регіонами 
за різними показниками), наукових організацій та наукових колективів, а також окремих 
науковців. 

На сьогодні вже підтвердили власну ефективність такі міжнародні наукометричні 
бази, як Scopus та Web of Science. Водночас ми погоджуємося з позицією, яку чітко 
висловив та обґрунтував М. Мчедлов-Петросян, що будь-які науково метричні бази не 
можуть належним чином врегулювати такі проблеми, як етика авторства (зрозуміло, що 
тут на перший план виходять такі моральні категорії, як добросовісність проведення 
досліджень, чесність представлення результатів, а також їх завершеність), етика 
співавторства, етика рецензування, етика спілкування з редакціями, етика цитування, 
насамкінець – етика оцінювання результативності наукових працівників (як слушно 
відзначає автор, на перший погляд, найбільш простим критерієм є кількість публікацій, 
проте при цьому слід враховувати й «інший бік медалі»: якою є користь від цих 
публікацій?..) [1, с. 81-84]. 

З урахуванням зазначеного слід звернути увагу на правило «вибору переможців» 
(picking winners), яке все частіше визначається в якості одного з факторів публічного 
регулювання та організації наукового процесу. Застосування цього правила передбачає 
виділення окремих суб’єктів наукової творчості, яким надаються спеціальні заходи 
підтримки. Ця практика так званого м’якого регулювання чи відповідна селективна 
політика вже знайшла підтримку у контексті промислової політики (додатково з цього 
приводу див.: [2]).  

Таке правило, очевидно, має апробуватися і в наукових дослідженнях у сфері 
охорони праці. Дійсно, одним з принципів сучасного публічного управління сферою 
наукових досліджень є відмова від всеосяжного адміністрування, а також гармонійне 
поєднання розпорядчо-виконавчої діяльності, організації, координації, контролю та 
реординації (зворотного впливу організацій та учасників відповідного процесу). До кола 
суб’єктів, які правомочні «обирати переможців» та разом з цим забезпечувати 
удосконалення наукових досліджень у сфері охорони праці можна віднести інституції та 
структури, які зазначені у ст. 37 Закону України «Про охорону праці». 
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При цьому слід взяти до відома і те, що інститут охорони праці відзначається 
чіткими міждисциплінарними та міжгалузевими характеристиками (додатково про 
напрацювання з окресленої проблематики див.: [3]). Дійсно, визнаючи комплексний 
характер інституту охорони праці як складової частини трудового права, слід вказати і на 
те, що працеохоронною політикою опікуються й представники інших наукових галузей. У 
цьому сенсі пророчим виглядає зауваження А. Мордахаєва, яке було висловлене ще у 
1980-ті рр., що охорона праці як наука знаходиться на межі різних наукових напрямів і 
тому її кордони не завжди можуть бути чітко визначені [4, с. 12].  

Наукові дослідження у сфері охорони праці мають зосереджуватися на вирішення 
складних проблем сучасного суспільного та соціально-економічного розвитку. При цьому 
слід обов’язково враховувати, що сучасності властиве як стрімке примноження 
різноманітних викликів та загроз безпеці працівників (зокрема, небачені раніше масштаби 
неформальної праці та руйнівні наслідки пандемії COVID-19), так і поява нових 
можливостей для розроблення заходів та засобів удосконалення працеохоронної 
діяльності (зокрема, поява нових технологій та можливості повноцінного використання 
інформаційного ресурсу). У цьому сенсі непересічне значення має відводитися 
управлінським заходам з метою організації та упорядкування наукових досліджень (за 
нашою оцінкою, у даному відношенні предметом посиленої уваги має стати концепція 
«picking winners»). Для оцінювання ж значущості та ефективності напрацювань на тему 
охорони праці важливими мають стати і здобутки тих наукових галузей, предметне поле 
яких охоплює і сферу безпеки та здоров’я працівників. Це, наприклад, наукова галузь 
трудового права та права соціального забезпечення, а також низка технічних наук. 
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У сучасному світі зростає значущість проблеми безпеки праці, оскільки стрімкий 

розвиток технологій, глобалізація та інформатизація різних галузей життєдіяльності 
суспільства породжують нові ризики та небезпеки на робочих місцях. «…наукові оцінки 
глобальних цивілізаційних процесів початку нового тисячоліття більш ніж тривожні і 
примушують замислитися кожного, хто дбає не лише про своє життя і здоров’я, але й 
майбутнє нащадків» (Бобрицька, 2018, с. 15).  

Сьогодні спостерігаємо й те, як економічна криза, соціальні виклики, загострення 
екологічної ситуації та поширення пандемії, пов’язаної з Covid-19, чинять негативний 
вплив на стан здоров’я людини.  

Здоров’я людини – найважливіша складова будь-якої діяльності. Сьогодні важко 
знайти такий вид професійних практик, для яких цінність здоров’я не мала б значення. 
Проблема здоров’я у всіх його проявах: фізичному, психічному, соціальному і духовному, 
має особливе значення для фахівців з цивільної безпеки, на яких покладена 
відповідальність за життя і здоров’я інших людей.  

Зважаючи на велику стресогенність і ризики, пов’язані з професійною діяльністю 
фахівців з цивільної безпеки, набуває актуальності питання збереження і зміцнення 
здоров’я самого фахівця, яке є основним ресурсом його професійної діяльності, 
показником його ефективності. Варто зазначити, що фахівці, професійні завдання яких 
полягають у наголошенні на ролі людини та її обов’язку щодо підтримки здоров’я, 
розв’язанні завдань і проблем, пов’язаних зі здоров’язбереженням та безпекою людини 
загалом, мають, передусім, дбати про власне здоров’я, демонструвати усвідомлене та 
відповідальне ставлення до свого здоров’я і до здоров’я оточуючих. Цю думку 
висловлюють Клос, Криштанович, Мукан, & Мукан (2020). 

Як зазначають Слабкий, Миронюк та Качала (2017), фахівці з цивільної безпеки 
покликані здійснювати: 

– «моніторинг, виявлення і прогнозування найбільших біологічних, хімічних і 
фізичних ризиків для здоров’я на робочому місці і в навколишньому середовищі;  

– застосування методів та інструментів оцінювання ризику у сфері гігієни 
навколишнього середовища;  

– створення доступної інформації і попереджень для населення;  
– планування і здійснення втручань, спрямованих на мінімізацію ризиків для 

здоров’я;  
– забезпечення готовності до управління надзвичайними ситуаціями, в тому числі 

складання відповідних планів дій;  
– розробка систем для збору даних, профілактики та контролю захворюваності;  
– застосування комплексного та орієнтованого на співпрацю підходу по відношенню 

до різних державних органів, які беруть участь в управлінні» (с. 25). 
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При цьому роботодавець разом з професійними знаннями і вміннями прагне 
отримати працездатного професіонала без шкідливих звичок, який буде здатний: 

– «швидко реагувати в надзвичайних умовах,  
– знаходити вихід зі складних ситуацій у сфері безпеки,  
– приймати раціональні рішення щодо збереження життя і здоров’я людей,  
– усвідомлювати відповідальність за їх результати,  
– прогнозувати потенційні небезпеки та генерувати нові ідеї в управлінні ризиками,  
– критично оцінювати власні досягнення, 
– постійно оновлювати свої знання та підвищувати кваліфікацію (Бойчук, & 

Таймасов, 2015, с. 38). 
Окреслюючи посадові обов’язки розуміємо, що особливістю професійної діяльності 

фахівців з цивільної безпеки є те, що вона пов’язана з нервово-емоційним навантаженням, 
стресами, постійними ризиками для власного здоров’я. Адже за обставин нещасних 
випадків, стихійних лих, надзвичайних ситуацій,  катастроф і аварій різного походження 
фахівці з цивільної безпеки першими прибувають на місце події. В цьому випадку 
погоджуємось з Ковалем (2017), який зазначає, що «для ефективних дій фахівці сфери 
безпеки мають бути спроможними мобілізувати внутрішні сили, щоб успішно 
протистояти впливу різноманітних стресогенних чинників, зберігаючи при цьому високу 
працездатність, адекватну та своєчасну реакцію на раптові зміни в небезпечних 
обставинах, здатність швидко приймати рішення за дефіциту інформації та часу, а також 
долати наслідки впливу фізичних і психоемоційних навантажень. Специфіка їхньої 
професійної діяльності обґрунтовує необхідність розвитку особистісних і професійно 
значущих якостей для спроможності приймати оперативні рішення у випадку ліквідації 
аварій та у надзвичайних ситуаціях» (Коваль, 2017, с. 18).  

Тож фахівець з цивільної безпеки, на якого покладена надзвичайної ваги 
відповідальність – за здоров’я і життя інших людей – зобов’язаний бути здоровим і дбати 
про здоров’я власне і здоров’я ввірених йому громадян. Цього можна досягнути тільки 
шляхом освоєння знань, формування та розвитку вмінь і навичок здоров’язбереження та 
дотримання здорового способу життя, що можливо реалізувати в академічному 
середовищі закладу вищої освіти у процесі професійної підготовки, оскільки у молодому 
віці закладаються основи моделей поведінки, формування системи цінностей, світогляду, 
уявлень, усвідомлення індивідуальних потреб і мотивів, що має важливе значення для 
особистісного й професійного розвитку молодої людини, її повноцінної реалізації у 
соціумі. 
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The contemporary world is changing fastly. That is correct not only for economic 

development but also concerned to social aspects of our lives. Moreover, experts try to describe 
these new tendencies. In general, we are moving in our understanding of the modern paradigm 
from VUCA to BINA concepts. VUCA concept, created in the post-Cold War period, emerged 
to explain emerging new world dynamics to explain or reflect on the volatility, uncertainty, 
complexity, and ambiguity of general conditions and situations. BINA, developed by American 
anthropologist, author, and futurist Jamais Cascio, considered the changes brought about by the 
pandemia. This new point stated that we are living in the conditions of 

– Brittleness – we are susceptible to catastrophe at any time, and all businesses that are 
built on fragile foundations can fall apart overnight. 

– Anxiety – we live on the edge, which creates a sense of urgency, guiding decision-
making. 

– Nonlinearity – we live in a world whose events seem disconnected and disproportionate 
in this period. It is impossible to make structured organizations without a well-defined and 
standardized structure. Therefore, detailed, long-term planning may no longer make sense. 

– Incomprehensibility – misunderstanding is generated when we find answers, but the 
answers don’t make sense. So we need to understand that we don’t have control over everything. 

That is means that rethinking previous experiences, practices, and approaches will give us 
a clue for further development. Moreover, sustainable development is not the framework or 
limits for the development – it is now the basis for recovering all spheares of economic activities, 
including hospitality. 

As it relates to sustainable development, hospitality is based on the position that the nature, 
scale, location, and manner of development are appropriate to sustainability over time. At the 
heart of brand new hospitality is a set of implicit values related to striving to integrate economic, 
social, and cultural goals. 

Sustainable tourism and hospitality development require the informed participation of all 
relevant stakeholders and strong political leadership to ensure broad participation and consensus-
building. Achieving sustainable tourism is a continuous process, and it requires constant 
monitoring of impacts, introducing the necessary preventive and corrective measures whenever 
necessary. Sustainable tourism should also maintain a high level of tourist satisfaction and 
ensure a meaningful experience, raising their awareness about sustainability issues and 
promoting sustainable tourism practices. 
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Thus, sustainable tourism should: 
Make optimal use of environmental resources that constitute a crucial element in tourism 

development, maintaining essential ecological processes, and helping to conserve natural 
heritage and biodiversity. 

Respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their built and living 
cultural heritage and traditional values, and contribute to inter-cultural understanding and 
tolerance. 

Ensure viable, long-term economic operations, providing socio-economic benefits to all 
fairly distributed stakeholders, including stable employment and income-earning opportunities 
and social services to host communities, and contributing to poverty alleviation. 

2020-2022 accelerated many organizational trends, from adopting new, speed-enhancing 
operating models to a growing emphasis on values and purpose. In the first post of this three-part 
series, we’ll explore key takeaways focused on organization design and culture and change.  

The latest trends that are shaping the hospitality industry are: 
First and the main one, sustainability. A natural extension of avoiding disposable plastics, 

eliminating unnecessary paper consumption thanks to opt-in receipts and reducing food waste, 
more far-reaching ethical and environmental considerations are shaping decisions made at the 
hospitality management level. Decisions about things as simple as which towel rails to install 
during renovations have disproportionate repercussions when implemented at scale. Simple eco-
friendly switches include replacing miniature toiletries with larger, locally sourced dispensers, 
choosing ethically produced bedsheets made from organic materials and reducing energy 
consumption with smart bulbs, etc. Vegetarian and vegan options also harbor well-known 
environmental advantages. 

Next, bleisure travelers and hotel workspaces – a shift accelerated by the global public 
health crisis, an unprecedented number of high-profile companies – with big tech companies like 
Twitter, Facebook, and Amazon leading the way – announced that they would adopt a hybrid or 
flexible approach to working remotely. In 2021 alone, the percentage of workers around the 
world that are permanently working remotely was expected to double. 

Holistic hospitality, health and well-being – the wellness industry is transforming into a 
booming trillion-dollar market and hospitality venues are well-positioned to take a large piece of 
the pie, especially those with existing spa facilities. 

Digitalized guest experiences – apps are increasingly important in the way hoteliers 
manage the services they provide to their customers and can now control many aspects of the 
guest cycle and experience.  

Personalization as soon as guests have grown to expect to be recognized and treated as 
individuals.  

Experience economy and essentialism – customers request both extreme personalization 
and unique experiences. This could very well lead to the death of the travel agent and the rise of 
the independent traveler. 

Asset management strategy, the separation between operations and real-estate assets, 
allows hospitality companies to focus on their core business, thus improving efficiencies. 

The latest trend is traveling less and using solo travel and virtual & augmented reality.. 
Reasons vacationers may also be choosing to stay closer to home, such as for environmental or 
budgeting reasons, with this year, has seen a marked uptick in holidays spent more locally.  
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Core ideas for sustainability management development could be based on: 
– Combination of stability and dynamic. Modern organizations need considerable progress 

and constant changes. 
– Flexibility – possibility to change their workflow, focuses, and connectivity. There the 

organization needs to update its competitive advantages, and the employees are required to 
upgrade their knowledge and skills 

– Rethinking the hierarchy – focus on flattery one and benefited from holocracy elements. 
– Modern Organizations are always flexible to change their workflow, focuses, and 

connectivity. There the organization needs to update its competitive advantages, and the 
employees are required to upgrade their knowledge and skills 

– Diversification. Modern organizations modify, reschedule, flexible entity management, 
and dynamic business strategy. 

– Technology in management is modifying, rescheduling, flexible entity management, and 
dynamic business strategy. 
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В останні декілька років питання безпеки в Україні прийнято обговорювати в 

контексті військової загрози з боку Росії (зовнішня загроза). Але це поняття розуміється 
також і у контексті й внутрішніх загроз. Адже безпека – більш комплексне та широке за 
своїм змістом поняття. 

Можна виокремити такі найбільш важливі повноваження органів місцевого 
самоврядування у сфері безпеки в громаді: 

– діяльність у сфері благоустрою; 
– поводження з безпритульними тваринами; 
– надання дозволу на встановлення дорожніх знаків, пішохідних переходів, 

«лежачих поліцейських», видалення зелених насаджень; 
– надання дозволу на розміщення об’єктів торгівлі у сфері послуг та погодження 

режиму їхньої роботи; 
– функціонування муніципальної поліції, зокрема дружин, варти; 
– діяльність у сфері цивільного захисту та медичного забезпечення; 
– функціонування системи відеоспостереження. 
Так, коли ми говоримо про внутрішні небезпеки, то під ними розуміємо загрози 

життю, здоров’ю людей та їх майну, які з’являються та / або існують через: 
невідремонтовані дороги; необлаштовані обмежувачі швидкості руху (лежачі 
поліцейські); неосвітлені пішохідні переходи у темну пору доби; відсутність 
відеоспостереження при в’їздах на територію громад і на дорогах загального 
користування, в місцях, де часто трапляються ДТП, крадіжки; відсутність культури 
поводження з відходами, в т.ч. ефективно працюючої системи роздільного збору та 
сортування сміття з подальшою його відправкою на переробку, що призводить до появи 
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стихійних смітників , проблеми спалювання трави і ін..Оскільки всі наведені вище 
злободенні проблеми держава за людей фізично вирішити зараз не може, то їх розв’язання 
– це основний «шмат» роботи органів місцевого самоврядування. Адже акумульовані в 
них інтелектуальні, фінансові та людські ресурси й нові управлінські можливості здатні 
забезпечити оперативніше реагування на ту чи іншу загрозу, шляхом вжиття необхідних 
заходів з її усунення чи мінімізації впливу на безпекову ситуацію. Також відповідно до ст. 
140 Конституції більшість зазначених вище проблем – це питання місцевого значення, які 
мають вирішувати жителі громад через участь у роботі органів місцевого самоврядування, 
долучення до їх ініціатив або впровадження власних. 

Більше того, згідно з ч. 2 ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування органи 
місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке 
питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене 
жодному іншому органу. 

Створення умов, у яких кожна людина почувається захищеною, – одне з 
найважливіших завдань реформи децентралізації та нової регіональної політики Уряду. 
Тому зараз у громадах розбудовується мережа Центрів безпеки, які об’єднують пожежну, 
екстрену медичну допомогу та поліцію в єдину модель безпекової комунікації. У планах –
створити понад 350 таких Центрів й охопити ними громади в усіх регіонах України. Вони 
забезпечать цілодобове реагування на запит людини про екстрену допомогу до 20 хвилин. 
Наразі ж понад 300 громад ще не мають на своїй території місцевих або добровільних 
пожежно-рятувальних підрозділів. Уряд працює над тим, аби у короткостроковій 
перспективі це було виправлено. 

Важливим аспектом забезпечення безпеки є можливість донесення інформації 
(оповіщення) до жителів громади про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 
різного походження. 

Пропонується в [1]  для кожної з  місцевих об’єднаних територіальних громад 
розробили проекти актів з питань безпеки, які вже сьогодні чинне законодавство дає 
можливість ухвалювати. Серед них: 1) Безпековий паспорт (паспорт ризику), як документ 
в якому узагальнено інформацію про поточну безпекову ситуацію на території конкретної 
громади; 2) Порядок моніторингу безпекової ситуації (реперні відмітки), яким 
запроваджуються інструменти постійного слідкування за безпекою в громаді та 
оперативного реагування на небезпеки і загрози на місцевому рівні; 3) Програма 
забезпечення безпеки, як документ який містить комплекс заходів, направлених на 
забезпечення безпеки на їх території. Зокрема, в останньому, пропонується прописати 
заходи з облаштування пожежних гідрантів у віддалених селах громад, пожежних водойм, 
вуличного освітлення, камер відеоспостереження, підтримати ініціативу зі створення 
місцевих формувань з охорони громадського порядку, підвищення культури мешканців у 
питаннях поводження з відходами та запровадження їх роздільного збору та інше. 

Окрім того, за ініціативи поліцейських запроваджуються нові методики та інновації 
у роботі з учнівською та батьківською громадою, адміністраціями закладів освіти та 
об’єднаних територіальних громад щодо вдосконалення партнерства з питань безпеки та 
захисту прав дітей. 

Подальше прийняття та реалізація цих рішень створює умови перетворення 
території відповідних громад у безпечніший для перебування людей простір. Більше того, 
необхідно затвердити своїми рішеннями та визначити відповідальних осіб за організацію 
безпекової роботи на постійній основі. Допомогти в реалізації подібних ініціатив 
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місцевим радам повинні народні депутати України. Зокрема, шляхом ініціювання 
прийняття закону, яким би прямо і дослівно було закріплено в ст. 26 Закону «Про місцеве 
самоврядування в Україні» право місцевих рад визначати посадових осіб, відповідальних 
за безпекову роботу, затверджувати безпекові паспорти, правила моніторингу та місцеві 
програми з питань безпеки. Оскільки зараз особи, відповідальні за безпеку в громадах, 
обов’язки виконують на волонтерських засадах поруч з основною оплачуваною роботою. 
Вказане може негативно впливати на ефективність їх роботи саме в напрямку безпеки.  
Для підготовки фахівців з питань територіальної безпеки можуть бути залучені профільні 
кафедри потужних місцевих технічних університетів (як  здобуття другої освіти так і 
курсове навчання). 
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Порушення навколишнього середовища внаслідок антропогенної діяльності 

призводить не лише до погіршення стану природних екосистем, але й до порушення умов 
життєдіяльності людей, в тому числі, погіршення стану їх здоров’я чи виникнення 
смертельних випадків. Потрапляння в довкілля забруднюючих речовин понад ГДК 
спричиняє надзвичайні події, або, за певних умов, надзвичайні ситуації техногенного 
характеру [1, 2]. Попередження подібних надзвичайних ситуацій є одним із важливих 
завдань як цивільної безпеки, так і екологічної безпеки [3]. В умовах невеликих  
населених пунктів, де можливості  оперативної ліквідації надзвичайних ситуацій часто 
технічно чи економічно обмежені, важливою є наявність підходів до своєчасного 
попередження подібних надзвичайних ситуацій [4]. Саме тому актуальним питанням є 
дослідження особливостей поширення забруднюючих речовин антропогенного 
походження в довкіллі для подальшої розробки методики попередження надзвичайних 
ситуацій, що з цим пов’язані.  

Територія Харківської області розташована на вододілі двох річкових басейнів –
Дніпра та Сіверського Дінця, та має дуже низьку забезпеченість водними ресурсами – 
1,8% від загальних водних ресурсів України. Відповідно, важливим є збереження 
задовільного стану цих водних об’єктів як для різних видів використання, так і для 
збереження природних екосистем. 

Дослідження особливостей поширення забруднюючих речовин у довкілля, і, 
зокрема, у водні об’єкти, внаслідок антропогенної діяльності запропоновано проводити в 
декілька етапів.  

На першому етапі пропонується дослідити безпосередній стан водних об’єктів 
Лозівського району (Харківська область) за певним показником, що може виступати 

http://cvu.com.ua/analytics/pravovi-mozhlivosti-zabezpechennya-bezpeki-na-rivni-obdnanikh-teritorialnikh-hromad
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характеристикою цього стану. В роботі проведено дослідження низки водойм шляхом 
визначення їх електропровідності, яка виступає характеристикою вмісту розчинних 
речовин [5]. Очевидно, що в умовах розвитку надзвичайних ситуацій важливим є, в першу 
чергу,  поширення розчинних небезпечних сполук.  

Як об’єкти для дослідження було обрано чотири водойми в межах або поблизу 
селища Близнюки - ставки №№ 1-4. Всі досліджувані водні об’єкти знаходяться під 
впливом певного антропогенного чинника, що потенційно може спричинити надзвичайну 
подію або надзвичайну ситуацію. Місця розташування ставків наведені, відповідно, на 
рис.1 - 4. 

Ставок № 1 (рис. 1) розміщений у селищі Близнюки Лозівського району Харківської 
області в межах парку «Молодіжний». Поряд знаходиться автодорога. 

  
Рисунок 1. Місце розташування ставка № 1. 

 
Ставок № 2 (рис. 2) розміщений у селі Водяне Лозівського району Харківської 

області, по обидві сторони автодороги. Поряд зі ставком знаходиться приватний сектор. 

 
Рисунок 2. Місце розташування ставка № 2. 

 
Ставок № 3 (рис. 3) розміщений у селі Ганно-Рудаєво Лозівського району 

Харківської області. Звідси бере початок річка Тернівка. Поряд із водоймою знаходиться 
розоране поле, на якому вирощують сільгоспкультури із внесенням добрив. 

Ставок № 4 (рис. 4) розміщений у селі Софіївка Лозівського району Харківської 
області. Поряд із ставком знаходиться автодорога. 
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На цьому етапі дослідження здійснювалось шляхом відбору проб води із ставків, 
місця відбору проб знаходились в зоні потенційного впливу антропогенних чинників. 
Надалі проводилось визначення електропровідності досліджуваних зразків, із 
забезпеченням відтворюваності, правильності та збіжності вимірювань. Вимірювання 
здійснювались із застосуванням кондуктометра EZODO 7021. Відносне 
середньоквадратичне відхилення середньоарифметичного значення для кожного 
визначення не перевищувало 2 %. Час одиничного визначення не перевищував  30 с – 1 хв, 
що дозволяє казати про його експресність. А відсутність будь яких реагентів вказує на 
екологічність запропонованого підходу. 

  
Рисунок 3. Місце розташування ставка № 3. 

 

 
Рисунок 4. Місце розташування ставка № 4. 

 
На рис. 5 наведено результати вимірювання електропровідності зразків (осінь 

2021 р.). 
Як видно з отриманих значень (рис. 5), електропровідність води досліджуваних 

водних об’єктів коливається від 300 мкСм/см до 820 мкСм/см. Слід відмітити, що водні 
об’єкти, поряд з якими знаходиться автодорога, характеризуються меншим значенням 
електропровідності, порівняно із ставком № 3. Хоча для ставка № 2 спостерігається, 
ймовірно, й вплив приватного сектору на стан води (дещо вище значення 
електропровідності порівняно з ставками №№1, 4). В той же час для води ставка № 3, 
поряд з яким знаходиться розоране сільгоспполе, спостерігається значно вище значення 
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електропровідності, що дозволяє припустити негативний вплив поверхневого стоку з 
поля, який також може включати вимивання поживних речовин з грунту. 

Враховуючи, що із ставка бере начало річка Тернівка, може мати місце подальша 
міграція забруднюючих речовин за течією. 

 
Рисунок 5. Результати вимірювання електропровідності води ставків №№ 1 - 4. 

 
Подальші етапи дослідження передбачають дослідження змін електропровідності 

води ставків в часі, ідентифікацію факторів небезпеки із застосуванням коефіцієнта 
ідентифікації [6] та розробку методики попередження надзвичайних ситуацій 
техногенного характеру, пов’язаних із поширенням забруднюючих речовин. 
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В багатьох країнах світу велика увага приділяється проблемі поводження з 
відходами виробництва, кількість яких постійно зростає, зокрема актуальною лишається 
проблема утилізації відпрацьованих(зношених) автомобільних шин.  

Динамічний ріст парку автотранспорту призводить до постійного накопичення 
зношених автомобільних шин. Шини, які відпрацювали свій ресурс, в усьому світі – один 
із найбільш багатотоннажних полімерних відходів. Згідно [1], кількість відпрацьованих 
шин в країнах Євросоюзу складає близько 2 млн. т, в США – 2,8 млн. т, в Японії – 0,84 
млн. т. В пострадянських країнах (після 1990 р.) щорічно з експлуатації виводилося до 1,5 
млн. т шин, а в теперішній час в країнах СНД – 2 млн. т. Особливо актуальна проблема 
накопичення зношених автомобільних шин є в мегаполісах і промислово розвинених 
районах світу. Найкращий досвід утилізації зношених автомобільних шин (ЗАШ) в 
Німеччині та Японії, які експортують їх в кількості 18-25% від загальної кількості 
утворених ЗАШ [1].  

Проблема утилізації ЗАШ має важливе екологічне значення, оскільки вони перш за 
все накопичуються в місцях їх експлуатації – в автогосподарствах, на аеродромах, 
промислових і шиномонтажних підприємствах. Шини, вивезені на звалище забруднюють 
навколишнє середовище внаслідок високої стійкості до дії навколишніх факторів (сонце, 
кисень тощо). Вони є пожежонебезпечними, а продукти їх неконтрольованого горіння 
чинять негативний вплив на навколишнє середовище. Водночас, вивіз на звалище 
зношених шин – це також втрачені ресурси полімерних матеріалів, оскільки згідно[2] їх 
можна віднести до найбільш багатотоннажних вуглеводневовмісних відходів, яким 
необхідна раціональна утилізація.  

На сьогоденні гумова крихта, одержана із ЗАШ досить популярний матеріал. Її 
використовують для потреб промисловості та будівництва у всьому світі. Гумовою 
крихтою засипають спортивні майданчики та доріжки, а також дуже популярні наливні 
підлоги, створені на основі гумової крихти і поліуретану, їх укладання проводиться на 
дитячих майданчиках. Завдяки своїм високим антиковзаючим властивостям такі покриття 
застосовують для облаштування окремих ділянок палуб кораблів, пішохідних переходів 
тощо.  

Виробництво гумової крихти полягає в переробці вторинної гумової сировини. До 
даної групи належать найрізноманітніші відходи гуми, але перш за все це – ЗАШ. 
Оскільки більше половини всієї виробленої гуми в світі йде саме на виготовлення 
автомобільних шин. Так, у Західній Європі, США, Японії стало вже доброю практикою 
використовувати зношені легкові, вантажні, автобусні та тролейбусні шини з металевим 
або текстильним кордом для виробництва гумової крихти. 

mailto:kor4ak93@gmail.com
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Одним з перспективних напрямків використання гумової крихти є модифікування 
бітумів. Використання гумової крихти в процесах виробництва бітумів має свої переваги, 
наприклад: низька вартість модифікатора, стійкість одержаного модифікованого бітуму до 
розтріскування, старіння і низьких температур, вирішення проблеми утилізації ЗАШ та 
інших відпрацьованих гумово-технічних виробів. Бітум модифікований гумовою крихтою, 
що використовується у будівництві доріг, дає змогу зменшити рівень шуму від руху 
автотранспорту. 

Розроблення основ технології модифікування бітумів гумовою крихтою, передбачає 
обґрунтування та створення принципової технологічної схеми процесу, а також 
технологічного регламенту процесу одержання товарного продукту, що в свою чергу 
повинні бути підтверджені результатами лабораторних досліджень.  

Процес модифікування бітумів, отриманих з залишків переробки парафінистих нафт 
гумовою крихтою передбачає змішування бітуму з відповідним модифікатором при 
певних умовах. Технологічна установка одержання модифікованих бітумів та бітумних 
композицій повинна бути універсальною і мати змогу працювати в різних режимах. 

Модифікування бітумів гумовою крихтою проводять з метою підвищення їх 
твердості і тугоплавкості, а також збільшення їх еластичності. 

Розрізняють два типи модифікування бітумів ГК залежно від механізму, та, 
відповідно, від робочої температури процесу.  

Метод модифікування за низьких температур (160-180°С) доцільно використовувати 
в тому випадку, коли метою модифікування є одночасне збільшення температури 
розм’якшення і зниження пенетрації бітуму. При цьому також відбувається збільшення 
еластичності бітуму. Але за низьких температур в об’ємі бітуму залишаться окремі 
частинки набухлої нерозчиненої гумової крихти. Модифікування за низьких температур 
спричиняє зміну групового складу бітуму внаслідок поглинання оливних компонентів 
частинками гумової крихти. При цьому гумова крихта практично не девулканізується, 
залишаючись в стані тривимірної структури. 

Метод модифікування за високих температур (220-250°С) доцільно використовувати 
з метою значного збільшення еластичності бітумів, а також розширення температурного 
інтервалу пластичності. Такі бітуми володіють покращеними як низькотемпературними, 
так і високотемпературними властивостями. В умовах високих температур руйнується 
тривимірна структура гуми, а утворені при цьому лінійні фрагменти повністю 
розчиняються в бітумі. Саме це спричиняє покращення еластичних і пластичних 
властивостей бітуму. Кінцевим продуктом, одержаним в результаті модифікування, буде 
бітум марки БМПА 90/130-50. 
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В порівнянні з країнами Європи в Україні науково-технічний прогрес процес 
відбувається не надто швидкими темпами, проте незважаючи на це виробничі процеси 
різних галузей народного господарства зазнають інноваційного впливу. Поступово 
вдосконалюються технологічні процеси, покращуються умови праці працівників, 
зменшується вплив на робітників шкідливих та небезпечних виробничих факторів, і як 
наслідок покращується стан безпеки праці на підприємствах.  

На жаль, незважаючи на все це, на сьогоднішній день ще залишились галузі 
промисловості, де виробничий шум, загальна або локальна вібрація, запиленість та 
загазованість повітря, несприятливий мікроклімат, тощо, є постійними супутниками 
працівників в процесі трудової діяльності. Актуальним на сьогодні є потреба виробити 
оптимальне рішення щодо профілактики професійних захворювань виходячи з самої 
природи виникнення нещасних випадків на виробництві.  

Стан професійної захворюваності та виробничого травматизму тісно пов'язаний з 
соціально-економічною ситуацією в країні, зі становищем окремих галузей економіки. За 
даними фонду соціального страхування України динаміка зміни кількостей випадків 
професійних захворювань протягом останніх 2017-2020 років наведено на рис.1. Загальна 
кількість встановлених діагнозів професійних захворювань з 2017 року по 2019 рік по  
Україні помітно зростає . 

 

 
Рис. 1. Динаміка зміни кількостей випадків професійних захворювань впродовж останніх 

2017-2020 років 
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На рисунку 2 представлено кількість професійних захворювань по регіонах України 
за 2020 рік (у відсотках до загальної кількості професійних захворювань по Україні). 

Порівняно з 2019 роком кількість повідомлень про хронічні професійні 
захворювання зменшилась на 6,8% [1]. 

 
 
 

Рисунок 2. Діаграма кількості професійних захворювань по регіонах України 2020 рік 
 

Найбільша кількість професійних захворювань спостерігається в Дніпропетровській, 
Донецькій та Львівській областях. 

За даними фонду соціального страхування України у структурі професійних 
захворювань перше місце належить хворобам органів дихання – 39,6 % від загальної 
кількості діагнозів по Україні (2160 випадків). На другому місці - захворювання опорно-
рухового апарату (остеохондрози, артрити, артрози) – 27,5 % (1502 випадки). Третє місце 
за хворобами слуху – 24,8 % (1354 випадки), четверте за вібраційною хворобою – 5,0 % 
(270 випадків). Основною причиною такого високого рівня професійних захворювань є 
недосконалість технологій, відсутність дієвих засобів зниження рівнів шуму, вібрації, 
наявність порушень параметрів мікроклімату, психофізіологічні причини, а також 
професійні ризики.  

Станом на сьогодні зниження захворюваності є основним завданням охорони праці. 
Для цього необхідно посилити відповідальність роботодавців і керівників виробництв за 
станом умов праці та її безпеки. 
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В Технічному бюлетні [1] Агенства захисту довкілля США (US EPA – United States 
Environmental Protection Agency) розглянуто технології зменшення оксидів азоту (NOX) у 
газах горіння. EPA встановила національні стандарти якості навколишнього повітря 
(NAAQS – National Ambient Air Quality Standards) для NOX в перахунку на NO2 на рівні 
0,053 об’ємні частки на мільйон (vppm) або 100 мікрограм у кубічному метрі повітря. 
Загально відомо, що оксиди азоту спричинюють не тільки утворення тропосферного озону 
(у повітрі, яке використовується живими організмами), але здійснюють свій внесок до 
кислотних дощів та фотохімічно взаємодіють з леткими органічними речовинами, 
утворюючи більш шкідливі сполуки.  

Орієнтовна частка викидів NOx від різних процесів спалювання є такою [1]: 50% – 
двигуни внутрішнього згоряння автомобілів; 20 % – теплові електростанції; 30 % – інші 
види промисловості (сміттєспалювальні заводи, газові турбіни та дизельні двигуни в 
стаціонарних джерелах, виробництва чавуну і сталі, цементу, скла, азотної кислоти, 
нафтопереробні заводи). 

Викиди NOx при згорянні спостерігаються переважно у формі NO, відповідно до 
рівнянь механізму Зельдовича (https://en.wikipedia.org/wiki/Zeldovich_mechanism). При 
концентрації кисню у повітрі (біля 20 % об.), що використовується для спалювання, оксид 
NO утворюється за температури вище 1300оС, а при температурах нижче 760оС NO 
утворюється в значно нижчих концентраціях. Утворення NO залежить від співвідношення 
повітря до палива і збільшується, коли паливна суміш містить менше палива ніж 
стехіометрія реакції горіння даного палива. Джерелами Нітрогену для утворення NOx при 
горінні можуть бути: 1) N2 з повітря за температур вищих 1300оС; 2) азот з палива 
(наприклад, вугілля, побутові відходи); 3) Нітроген з сполук, що утворюються з 
молекулярного азоту повітря та речовин палива в умовах надлишку палива. 

Відзначимо, що існує суттєва різниця в технологіях зменшення викидів NOx для 
процесів спалювання, де оксиди азоту містяться у великому потоці гарячих димових газів, 
та для отримання речовин споріднених з виробництвом та використанням азотної кислоти, 
де потік оксидів азоту є концентрованим і в цьому випадку можна використовувати 
насадкові колони для абсорбції NOx водою або водними розчинами основ чи пероксиду 
водню [2].  

Проведено [1] узагальнене порівняння  технологій для зменшення викидів NOx при 
спалюванні за такими основними методами: 1) зменшення максимальної температури; 2) 
зменшення часу перебування продуктів горіння при максимальній температурі; 3) хімічне 
відновлення NOx; 4) окислення NOx з подальшою абсорбцією; 5) зменшення чи 
вилучення азоту з процесу горіння шляхом часткової чи повної заміни повітря на кисень; 
6) використання сорбентів. Селективне каталітичне відновлення (процес SCR – Selective 
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Catalytic Reduction) відноситься до третьої групи методів і використовується для 
перетворення оксидів азоту за допомогою каталізатора до N2 і H2O. У SCR-процесах 
відновник, який додають до потоку газів спалювання, реагує з NOx на каталізаторі згідно 
схем реакцій (1) – (3) у випадку відновлення безводним аміаком (NH3) або водним 
розчином аміаку (NH4OH), за реакцією (4) для розчину карбаміду (CO(NH2)2). 

4 NO + 4 NH3 +O2 = 4 N2 + 3H2O (1) 
NO2 + 2 NH3 + O2 = 3 N2 + 3H2O (2) 
NO + NO2 + 2 NH3 = 2 N2 + 3H2O (3) 
4 NO + CO(NH2)2 + O2 = 2 N2 + 2 H2O + CO2 (4) 

Якщо паливо містить Сульфур, тоді відбуваються додатково реакції (5)-(7), що 
створюють певні ускладнення зокрема щодо недоступності поверхні каталізатора 
внаслідок адгезії сульфатів амонію у SCR-процесі. 

2 SO2 + O2 = 2 SO3 (5) 
SO3 + 2 NH3 + H2O = (NH4)2SO4 (6) 
SO3 + NH3 + H2O = NH4HSO4 (7) 

Агентством US EPA прийнято як показник для оцінки ефективності зменшення 
викидів DRE-величину ефективності руйнування або вилучення шкідливих речовин (DRE 
–  Destruction or Removal Efficiency), що дорівнює відношенню зменшення NOx за 
допомогою певної технології до випадку, коли ця технологія не використовується. При 
застосуванні SCR-технології  можна досягнути показника DRE = 94%, однак 
впровадження цієї технології потребує значних капіталовкладень в обладнання та 
будівництво установки. До недоліків SCR-технології належать [3]: 1) обмежений термін 
служби каталізаторів при контакті з димовими газами; 2) неповна конверсія відновника – 
проблема проскоку аміаку.  

Селективне каталітичне відновлення NOx з використанням аміаку як відновника 
було запатентовано в Сполучених Штатах у 1957 році компанією Engelhard Corporation. 
Розробки SCR-технології продовжувалися на початку 1960-х років з метою пошуку менш 
дорогих і більш довговічних каталізаторів. Перша великомасштабна SCR-установка була 
застосована фірмою IHI Corporation у 1978 році. Спочатку SCR-каталізатори містили 
дорогоцінні метали, однак згодом було запропоновано дешевші каталітичні системи на 
основі інших металів і цеоліту, оптимальна температура для роботи яких є іншою. 
Важливою окремою ділянкою застосування SCR-систем стало зменшення NOx у 
відпрацьованих газах дизельних двигунів [4] з використанням водного розчину карбаміду, 
що відомий на ринку як технічна рідина AdBlue 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Selective_catalytic_reduction, https://en.wikipedia.org/wiki 
/Diesel_exhaust_fluid, ISO 22241-4:2019.Diesel engines — NOx reduction agent AUS 32). 

Для створення SCR-каталізаторів використовують як підкладку-носій різні пористі 
керамічні матеріали (наприклад такі, як оксид титану), а активним комонентом є або 
оксиди таких металів, як ванадій, молібден та вольфрам і цеоліти, або дорогоцінні метали, 
наприклад паладій, платина.  

В кінці 1970-их років японські дослідники запропонували використовувати  ванадій, 
титан та вольфрам, що значно зменшило ціну каталізаторів. В 1980-их роках як SCR-
каталізатори застосовували такі оксиди TiO2, ZrO2, V2O5 та SiO2. Використання цеолітів 
при створенні каталітичних систем дало можливість роботи при вищих температурах 
(360-540°C) і ціна на цеоліти має тенденцію до зменшення. Від 1980 до 2008 року ціна для 
SCR-каталізаторів зменшилася приблизно в 6 разів від $34000/м3 до  $5000 – $6000/м3. 
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Також було розроблено каталітичну систему на основі активованого вуглецю, яка була 
придатною для вилучення NOx при низьких 
температурах(https://web.archive.org/web/20151208163239/http://carbotech.de/carboncatalysts
-2/?lang=en). Кожна каталітична система має певні переваги та недоліки. Наприклад, 
каталізатори, які містять ванадій та вольфрам, мають менший час використання при 
високих термічних навантаженнях, однак ці системи є дешевшими і надійно працюють 
при температурах, які характерні для газів згорання від промислових установок. Високі 
термічні навантаження є частково характерними для автомобільних SCR-систем, зокрема 
для дизельних двигунів. Ці каталізатори також сприяють окисненню SO2 до SO3, що має 
кислі властивості і тому руйнує каталізатор. Цеолітні каталізатори працюють при суттєво 
вищих температурах у порівнянні з каталізаторами на основі металів. Цеолітні 
каталізатори можуть тривало працювати при температурі 630°C, а також короткочасно - 
до 850°C. Цеолітні каталізатори майже не сприяють окисненню SO2 і тому меншими є 
ризики корозійного руйнування. Для SCR-систем, де як відновник використовується 
розчин карбаміду, цеолітні каталізатори, які модифіковані іонами заліза та міді (Fe-Cu-
цеоліти), мають приблизно однакову ефективність у порівнянні з ванадієвими 
каталізаторами  у випадку, якщо частка NO2 в межах 20-50 % від загальної кількості NOx. 
В сучасних SCR-системах використовують три овновні геометрії каталізаторів: 1) сотова; 
2) площинна; 3) рифлена (гофрована). Сотова геометрія отримується за технологією 
екструдованої кераміки. Подібно до різних типів каталізаторів геометричні конфігурації 
каталізаторів також мають певні переваги та недоліки. Площинна геометрія забезпечує 
малий перепад тиску (чинить малий динамічний опір газовому потоку), а також менш 
схильна  до закупорювання та засмічення ніж сотова геометрія, однак займає значно 
більше місця і є дорожчою. Гофрована геометрія займає тільки 10% ринку застосувань для 
теплових електростанцій [1]. Каталітична активність є мірою того, на скільки каталізатор 
прискорює відновлення NOx, тобто збільшує швидкість реакції. На каталітичну активність 
впливають такі фактори: 1) склад та структура каталізатора; 2) швидкості дифузії 
реагентів; 3) швидкість масопереносу; 4) температура; 5) склад газового потоку. 
Зменшення активності каталізатора (K) від часу експлуатації (t) добре описується 
загальним експотенційним рівнянням [3]: K=K0exp(-t/B), де Kо – початкова активність 
каталізатора; B – константа часу експлуатації, більша величина якої вказує на вищу 
тривалість експлуатації каталізатора. При зменшенні активності каталізатора ефективність 
вилучення NOx з газів згорання підтримують постійною з допомогою збільшення 
кількості відновника (аміаку) і при цьому зростає кількість непрореагованого аміаку. 
Проскок аміаку є непостійним при роботі SCR-систем і зростає при зменшенні активності 
каталізатора, а також із збільшенням нормалізованого стехіометричного співвідношення 
(NSR). Якщо SCR-система працює близько до стехіометрії, тоді проскок аміаку є меншим 
ніж 2 ppm, а дозволені норми є в межах 2-10 ppm. Стехіометричне співвідношення, тобто 
кількість молів відновника, зокрема аміаку, які подаються в SCR-систему для вилучення 
одного моля NOx, встановлено на рівні 1,05, оскільки вміст NO в NOx складає 95 %, що 
майже відповідає теоретичній стехіометрії згідно схеми реакції (1). Стехіометричний 
фактор 1,05 забезпечує відновлення 85 % NOx у газах згоряння і для збільшення 
вилучення NOx необхідно збільшувати витрату аміаку, щоб подолати обмеження від 
швидкості реакції, або проектувати систему з більшим часом контакту. 

Особливо складно використовувати SCR-технологію у випадку котлів, що працюють 
на вугіллі, коли поверхня каталізатора засмічується леткою золою та сажею від згоряння 
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палива. Каталізатори для SCR мають типовий термін експлуатації близько 16000 – 40000 
годин (1,8 – 4,5 року) на вугільних електростанціях, залежно від складу димових газів, і до 
80000 годин (9 років) на електростанціях, що працюють на газовому паливі. Оксиди сірки 
та летку золу можна вилучити із газів спалювання встановленням відповідних скруберів 
перед SCR-системою, щоб збільшити термін служби каталізатора і при цьому можна 
утилізувати деяку частину теплової енергії.  Оптимальний температурний діапазон для 
SCR-технології складає 360-450°C, але при збільшенні часу контакту можна знизити 
температуру до граничного значення 230°C. Мінімальна ефективна температура SCR-
процесу залежить складу газів згоряння, тобто від складу палива та режиму горіння, а 
також складу та геометрії каталізатора. 

Отже, при встановленні SCR-системи необхідно звернути увагу на такі 
експлуатаційні параметри: 1) температурний діапазон реакції; 2) час перебування в 
оптимальному діапазоні температур; 3) ступінь змішування введеного реагенту-
відновника та газів згоряння; 4) молярне співвідношення відновника до кількості NOx; 5) 
концентрація NOx в газах згоряння; 6) проскок аміаку; 7) активність каталізатора; 
8) селективність каталізатора; 9) перепад тиску на каталізаторі; 10) зменшення впливу 
пилу золи на каталізатор; 11) спікання каталізатора; 12) концентрації SO2 і SO3 в газовому 
потоці; 13) дезактивація каталізатора; 14) відновлення та заміна каталізатора. 
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Інтеграційні процеси в світову спільноту стосуються різних аспектів життя, зокрема 

і трудової діяльності. Саме тому більшість вітчизняних стандартів адаптовані і узгоджені з 
діючими міжнародними стандартами безпеки (ISO, OHSAS і т.п.). Щодня в світі стаються 
сотні тисяч нещасних випадків, зокрема зі смертельними наслідками, облік і аналіз яких 
допоможе в майбутньому уникнути подібних/аналогічних небезпек. З цією метою 
перспективним є використання електронного обліку, аналізу та сортування даних за 
допомогою спеціальних програмних продуктів. 

Компанії в багатьох галузях визнали переваги цього програмного забезпечення і 
виділяють великі суми на впровадження таких програм. Так, аналітики консалтингової 
компанії Verdantix зазначили, що у 2018-2020 світовий ринок платформ EHS (Environment, 
health and safety) щорічно перевищував 932 мільйони доларів. Згідно їхніх прогнозів 
протягом наступних трьох років сегмент щорічно розширюватиметься на 11 %, врешті-
решт досягнувши позначки в 1,4 мільярда доларів. EHS не тільки допомагає мінімізувати 
вплив на навколишнє середовище та покращує безпеку та добробут працівників, й сприяє 
поліпшенню умов праці співробітників, підвищенню продуктивності та покращенню 
іміджу компанії, стимулюючи зростання кількості клієнтів і кращу взаємодію з 
партнерами. 

Вплив впровадження таких підходів спрощує збір та аналіз даних, пов’язаних з 
небезпеками, що дасть можливість розробляти коригувальні дії та звертатися до окремих 
осіб або груп, яким потрібно зробити більше для забезпечення безпечного робочого 
середовища та заохочування правильної поведінки.  

Однак організації, що використовують застарілі програми обліку та аналізу даних 
стосовно діяльності, часто зіштовхуються з багатьма проблемами для досягнення 
відповідності вимогам OSHAS, оскільки реєстрація нещасних випадків, професійних 
захворювань або потенційних небезпек стає трудомісткою і знижує продуктивність праці і 
зрештою негативно відображається на прибутку, крім цього обумовлює великі штрафи. 

Які ж основні вимоги висуваються до таких програм і які модулі необхідні для 
коректної та успішної діяльності підприємства? Насамперед, програмне забезпечення EHS 
має надавати інформацію тим, хто її найбільше потребує, враховуючи конкретне місце 
праці: від працівників безпосередньо задіяних у виробничому процесі, до тих, хто працює 
в офісах. 

Отож, одним з підходів є оптимізоване використання масивів даних. Зокрема 
відстеження інформації про стан здоров’я працівників в захищеній базі даних у хмарі, 
включаючи кров’яний тиск, пульс, масу тіла, рівень глюкози та холестерину в крові, як це 
пропонує компанія ProcessMap. Оскільки така інформація є важливою, особливо при 
контакті з хімічними речовинами, то введення такого модуля обліку дасть можливість 
зменшити/уникнути професійної захворюваності. 

mailto:pochapska@lpnu.ua


 

262 

Крім цього, програмне забезпечення повинно дати можливість вносити інформацію, 
щодо документів, які необхідні для виконання окремих видів робіт, наприклад, для робіт з 
підвищеною небезпекою чи робіт, що вимагають необхідної кваліфікації. 

Плідна діяльність неможлива без системи «зворотного зв’язку», тобто збором 
інформації про скарги, зауваження, заохочення, відгуки колег, партнерів тощо. 

Системи управління безпекою, зазвичай, стосуються підсистем або компонентів 
фізичного, хімічного, біологічного, ергономічного та організаційного середовища, проте 
стрімкі зміни у розвитку виробництва показують, що небезпечні умови виникають через 
складний набір взаємодій, а тому вимагають комплексного підходу, який повинен бути 
відображений у конкретному програмному забезпеченні.  

Узагальнюючи сказане, можна зробити висновок, що програмні продукти, які 
використовуються на сучасних підприємствах повинні відповідати певним критеріям, які 
мають бути поєднанням простоти використання і спрощення документообігу. По суті, це 
може бути використання даних зі стандартних таблиць, наприклад, сформованих MS Excel 
чи MS Access, однак долучених до інших програм, які можуть проводити сортування, 
обробку та передачу даних з врахуванням наперед заданих критеріїв: дозвільні документи; 
нормативна база; моніторинг даних і співставлення їх з вимогами нормативів; управління 
ризиками і нещасними випадками; ергономічні критерії; управління ефективністю сталого 
розвитку (орієнтування на три складові – люди, планета, прибуток) тощо. 

Звичайно ж, для впровадження будь-якого програмного продукту необхідно 
провести апробацію/тест продуктивності, а також можливість вибору модулів, які будуть 
охоплювати конкретно сферу діяльності підприємства.  

Таким чином, сучасний менеджмент безпеки праці вимагає використання як 
стандартних програм, які представлені на ринку, так і можливості використання 
програмних продуктів, що передбачають інтеграцію окремих модулів, які будуть 
враховувати як вітчизняні, так і світові вимоги стандартів безпеки.  

Слід зазначити, що більшість програмного забезпечення, розробленого 
закордонними фірмами не може застосовуватись в нашій державі без доопрацювання, бо 
не враховує особливості законодавчої та нормативної баз України. 
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Зворотною стороною науково-технічного прогресу є антропогенний вплив на 

навколишнє середовище. Подальший розвиток людства постає перед викликом: 
забезпечення темпів технічного прогресу при збереженні довкілля. Вирішення цієї 
проблеми лежить в основі  концепції сталого розвитку, реалізація принципів якої вимагає 
створенням ресурсозберігаючих технологій та утилізації відходів промисловості. 

Серед лідерів з забруднення навколишнього середовища є теплова 
електроенергетика. Продукти згоряння палива на теплових електростанціях є постійними 
джерелами забруднення навколишнього середовища. Вирішення проблеми утилізації 
відходів ТЕС є стратегічним завданням. 

В західних областях України працює Бурштинська теплова електростанція 
розташована в Івано-Франківській область. В результаті спалювання вугілля, 
Бурштинською ТЕС, утворюються тверді відходи зола та шлак.  Їх кількість перевищує 
100 тис. т. в рік. Площа відвалів для складування золошлаків Бурштинською ТЕС 
перевищує 200 га. Об’єм золосховища складає близько 3,5 млн т. Скорочення обсягів 
великотоннажних відходів, що утворюються внаслідок діяльності ТЕС і потрапляють у 
відвали підприємства, є одним з важливих завдань у вирішенні проблем охорони довкілля 
регіону. Тому актуальними є дослідження пов'язані з пошуком шляхів вирішення 
проблеми перевантаження золовідвалів на ТЕС. Проведені комплексні дослідження 
пошуків способів утилізації золи-виносу ТЕС – тонкодисперсного продукту 
високотемпературної обробки мінеральної частини вугілля. Для проведення досліджень 
використали високоалюмінатну золу-виносу Бурштинської ТЕС (табл. 1). 

Таблиця 1 
Хімічний склад зола-виносу Бурштинської ТЕС 

Вміст оксидiв, мас.% 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO SO3 FeO K2O Na2O ВПП 
43,75 21,79 18,37 1,51 4,83 2,15 0,35 2,87 1,40 0,40 2,54 

 
Рисунок 1. Дифрактограма золи-виносу Бурштинської ТЕС 
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За результатами рентгенофазового аналізу зола-виносу представлена 
рентгеноаморфною фазою, вміст малоактивних мінеральних складових (кварцу, муліту і 
гематиту) незначний (рис. 1). 

Для покращення властивостей гіпсового в`яжучого до його складу вводять 
мiнеральнi добавки. Завдяки введенню такого добавки, як зола-виносу, можна зменшити 
стандартну консистенцію гіпсового в`яжучого та підвищити його міцність.  Стандартна 
консистенція гіпсового в`яжучого при введенні 5 мас.% i 7 мас.% золи-виносу 
понижується відповідно на 1 i 4 %, а міцність при цьому зростає на 14-33%.  

Зола-виносу являє собою дрібнодисперсний матеріал, з питомою поверхнею більше 
4000 см2/г. Викликає інтерес використання золи-виносу при виготовленні гіпсового 
в’яжучого тонкого помелу на основі звичайного будівельного гіпсу, шляхом його 
механоактивації в вібраційному млині. Залишок на ситі № 02 тонкомеленого золовмісного 
гіпсового в’яжучого становить 1,7 %, у  той час, як звичайний будівельний гіпс 
характеризується  залишком на ситі № 02 на рівні 10,3%. 

Введення у склад гіпсового в`яжучого золи-виносу як мінеральної добавки дозволяє 
збільшити дисперсність  механоактивованого гіпсового в`яжучого. Використання золи-
виносу, зменшує кількість води, що необхідна для одержання гiпсового тiста стандартної 
консистенцiї, i пiдвищує мiцнiсть гiпсового каменю. При введенні 5 - 7 мас.% золи-виносу 
стандартна консистенція механоактивованого  гiпсового в`яжучого понижується з 68% до 
67% - 65% відповідно, а міцність збільшується  на 15 - 27% (табл. 2).   

Таблиця 2 
Вплив золи-виносу Бурштинської ТЕС на реологічні властивості 

та міцність механоактивованого гіпсового в`яжучого 
Зола-виносу Залишок на ситі 

№, мас% 
 

В/Г 
Терміни 

тужавлення, хв 
Міцність зразків 

при стиску / вигині,  
МПа 

Кількість 
додатку, мас.% 02 008 поч. кін. 

0 1,8 7,2 68 2 5 4,8 / 2,5 
5 1,7 7,0 67 2 4 5,5 / 2,6 
7 1,7 6,8 65 2 4 6,1 / 2,9 
10 1,6 6,5 62 1 3 5,0 / 2,4 
20 1,4 6,0 58 1 3 4,7 / 2,2 
30 1,0 5,8 54 1 2 4,3 / 2,0 
40 0,7 5,0 51 1 3 3,9 / 1,9 

 
Таким чином, використання золи-виносу при виготовленнi гiпсового в`яжучого 

тонкого помелу дозволяє регулювати його важливі реологічних та фізичні властивості. Це 
дозволяє розширити область використання такого гіпсового в`яжучого. Розроблена 
технологія виготовлення гіпсових в’яжучих тонкого помелу дозволяє використати золу-
виносу ТЕС для отримання кінцевого продукту у вигляді будівельних матеріалів.   

Наукове обґрунтування використання золи-виносу при виготовленні гіпсових 
в’яжучих тонкого помелу та результати експериментальних досліджень дозволяє 
вирішити проблему утилізації відходів теплових електростанцій та знизити антропогенне 
навантаження на довкілля. 
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МЕТОДИКА ІМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТРАВМОНЕБЕЗПЕКИ 
ОБЛАДНАННЯ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», 
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: nataliia.v.stupnytska@lpnu.ua 

 
Більшість існуючих методик, що використовуються для аналізу травмонебезпеки 

машин і умов праці виробничих підприємств, базуються на відомих положеннях теорії 
надійності про час безвідмовної роботи обладнання або його частин, імовірності відмови 
елементів системи та інш. Основними параметрами, що характеризують безпеку праці, в 
таких методиках є ризик виникнення небезпечної ситуації або ризик відмови системи 
захисту, ризик появи робітника у небезпечній зоні. 

Запропонована методика комплексної оцінки травмонебезпеки виробничого 
підрозділу, дозволяє отримати: 

– структуру кількісних показників травмонебезпеки кожної одиниці обладнання з k-ї 
причини з врахуванням дійсного стану та умов експлуатації кожного j-го джерела i-го 
типу; 

– загальний показник рівня травматизму як всього виробничого підрозділу (дільниці, 
лінії, цеху), так і окремих його складових елементів, об`єднаних за технологічною 
ознакою ( наприклад, група токарних верстатів, піднімально-транспортне обладнання) або 
за ознакою імовірної появи певного виду травм (електронебезпека обладнання, ситуація 
щодо можливих дорожньо-транспортних пригод, тощо); 

– черговість планування відповідних заходів з охорони праці для найбільш 
травмонебезпечних джерел з врахуванням причин та наслідків небезпеки їх експлуатації. 

Загальний рівень небезпеки аij -го джерела небезпеки травматизму: 

1

1

(1 ( (1 ))
K

M
ij н ijk

k

R k R
=

= ⋅ − −∏   ,                                             (1) 

де kн – середньостатистичний коефіцієнт непрацездатності, який одночасно враховує 
показники частоти і тяжкості травматизму і визначає кількість днів непрацеспроможності, 
що припадає на 1000 робітників, які працюють при обслуговуванні аij-го джерела 
травмонебезпеки; і – тип обладнання (верстати, транспорт, споруди, мережі тощо); j – 
модель обладнання. 

Потенційний ризик травмонебезпеки джерел з врахуванням можливих травм 
внаслідок утворення небезпечних ситуацій при роботі змінюється за експотенційним 
законом: 

1 ,ijk T
ijkR e λ− ⋅= −                                                          (2) 

де ijkλ  – інтенсивність виникнення небезпечних ситуацій в i-тій машині j-ї групи з k-ї 

причини; Т – період спостереження. 
Однак, для аналізу конкретного стану травмонебезпеки необхідно скоректувати 

встановлений потенційний ризик Rijk з врахуванням дійсного стану небезпечних умов 
роботи та захисних систем кожного aij-го джерела виробничого травматизму за формулою 

1 2 3 4 ,Дійсн
ijk ijk ijk ijk ijk ijR R r r r r⋅ ⋅ ⋅= ⋅                                                  (3) 
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де r1ijk – коефіцієнт, що характеризує відсутність штатних (r1іjk >1) або наявність 
додаткових (r1ijk <1) систем захисту, огороджень, блокувань aij-го джерела 
травмонебезпеки з k-тої причини можливого травмування; r2ijk – коефіцієнт, що 
визначається рівнем додаткової автоматизації робіт, що виконуються в небезпечних 
умовах експлуатації аij -го джерела з k-ї причини (r2ijk<1); r3ijk – коефіцієнт, що враховує 
умови експлуатації aij-го джерела (r3ijk<1-при легких умовах, некритичних режимах 
роботи, тощо; r3ijk > 1 – при роботі в екстремальних умовах експлуатації); r4ij – коефіцієнт, 
що характеризується дійсною тривалістю експлуатації аij-го джерела (r4ij < 1 – при строку 
експлуатації менше ресурсу роботи аij-го джерела; r4ij > 1 – при роботі більше 
регламентованого строку служби (або ресурсу роботи)). 

Приклад впливу дійсного стану систем захисту та умов експлуатації обладнання 
на показник ризику травмонебезпеки токарно-гвинторізного верстату 16К20 показано на 
рис.1. Крива 1 – статистична залежність рівня ризику травмонебезпеки при наявності 
штатних засобів охорони праці і нормальних умовах експлуатації токарного верстату 
(r1ijk=1; r2ijk=1; r3ijk=1; r4ij=1) протягом t років експлуатації в нормативних режимах роботи, 
з дотриманням штатних технічних обслуговувань, з наявністю штатних систем захисту. 
Крива 2 – залежність рівня ризику травмонебезпеки при умові відсутності захисного 
екрану, системи блокування шпинделя при недостатньо надійному затиску заготовок 
(r1ijk=1,2); експлуатації верстату на інтенсивних режимах різання (V=130 – 150 м/хв; S=0,6 
- 0,8 мм/об; n=1200 - 1500 об/хв; t=5 - 8 мм) (r2ijk=1,15). Крива 3 – статистична залежність 
рівня ризику травматизму при умові наявності, крім штатних блокувальних та 
огороджувальних систем, додаткового екрану, що огороджує цілу робочу зону верстату 
(r1ijk=0,9); при роботі на низьких режимах різання(V=60 – 80 м/хв; S=0,2 – 0,4 мм/об; 
n=500 – 850 об/хв; t=1 - 2 мм) (r2ijk=0,85). 

 
Рисунок 1. Приклад залежності ризику травмонебезпеки від стану захисних систем та 

умов роботи токарного верстату 
 

Загальний показник ризику травмонебезпеки l-го виробничого підрозділу 
підприємства визначається за формулою: 



 

267 

1 1 1

I F K
Дійсн

l ijk
i j k

R R
= = =

=∑∑∑ .                                               (4) 

Середньостатистичний ризик травмонебезпеки l-го виробничого підрозділу 
доцільно визначати:  

– по групах обладнання: 
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де ijβ =1, якщо j-е джерело травмонебезпеки належить i-й групі обладнання; ijβ =0 – у 

протилежному випадку; RF – можливий прояв ризику від загальної кількості джерел 
травмонебезпеки; 

– по видах причин: 
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                                        (6) 

де kjγ =1, якщо k-та причина травматизму характерна для j-го джерела небезпеки; kjγ =0, у 

протилежному випадку; RK– можливий прояв ризику від загальної кількості причин 
причин травмування   

Потенційні джерела травмонебезпеки необхідно записати в базі даних системи 
автоматизованого планування заходів охорони праці у черговості спадання ризику 
травмонебезпеки {Rij} для визначення важливості впровадження заходів по його 
зменшенню. 
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Однією з основних складових концепції сталого розвитку є соціальна, яка 
передбачає необхідність участі людини у процесах формування сфери її життєдіяльності, 
прийняття та реалізації рішень, а також контролю їх виконання. Показником якості життя 
та діяльності є рівень особистої та колективної безпеки. Однак стрімкі зміни 
навколишнього світу (внаслідок порушення екологічної рівноваги природного 
середовища, зростання числа техногенних аварій і катастроф при взаємодії людини зі 
складними технічними системами, посилення соціально-політичної напруженості у 
суспільстві) приносять нові загрози. Тому очевидним шляхом підвищення цього 
показника є висока якість навчання у сфері безпеки.  
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Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2014 № 590-р про скасування 
міжгалузевого наказу від 21.10.2010 № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення 
навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих 
навчальних закладах України» надало закладам вищої освіти повну автономію у 
встановленні обсягів та структури підготовки з навчальних дисциплін «Основи охорони 
праці», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист». Але чи 
можливо озброїти майбутніх фахівців знаннями щодо загальних закономірностей 
виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу на організм, основ захисту 
здоров’я та життя і середовища перебування, вміннями, необхідними для розробки та 
реалізації засобів і заходів здорових та безпечних умов життя і діяльності, якщо перелічені 
дисципліни інтегровані в один курс або об’єднано їх викладання з іншими дисциплінами, 
при цьому кількість аудиторних годин суттєво зменшена, у дипломних проектах 
скасовано розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях», в окремих 
випадках вказані дисципліни віднесені до переліку вибіркових? 

У сучасних умовах при великому обсязі навчального матеріалу з інтегрованої 
дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» на фоні обмеження 
аудиторних годин формування компетенцій, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців 
для здійснення професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення техногенних і 
природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до 
несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, можливе, як на нашу думку, за 
умови переходу від традиційної системи навчання, тобто від системи лише передачі і 
засвоєння знань, до орієнтованої на сам процес навчання, що спонукає до впровадження 
новітніх технологій навчання, серед яких нами надано перевагу інтерактивним 
технологіям навчання та викладання [1].  

Використання інтерактивних технологій передбачає побудову процесу навчання як 
серії пов’язаних між собою проблем. Під час вивчення дисципліни «Основи охорони праці 
та безпека життєдіяльності» такою проблемою є безпека життєдіяльності, основними 
складовими якої є елементи системи «людина ‒ життєве середовище», такі як людина, 
життєдіяльність, небезпека і вражаючий фактор. Розглядаючи безпеку як стан 
захищеності від загроз і небезпек, слід створити систему засвоєння знань студентами про 
небезпеки.  

Для визначення небезпек у системі «людина – життєве середовище», її підсистемах 
(виробничій, побутовій, надзвичайних ситуацій), або на рівні окремих елементів цих 
систем та їхнього впливу на людину фахівці радять використовувати загальновідомі 
способи дослідження (аналіз і синтез, математичне і фізичне моделювання, 
морфологічний аналіз), а також відносно нові (метод сценаріїв, побудови та аналізу дерева 
цілей, теорії ризику, катастроф та ризику тощо). Для практичної їх реалізації у традиційні 
навчальні заняття слід впроваджувати в різних комбінаціях методи навчання 
інтерактивних технологій (кооперативного навчання ‒ робота в малих групах, робота в 
парах, ротаційні трійки, «Карусель», «Акваріум» та інші; колективно-групового навчання 
‒ «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Ажурна пилка», «Дерево рішень», вирішення 
проблем, аналіз ситуації та інші; ситуативного моделювання ‒ ігри, симуляції, рольові 
ігри та інші; опрацювання дискусійних питань ‒ метод ПРЕС, «Займи позицію», «Зміни 
позицію», «Неперервна шкала думок», дискусія, оцінювальна дискусія, дискусія в стилі 
телевізійного ток-шоу, дебати) в різних комбінаціях [2]. 
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Так, у побутовій підсистемі на рівні «людина ‒ дозвілля» (зокрема, туризм) аналіз 
небезпеки нераціонального та незбалансованого харчування у туристичному поході (вибір 
вікової категорії учасників походу, розрахунок для них енерговитрат і мінімальної добової 
потреби білків, жирів і вуглеводів та перевірка збалансованості нутрієнтів за масою; 
підбір продуктів харчування з дотриманням оптимального співвідношення БЖВ, умовний 
їх поділ на групи за вмістом вуглеводів, розрахунок маси БЖВ у кожній із них; 
формулювання задачі організації збалансованого харчування при найменших фінансових 
затратах та складання її економіко-математичної моделі) може бути здійснений 
інтерактивними методами навчання «Мозковий штурм» та діалог. 

З викладеного вище зрозуміло, що методику системного аналізу можна розглядати 
як інтерактивну форму викладання дисципліни «Основи охорони праці та безпека 
життєдіяльності», а отже і як один з аспектів реалізації цілей концепції сталого розвитку. 
Нагадаємо, що сталий розвиток ‒ це систематично керований розвиток, основою 
керованості якого є системний підхід у поєднанні з сучасними інформаційними 
технологіями. 
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