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O. Moroz, I. Petrushka, I. Kazymyra (Lviv, UKRAINE)
INSTITUTE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
BRIEF HISTORY AND NEW CHALLENGES
Institute of Sustainable Development named after V. Chornovil,
Lviv Polytechnic National University, 12, S. Bandera St., 79013, Lviv, Ukraine,
E-mail: istr.dept@lpnu.ua

In 2011, the structural unit of Lviv Polytechnic National University was created with
the title ―Institute of Ecology, Environmental Protection and Tourism named after V.
Chornovil‖. The peculiarity of the institute is that it is multidisciplinary and is currently
training specialists in five specialties that belong to five different branches of knowledge –
natural sciences, production and technology, service sector, management and administration,
civil security. In addition, our institute provides comprehensive training for students of all
specialties in ecology, occupational safety, life safety and civil protection.
As we know sustainable development has been described in terms of three spheres,
or domains, i.e. the environment, economy and society. Therefore the concept of sustainable
development combines all the specialties and departments of our institute: ecological domain
– specialties 101 ―Ecology‖ and 183 ―Environmental protection technologies‖; economic
domain – specialty 076 ―Entrepreneurship, trade and stock exchange activity‖; social domain
– specialties 263 ―Civil safety‖ and 242 ―Tourism‖.
The development of the institute, the new specialties and training programs, the
awareness of the need for changes in the educational paradigm aimed at the sustainable
development of society, the economy and the environment have all contributed to changes in
the structure and the name of the institute.
In 2017 the institute changed its name to the Institute of Sustainable Development
named after V. Chornovil. In this way, the Institute is involved in the implementation of the
Strategy for Sustainable Development "Ukraine-2020", in particular such components as the
program of environmental protection, the tourism development program, the reform of quality
and safety of food products, entrepreneurship development program, innovation development
program, etc.
The main goal of the institute is to train skilled personnel for such high-priority areas
of science, education and economy of Ukraine as environmental protection, sustainable use of
nature resources, technologies of environmental protection, civil security, tourism industry,
trade and entrepreneurship. Moreover our institute lecturers have extensive experience in
teaching ―Ecology‖ and ―Work safety‖ for all specialties of such a major technical university
as Lviv Polytechnic. Graduates of our institute (namely, the specialties ―Ecology‖ and
―Environmental protection technologies‖) can work as teachers of ecology in schools and
colleges, and accordingly implement the ideas of sustainable development at the level of
school education.
Sustainable development is the core of environmental technologies. For students of
our institute we conduct various courses related to different aspects of sustainable
development, namely: Sustainable development strategy, Environmental safety of production,
Environmental impact assessment, General ecology, Natural and sewage treatment
12

technologies, Management of environmental protection, Environmental engineering,
Modelling and forecasting of the environment, Technology of land resources protection, etc.
The scientific work of the scientists of the Institute is related to the development of
methods, tools, technologies of environmental protection – a promising direction of scientific
research, especially if one considers the goals of sustainable development and takes into
account the problems of the development of science in particular. That is, our scientists
contribute to sustainable development through their investigations. The relevant researches
are published in ―Environmental Problems‖ Scientific Journal (Editor-in-chief Prof.
M. Malovanyy).
We cooperate with educational institutions of other countries. For example, in the
framework of a bilateral agreement with the Pomeranian Academy in Slupsk (Slupsk,
Poland), our students take advantage of international academic mobility: during their study in
Poland they get acquainted on a variety of domains of sustainable development and they can
observe the realisation of sustainable development principles in another country.
This year our institute for the first time holds the International Scientific Symposium
on ―Sustainable Development – State and Prospects‖ (SDEV'2018). The 5th International
Congress ―Environment protection. Energy saving. Sustainable environmental management‖
(EPESSEM'2018) will take place in September 2018. These activities are a good platform for
meetings of university teachers and scientists from different countries to discuss education
and scientific issues which are important for sustainable development.
We believe that the universal nature of sustainable development and relevant
international projects and agreements lead to the emergence of a new type of education Education for Sustainable Development, which is much wider than only environmental
education. Education is a basic element of society's transformation towards sustainable
development, it needs not only to provide knowledge, but also to provide appropriate
motivation, serve as an explanation and provide social support for the formation and use of
appropriate skills. The key task of the 21st century education is to develop thinking,
motivation and lifestyles necessary to ensure a sustainable future. The documents of the world
forums on sustainable development say that qualitative education is a necessary but
insufficient condition for ensuring sustainable development of society.
The concept of education for sustainable development has not been elaborated in
many respects yet. But it can be noted that, along with professional environmental, economic
and other forms of education, there is a transition to a model of learning based on broad
interdisciplinary knowledge based on an integrated approach to development of society,
economy and preservation of the environment. Our institute makes the efforts to change the
curricula aimed at implementation of such model of learning. We have the young, energetic
team of teachers and scientists (about 90) and students and postgraduates (about 800) who are
ready to work for education for sustainable development.
Another challenge for the institute is to popularize the ideas of sustainable
development in Ukraine and to promote the formation of a new type of thinking, in which all
socio-economic, socio-ecological processes and phenomena will be considered taking into
account the principles of sustainability and preservation of the natural environment.
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У 2017 – 2018 році Кременчуцьким національним університетом імені Михайла
Остроградського (Україна) та Університетом природних ресурсів і наук про життя
(Австрія) реалізується проект «Способи переробки біомаси ціаней, що викликають
цвітіння водойм». Метою проекту передбачено науково-технічне обґрунтування
способів переробки біомаси ціаней, зокрема екологічна біотехнологія отримання із них
біогазу, біопалива та біодобрива.
Проект спрямований на визначення і науково-технічне обґрунтування способів
переробки біомаси ціаней або синьо-зелених водоростей (СЗВ), що масово
розвиваються влітку у водосховищах дніпровського каскаду, який забезпечує питною
водою понад 80 % населення України. Основним із способів є екологічна
(природоохоронна, безвідходна) біотехнологія (БТ) виробництва метану (біогазу) із
них. Супутнім продуктом БТ є мінералорганічні добрива, що зумовлює її
безвідходність. Упровадження БТ у національну економіку сприятиме виконанню
трьох функцій – енергетичної, екологічної й аграрної.
Застосування розробки дозволить забезпечити дешевим метаном і добривом
фермерські господарства та поліпшити екологічний стан р. Дніпро, прибережних
населених пунктів і місць відпочинку, збільшити продуктивність риби, а також знизити
витрати на очистку води відповідно до ДСТУ «вода питна», оскільки вилучення
ціанобактерій із води призведе до поліпшення її якості.
Переробка ціанобактерій має такі природоохоронні ефекти:
− виконання умов Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН зі змін
клімату (Ріо-де-Жанейро, 1992);
− приєднання до Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради
«Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики» від 23
жовтня 2000 р.;
– застосування екологічно безпечного, без суттєвих енерговитрат, способів
збору сестона;
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– відновлення порушеної структурно-функціональної організації літоральних
екосистем водосховищ дніпровського каскаду (газовий баланс, гідрохімічний режим,
зниження токсичності води, нерест іхтіофауни та ін.);
– оздоровлення довкілля і населення завдяки поліпшенню якості природної, у
тому числі питної води;
– використання продуктів виробництва як органомінерального добрива в
сільському і лісовому господарстві;
Утилізація СЗВ зумовлює також такі енергоресурсний та енергозберігаючий
ефекти:
– використання безкоштовної сировини як субстрату для ферментації;
– упровадження дешевого виробництва біогазу і трансформації його в
електроенергію;
– під час збору сестону в плямах «цвітіння» на акваторії лише Кременчуцького
водосховища площею 2250 км2 у кількості до 50 кг/м3 із об‘єму 828 млн. м3 води
мілководь (глибина до 2 м; 18,4 % площі водойми) його біомаса становитиме 4.14х107 т
за вегетаційний період (70 діб); піддавши цю біомасу ферментації в процесі
метаногенезу, можна отримати до 28,98 млн. м3 біогазу (≈ 18,84 млн. м3 метану), що
еквівалентно 20тис.т нафти або 17тис.т дизельного палива.
Об‘єктом розробки є синьо-зелені водорості (Cyanophyta), точніше
ціанобактерії або ціанеї (Oxyphotobacteriobionta), що є найдавнішою групою
автотрофних організмів, залишки яких виявлено в докембрійських строматолітах віком
2,7−3,2 млрд. років. Будучи космополітами, ціанобактерії, не дивлячись на незначну
видову різноманітність (близько двох тис. видів), зустрічаються скрізь і всюди,
оскільки їх адаптаційним можливостям (екологічній пластичності і резистентності),
зумовленим їх стародавністю, майже немає меж. Здатність засвоювати чотири гази:
вуглекислий − для фотосинтезу, кисень для дихання, сірководень для хемосинтезу й
азот задля його фіксації, дозволяє одній початковій клітинці за вегетаційний період (70
днів) породжувати 1020 дочірніх і призводить до їх масового розвитку – «цвітіння»
води.
Предметом розробки є способи утилізація СЗВ, зібраних під час «цвітіння» з
акваторії водосховищ дніпровського каскаду (застосування альтернативних
енергоджерел), для отримання метану та біодобрива. Проблему присвячено
визначенню способів переробки ціаней спрямованих на використання додаткового
джерела енергії, отримання біологічно активних сполук, зокрема органомінеральних
добрив, раціонального використання біоресурсів, вирішення національних
природоохоронних проблем, пов‘язаних із водокористуванням.
Апробацію процесу отримання метану проведено на базі лабораторій кафедри
екологічної біотехнології та біоенергетики факультету природничих наук
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Експериментальна розробка відрізняється типом використаного субстрату (біомаса
СЗВ) і кількісним складом біогазу (збільшення вмісту метану за рахунок відсутності
сірководню і зменшення вмісту двооксиду вуглецю). Технічним результатом є
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отримання 1,2 дм3 суміші газів із 1,0 дм3 концентрованого субстрату протягом тижня
при оптимальній температурі 20-30°С з кількісно-якісним складом: метан (75 %),
двооксид вуглецю (15 %), інші гази (5 %), а також зникнення сірководню, який входить
до складу біогазу, отриманого із інших (зоогенних) субстратів, і який викликає корозію
металевих конструкцій.
Метою проекту передбачено науково-технічне обґрунтування способів
переробки біомаси ціаней, зокрема екологічної БТ отримання із них біогазу, біопалива і
біодобрива. Задля досягнення мети передбачено вирішення таких завдань:
− визначення видового складу ціаней, що є агентами «цвітіння»
Дніпродзержинського і Кременчуцького водосховищ;
− визначення видового складу метанобактерій, які беруть участь у деградації та
біоконверсії фітомаси ціаней;
− визначення потенціалу газоутворення та вмісту поживних речовин у
зароджуваному субстраті;
− апробація органомінгерального добрива в польових умовах;
− обґрунтування способів рентабельної переробки біомаси ціаней, зібраної під
час «цвітіння» акваторії водосховищ дніпровського каскаду.
Основними методами проектованих прикладних (експериментальних)
досліджень є математичні (статистичні, комп'ютерні методи і моделювання), фізичні
(колориметрія, рентгеноструктурний аналіз, електронна та світлова мікроскопія тощо),
хімічні (якісний і кількісний аналіз), біологічні (біотестування) та екологічні
(біоіндикація та моніторинг). Інноваційні способи, підходи, ідеї та гіпотези:
− ідея використання надлишкової біомаси гідробіонтів узагалі та синьо-зелених
водоростей зокрема як субстрату для біометаногенезу;
– застосування екологічно безпечних й економічно вигідних способів збору
сестона (безкоштовної сировини);
− ідея використання відпрацьованого субстрату як органомінерального
добрива;
− гіпотеза багаторазового завантаження анаеробних камер відпрацьованим
субстратом (інокуляція) задля скорочення тривалості перших етапів метаногенезу;
– підхід з оздоровлення довкілля і населення шляхом поліпшення якості
природної, у тому числі питної води, унаслідок вилучення СЗВ з акваторії водосховищ
дніпровського каскаду.
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В силу свого юридичного статусу заповідні території слугують еталонними
(фоновими) ділянками для оцінки еколого-геохімічного стану і змін в довкіллі та
водночас мають значний рекреаційний і туристичний потенціал. Саме вони дають
можливість аналізувати і прогнозувати зміни у навколишньому середовищі на
віддалену перспективу. Водночас, слід зазначити, що існуюча система моніторингу за
станом об‘єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), управління та менеджмент
природоохоронними територіями не в змозі забезпечити їх сталого розвитку. В
багатьох випадках бракує об‘єктивної інформації про реальний санітарно-екологічний
стан змінених напівприродних екосистем. В зв‘язку із біологічними особливостями
життєвого циклу та швидкою реакцію на зміни якості середовища бактерії виявилися
ідеальними маркерами оцінки стану різного роду екосистем. Так, санітарномікробіологічні показники з успіхом використовуються в якості індикаторів
забруднення навколишнього середовища: води, повітря, ґрунту, а також з метою
моніторингу за станом екосистем, прогнозування і моделювання їх розвитку (Nicholas,
Willie, 2001; Pall et al., 2013; Кукурудзяк, 2016). Зазначений підхід міг би бути
корисним в моніторинговій оцінці стану об‘єктів ПЗФ. Проте, незважаючи на
актуальність, використання санітарно-мікробіологічних показників для оцінки стану
заповідних об‘єктів, на сьогоднішній день, є епізодичним (Мудрак, 2012, 2016) і не
стосуються порівняння різних за призначенням та статусом функціональних зон даних
об‘єктів та територій.
Загальноприйнятим є те, що об‘єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ)
служать ядрами для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. На наш
погляд, саме вони повинні стати також осередками сталого розвитку регіонів та
формування їх екологічної безпеки. Об‘єктом наших досліджень служили території
(річкова мережа, лісові масиви, ґрунти, повітря) Національного природного парку
«Вижницький». Територія заповідного об‘єктів покрита густою сіткою водотоків, що
формують верхню частину басейну Дунаю, землі покриті лісовою рослинністю. У
верхній частині течії дані водотоки мають, в переважній більшості, відмінні екологогігієнічні показники. Вниз за руслом, для водної мережі територій природо-заповідного
фонду (ПЗФ) характерними екологічними проблемами є забруднення водотоків
відходами деревини, сільськогосподарськими та побутовими стічними водами, скидами
об‘єктів господарської діяльності, тощо. Відповідно до існуючих міжнародних вимог
має місце потреба в створенні екологічних паспортів об‘єктів та територій ПЗФ.
Важливим критерієм таких паспортів повинна бути санітарно-екологічна оцінка стану
заповідних територій. Водночас, слід зазначити, що актуальним залишається питання
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постійного контролю за якістю навколишнього середовища. В першу чергу, санітарногігієнічними показниками води, повітря, ґрунту. На територіях ПЗФ регіону нами
успішно впроваджується пілотний проект «Санітарно-гігієнічна оцінка та
мікробіологічна біоіндикація територій природно-заповідного фонду» за участю
провідних фахівців-науковців України. В рамках проекту проводиться моніторингова
оцінка водотоків в рекреаційних зонах за цілим рядом санітарно-гігієнічних (БСК,
ХСК, вміст нітратів тощо), мікробіологічних (колі-індекс, колі-титр, загальне мікробне
число та ін.) та гідробіологічних показників. Цьому сприяють щорічні зустрічісемінари науковців на базі оздоровчого табору «Ойкос». Належний еколого-гігієнічний
стан рекреаційних територій, їх розвиток за екологічно-збалансованим принципом
дасть можливість створити належні умови для поповнення сил, оздоровлення
рекреантів та фінансового зміцнення об‘єкту ПЗФ. В цілому в нижній частині течії
приток басейну р. Сірет має місце значне забруднення поверхневих вод ( ІІІ-ІV клас
якості), що узгоджується з результатами отриманими (Alexander et al.), які показали,
що саме річка Сірет є одним із вагомих факторів забруднення нижньої частини русла
Дунаю.
Виходячи із класичного бачення екосистеми за Тенслі (1935) нами
запропоновано схему провінційної гірської екосистеми. Дана схема, разом із добре
вивченими компонентами, включає блок «здоров‘я антропоценозу», що є невід‘ємною
складовою біоценозу і визначає рівень екологічності техносфери та рівень розвитку
ноосфери. Даний блок знаходиться в тісній взаємодії із екологічним станом
навколишнього середовища, зокрема із глобальними екологічними проблемами
біосфери, зокрема проблемою глобальної зміни клімату. Іншими словами, здоров‘я
населення виступає важливою складовою «здоров‘я екосистеми». Нерозривна єдність
даних понять повинна стати аксіомою для розвитку біосфери на найближчу
перспективу.
На підставі проведених нами багаторічних досліджень проведено оцінку
основних викликів для екологічної та техногенної безпеки гірських екосистем
Покутсько-Буковинських Карпат в порівнянні з еталонними заповідними територіями.
Наведений аналіз свідчить, про порушення цілісності гірських лісових екосистем, що
супроводжується вагомими господарськими збитками, деградацією ландшафтного та
біологічного різноманіття.
Заповідання територій та створення на них об‘єктів природно-заповідного
фонду є одним із найбільш важливих методів збереження гірських екосистем. При
цьому, їх основу повинні складати території із вилученням з господарської діяльності.
Рекреаційна зона об‘єктів природно-заповідного фонду, особливо національних
природних парків, є чудовим місцем відпочинку громадян, важливою економічною
підтримкою розвитку об‘єктів ПЗВ. Проте, надмірне навантаження на дані
об‘єкти нерідко призводить до засмічення території, забруднення водойм, знищення
червонокнижних видів рослин та тварин. Для подальшого впровадження основних
положень Карпатської конвенції та створення екологічно безпечних умов в регіоні
необхідне прогнозування шляхів збалансованого розвитку гірських регіонів за умов
сучасних викликів та ризиків. Заповідні території можуть послужити чудовою моделлю
для реалізації даного підходу.
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Вступ. Під час Конференції ООН (Ріо+20) міжнародною спільнотою прийнято
рішення активно включати тематику сталого розвитку в усі освітні програми, як
невід‘ємний чинник якості освіти. ЮНЕСКО розроблено Глобальну Програму Дій
(ГПД), орієнтовану на виконання конкретних рішень. Остання є чітким і вагомим
внеском у Порядок денний на період після 2015 р. і адресована урядам, громадським
організаціям, приватному сектору, академічній і науковій спільноті, міжурядовим
організаціям, а також іншим установам, що здійснюють діяльність в галузі навчання і
професійної підготовки [1].
Нині пріоритетні принципи освіти для сталого розвитку (ОСР) знайшли свій
відбиток у низці таких глобальних рамок дій і конвенцій:
 зміна клімату (стаття 6 Рамкової конвенції ООН про зміну клімату);
 біорізноманіття (стаття 13 Конвенції про біологічне різноманіття);
 Хіозька рамкова програма дій щодо створення потенціалу протидій
небезпекам на рівні держав;
 програма із забезпечення сталого споживання і виробництва (2012–2021 рр.)
Усе необхідне для досягнення сталого розвитку суспільства є в системі освіти,
де закладається базис особистості, якість мислення, вміння моделювати і будувати
майбутнє, моральні цінності тощо. Освіта озброює людину технологіями взаємодії зі
світом – адаптацією або творчістю.
Освіта має дві основні функції:
 адаптаційну (технологія пристосування до навколишнього світу);
 творчу (технологія зміни і удосконалення умов життя).
Розв‘язання проблем, пов‘язаних з освітою для сталого розвитку, не може бути
забезпечено виключно політичними домовленостями, технологічними рішеннями,
економічними важелями. Актуальним є і залишається необхідність радикальної зміни
мислення, принципи якого є в основі діяльності людини, відношення до навколишнього
світу. Саме в цих питаннях освіта має відігравати вирішальну ключову роль в побудові
майбутнього, а її екологізація, як активна тенденція втілення екологічних ідей, понять,
принципів з метою формування ціннісних установок у потребах і діяльності людини, є
одним з головних інструментів сталого розвитку.
Пріоритетні ключові відправні точки ОСР:
 ОСР дає можливість тим, хто пройшов навчання, приймати рішення і
відповідально діяти в інтересах збереження цілісності навколишнього середовища,
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забезпечення екологічної рентабельності і дотримання принципів громадянського
суспільства на благо майбутніх поколінь при повазі до культурного різноманіття;
 ОСР є навчанням упродовж усього життя і є невід‘ємним елементом високої
якості освіти;
 ОСР характеризується цілісним підходом і охоплює усі навчальні програми,
освітянське середовище та відбивається у результатах навчання;
 зміст навчальних програм має містити такі важливі концептуальні категорії і
важливі аспекти: зміну клімату; біорізноманіття; екологічну безпеку; стале
(збалансоване) споживання і виробництво; ресурсо- та енергозбереження; вичерпання
природних ресурсів, взаємозв‘язки у довкіллі тощо;
 методи викладання і освітянське середовище мають поєднувати як
традиційний національний досвід так й інтерактивні прогресивні інновації, які дають
позитивний результат у формуванні творчого мислення;
 ОСР дає людям можливість стати ―громадянами світу‖, готовими активно
брати участь як на регіональному, так і на глобальному рівні в аналізі проблем
світового масштабу, стати учасниками створення більш мирного, толерантного,
безпечного та сталого суспільства;
 результати навчання полягають в мотивації набуття нових знань та розвитку
професійних компетенцій, а саме: вміння критично і системно мислити, приймати
колективні рішення і брати на себе відповідальність перед нинішніми і майбутніми
поколіннями [1; 2].
Сучасна цивілізація – це взаємопов‘язаний організм між всіма елементами цієї
системи; локальні процеси впливають на глобальну ситуацію і на локальні процеси в
інших регіонах. Поки не буде сформоване це переконання, сучасний спеціаліст
залишиться ―локальним‖, який не усвідомлює усіх взаємозв‘язків, що відбуваються в
довкіллі. Активне запровадження міждисциплінарних зв‘язків сприятиме розв‘язанню
цієї суперечності.
Мета роботи – оцінювання ролі міждисциплінарних зв‘язків для реалізації
ОСР.
Виклад матеріалу. Одним з інструментів реалізації ОСР є екологізація змісту
освіти, що можливо через функціонування міждисциплінарних зв‘язків, які охоплюють
зміст, форми, методи навчання. За показником часу у процесі навчання виділяють
зв‘язки попередні, супутні, перспективні [3].
До попередніх віднесено зв‘язки, що проявляються в короткі за часом, але
послідовні періоди навчального року. До супутніх – зв‘язки, які визначаються
навчальною інформацією двох або трьох дисциплін і діють в однакові періоди часу,
тобто під час паралельного вивчення курсів. Перспективні зв‘язки обумовлені
інформацією двох або трьох дисциплін і діють упродовж тривалих періодів
навчального часу – двох, трьох і більше років. Прикладом перспективного зв‘язку є
зв‘язок, що формує поняття про енергію (у курсі фізики вивчають кінетичну,
потенціальну, електричну, ядерну види енергії; у курсі хімії – хімічну енергію,
внутрішню енергію; у курсі біології – усі попередні типи енергій, екології – проблеми
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вичерпання традиційних джерел енергії, альтернативні види енергії, питання
енергозбереження тощо).
Не уривчасті фрагментарні відомості, а осмислення і засвоєння системи знань
про найістотніші та загальні ознаки, риси, властивості предметів, явищ, процесів є
основою підвищення теоретичного рівня знань і формування твердих переконань про
явища природи і суспільного життя.
Екологізація знань через реалізацію міждисциплінарних зв‘язків сприяє
систематизації знань. Останнє передбачає приведення в систему одержаних на одному
або декількох заняттях відомостей: встановлення послідовності у розкритті певних
сторін або властивостей відомих предметів, явищ, процесів і сувора логічна
класифікація їх. Приведення знань у систему також здійснюють на кожному занятті:
кожна частина нового матеріалу спирається на засвоєний раніше, пов‘язують з ним і в
той самий час становить основу для усвідомлення наступної теми. Це є часткова
систематизація. Ширша систематизація здійснюється на окремих заняттях після
закінчення значних розділів програми або цілого курсу з основ наук, а іноді й низки
навчальних предметів. У результаті такої систематизації засвоюється основна
класифікація, прийнята у відповідній науці. Така систематизація здійснюється
одночасно з тематичним або заключним узагальненням.
Міждисциплінарні зв‘язки сприяють втіленню усіх дидактичних принципів
(науковості, систематичності і послідовності, практичної спрямованості, наочності,
доступності і міцності навчання), посилюючи їх взаємодію у реальному процесі
навчання.
Екологізація змісту освіти через реалізацію системи міждисциплінарних зв‘язків
ґрунтується на деяких особливостях розвитку сучасного наукового знання, які
полягають в такому: диференціація наук поєднується з синтезом наукових знань,
комплексністю, перенесенням методів дослідження з однієї галузі в іншу; всебічний
розгляд наукової проблеми можливий лише на основі інтеграції висновків окремих наук
і результатів досліджень спеціалістів різних галузей знань; дослідження об‘єктів і явищ
здійснюють системно, комплексно; цілісне дослідження об‘єктів сприяє формуванню
синтетичного мислення та ін.
Окреслюючи напрями реалізації ОСР, визначаємо, що сучасний розвиток
наукового знання, соціальні зміни обумовлюють формулювання нових цілей і завдань і
для вищої освіти. У даному контексті важливою постає головна мета останньої, –
прогностична, яка полягає у підготовці спеціалістів, здатних до проектувальної
детермінації майбутнього, формуванні творчої особистості, яка цілісно сприймає
навколишній світ, здатна активно впливати на процеси, що відбуваються у соціальній і
професійній сферах.
У контексті реалізації ОСР виділяємо такі типи міждисциплінарних зв‘язків, які
є дієвими у системі вищої освіти:

навчально-міждисциплінарні зв‘язки, що виникають у тому випадку, коли
засвоєння однієї дисципліни ґрунтується на знаннях іншої, попередньої дисципліни.
Такі зв‘язки характерні для дисциплін, що охоплюють один блок знань;

дослідницько-міждисциплінарні
зв‘язки,
що
виникають
між
дисциплінами, які мають загальні проблеми або спільний об‘єкт дослідження, але
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розглядають їх з різних боків або на основі різних підходів. Тут постає завдання
визначення кола спільних проблем та здійснення комплексного вивчання її;
 методологічні зв‘язки виникають, коли різними методами та формами
наукового пізнання формують інтелектуальні вміння, необхідні спеціалісту в його
професійній діяльності. Це можуть бути методи аналізу, синтезу, спостереження,
моделювання, прогнозування та ін. [4].
Нині існує такий напрям реалізації ОСР, як педагогіка емпауерменту, що (від
англ. empowerment – розширення прав і можливостей) означає надання особистості
мотивації, внутрішніх сил для активних дій; спрямування змісту навчання на
формування моделей поведінки та ставлень до довкілля [5]. На відміну від традиційної,
орієнтованої на знання педагогічної моделі, яку зазвичай використовують у сучасній
освіті. Загалом, модель педагогіки емпауерменту можна подати у вигляді схеми:
Інформація → Знання → Зміна ставлення → Зміна цінностей → Зміна поведінки (дії).
Висновки. Отже, міждисциплінарні зв‘язки є ефективним інструментом
екологізації змісту освіти. Проблема постає у відборі навчального матеріалу щодо
конструювання окремих навчальних курсів, а педагогіка емпауерменту уможливлює
досягнення основної цілі ОСР – формування в особистості стійких переконань,
моральних, етичних цінностей щодо ставлення до навколишнього світу.
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Ефективна система землекористування в умовах реформування земельних
відносин неможлива без розширеного відтворення родючості ґрунтів, їх охорони і
раціонального використання [1]. Розвинуті країни світу в сучасних умовах
пріоритетним завданням вважають збереження ґрунтового покриву на державному
рівні, та стараються застосувати максимально можливі заходи щодо недопущення
знищення, збіднення та деградації ґрунтів.
Однією із важливих проблем сьогодення є питання збереження родючості
земель та підвищення якості ґрунтів. Ґрунт – це унікальне природне утворення, що дає
людині можливість жити за рахунок його продукції. Стан ґрунтового покриву
сільськогосподарських ландшафтів є головним джерелом, що забезпечує сталий
розвиток суспільства. Однак цим стратегічно важливим ресурсом далеко не завжди
розпоряджаються раціонально, й в Україні, як і в більшості країн світу, відбувається
небезпечний процес деградації ґрунтів, котрий фахівці називають «тихою кризою
планети». Зокрема, дані моніторингу земельних ресурсів переконливо засвідчують, що
останніми роками наші ґрунти помітно збіднюються і втрачають свої якісні та
продуктивні показники. Більшість дослідників вважають, що ґрунтовий покрив є одним
з особливо вразливих об‘єктів природи. Усі негативні зміни, що відбуваються із
земельними ресурсами, стосуються саме ґрунтів. Сучасні обстеження ґрунтів свідчать,
що їхній стан в останні десятиліття погіршився і досяг рівня близького до критичного.
Багаторічні спостереження за агрохімічними показниками дають можливість
здійснювати ефективне управління процесами живлення рослин, встановлювати вплив
внесення різних видів добрив на поживний режим ґрунту, не допускати зменшення
родючості ґрунтів та прояву деградаційних процесів.
В Україні, на жаль, після 1990-х років переважно складається досить
незадовільна ситуація із збереженням родючості ґрунтів в силу ряду причин, в-першу
чергу економічного характеру.
Мета та завдання даної роботи - на основі довготривалих спостережень і
матеріалів турів агрохімічних обстежень ґрунтів Волинської області виявити основні
тенденції зміни поживного режиму ґрунтів для розробки ефективних заходів
раціонального використання, збереження ґрунтового покриву та прийняття
управлінських рішень щодо недопущення прогресивного збіднення та втрати
продуктивних функцій ґрунтами.
Багато авторів, за результатами власних досліджень, відмічають несприятливі
тенденції у сучасному поживному режимі ґрунтів в загальнодержавних масштабах. Це
проявляється у зменшенні запасів поживних елементів у складі ґрунту, зниження
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вмісту гумусу, зменшення потужності гумусового горизонту, зростання втрат ґрунту
від проявів водної та вітрової ерозії та ряду інших факторів [1].
Рівень родючості ґрунтів залежить від вмісту рухомих поживних речовин, їх
структурного складу, вмісту гумусу, реакції ґрунтового розчину та ін. Важливим
фактором підвищення родючості ґрунтів і забезпечення рослин поживними речовинами
є внесення мінеральних і органічних добрив [1]. Статистичні дані та дослідження в
останні 20 -25 років показують суттєве зменшення обсягів застосування різних видів і
форм добрив в цілому у країні. Така ситуація, разом із недоліками питань власності
земельних угідь, не могла не вплинути на якісний стан ґрунтів та їх основні
характеристики.
Волинська область розташована на північному заході України і межує на заході
з республікою Польща, на півночі - з республікою Білорусь, на сході - з Рівненською
областю, на півдні - з Львівською областю. Площа області складає 20,1 тис. кв. км
(92014474 га.), або 3% від загальної території України.
На території Волинської області протікає 130 річок, з них 70 довжиною понад
10 км. У північній та західній частині області проходить Головний Європейський
вододіл, який розділяє басейн Чорного і Балтійського морів, зокрема басейн Дніпра (р.
Прип‘ять, Стир, Стохід, Турія) і Західного Бугу. Для річок характерне мішане
живлення, з перевагою снігового (60-70%). В результаті широкомасштабних
осушувальних робіт в області значна частина річок або їх ділянок втратили свій
первісний вигляд і постають тепер у вигляді магістральних каналів (верхів'я Прип‘яті,
Вижівки, Турії, Стоходу, ріки Коростинка, Копаївка, Конопелька) [2].
Одним із найважливіших природних багатств Волинської області є земельні
ресурси, які визначають його сільськогосподарську спеціалізацію. Земельний фонд
області становить 2014,4 тис. га., який характеризується досить позитивною
структурою розподілу земельних угідь: ріллі – 609,8 тис. га., що становить 33,4 %
(оптимальний рівень 40 %), з них зайнято посівами близько 510,4 тис. га, тобто
розорюваність становить 84%, багаторічних насаджень – 11,4 тис. га., сіножатей 157,3
тис. га., пасовищ – 212,7 тис. га. Лісистість території області становить 31,7 %. Кислих
ґрунтів нараховується 223, тис. га., тобто 20,9 % від сільгоспугідь. В області піддається
ерозії 20 % території, в північних районах переважно під впливом вітру, в південних –
води. Площа порушених земель становить – 5,86 тис. га. Загальна площа осушених
земель в області становить 416,6 тис. га.
Серед зональних типів ґрунтів за площею переважають дерново – підзолисті –
511 тис. га., лучні – 626 тис. га., менше дернових – 180 тис. га , лісостепових
опідзолених – 183 тис. га., ще менше типових чорноземів – 72 тис. га [1].
Частка орних земель в сільськогосподарських угіддях області значно нижча,
ніж в середньому по країні - 50,2% проти 80% в Україні. В розрізі адміністративних
районів цей показник має значну диференціацію. Найвищий він у Горохівському 89,9%, Локачинському- 87,1%, Луцькому районах - 86,5%, а найнижчий – у
Любешівському – 42,4% та Ратнівському районах – 42,4%.
Ґрунтовий покрив області надзвичайно строкатий, особливо в поліській зоні,
що зумовлено впливом геоморфологічних особливостей місцевості, клімату й
рослинності. Поряд із ґрунтами, які мають високу природну родючість, є низькородючі
24

за своїми фізико-хімічними властивостями, запасом поживних речовин,
гранулометричним складом та іншими показниками. Це впливає на розміщення
сільськогосподарських культур, технологію їхнього вирощування, на концентрацію й
спеціалізацію виробництва, на величину і якість урожаю.
Вивчення змін у ґрунтах, які відбуваються залежно від застосування різних
прийомів і систем ведення землеробства, зокрема застосування добрив, має
надзвичайно важливе значення. Дослідження, які проводяться щодо агрохімічного
обстеження ґрунтів дають змогу відстежити і прогнозувати зміни основних елементів
родючості ґрунтів.
Об‘єктом дослідження були ґрунти Волинської області, які починаючи із 196566 років регулярно обстежувались Волинською агрохімічною лабораторією, згодом
Волинською філією державної установи «Інститут охорони родючості ґрунтів»
(Волинська філія «Облдержродючість»). Цією установою у ході багаторічних
досліджень аналізувалися основні агрохімічні характеристики різних типів і видів
ґрунтів на території області.
Зважаючи на значний осяг робіт по агрохімічному обстеженні в процесі
досліджень тури досліджень були організовані у наступні роки: І-1965-1969; ІІ-19701974; ІІІ-1975-1979; ІV-1980-1984; V-1985-1989; VI-1990-1994; VII -1995-1999, VIIІ 2000 – 2004, ІХ - 2005 – 2009, Х - 2010-2014 р.р.
В даній роботі були використані дані Волинської філії ДУ «Інститут охорони
ґрунтів України» щодо середньозваженого вмісту у ґрунтах області таких основних
елементів, як вміст калійних та фосфорних сполук, а також гумусу.
За даними агрохімічного моніторингу ґрунтів, за період між І і VІ турами
агрохімічного обстеження ґрунтів області (1965- 1990 роки) відбулися значні зміни
родючості ґрунтів в кращу сторону. В цей час середньозважені значення вмісту
рухомого фосфору, обмінного калію та гумусу зросли відповідно до 147,1, 76,4 мг/100 г
ґрунту, а гумусу – до 1,78%. Даному факту сприяло те, що до 1990 року внесення
органічних добрив у ґрунти зросло із 3 - 5 у 1965 до 16 т/га, а мінеральних – із 70 – 80
до 240 кг діючої речовини на га. Таким чином існує досить тісна кореляція між вмістом
у ґрунті поживних речовин і дозами застосування добрив.
Після VI-го туру (1991-94 рр.) середньозважений вміст елементів родючості у
ґрунтах Волинської області прогресивно зменшується, що пов‘язано із кризою в країні
та зменшенням застосування органічних та мінеральних добрив. До 2010 року внесення
органічних добрив знизилось із 16 до 3 т/га, а мінеральних – із 240– до 50 – 60 кг діючої
речовини на 1 га.
Значне занепокоєння викликає прогресивне зменшення вмісту гумусу у
ґрунтах, як одного із основних показників родючості. За даними багатьох досліджень, з
метою забезпечення бездефіцитного балансу гумусу необхідно застосовувати органічні
добрива із розрахунку 10 – 12 тон щорічно. При застосуванні в останні роки 3-5 т/га
органічних добрив сподіватись на хоча б рівноважний баланс гумусу, звичайно, марно.
Як видно із даних рисунку 1, починаючи із 1995 року, вміст гумусу у ґрунтах
області поступово і суттєво зменшувався із 1,78 до 1,56 %, тобто більше, ніж на 12%.
Середньозважений баланс гумусу ґрунтів Волинської області за вказаний період
спостережень є від‘ємним із зменшенням запасів гумусу на 250 – 350 кг/га .
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Рис. 1 – Графік динаміки вмісту гумусу в ґрунтах Волинської області, % [1]

Таким чином, динаміка вмісту основних показників родючості у ґрунтах
області викликає занепокоєння. Це стосується всіх елементів живлення, причому,
спостерігається прогресивне і досить суттєве зниження вмісту поживних речовин.
Причин суттєвого погіршення родючості ґрунтів є досить багато. Це пов‘язано
не лише із низькими дозами внесення органічних і мінеральних добрив для поповнення
запасів у ґрунті поживних речовин, які інтенсивно використовуються рослинами для
формування врожаїв. Неефективне господарювання, великий відсоток використання
енергоємних культур (соняшник, ріпак та ін.), споживацьке та егоїстичне відношення
орендарів до збереження ґрунтів та підвищення їхньої родючості – ось лише невеликий
перелік сучасних аспектів землекористування в Україні.
Для усунення виявлених негативних тенденцій ми вважаємо необхідним
відновлення державних і обласних програм охорони родючості ґрунтів; впровадження
науково обґрунтованих сівозмін; підвищення норм і обсягів внесення органічних
добрив, зокрема шляхом використання компостів на основі різноманітних органічних
відходів, звичайно, з врахуванням агроекологічних вимог, посівів бобових культур,
багаторічних трав та сидератів; запровадження механізмів стимулювання відтворення
родючості ґрунтів та компенсації їх втрат із застосуванням балансового методу.
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Шацькі озера – одна з найбільших в Європі озерних груп, розташована в
Любомильському та Шацькому районі Волинської області, в межиріччі Прип‘яті та
Західного Бугу. У 1983 році ця територія площею 32500 га отримала статус природного
національного парку. Для України група із понад 30 озер представляє цінність не тільки
як унікальна екосистема, але і як відомий курорт, який щорічно відвідують десятки
тисяч людей. Найбільші з Шацьких озер – це оз. Світязь (площа 27,5 кв. км2, найглибше
озеро України, друга за розміром природна водойма в Україні, а також найбільше за
об'ємом прісноводне озеро в країні), Пулемецьке (16,3 км2), Луки (6,8 км2), Люцимер
(4,3 км2), Остров'янське (2,5 км2 ), Кримне (1,44 км2), Пісочне (1,86 км2).
Про загрозу знищення озер вперше заговорили в 2006 р., коли Білорусія
оприлюднила документи, які передбачали освоєння розташованого поруч з Шацькими
озерами Хотиславського піщано-крейдяного родовища. У 2009 р. роботи на кар‘єрі
розпочалися. Білоруські експерти стверджували, що ніякої шкоди Шацьким озерам не
буде і представили результати екологічних експертиз. Ці результати викликали сумнів
в українських вчених, оскільки Шацькі озера карстового походження і дуже вразливі до
змін у водоносних горизонтах, які неминучі при освоєнні родовищ. Вже на першому
етапі освоєння родовища, коли глибина кар‘єру складала всього 12 м, виникла
проблема: у колодязях пропала вода, пересохли болота на околицях Шацьких озер,
тобто помітно змістились водоносні горизонти. У 2012 р. відбувся міжнародний
круглий стіл щодо сучасного стану та екологічної проблеми Шацького поозер'я. Акад.
В. М. Шестопалов тоді зазначив, що ризики пов'язані із розробкою Хотиславського
родовища на екологічний стан Шацьких озер потрібно систематично і комплексно
моніторити. Хоча за даними комп'ютерного моделювання Інституту геологічних наук
НАН України, який він власне і представляв, суттєві зміни рівнів поверхневих і
грунтових вод навіть у 2040 р. не прогнозуються.
Але освоєння кар‘єру у будь-якому випадку приведе до техногенного
забруднення поверхневих та грунтових вод, зниження рівня грунтових вод. Щодо
грунтових вод, то їх рівень і так понизився внаслідок гідромеліріотивних робіт в 196080рр. Під загрозою зникнення р. Рита, оз. Турське, яке є основним джерелом
регулювання водного режиму на Турській осушувальній системі. Осушення
навколишніх земель є одним із визначальних чинників погіршення стану Шацьких
озер. Як результат, скоротилася площа водного дзеркала водойм, а значить зменшилась
їх глибина, що у свою чергу, сприяло інтенсивному розвитку вищої водної рослинності
й посиленню процесу замулення. Якщо в глибоких озерах швидкість накопичення мулу
складає 1-2 мм/рік, то в мілководних цей показник вдесятеро більший.
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Зміна екологічного і гідрологічного балансу в регіоні сприяє прискоренню
руйнування торф'яників. Висихання торф‘яників приводить в свою чергу до збільшення
ризику самозаймання торфу і лісових пожеж. Окрім того Хотиславське родовище
знаходиться у зоні дії землетрусів силою в 1-2 бали. В даному регіоні проходять
тектонічні і шовні розломи. Навіть незначні підземні поштовхи можуть спричинити
збій в системі підземних вод і призвести до утворення карстових пустот, які
заповняться водами Шацьких озер.
Ще однією потенційною загрозою стабільності екосистеми Шацького поозер'я
є відкрите міднорудне родовище в районі с.Ратного, але на разі через відсутність
фінансування воно не розробляється.
Одним із вагомих факторів, що загрожує екобезпеці регіону, є інтенсивне і
безконтрольне використання Шацьких озер як рекреаційної зони. Щорічно територію
парку відвідують десятки тисяч людей. І спостерігається тенденція до збільшення
кількості відпочиваючих з року в рік. Відповідно зростає кількість туристичних баз на
території Шацького заповідника. Тотальна забудова прибережної зони та незаконне
використання земель приватними власниками збільшує антропогенне навантаження на
довкілля Шацьких озер, особливо оз. Світязь і Пісочне. Досі не вирішена проблема з
каналізацією в с. Світязь і Мельники. В літній період є велика проблема з утилізацією
сміття і необхідно терміново збільшити потужності полігону твердих побутових
відходів. Це приводить до органічного забруднення води. Води поліських озер ультра
прісні. Саме з цим пов‘язані їх цілющі властивості. Якщо ж спустити туди органіку,
відбудеться інтенсивний розвиток мікрофлори, водоростей - почнеться заростання озер.
Ще один фактор, що впливає на екологічний стан Шацьких озер – це хімічне
забруднення води. За даними екологів, у Пулемецькому озері вміст міді перевищує
норму у 27 разів, цинку - у 8, свинцю - у 17. За результатами досліджень Інституту
гідробіології НАН України, навіть зафіксовано наявність важких металів у рибі. Окрім
того, в донних відкладах є пестициди кількох видів.
Слід зауважити, що на території парку вже не одне десятиліття проводяться
спостереження за відносними коливаннями рівнів оз. Світязь, ґрунтових і підземних
вод в свердловинах. Однак жодна з свердловин не має прив‘язки до абсолютних висот.
Тобто всі виміри рівнів води не зв‘язані між собою. Окрім того водомірні пості є лише
на деяких озерах. Тому створення геодезичної основи на території ШНПП є
надзвичайно актуальним завданням на сьогодні. Це дасть можливість привести висотні
відмітки свердловин, водомірних постів та рівні поверхневих, підземних і ґрунтових
вод в єдину систему висот, досліджувати динаміку їх змін. Геодезична мережа потрібна
для розв‘язку інженерних задач, таких як водовідведення та будівництво очисних
споруд, спостереження за рівнем води в меліораційних каналах тощо. Високоточна
нівелірна мережа необхідна також для спостереженнями за вертикальними рухами
земної кори.
Отже, для розв‘язку ряду задач, що дають можливість прогнозувати перебіг
подій і запобігати виникненню стихійних лих та загрози екологічному стану Шацького
національного парку, а також для створення висотної основи для геоінформаціної
системи ШНПП необхідно створити висотну мережу з прив‘язкою її до Державної
геодезичної мережі.
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Перш за все на території Шацького національного природного парку було
виконано обстеження раніше закладеної в СРСР та довоєнній Польщі нівелірної мережі
ІІ та ІІІ класів і мережі тріангуляції 2 – 4 класів. Віднайдено 1 стінний репер та 1
закладну точку ІІІ класу; 2 ґрунтових репери та 4 стінні репери ІV класу та 6 пунктів
тріангуляції 4 класу. Було проведено рекогностування водомірних постів, глибинних та
ґрунтових свердловин. В результаті було визначено місце розташування 6 глибинних та
15 ґрунтових свердловин та 1 водомірного посту.
За 2015-2017 роки було створено висотні полігони навколо озер Пісочне та
Світязь за програмою геометричного нівелювання ІІІ класу. В структуру полігонів
входять вже існуючі пункти нівелірної мережі, а також додатково закладені репери.
Схема полігонів зображена на рис.1. Довжина полігону навколо оз. Пісочне становить
26,8 км. Складається він з 14-ти пунктів. Довжина полігону навколо оз. Світязь - 32,6
км і складається він з 12 пунктів.

Рис.1. Схема висотної основи на території ШНПП
- існуючий водпост;
-закладений тимчасовий водомірний пост;
- закладений стінний репер; - існуючий грунтовий репер;
- закладна горизонтальна марка;

- існуючий стінний репер;

- свердловина.

Окрім того 9 озер ШНПП (Пісочне, Мошне, Кримне, Перемут, Соменець,
Люцимер, Чорне Велике, Пулемецьке та Острів‘янське) були обладнані тимчасовими
водомірними постами. З квітня 2016 р. проводився щомісячний моніторинг рівня води
на досліджуваних озерах. Наприклад, за період з квітня по жовтень 2016 р. найбільші
коливання рівня води були зафіксовані на озерах Кримне - 42 см, Мошне - 32 см ,
Перемут -28 см і Світязь -25 см. А найменше значення на оз. Пісочне - 18 см.
Водомірний пост на оз. Світязь та тимчасові водомірні пости, глибинні, ґрунтові
свердловини геодезичними методами були прив‘язані до створених полігонів.
Для того щоб охопити всю територію ШНПП і пограничну зону, екологічну
загрозу для якої несе Хотиславське родовище, необхідно розширити геодезичну
мережу на всю територію транскордонного біосферного резервату «Західне полісся»»
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Схема проекту представлена на рис.2. Для цього додатково потрібно створити ще 3
полігони і прив‘язати їх до державної нівелірної мережі І класу. Це дасть можливість
визначити абсолютні висоти рівнів води озер і річок ШНПП та динаміку їх зміни,
абсолютні висоти поверхні ґрунтових водоносних горизонтів та їх коливання.
Досліджувані озера необхідно оснастити водомірними постами та розвинути нівелірну
мережу до них.

Рис.2. Схема проекту геодезичного полігону на території ШНПП.

Отже, результати геодезичних вимірювань можуть використовуватись для
розв‘язку екологічних проблем ШНПП, а саме:
 Результати спостережень за рівнями вод можуть бути використані гідрологами
та екологами для досліджень взаємозв‘язку між поверхневими, підземними та
ґрунтовими водами та визначення їх динаміки.
 Геодезична основа на території ШНПП дає можливість привести висотні
відмітки свердловин, водомірних постів та рівні поверхневих, підземних і ґрунтових
вод в єдину систему висот.
 Геодезична мережа є планово-висотною основою для будівництва інженерних
споруд каналізаційних систем, колектора для очистки води, регулювання водотоків в
меліораційних каналах на території Шацького поозер‘я.
 Створена геодезична мережа є висотною основою для спостереженнями за
вертикальними рухами земної кори.
 Результати геодезичного моніторингу можуть стати висотною основою
геоінформаційної системи на територію ШНПП для оцінки ризиків, прогнозування
напрямку та інтенсивності перебігу екологічних процесів і розробки заходів для
забезпечення умов раціонального природокористування.
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Сталий розвиток Стебницького гірничопромислового району (ГПР) повною
мірою відповідає меті Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної
бази України на період до 2030 року - забезпечення нагальних потреб у мінеральних
ресурсах без ризику позбавлення майбутніх поколінь у забезпеченні їх потреб [1].
Триєдина концепція сталого розвитку базується на економічній, екологічній і
соціальній складових. Для практичної реалізації стратегії сталого розвитку
Стебницького ГПР доцільне проектування, створення і функціонування Стебницького
природно-техногенного геопарку на основі вітчизняного [2, 3] і європейського [4]
досвіду. Експертні оцінки стану довкілля свідчать про необхідність застосування
інформаційно-аналітичних технологій в управління, моделювання і проектування
екологічної безпеки Стебницького ГПР.
Актуальність розроблення маркетингово-інформаційних напрямів сталого
розвитку Стебницького ГПР обумовлена техногенною дестабілізацією геологічного
середовища. Відповідно до Гірничого закону України [5], порушені під час
розроблення корисних копалин території та об‘єкти необхідно привести у стан,
безпечний для людей і майна та придатний для господарського використання.
Мета полягає в інформаційному забезпеченні стратегії сталого розвитку
трансформованих ландшафтів гірничих виробок калійних мінеральних добрив
Стебницького ГПР, отриманні, обробці i зберіганні еколого-економічної інформації.
Завдання визначають взаємозв‘язок семантичних даних про природнотехногенні об‘єкти, екологічно небезпечні процеси і явища – карстові провали і зсуви
ґрунту, властиві досліджуваній території.
Методи дослідження ґрунтуються на системному науково-обґрунтованому
аналізі теоретичних досліджень, узагальненні та систематизації експериментальних
даних, технологіях ландшафтного просторово-часового прогнозування екзогенних
геологічних процесів і карстових явищ, засноване на обліку впливу на їхній розвиток
природних і антропогенних чинників, геоінформаційних технологіях, програмних
комплексах та інструментарію аналізу близькості геопросторових об‘єктів.
Аналіз досліджень з екологічних проблем гірничих виробок калійних
мінеральних добрив свідчить про наявність фундаментальної бази феноменології
екологічної безпеки гірничодобувних районів України [6]. Авторами [7, 8] узагальнено
чисельні, поглиблені і детальні, але фрагментарні та розрізнені результати
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геоекологічних досліджень солевидобувних гірничопромислових комплексів
Передкарпаття. Ландшафтознавчим, геологічним, географічним дослідженням впливу
гірничої промисловості на довкілля присвячені роботи Гродзинського М.Д., Іванова
Є.А., Ковальчука І.П. та ін. Проблемам забезпечення екологічної безпеки на стадії
ліквідації рудників калійних родовищ присвячені роботи Семчука Я.М.,
Крижанівського Є.І. Кориня С.С. та ін. Питанням інженерного захисту соляних та
сірчаних родовищ Передкарпаття присвячені роботи Рудька Г.І., Гайдина А.М., Зозулі
І.І., Дяківа В.О. та ін. Інформаційне, програмне та математичне забезпечення оцінки
карстопровальних і зсувних процесів, спричинених гірничими виробітками, висвітлені
в роботах Адаменка Я.О., Чепурного І.В., Кузьменка Е.Д., Іваніка О.М. та ін.
Розглянуті роботи свідчать про необхідність комплексного підходу до охорони
довкілля на соледобувних гірничопромислових комплексах, використання елементів
уніфікації та адаптації технологій захисту природно-техногенного середовища, до
реальних об‘єктів. Логічним продовженням, приведених в наукових працях
технологічних схем і технічних рішень моніторингу, стабілізації техногенезу та
забезпечення екологічної безпеки, є розроблення концептуальних засад сталого
розвитку Стебницького ГПР та їх впровадження, шляхом створення природнотехногенного геопарку. Мережа геопарків створена в 24 країнах і складається з 77
об‘єктів. Підставою для створення європейських геопарків стала реалізація програми
Міжнародного геологічного союзу та Європейської асоціації зі збереження геологічної
спадщини щодо виділення геологічних місць міжнародного значення для основних
регіонів Європи. Програма розвитку геопарків розроблена ЮНЕСКО у співпраці з
Міжнародним союзом геологічних наук та урядовими інституціями і затверджена у
березні 1999 р. на ХХІХ Генеральній конференції ЮНЕСКО. Згідно цієї програми
передбачається щороку надавати цей міжнародний статус 20 територіям, які
відповідають критеріям нової міжнародної категорії збереження геоспадщини. В червні
2004 р. під егідою ЮНЕСКО створено міжнародна мережа геопарков.
Статус Стебницького геопарку приверне увагу підприємців та громадськості до
цінності природних ресурсів цього регіону,ѐ необхідності збереження геологічної
спадщини, актуальності збереження і відновлення природно-техногенних ландшафтів,
рентабельності виробничих потужностей калійного виробництва, що в сукупності
позитивно вплине на якість життя населення. Широкий спектр інвестиційних проектів
вказує на те, що геопарки стають не лише візитними картками екологічної безпеки
держави і культовими об‘єктами геотуризму, але й успішними бізнес-проектами.
Найбільш ефективним бізнес-проектом є найвідвідуваніший геотуристичний об'єкт
природно-техногенного походження «Копальня солі Вєлічка» (Польща).
Виклад ocнoвнoгo мaтeрiaлу i обґрунтування oтримaних рeзультaтiв
дocлiджeння cтocуютьcя кoмплeкcнoгo викoриcтaння cучacних iнфoрмaцiйнoaнaлiтичних мeтoдiв і технологій для представлення екологічного, економічного і
соціального базису сталого розвитку Стебницького ГПР. На сучасному етапі
перспективу розвитку визначає екологічний фактор. Став очевидним вплив
екологічних умов на розвиток усіх без винятку компонентів соціуму. Запобігання
негативним наслідкам людської діяльності і проведення попереджувальних заходів для
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створення безпеки населенню і навколишньому середовищу є одним із найважливіших
завдань, що потребують серйозних організаційних і управлінських затрат.
Екологічна безпека Стебницького ГПР обумовлена негативним впливом
гірничо-видобувної діяльності на довкілля [7, 8]. Потенційну небезпеку на території
впливу підприємства створюють підземні гірничі виробки, що є осередками утворення
карстів, а також хвостосховище. За час видобутку калійної руди відроблено кілька
сотень камер, в результаті чого на двох рудниках утворено понад 30 млн.м3 пустот.
Порожнини утворено на глибині від 90 до 370 м, їх довжина становить десятки
кілометрів. Порожнини розділені міжкамерними перегородками. Проникнення в шахти
води призводить до розмивання перегородок. Наслідком є просідання земної поверхні і
активізація карстопровальних явищ з швидким розвитком та інтенсивністю прояву,
значними площами поширення та глибиною, спостерігаються зсуви, обвали, осипи. В
зоні впливу підземних порожнин розташовані житлові будинки міста Стебник,
високовольтні ЛЕП, водоканалізаційні мережі міст Дрогобича та Трускавця, залізниця
державного значення Київ-Трускавець, автомагістраль. Підземні виробки сягають ІІ-ІІІ
зони санітарної охорони курорту Трускавець. При руйнації відпрацьованих порожнин
можуть виникати техногенні землетруси до 7 балів, що може викликати пошкодження
будівель в містах Стебник, Трускавець та Дрогобич, руйнування хвостосховища.
Стебницьке хвостосховище призначене для нагромадження і зберігання
величезної кількості відходів виробництва калійно-магнієвого концентрату. У
хвостосховищі накопичено 11,2 млн м³ відходів у вигляді шламів – «хвостів», стійких
тонкодисперсних суспензій. Основними їх компонентами є соляні розсоли, галітові та
шламові тверді відходи, які утворюються в результаті переробки калійної руди.
Кількість відходів виробництва калійних солей на Стебницькому державному гірничохімічному підприємстві (ДГХП) "Полімінерал" досягла понад 25 млн. 478 тис. тон (з
них 4 млн. 162 тис. тон становить рідка фаза).
Солевідвали та хвостосховища, що залишилися після розробки найбільших в
Україні родовищ калійних солей, негативно впливають на стан природних вод. У
населених пунктах, розташованих поблизу зазначених об‘єктів, є проблема з
забезпечення питною водою. Просочування ропи крізь днища, борти й основу дамби
хвостосховищ та інфільтрація з солевідвалів призводить до засолення ґрунтів,
зростання мінералізації поверхневих і підземних вод, суттєвого погіршення гірничогеологічних умов, а саме – сприяє розвитку соляного карсту та просіданню денної
поверхні над виробленим шахтним простором.
Для розробки конструктивних заходів забезпечення екологічної безпеки
Стебницького ГПР доцільне розроблення системи моніторингу карстопровальних і
зсувонебезпечних процесів. Пропонується автоматизована інформаційно-аналітична
система моніторингу в складі:
1. Мережа вібраційно-сейсмічних датчиків реєстрації зсуву ґрунту;
2. Інформаційно-аналітична система аналізу даних і прогнозування
геодинамічних процесів;
3. Система сигналізації, оперативного повідомлення і реагування.
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Завданням системи моніторингу є отримання оперативної просторово-часової
інформації про карстопровальні і зсувонебезпечні процеси для попередження
надзвичайних ситуацій, оцінки масштабів і наслідків.
Використання геоінформаційних систем дозволяє оперативно прогнозувати
розвиток ситуації, забезпечувати управління ризиком можливих надзвичайних ситуацій
шляхом виконання функціональних задач: технолого-геофізичні; інформаційноаналітичні; оперативно-управлінські.
Економічним базисом сталого розвитку Стебницького ГПР є відродження
калійної промисловості на базі ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» для виробництва
калійних добрив [9]. Розташування України на сполученні геосинкліналі з платформою,
обумовило багатство різноманітних корисних копалин: сірки, кам‘яної і калійної солей,
вугілля, озокериту, нафти та газу, мінеральних вод тощо. Соляний промисел Стебника
відомий з давніх-давен. В минулому столітті на Львівщині функціонували потужні
підприємства гірничо-хімічної промисловості. Однак застосування застарілих
технологій у нових економічних умовах, а також зростання екологічних обмежень,
призвели до нерентабельності підприємств.
Строкатість хімічного і мінерального складу, наявність поряд з
легкорозчинними мінералами важко- або й взагалі нерозчинних, високий вміст
глинистих домішок у прикарпатських рудах зумовили технологічні труднощі їх
промислового перероблення. Зупинка калійного виробництва спричинено
недосконалістю гірничо-хімічних технологій, що зумовило низький витяг корисних
компонентів, низьку якість одержаних продуктів, багатостадійність і надзвичайно
високу енергоємність виробництва. Саме це призвело до зупинки флотаційної
технології на Стебницькому підприємстві (1987 р.). Проте на підприємстві є
виробничий потенціал для економічного розвитку. Залишилася потужна
інфраструктура: мережа під‘їзних залізничних колій, автомобільні дороги,
залізобетонні корпуси фабрик, висококваліфіковані інженерні і робітничі кадри.
Згідно оцінок фахівців, необхідний обсяг калійних добрив для аграрного
виробництва України становить 1,2-1,5 млн. т діючої речовини (К2О). Сульфатні
калійно-магнієві добрива, окрім калію, одночасно містять магній, що позитивно
впливає на процеси фотосинтезу та утворення вуглеводнів, сірку, яка входить до складу
рослинних білків, ферментів, вітамінів, ефірних олій, відіграє важливу роль у окисновідновних процесах. Альтернативи застосуванню саме таких добрив не існує. Однак,
відновлення виробництва переробки калійно-магнієвих руд сульфатного типу для
одержання безхлоридних сульфатних калійно-магнієві добрив потребує застосування
новітніх екологічно безпечних, енергоощадних та ресурсозберігаючих технологій.
Унікальність прикарпатських калійних руд полягає в тому, що до їх складу
входять понад 16 калійних і некалійних мінералів, що дає змогу, в процесі їх
комплексного перероблення, одержувати широку гамму численних супутніх товарних
продуктів: харчову і технічну кухонну сіль, магнію сульфат, бішофіт, металічний
магній, магнію оксид (магнезію), каустичну соду, газоподібний хлор тощо. Науковим
підґрунтям відродження калійної промисловості в Стебнику, на основі сучасних
енергоощадних технологій переробки руди і накопичених розсолів хвостосховищ, є
Державна програма розвитку калійної промисловості України, яка розроблена
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фахівцями Державного науково-дослідного інституту галургії (м. Калуш) і
Національного університету «Львівська політехніка», розглянута, підтримана і
схвалена на засіданні Західного Наукового Центру АН України (2003 р.)
Соціальним базисом сталого розвитку Стебницького ГПР є створення
спелеолікарні [10]. Спелеотерапевтичний метод лікування на основі довготривалого
перебування в мікрокліматі соляних копалень відомий сотні років. Вперше науково
обґрунтував цей метод в середині ХІХ ст. відомий польський лікар-терапевт Ф.
Бочковський, який помітив, що із шахтарів, які працюють в соляній шахті «Вєлічка»
біля Кракова немає хворих на астму. З цього часу підземні виробки та печери Велічки
використовують як для оздоровчих цілей, так і для туристичного бізнесу. Крім того,
особливий розвиток отримали спелеотерапевтичні об‘єкти в інших соляних копальнях:
Польщі – Бохня; Румунії «Turda», «Okna Dej», «Cacica»; підземні спелеолікарні
«Беларуськалію» (Білорусь, м. Солігорськ); «Соляна симфонія» (Донецька область м.
Соледар). Починаючи з 1968 р. спелеотерапія успішно використовувалася до 2009 р. на
базі Солотвинського солерудника, де щороку лікувалося до 6,5 тис. хворих на
бронхіальну астму. Нажаль в 2009 році Солотвинські шахти не функціонують
внаслідок затоплення. На даний час алергогічні лікарні у Солотвині успішно
застосовують метод галотерапії на основі солотвинської кам‘яної солі, використовуючи
набутий досвід спелеотерапевтичного лікування. Всього, за статистичними даними,
сьогодні в Україні такого лікування потребують близько 2 млн осіб.
Можливість рекреаційного використання підземного простору рудника № 1
для організації спелеотерапії та профілактики хворих на бронхіальну астму та алергію
дискутується понад 18 років [10]. Застережливим фактором вказувалась можлива
наявність потенційно-токсичного глинистого (силікатного) пилу у атмосфері гірничих
виробок, вдихання якого здатне викликати алергічні реакції та інші побічні ефекти, аж
до професійних захворювань шахтарів – силікозу. Підставою для таких застережень є
особливості мінерального складу калійних руд та рудовмісних соляноглинистих порід.
Другим обмежуючим фактором є техногенна безпека рудника №1.
Авторами [10] науково обґрунтовано техногенну безпеку та доцільність
облаштування спелеотерапевтичного лікування в Стебнику. Експериментально
доведено, що атмосфера рудника № 1 Стебницького ГХП «Полімінерал», активно
самоочищується від потенційно-токсичного глинистого пилу, насичена виключно
соляними аерозолями, характеризується високим потенціалом для використання у
спелеотерапевтичних цілях та має найбільші перспективи для відновлення
спелеотерапевтичного лікування у Західній Україні.
На балансі Стебницького гірничо-хімічного підприємства «Полімінерал»
знаходиться рудник № 1, який на сьогоднішній день є практично сухим та придатним
для відновлення видобутку калійних руд. Він належить до найстаріших у світі соляних
рудників, що почав функціонувати у першій половині ХІХ ст. Гірничий відвід рудника
№ 1 розташований у досить несприятливих інженерно-геологічних та гідрогеологічних
умовах через розташування, головним чином, в межах міської забудови м. Стебника та
протікання р. Солониця на незначній глибині від рівня соляного дзеркала. Зважаючи на
це, прохідницькими роботами в межах розвідувальних гірничих виробок рудника № 1,
в останні п‘ятдесят років виявлено п‘ять усталених водопритоків, спрацювання
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статичних запасів яких загрожувало катастрофічним сценарієм розвитку соляного
карсту по аналогії з нині аварійним рудником № 2. Однак, вчасним облаштуванням
низки потужних гідроізоляційних перемичок, ситуацію взято під контроль.
Окрім відроблених камерним способом та підготовленим до розробки пластів
калійних руд домінантного каїніт-лангбейнітового складу, в межах шахтного поля
вздовж лінії центрального штреку «Кюбек-Ляриш», у гірничому масиві складеному на
90–95 % галіту, утворено 11 луговень – куполоподібних гірничих виробок з арковим
склепінням, що сформувались внаслідок керованого розчинення хлориду натрію
прісною водою та відпомповування ропи на поверхню для отримання кухонної солі.
Найбільша луговня № 2, площа понад 2 га [10]. З розкриттям на 3-му горизонті
стовбуру Кюбек пласта «гірких» солей, у 1922 р. розпочався видобуток калійних руд на
мінеральні добрива. З цієї причини, у середині ХХ ст. видобуток кухонної солі методом
вилуговування на Стебницькому родовищі був припинений, а самі луговні, вік яких
перевищує 150 років, гірничі виробки на першому горизонті, які забезпечують підходи
до них, збереглись до наших днів у майже непорушному та досить задовільному стані.
На погляд авторів [10] саме ці ділянки – гірничі виробки навколо луговень, якнайкраще
підходять для облаштування спелеотерапевтичного лікування на руднику № 1.
Висновки та перспективи подальших досліджень полягають у практичному
використанні розробленої блокової моделі системи моніторингу екологічної безпеки в
інфраструктурно-інвестиційній
стратегії
сталого розвитку трансформованих
ландшафтів гірничих виробок калійних мінеральних добрив Стебницького ГПР.
Функціональність системи моніторингу є базисом інформаційно-аналітичної
платформи проектування і функціонування природно-техногенного геопарку.
Пропонується створення Стебницького геопарку, оскільки ресурсний
потенціал для подальшого розвитку техногенних територій достатній, що обумовлює
доцільність їх збереження, відновлення та розвитку сучасними екологічно-безпечними
технологіями та ефективними природоохоронними заходами. Концептуальна розробка
Стебницького геопарку базується на низці програмних положень сталого розвитку:
1. Територія повинна включати визначену кількість важливих об‘єктів
геоекологічної спадщини, з винятковими геологічними, мінералогічними,
палеонтологічними та геоморфологічними рисами, що мають науково-технічну та
освітньо-виховну цінність, унікальний характер та рекреаційно-туристичну
привабливість, геоекологічні об‘єкти мають археологічну, історико-культурну,
еколого-технологічну та економічну значимість.
2. Впровадження і демонстрація методів і технологій збереження довкілля та
ефективної виробничо-господарської діяльності на природно-техногенних об‘єктах,
розв‘язок геоекологічних проблем та розробка новітніх природоохоронних заходів;
3. Розвиток співпраці з місцевими жителями, сприяння освітньому і
культурному розвитку громади, спелеотерапевтичне лікування людей.
4.
Інформаційно-аналітичне
та
еколого-економічне
забезпечення
функціонування наукового, медичного туризму та геотуризму, який сприяє розвитку
уявлення і знань людей про геоспадщину.
5. Розробка менеджмент-плану території геопарку для соціально-економічного
розвитку.
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6. Створення локальних гідроекологічних та лісоекологічних коридорів, як
складових частин глобальної екологічної мережі, що демонструє професійний досвід
збереження і відновлення природно-техногенних екосистем та інтегрується у
Європейські програми сталого розвитку.
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Introduction
The assessment of the ecological status of the aquatic ecosystem is a requirement of
the European Directive, called the Water Framework Directive (WFD, 2000/60/EC). Three
elements are taken into account for the assessment of the ecological status of lakes: biological
indicators (composition, abundance and structure of aquatic organisms - phytoplankton,
macrozoobenthos, fish and macrophytes), physical and chemical indicators as well as
hydromorphological indicators.
For many years, macrophytes have been recognized as good indicators of the
ecological status of aquatic ecosystems (Kolada 2008, Sender et al 2017). In Poland, the
Macrophyte Ecological State Index (ESMI) is officially recognized and accepted for
monitoring of standing water (Ciecierska et al 2010).
In the area of the Polesie Lubelskie region there are 62 lakes with an area of over 1
ha (Chmielewski 2009). The reason for their creation is related to the warming of the climate
that occurred at the turn of the Pleistocene and the Holocene and the development of a
thermo-mass (Wojtanowicz 1994). Lakes of Polesie, among others due to their different
origin, were defined as so-called "Type-specific" (Ciecierska, Kolada 2014). Therefore, it is
justified to apply many indicators defining their ecological status.
The purpose of the study was to determine the ecological status of three lakes in the
Łęczna-Włodawa Lake District, based on various macrophyte indicators.
Study area and methods
Study was carried out in 2015 and 2016. The analyzes included three lakes of the
Łęczna-Włodawa Lakeland: Lipieniec (L), Miejskie (M) and Białe Włodawskie (BW). The
main criterion for the application of the majority of indicators for assessing the ecological
status of lakes was the presence and dominance of submerged macrophytes. The studied
lakes varied in terms of surface, depth and the dominant type of buffer zone use (Table 1).
Three indicators were used for the study. The SPI index has been developed for
research on New Zealand lakes. It is possible to apply only in those lakes in which there are
submerged macrophytes, and their share in the phytolitoral area is not less than 10%, as well
as invasive species are present (Clayton, Edwards 2006). The RI reference index was
developed for the monitoring of German lakes (Schaumburg et al 2004, Stelzer et al. 2005).
The RI Index applies only to lakes with submerged and floating leaf macrophytes. The Polish
Ecological Status Index (ESMI) is based on the analysis of all macrophyte groups but in the
context of communities (Ciecierska et al. 2010).
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Table 1
Characteristic of investigated lakes and its littoral zone

land use type (%)

Parametr
lake
lake surface (ha)
depth (m)
secchi disc visibility SD (m)
standing waters
peat bog with succesion
marshy meadow with succession
forests
Shrub communities
farmlands
fallow
compact infrastructure
Shoreline length (m)
Area restricted by 2.5m izobath (ha)
Area of phytolittoral (ha)
Area covered with emergent
macrophytes (%)
Area covered with submerged
macrophytes (%)

Białe Włodawskie

Lipieniec

Miejskie

104,36
33.6
3.85
0.07

3.7
7.1
2.8
1.2

12.92
21.09
1.68
0.27
62.9
4706.6
30.31
31,9

33.2
41.5
1.7
21.8
0.08
0.5
732.3
1.15
2,7

45.52
2.2
0.8
1.5
26.17
3.7
6.83
3.01
36.27
11.21
9.68
2867.1
43.45
20,9

23,2

2,1

11,2

72,7

77,8

53,6

Results and discussion
According to the SPI index overall lake condition was ‗high‘ for Lake Lipieniec,
‗excellent‘ for Lake Białe Włodawskie and ‗moderate‘ for Lake Miejskie (Table 2). All three
lakes had extensive native submerged vegetation, with maximum depth records exceeding 5.6
m in lake BW and reaching 3.1 m in Lake L and 1.8 in Lake M. This translated to Native
Condition Index values ranging between 40% and 80% (Table 2). Impact by invasive species
was negligible to low, with an Invasive Impact Index of approximately 22% for the two
deeper lakes and just 18.5% for Lake M. The low scoring for invasive impact was driven by
the presence of only Elodea canadensis which was only accompanying species.
According to the RI Index investigated lakes represented good and moderate
ecological status (Table. 3). It means that there are slightly changes in the composition and
abundance of macrophytes in lakes BW and L. In the Lake M the composition of macrophytes
differ moderately from the type specific communities and significantly distorted, moderate
changes in abundance (Stelzer et al. 2005).

39

Table 2
Evaluation of studied lakes according to the SPI index
Lake
SPI index
Max depth of plant occurrence (m)
Meadow depth (m)
Total number of sub. species
Native species among submerged
Native ratio (%)
Native Condition Index (%)
Invasive Impact Index (%)
Lake SPI Index (%)
EVALUATION

Białe Włodawskie
(BW)
5.6
5.0
15
14
76-95
80
22.2
71.4
excellent

Lipieniec
(L)
3.1
2
4
3
51-75
66.6
22.2
60
high

Miejskie
(M)
1.8
1.5
4
3
26-50
40
18.5
45.7
moderate

Table 3
Classification of investigated lakes according to RI index values
Index
Lake
RI Index
EQR
EVALUATION

Białe Włodawskie

Lipieniec

Miejskie

3.41
0.52
good

8.51
0.54
good

0
0.50
moderate

Analyses of studied lakes demonstrated the presence of very similar number of
communities range from 10 to 11 (Tab.4). The average number of plant communities among
153 Polish reference lakes ranged from 21 to 23 (Ciecierska et al., 2006). Therefore, for the
studied lakes, the number was much lower than the average. The species number in the lakes
of the Wel river basin ranged from 28 to 54 (Kolada et al. 2011). While in the studied lakes of
Polesie Lubelskie it was from 10 in the Lake L to 22 in the Lake BW. The Polesie Lakes were
poorer in terms of the number of species. However, the coverage of lakes by macrophytes was
high and ranged from 30.6 to 72.9%. The limit for deep reference lakes is 67%, and shallow
53% (Ciecierska, Kolada 2014).
The ecological status of lakes based on ESMI was rated as ‗good‘ in jeziorze Białe
Włodawskie and Miejskie and ‗very good‘ in Lake Lipieniec (Tab. 4).
Table 4
Evaluation of studied lakes according to the ESMI index
Index Białe
Lake Włodawskie
Number of phytolittoral communities (S)
11
phytolittoral area (%)
30.6
Index of colonization (Z)
0.88
Index of max. phytocenotic diversity (H)
-1.19
Ecological Status ESMI
0.35
EVALUATION
good
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Lipieniec
10
72.97
63.45
-2.18
1.00
very good

Miejskie
11
45.91
1.06
-2.53
0.67
good

The assessment based on selected indicators gave slightly different results. Lakes
from Łęczna-Włodawa Lakeland belong mostly to small and shallow lakes. They represent
almost all trophic types. Often their phytolittoral is dominated by emergent macrophytes
(Sender 2009). Most of the lakes in the study Lake District area are characterized by
geographical identity and origin from the so-called reference lakes from Poland. Each of the
applied indexes gives additional information: on the participation of invasive species (SPI),
the number of communities, their share in phytolittoral surface, as well as distribution in the
lake (ESMI), the abundance of sensitive and tolerant species (RI).
Therefore, the assessment of the ecological status of lakes should be based on many
indicators, including various groups of aquatic organisms.
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РЕГРЕСИВНИЙ АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ: НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІН І ВДОСКОНАЛЕННЯ
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Питання переходу до сталого розвитку сьогодні є дуже актуальним, що
доводиться численними офіційними документами міжнародного рівня, науковими
працями вітчизняних і закордонних вчених. Першопричиною цього процесу є
зростання антропогенного навантаження на біосферу, зумовлене експоненціальним
зростанням кількості населення та екстенсивним веденням господарства. У результаті
виникають такі соціально-економічні проблеми як бідність, продовольчі кризи, високі
рівня захворювання (епідемії, епізоотії), воєнні конфлікти та ін. Причому цей процес
типовий для більшості держав світу, тільки у розвинених він більш прихований.
Підтвердженням цих думок є висновок [1], де зазначено, що багато країн, особливо із
групи з високим індексом людського розвитку, сьогодні розвиваються шляхом
несталого розвитку. Наприклад, зі 140 країн, за наявними статистичними даними, у 82
такий індекс розвитку як «екологічний слід» перевищує глобальні відновлювальні
можливості Землі.
Екологічна складова розвитку визнана на міжнародному рівні (Agenda 21,
1992; Future we want, 2012; Декларація тисячоліття, 2000; та ін.) рівнозначною за
вагомістю економічній та соціальній. Однак на практиці відбуваються трохи
протилежні
процеси:
соціально-економічний
розвиток
або
мілітаризація
господарського комплексу визнаються пріоритетними напрямками. При цьому
необхідно зазначити, що людина визнана центральним об‘єктом піклування в процесі
забезпечення сталого розвитку, що на сьогоднішній день отримало назву
антропоцентризму.
Одним із ключових тверджень і висновків міжнародної спільноти, яке має бути
офіційно покладено в основу сталого розвитку є те, що людина є частиною природи
[30]. У п. а та 6 Всесвітньої хартії природи вказується, що потреби кожної людини
можна задовольнити тільки у випадку забезпечення відповідного і безперервного
функціонування природних систем, які є джерелом енергії та поживних речовин. Тобто,
людство значною мірою залежить від тих природних ресурсів, які виробляють
екосистеми.
Вченими та організаціями міжнародного рівня неодноразово наголошувалося
на тому, що визначення принципів перерозподілу природних ресурсів (біотичних та
абіотичних) між потребами екосистем та людей з їх господарським комплексом є
надзвичайно актуальним [2, 3], особливо у аспектах визначення пріоритету
ресурсозабезпечення. Як зазначено у [4], без вивчення екосистем і розуміння законів їх
функціонування неможливим є просування в вирішенні багатьох проблем
раціонального природокористування та охорони природи.
Найбільш вагомими, з точки зору значення екологічної складової у розвитку
людства, є висновки програми ООН «Оцінка екосистем на порозі тисячоліття» (ОЕ).
Тут знаходимо тлумачення поняття «екосистемні послуги» («ecosystem services»), яке
досі залишаються невідомим для багатьох вчених і громадян України. Під ними
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розуміють вигоди, які люди отримують від екосистем. Вони включають забезпечуючі
(продовольство та вода) регулюючі (регулювання повіней, посух, деградації земель і
захворюван) підтримуючі (ґрунтоутворення і колообіг поживних речовин) і культурні
(рекреаційні, духовні, релігійні та інші нематеріальні вигоди). Підкреслено, що
втручання у функціонування екосистем може збільшувати вигоди для людського
суспільства. Однак докази останніх десятиліть про збільшення антропогенного впливу
на екологічні системи по усьому світу викликає занепокоєність у зв‘язку із зростанням
просторових і часових екосистемних змін [5].
Відзначимо також наявність тлумачення поняття «екологічної безпеки» у ОЕ.
Під ним розуміється мінімальний рівень екологічних ресурсів (екологічно безпечний
залишок), що забезпечує сталий потік екосистемних послуг [5]. Необхідно звернути
увагу на наступний аспект: при поєднанні слова «мінімальний» і словосполучення
«екологічно безпечний залишок» зміст екологічної безпеки повністю відповідає
вимогам антропоцентричної моделі розвитку людства, а не сталим моделям
природокористування. Останні мають на увазі раціоналізацію та економічну
доцільність використання будь-якого природного ресурсу. Тому, при аналізі
наведеного ОЕ поняття, виникає інша проблема – не можна спрогнозувати, що буде з
екологічною системою, якщо її протягом тривалого часу тримати на мінімумі,
необхідному для продукування певного ресурсу. По аналогії, якщо тривалий час
експлуатувати двигун автомобіля на низьких обертах для того, щоб перевезти
максимально можливу кількість вантажу, у недалекому майбутньому це призведе до
виходу з ладу технічного пристрою.
Поняття «безпека» окремо тлумачиться авторами ОЕ як доступ до ресурсів,
відсутність ризику і можливість жити в передбачуваному та контрольованому
середовищі [5]. Знову ж таки, об‘єктом безпеки у цьому визначенні є людина, а не
екосистема. У іншому підсумковому звіті програми ООН під безпекою розуміється
безпечний доступ до природних та інших ресурсів, особисту безпеку і захищеність від
природних та антропогенних катастроф [6]. З контексту очевидно, що це визначення
«безпеки» також орієнтоване на людину.
На даний час міжнародним та українським екологічним правом
використовується концепція забезпечення екологічної безпеки, яка складається з двох
частин (підходів): охорони навколишнього середовища та охорони природи. Кінцева
мета у них єдина – збереження здоров‘я та благополуччя людей. Однак концептуальні
підходи різняться. Основи охорони природи формуються зі сторони біосферних
процесів, стану природних ресурсів і їх збереження на благо людини; під «охороною
природи» розуміється регламентація, обмеження або заборона використання природних
ресурсів, недопущення порушення функціонування природних систем. Основи охорони
навколишнього середовища формуються зі сторони безпеки і потреб людини; під
«охороною середовища» розуміють попередження появи у середовищі проживання
людей шкідливих для здоров‘я речовин. Вони не можуть бути роз‘єднані: забруднення
навколишнього середовища наносить шкоду іншим організмам і живій природі
загалом, а деградація природних систем послаблює їх можливість до природного
самоочищення. Необхідно розуміти, що зберегти якість навколишнього середовища
людини неможливо без участі природних екологічних механізмів [7, 8].
У роботах [7, 9] аргументовано стверджується і про те, що концепція
«охорони» хибна від самого початку, оскільки будь-яку діяльність необхідно будувати
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таким чином, щоб не допускати та попереджати негативні ефекти і результати, від яких
потім довелось би «охороняти».
З метою забезпечення екологічної безпеки природних та соціоприродних
систем, у більшості країн світу використовується система екологічних стандартів
(гранично допустимих концентрацій (ГДК)), основним завданням якої є попередження
погіршення здоров‘я людини. Однак сам механізм реалізації такого підходу має
декілька недоліків, які викликали суттєві похибки у процесі встановлення чисельного
значення нормативу [7, 10]:
–
експериментальне визначення гранично допустимих концентрацій (ГДК)
здійснюється лише на тваринах, організм яких подібний до людського, але не
аналогічний. Це, на даний час, основне теоретичне обґрунтування при виборі тесторганізму;
–
проведення експерименту обмежене в часі, тоді як влив шкідливої
речовини чи забруднювача в навколишньому середовищі може бути значно
тривалішим;
–
більшість живих організмів екологічних систем мають власні фізіологічні
особливості, а ГДК, визначені на піддослідних тваринах, визначають для людини
звичайним перерахунком: міліграм на кілограм маси тіла;
–
допустима концентрація однієї речовини, визначена для людини, може
бути в декілька разів завищена по відношенню до інших видів рослин і тварин, які, як і
людина, є невід‘ємною частиною екологічних систем і пов‘язані з нею потоками
речовини, енергії та інформації.
У джерелах [11, 12], на підвердження вище зазначеного, стверджується, що
більшість сучасних офіційних індексів оцінки стану навколишнього середовища, які
засновані на використанні поняття «гранично допустимої концентрації» не
забезпечують достатньої «екологічної точності» для опису взаємовідносин у системі
«людина-природа» у зв‘язку зі значним викривленням підсумкового результату.
Некоректність нормативного підходу, коли людина є центром піклування,
відповідно до положень ООН, полягає в наступному (рис. 1).
Людина є одним із видів, чиї адаптаційні властивості організму до умов
навколишнього середовища є одними із найбільш розвинених. Інакше кажучи, людська
зона толерантності до дії будь-якого негативного фактору довкілля (і природного і
штучного походження) є більшою по відношенню до більшості інших живих
організмів. Виходячи з цього, якщо варіант А стану, наприклад, атмосферного повітря
допустимий для людини, то варіант Б – тільки для певних комах, наприклад бджіл.
Згідно із законом природи, лімітуючим фактором антропогенного навантаження на
атмосферне повітря у цьому випадку мають бути бджоли. Однак на практиці
відбувається зовсім інше. В даному випадку (рис. 1), використання закону
толерантності дозволяє шляхом поєднання екологічних характеристик людини і
вразливих організмів визначити межі безпечних концентрацій шкідливих речовин в
навколишньому середовищі. Відтак, справедливо буде стверджувати, що синергізм дії
зазначених вище аспектів в значній мірі не дозволяє на сучасному етапі розвитку
України попередити та вирішити екологічні проблеми у соціоекосистемах різного
рівня.
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Рис. 1. Порівняння толерантності людини (А) і бджоли (Б) до забруднення повітря

Яскравим підтвердженням наведеного прикладу є реальні факти, коли у 2011,
2013 та 2016 роках науковці європейських країн та Північної Америки били на сполох
через масову загибель бджіл. При цьому такого ж процесу з людьми не відбувалося.
Особливо важливим питання сталого розвитку є для України, яка сьогодні
намагається знайти оптимальний шлях розвитку в умовах пролонгованого
нестабільного економічного, соціального, екологічного стану території держави, у
зв‘язку з певними соціально-економічними обставинами. І такий стан речей не в
останню чергу пов‘язаний з характером організації виробництва товарів і послуг. Саме
ресурсоємність промисловості, за висновками [13], є однією з основних причин
значного негативного впливу людини на довкілля. Адже при такому, споживацькому,
типі господарювання відбувається наднормове споживання невідновлюванних
природних ресурсів (переважно паливно-енергетичних, які сьогодні є найбільш
цінними) та перевиснаження відновлюваних: вирубка лісів, безконтрольне
сільськогосподарське виробництво, сівозміни майже по всій південній частині України
деградували до системи «озима пшениця – ячмінь – соняшник», розорювання нових
земель, пересихання і замулення річок, зміна біотичного різноманіття у кількісному і
якісному відношеннях та багато інших.
У 1999 році 24 грудня була прийнята Постанова Верховної Ради «Про
Концепцію сталого розвитку населених пунктів» [14], яка досі є чинною. У ній при
визначенні поняття «сталий розвиток» підкреслюється, що екологічна складова є такою
ж важливою як і соціально-економічні питання.
Першим відхиленим проектом Концепції переходу України до сталого
розвитку був документ під номером №3234 [15]. У джерелі [16] зазначено, що проект
був відхилений у зв‘язку із «недостатньо розробленими інституційними механізмами
впровадження та контролю переходу до сталого розвитку» та описовість у доволі
широких межах. У документі також наголошувалось на необхідності створення якісної
системи моніторингу довкілля та переліку індикаторів для оцінювання переходу на
сталий розвиток. Аналогічні думки в науковій літературі зустрічаємо у [17].
У проекті закону «Про Концепцію переходу України до сталого розвитку» [18],
що вносився народними депутатами України Ю. І. Самойленком та В. Б. Хазаном, було
визначено поняття екологічної безпеки (яке відрізняється від [19] в гіршу сторону) і
поданий перелік тематичних індикаторів, що мав відображати якість атмосфери,
гідросфери та літосфери. Одного разу вжито поняття «екосистема», а захист і
використання біотичного різноманіття пропонувалося здійснювати на основі
міжнародного права. Документ був заслуханий та відхилений.
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У Висновку [20] на проект іншої Концепцій переходу України до сталого
розвитку [21] було зазначено, що такий проект «є суттєвим кроком вперед» по
відношенню до попередніх документів. Однак, оскільки міжнародний досвід та
рекомендації науковців світу не дають надійних рекомендацій щодо конкретних
ефективних механізмів трансформації всіх аспектів функціонування держави та
суспільства у бік сталого розвитку та йдеться про радикальну зміну технологічного
укладу реального сектору економіки, то «для прийняття документу, який має стати
основою для цілком конкретних змін у чинному законодавстві, причому в ряді випадків
радикального характеру, необхідне переконливе обґрунтування запропонованих змін та
наслідків їх реалізації». Відтак Концепція була відхилена як така, що не узгоджується із
чинним законодавством.
Завершити аналітичну частину бачиться доцільним останнім прикладом
регресивного антропоцентризму державного рівня: в Указі Президента України
«Стратегія сталого розвитку «Україна– 2020» від 12 грудня 2015 року лише одного разу
вживається категорія «екологічний»: «забезпечити стійке зростання економіки
екологічно невиснажливим способом».
Погіршення (регрес) стану навколишнього середовища сьогодні полягає у
тому, що більшість «моделей соціальних систем» фокусуються на економічній
ефективності і оптимальності з точки зору технології використання природних ресурсі:
чим більше товарів і послуг вироблено, тим краще. Тому постановка питання про зміну
пріоритетів у природокористуванні є необхідною умовою для забезпечення високого
рівня екологічної безпеки. Адже у разі порушення сприятливих умов для життя в
біосфері, людина ставить під загрозу своє власне існування. Для того, щоб добути
природний ресурс і отримати користь від його використання, необхідно не порушувати
умов його утворення у довкіллі.
Тому основним завданням людства на сьогоднішній день є не усвідомлення, а
відмова від споживацької поведінки по відношенню до екологічних систем. Необхідно
брати не скільки зможеш, а скільки треба. При цьому не слід сприймати викладену
позицію як екоцентричну, а скоріше неоантропоцентричну: людина залишається
центром піклування, але розвивається із врахуванням законів біосфери.
Результати проведеного дослідження сформулюємо наступним чином:
1)
нормативний підхід до регулювання антропогенного навантаження на
навколишнє середовище (шляхом встановлення ГДК) є морально застарілим і таким,
що викликає значну кількість сучасних екологічних проблем різного масштабу;
2)
у нормативно-правову базу України необхідно нарешті ввести поняття
екосистеми, екосистемних послуг і закріпити на належному рівні, з позицій сталого
розвитку, вагомість функціональної сталості екологічних систем для благополуччя і
здоров‘я населення;
3)
Україна потребує програми загальнодержавного оцінювання природного
багатства, проведення масштабних експедицій природничого напрямку, з метою
визначення поточних умов розвитку та стану екосистем.
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02.07.2004.
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В. Бараннік (Дніпро, УКРАЇНА)
МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ:
КВАЗІДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД
Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпро,
електронна пошта: bvo7777@ukr.net

В мене є тверда впевненість в тому, що ми не змінимо своєї поведінки
доки не зрозуміємо того, як ми вимірюємо наш розвиток.
Ніколя Саркозі
Один із основних аспектів вивчення стану та перспектив сталого розвитку,
безумовно, пов‘язаний з необхідністю кількісної оцінки змін що відбуваються. В
загальному, для вимірювання сталості використовується система показників та
індикаторів за якими саме і оцінюються кількісні та якісні характеристики змін, що
відбуваються. Індикáтор сталого розвитку (англ. index of sustainable development) —
показник (виведений з первинних даних, які зазвичай не можна використовувати для
інтерпретації змін); який дозволяє судити про стан або зміни економічної, соціальної
або екологічної змінної. Основною метою введення індексів є оцінка ситуації або події,
для прогнозу розвитку ситуації, що склалася, і розробки її вирішення. На сьогодні
відсутні обґрунтовані кількісні критерії, що дозволяють вимірювати ступінь
стійкості розвитку держав, окремих регіонів і територій.1
Головним недоліком систем оцінки сталості є відсутність розуміння, а що саме
ми вимірюємо? Які зміни є більш сталими, які менш сталими, а які взагалі не є сталими.
В загальному плані мова йде про необхідність визначення цільової функції змін.
Цільова функція — функція, що зв'язує мету (змінну, що оптимізується) з керованими
змінними в задачі оптимізації. У широкому сенсі цільова функція - це математичний
вираз деякого критерію якості одного об'єкту (рішення, процесу і т. д.) в порівнянні з
іншим.2
Для пошуку такої функції скористуємося класичним визначенням сталого
розвитку: сталий розвиток (англ. Sustainable development) – загальна концепція
стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб
людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному
і здоровому довкіллі. Як сформулювала визначення сталого розвитку у своїй доповіді
Комісія Брундтланд, це "розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління без
шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби".3
В такому разі, одним із можливих варіантів визначення цільової функції
розвитку, який саме і пропонується автором, базується на введенні поняття потенціалу
Індикатори сталого розвитку [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – вільна енциклопедія.
Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/індикатори_сталого_розвитку
2
Цільова функція [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – вільна енциклопедія. Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/цільва_функція
3
Сталий розвиток [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – вільна енциклопедія. Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/сталий_розвиток
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розвитку (в даному випадку ми використовуємо класичні складові: економічний,
екологічний та соціальний потенціали) й, що саме головне, врахування основних
наявних взаємозв‘язків між ними. При цьому, цільова функція сталих змін полягає в
зростанні (в крайньому випадку не зменшенні) цих основних потенціалів.
Економічний потенціал. Основним компонентом економічного потенціалу
розвитку маже бути визначено національне багатство. Національне багатство — це
сукупність матеріальних благ і духовних цінностей, нагромаджених суспільством за
всю його історію, які мають ринкову цінність і можуть обмінюватися на гроші або
інші блага. Масштаби, структура і якісний рівень національного багатства
визначають економічну могутність країни, потенціал її наступного соціальноекономічного розвитку. Національне багатство складається із фізичних благ і активів
– фінансових активів, навичок, уміння, тобто всього того, що може приносити
прибуток, який є віддачою від цього багатства. Багатство нації може бути поділено
на два основних види – речове багатство, втілене в фізичних і фінансових активах, яке
називається капіталом, і неречове багатство, яке називається людським капіталом4
(нефізичні активи).Крім того, важливою складовою національного багатства є
природне багатство – пізнані (виявлені) природні ресурси серед яких, в першу чергу,
слід виділити: розвідані корисні копалини, земля, вода, повітря, біологічні ресурси й
клімат.
Для наших оцінок ми виділимо дві складові економічного потенціалу:
національне багатство, як певну основу економічного потенціалу, і наявні прибутки від
національного багатства, які можуть бути визначені річним ВНП і є, певним чином,
змінною частиною економічного потенціалу.
Екологічний потенціал. Значна частина екологічного потенціалу у вигляді
природних ресурсів є складовою економічного потенціалу (ця область є спільною для
цих потенціалів), але, не всі природні ресурси ще оцінені і можуть бути використані в
економічній діяльності. Тобто, екологічний потенціал представляє повний перелік
наявних природних ресурсів країни. В тому числі, можна виділити і змінну частину
екологічного потенціалу, а саме, біологічну ємність країни – добуток величини площі
біологічно продуктивної території/акваторії (орні землі, пасовиська, ліси,
рибопромислові зони тощо), яка може бути використана для задоволення потреб
людини та їх біопродуктивності.
Є ще один дуже важливий показник взаємовпливу економічного та
екологічного потенціалів – екологічний поступ – ступень використання біоресурсів
(визначає як споживання природних ресурсів, так і забруднення оточуючого
середовища).
Соціальний (людський) потенціал. На відміну від соціальної складової
економічного потенціалу (людський капітал), який враховує ринкову вартість таких
активів загальний соціальний потенціал повинен враховувати чисельність населення
країни та основні наявні його якісні ознаки: тривалість та якість життя, рівень його

4

Національне багатство [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – вільна енциклопедія. Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/націонпльне_багатство
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освіченості тощо. Відповідно, змінна частина соціального потенціалу буде визначатися
приростом населення країни.
Для адекватної оцінки основних потенціалів розвитку використовується
універсальна одиниця виміру – грошова. В такому представлені є важливі позитивні
моменти це, в першу чергу, можливість визначити різні аспекти (складові) розвитку в
однакових одиницях, але і значні складнощі, які пов‘язані з необхідністю визначення
ціни різних складових розвитку, особливо природних ресурсів (вода, земля, повітря) й
людини.
Загальний вигляд запропонованої моделі наведено на рис. 1.

ВНП

Національне
багатство

Екологічний

Соціальний

потенціал

потенціал

Рис. 1. Схематичний вигляд квазідинамічної моделі оцінки сталого розвитку.
В якості висновку зазначимо, що запропонована модель дає лише загальне
уявлення про можливість побудови певної моделі для оцінки сталості розвитку та
відповідної цільової функції розвитку. Наявні зв‘язки та взаємозв‘язки між
визначеними основними та змінними складовими потенціалів, наявність значних
зовнішніх (глобальне середовище) та внутрішніх (як приклад, цінової політики) впливів
потребують суттєвого доопрацювання запропонованої моделі, в тому числі, і
проведення кількісних оцінок наявних змін та аналізу (інтерпретації) отриманих
оцінок.
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Д. Лико, С. Лико, О. Портухай, І. Суходольська (Рівне, УКРАЇНА)
ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Рівненський державний гуманітарний університет,
33028, м. Рівне, вул. Ст. Бандери,12

Сталий розвиток суспільства у будь-якому вимірі – глобальному, національному
чи місцевому – виглядає сьогодні як одна з найважливіших, невідкладних і всеосяжних
проблем. Теорія і практика сталого розвитку суспільства на різних рівнях є
відображенням об'єктивної потреби переорієнтації економічного, усього суспільного
розвитку з урахуванням нагальної вимоги збереження природного та людського
потенціалу для нинішнього та прийдешніх поколінь.
Сьогодні людство стало причиною глобальних екологічних криз, серед яких:
потепління, руйнування озонового шару, забруднення довкілля, спустелювання,
кислотні дощі, деградація біорізноманіття. У результаті цього екологічна складова,
поряд з соціальною та економічною, стає в наш час визначальною, оскільки вона
забезпечує наявність природного середовища як сфери життєдіяльності людини,
регенерацію джерел ресурсів, необхідних для задоволення матеріальних і духовних
потреб людини.
Україна посідає одне з перших місць у світі за рівнем споживання енергії, води
та інших ресурсів на одиницю ВВП. Третина населення країни мешкає у незадовільних
умовах, проживає в зонах шумового забруднення, зазнає впливу джерел радіації,
працює за умов, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. А нестримна
гонитва за економічним зростанням обертається знищенням людського і природного
потенціалу [3].
Після конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-деЖанейро (1992 р.) минуло вже багато років, але для українського суспільства, на жаль,
складно впроваджувати на практиці стратегію збалансованого розвитку. Для переходу
до цього важливим є підвищення рівня екологічної освіти та культури, формування
нового природоохоронного світогляду громадян. Жодні економічні вигоди не можна
визнати доцільними, якщо зростають показники захворюваності, інвалідності та
смертності населення, погіршується його фізичне і психічне здоров'я, відбувається
деградація довкілля. Тому для забезпечення здоров'я нації потрібно реалізувати право
кожного на якісну питну воду, чисте повітря, здорові ґрунти та харчову безпеку.
Мета нашої роботи полягала в аналізі значення екологічного стану регіону у
формуванні стратегії його сталого розвитку (на прикладі Зарічненського району
Рівненської області).
Для досягнення поставленої мети було проведено аналіз екологічного стану
ґрунтового покриву, кількості підприємств та забруднення атмосферного повітря,
водокористування, утворення відходів на території Зарічненського району Рівненської
області.
Результати радіологічного обстеження ґрунтів. За період, що минув з часу
аварії на Чорнобильській АЕС, радіаційна ситуація на забрудненій території зазнала
змін за рахунок природних процесів (розпаду радіонуклідів, їх фіксації і перерозподілу
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у різних компонентах навколишнього середовища та ін.), проведених контрзаходів,
спрямованих на зниження доз опромінення й створення безпечних умов проживання
громадян на забруднених територіях та ведення агропромислового виробництва.
Основний вклад у дозу опромінення населення вносять продукти харчування, які
виробляються у приватних господарствах на забруднених територіях. Обстеження
сільськогосподарських угідь на вміст 137Cs проводить РФДУ «Інститут охорони ґрунтів
України» у рамках агрохімічної паспортизації полів та земельних ділянок. Рівні
забруднення угідь 137Cs за їх даними наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Середньозважені показники вмісту цезію у ґрунтах
сільських рад Зарічненського району, кБк/м2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Середньозважені показники вмісту цезію у ґрунтах, кБк/м2
Населений пункт
Середньозважений
Пасовища
Сінокоси
Рілля
вміст
Борівська с/р
14,8
24,39
18,09
21,09
Вичівська с/р
5,7
8,14
8,83
8,22
Дібрівська с/р
13,66
14,68
23,52
22,31
Зарічненська с/р
20,45
36,26
23,93
23,24
Кутинська с/р
52,01
61,77
25,90
28,26
Кухіт-Вільська с/р
17,81
13,32
10,49
12,88
Кухченська с/р
17,36
17,36
Локницька с/р
53,58
31,12
20,12
28,57
Морочненська с/р
35,02
38,53
38,17
Неньковицька с/р
34,44
47,43
30,52
36,24
Нобельська с/р
33,67
26,13
29,28
29,91
Новорічицька с/р
13,26
13,26
Омитська с/р
21,91
21,91
Перекальська с/р
9,58
12,16
14,35
13,33
Річицька с/р
13,21
23,81
17,30
Сенчицька с/р
19,39
43,19
39,33
36,00
Серницька с/р
21,68
23,28
28,26
25,52
Всього
21,53
21,04
23,00
22,44
Примітка: Допустима концентрація 137Cs – 37 кБк/м2

Спостерігається перевищення допустимих рівнів вмісту 137Cs у ґрунтах
(37 кБк/м2) на 19,9% обстежених площ, 84,9% мають кислу реакцію ґрунтового
розчину, характеризується низьким та дуже низьким вмістом калію 83,2% та фосфору
38,7% обстежених угідь, 55,6% – становлять органогенні ґрунти. Тому вирощування
продукції без перевищення допустимих рівні вмісту 137Cs можливе лише після
проведення додаткових заходів, спрямованих на зниження коефіцієнтів переходу
радіонукліду з ґрунту в рослини. А на окремих ділянках органогенних ґрунтів з кислою
реакцією середовища такі заходи необхідно проводити і з меншою щільністю
забруднення 137Cs [1].
Одночасно з відбором проб ґрунту було відібрано 179 проб рослинної
продукції. Зразки представлені природними травами, які є основною проміжною
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ланкою в ланцюгу ґрунт – рослини – тварини – молоко. Питома активність 137Cs у сіні
багаторічних природних трав знаходилася в межах 69-3450 Бк/кг. Найвищі рівні
забруднення відмічаються в Серницькій (3450 Бк/кг), Борівській (2440 Бк/кг),
Зарічненській (1820 Бк/кг) сільських радах. Слід відмітити, що вміст 137Cs у продукції
рослинництва набагато вищий на торфових ґрунтах неокультурених угідь з
малопродуктивним травостоєм порівняно з угіддями, розташованими на ріллі після
залуження.
Згідно нормативних документів для молочної худоби вміст 137Cs в траві не
повинен перевищувати 200 Бк/кг (сіні – 600 Бк/кг) [2]. Слід відмітити, що 13%
дослідженої продукції за вмістом 137Cs не придатна для худоби м‘ясного спрямування,
а 5% – для корів молочного напрямку. Четверту частину дослідженого сіна не можна
використовувати для годівлі тварин при виробництві м‘яса та 16% при виробництві
молока для дитячого харчування. 75% сіна мала рівні забруднення до 160 Бк/кг, а 9% –
160-320 Бк/кг, 5% продукції мають вміст 137Cs більше 800 Бк/кг.
Значне забруднення рослинної продукції призводить до міграції 137Cs у
трофічному ланцюзі, у результаті чого спостерігається перевищення його питомої
активності у молоці (ДР-2006 – 100 Бк/л), табл. 2
Таблиця 2
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Динаміка вмісту Cs у молоці в період з 2000-2011 р.
Роки дослідження
Населений
пункт
2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2011
Бір
504,3 607,8 646,1 650,2 550,6 456,7 397,4 453,3 240,1
Кухче
183,6 173,7 179,6 48,7 73,5 31,5 35,5 19,7 127,16
Серники
689,2 766,3 633,4 603,7 577,7 204,2 147,6 250,3 183,3

Зменшився
у

2,1
1,44
3,75

Наведені дані у табл. 2 свідчать про зменшення за 11 років питомої активності
Cs у молоці. Нажаль сьогодні проведення моніторингу вмісту радіонуклідів у молоці
приватного сектору припинено.
Аналіз водокористування та діяльності підприємств. За період з 1990 р. до
2014 р. найбільший показник використання свіжої води на території Зарічненського
району був у 1990 р. (17 млн. м3), найменший – 1995 р. (4 млн. м3). З 2010 до 2014 рр.
цей показник становить 11 млн. м3.
Скидання забруднених зворотних вод у природні поверхневі водні об‘єкти у
2014 р. на території Зарічненського району не відбувалося.
У межах досліджуваного району у 2014 р. функціонувало 47 підприємств, що в
основному відносяться до малих (44 підприємства). У 2012 р. цей показник становив
44, з яких кількість малих підприємств становила 40. Отже, з 2012 до 2014 рр. кількість
підприємств збільшилась незначно – лише на 3.
Аналіз стану атмосферного повітря. На території Зарічненського району з 2000
до 2010 р. відбувалося зростання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
від 0,8 до 1,1 тис. т. З 2010 до 2014 рр. цей показник є стабільним і становить 1,1 тис. т.,
що є одним із найнижчих показників серед районів Рівненської області.
У свою чергу, за цей період спостерігається зменшення викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел майже у 5 разів. Найбільшу
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кількість забруднюючих речовин було викинуто у 2005 р. (371 т), а найменшу – у
2014 р. (73 т).
У 2014 р. забруднюючі речовини, що надійшли в атмосферне повітря на
території Зарічненського району від пересувних джерел у порядку зменшення їхньої
кількості можна розташувати у наступний ряд: оксид вуглецю (755 т), діоксид азоту
(117 т), неметанові леткі органічні сполуки (106 т), сажа (18 т), діоксид вуглецю
(13,7 т), діоксид сірки (13 т), метан (3 т), оксид азоту (1 т).
Характеристика відходів. Найбільша кількість відходів І-ІV класів небезпеки за
період 2010-2014 рр. була утворена на території Зарічненського району у 2013 р. –
2215 т, кількість відходів І-ІІІ класів небезпеки становила 1 т. За досліджуваний період
найменше відходів було утворено у 2010 р. – 403 т, з яких 2 т відходи І-ІІІ класів
небезпеки. У 2014 р. відходів І-ІІІ класів небезпеки утворено не було.
Отже, до пріоритетних екологічних загроз сталому розвитку Зарічненського
району можна віднести радіаційне забруднення території. Тому важливою складовою
розробки стратегій розвитку регіону є необхідність відновлення моніторингу вмісту
137
Cs у ґрунтах та продуктах харчування на території населених пунктах, де
спостерігалося перевищення його допустимих рівнів.
Для зменшення внутрішнього опромінення населення важливим є проведення
організаційних, агротехнічних та агрохімічних заходів спрямованих на зменшення
міграції радіонуклідів у трофічному ланцюзі. Організаційні заходи передбачають
здійснення інвентаризації угідь за щільністю забруднення, складання відповідних
картограм і сівозмін, визначення площ, де можливе вирощування конкретних культур,
виробництво кормів, харчових продуктів, сировини для технічної переробки,
насіннєвого матеріалу і складання сівозмін. Агротехнічні заходи, головним чином,
включають обробіток ґрунту і підбір культур з низьким рівнем накопичення
радіонуклідів. Агрохімічні заходи: вапнування кислих ґрунтів, внесення підвищених
доз добрив (калійних та фосфорно-калійних, органічних) та меліорантів.
На сьогоднішній день значних масштабів набуває нова екологічна проблема
зумовлена видобуванням бурштину, що стало причиною руйнування природних
екосистем на значних площах. Це суперечить основним цілям сталого розвитку та
формує нову екологічну загрозу, що тісно пов‘язана як з соціальною, так і з
економічною складовою стратегії розвитку не лише на регіональному, а й
національному рівнях.
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«Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на
період до 2030 року» – так називається Резолюція Генеральної Асамблеї ООН про
новий план дій, орієнтований на виведення світу на траєкторію сталого розвитку.
Держави-члени ООН на історичному Саміті ООН у вересні 2015 року прийняли
Глобальні цілі сталого розвитку 2016-2030, що прийшли на заміну Цілям розвитку
тисячоліття, які діяли до 2015 року. Отож, уже рік як офіційно вступили в силу 17 цілей
сталого розвитку (ЦCР) та 169 задач.
У Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» 15 вересня 2017
року Уряд України представив базові показники і результати адаптації 17 глобальних
ЦСР з урахуванням специфіки національного розвитку .
Ми зупинимося на аналізі виконання окремих цілей і завдань.
Важливим аспектом діяльності світові лідери в контексті розвитку бачать у
забезпеченні всеохоплюючої та якісної загальної освіти та заохочення до навчання
упродовж життя усіх категорій населення (ціль 4: «Quality Education Ensure inclusive
and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all»). Йде
мова і про освіту для сталого розвитку, зокрема, це передбачено у завданні 4.7: «До
2030 року забезпечити, щоб усі учні здобували знання і навички, необхідні для
сприяння сталому розвитку, у тому числі шляхом навчання з питань сталого розвитку
та сталого способу життя, прав людини, гендерної рівності, пропаганди культури миру
та ненасильства, громадянства світу й усвідомлення цінності культурного розмаїття і
вкладу культури в сталий розвиток». У Національній доповіді (2017) щодо пункту 4
зазначено переваги і досягнення української освіти, але серед завдань і індикаторів
взагалі не загадано про освіту для сталого розвитку. Правда, у конкретних
рекомендаціях щодо виконання цього завдання йде мова про «оновлення змісту
навчання шляхом упровадження навчальних програм з питань сталого розвитку,
раціонального споживання…». Зазначимо, що в Україні були розпочаті такі ініціативи,
у низці освітніх закладів викладали предмет «Уроки для сталого розвитку», але останні
зміни, які відбулися в шкільній освіті, на жаль, не зберегли цієї ідеї. На кафедрі екології
ЛНУ ім. Івана Франка студентам читають курси «Сталий розвиток» й «Освіта для
сталого розвитку», готуючи фахівців до професійної діяльності на засадах сталого
розвитку, що сприяє також системному узагальненню екологічного й педагогічного
досвіду, формування готовності до роботи з учнями та студентами для здійснення
освіти та виховання на засадах сталого розвитку, вміння фахово застосовувати
теоретичні знання для обґрунтованого переконання й формування у громадян України
ціннісного ставлення до довкілля, екологічного стилю життя.
Тому дуже важливо, щоби уряд України цілеспрямовано підтримав освіту для
сталого розвитку на різних рівнях формальної і неформальної освіти, а влада розуміла
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необхідність у розвитку та вдосконалення політики й законодавства України у галузі
освіти для сталого розвитку.
Для виконання 15 Цілі «Life on Land. Protect, restore and promote sustainable use
of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and
reverse land degradation and halt biodiversity loss» (Захищати, відновлювати та сприяти
сталому використанню наземних екосистем, стабільно управляти лісами, боротися з
опустелюванням, припинити та скасовувати деградацію земель та припинити втрату
біорізноманіття) поставлено низку завдань, які далеко не всі, на жаль, знайшли
відображення у Національній Доповіді (2017). Так, показані індикатори до завдань
15.1-15.4. Натомість нема жодної згадки про стримання деградації природних
середовищ існування, зупинку втрату біорізноманіття і забезпечення збереження та
запобігання зникненню видів, що перебувають під загрозою вимирання (до 2020 року)
(завдання 15.5). Одним із аспектів виконання Цілі 15 є вжиття заходів щодо запобігання
проникненню чужорідних інвазійних видів і щодо значного зменшення їх впливу на
наземні та водні екосистеми, а також необхідність вжити заходів із запобігання
обмеженню чисельності або знищенню пріоритетних видів (Завдання 15.8), на що теж
не звернено увагу в Національній Доповіді (2017), як нема також згадки в
рекомендаціях щодо виконання цього завдання.
Інвазійні види біоти є однією з п‘яти основних загроз збереження
біорізноманіття, оскільки вони можуть призвести до витіснення аборигенних видів,
зникнення популяцій видів, які потребують охорони, зменшення видового
різноманіття, порушення рівноваги в екосистемах, а деякі з них негативно впливають
на здоров‘я людини. Як наслідок – це не лише втрати біорізноманіття, але і економічні
втрати. Для прикладу, особливо небезпечними є види рослин, які активно
поширюються упродовж останніх років: небезпечні для здоров‘я людини види:
карантинний Ambrosia artemisiifolia L., Heracleum sosnowskyi Manden, види, боротьба з
якими потребує значних ресурсів і зусиль: Reynoutria japonica (Houtt.) Ronse Decr.
(спричиняє руйнування фундаментів, огорож тощо), небезпечні для природних
екосистем: Erigeron canadensis L., Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Echinocystis
lobata (F. Michx.) Torr. & A., Geranium sibiricum L., Impatiens glandulifera Royle,
Sisymbrium volgense Bieb. еx Fourn., Xanthium strumarium L. Проблема вимагає
негайного втручання, і першими кроками для контролю інвазійних чужорідних видів
має бути створення Національного переліку чужорідних видів біоти, що негативно
впливають на біорізноманіття», а також прийняття національної стратегії щодо
інвазійних чужорідних видів у контексті відповідної Європейської стратегії
(Протопопова та ін., 2002; Іващенко, Бурда, 2014).
Завдання 15.1 ―Conserve and restore terrestrial and freshwater ecosystems‖
(Забезпечити збереження, відновлення та стале використання наземних і внутрішніх
прісноводних екосистем). У Національній доповіді (2017) зазначено, що різні види
господарювання змінюють середовища існування живих організмів, а «будівництво
гідроелектростанцій та створення водосховищ, осушувальні роботи в Поліссі та
обводнення степових територій на півдні України спричинили суттєві зміни
гідрологічного режиму територій». Як наслідок, прісноводні екосистеми втратили у
біорізноманітті так само відчутно, як і наземні. Водозалежні середовища існування є
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дуже різними і містять динамічні системи, які варіюють у розмірах від малих до
великих різноманітних лентичних і лотичних екосистем. Такі місця існування
підтримують угруповання і види, які мають природоохоронний статус. Оскільки
навантаження на водозалежні середовища дедалі більше посилюється через глобальні
зміни та постійне збільшення антропогенного впливу, збалансування потреб людей у
воді та таких же потреб екосистем (наземних і водних) сьогодні стає однією із
головних екологічних проблем, надто якщо враховувати темпи зростання населення
планети. Саме захист і відновлення екосистем, які пов'язані із водою, у т. ч. гір, лісів,
водно-болотних угідь, річок, водоносних шарів і озер є одним із завдань Цілі 6 (а саме
6.6). У Національній доповіді (2017) ці завдання частково відображено у рекомендаціях
до цілі 15: «створення на суходолі та морській акваторії репрезентативної ефективно
керованої ситеми природоохоронних територій; активізація заходів щодо збереження,
відновлення та сталого використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем, у
тому числі степових та водно-болотних».
У межах наукової роботи кафедри «Моніторинг та різнорівнева біоіндикаційна
оцінка екологічного стану урбанізованих і техногенно трансформованих територій та
акваторій Західної України» (№ 0114U004241) здійснюються дослідження екологічного
стану водних об‘єктів на території Львівської області. Вивчено біорізноманіття
безхребетних водних екосистем різного типу, проаналізовано їх таксономічну
структуру, з'ясовано кількісні та якісні показники розвитку зоопланктону та зообентосу
водойм і водотоків з різним антропогенним навантаженням, здійснено їх біоіндикацію
за цими групами біоти. Комплексна оцінка впливу забруднення водойм на гідробіонтів,
які формують основні ланки трофічної мережі гідроекосистем, зокрема використання
природних популяцій для оцінки ступеня забруднення водойм дає змогу розробити
критерії діагностики екологічної небезпеки антропогенних впливів, вивчити проблеми
самоочищення води, порушення трофічної структури водойм, а також забезпечити
інформацією екологічну складову інтегрального управління водними ресурсами,
впровадження якого є одним із завдань (6.5) Цілі 6 «Clean water and sanitation» (Чиста
вода та належні санітарні умови).
Завдання 15.3. Відновити деградовані землі та ґрунти з використанням
інноваційних технологій. Оскільки процеси деградації земель виникають і розвиваються
в різних місцях, їхнє відновлення спрямоване на те, щоб у цілому підтримувати
нейтральний загальний стан земель і запобігти подальшому погіршенню. Розвиток
промисловості, сільського та водного господарства, урбанізація, видобуток корисних
копалин та інші види господарювання неухильно спричиняють забруднення та фізичну
трансформацію середовища існування живих організмів (Національна Доповідь «Цілі
Сталого Розвитку: Україна», 2017). У рамках наукової тематики на кафедрі екології
проводять дослідження з вивчення стійких видів рослин для відновлення техногенно
деградованих ґрунтів, особливо в регіонах нафтовидобутку. Наприклад, ґрунти
Бориславського і Старосамбірського нафтових родовищ потребують детального
дослідження. Ми визначаємо оптимальні умови для проведення інноваційних
фіторемедіаційних технологій у комплексі з одночасною дією антистресантів і
стимуляторів росту, які забезпечують тривалу мобілізацію у ґрунті основних поживних
елементів (N, P, K) і покращують водний режим ґрунту.
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Особливу увагу хочемо наголосити на Цілі 16. Peace, Justice and Strong
Institutions. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide
access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.
(Мир, справедливість та сильні інститути), бо «сталий розвиток неможливий без
миру і мир неможливий без сталого розвитку!». Ця найважливіша ціль включає всі
попередні. Теперішня війна в Україні призводить не лише до непоправних людських
втрат, але й до катастрофічних екологічних наслідків. Це – друга за масштабами (після
Чорнобильської техногенно-ядерної катастрофи) військово-техногенна екологічна
катастрофа в Україні.
Бойові дії на Сході призводять до нищівного удару по навколишньому
середовищу: важке озброєння, активні силові акції супроводжуються наслідками –
руйнування гідротехнічних споруд, дамб і гідроелектростанцій, різноманітні
забруднення внаслідок руйнування складів і сховищ радіоактивних і токсичних
речовин, підтоплення провалля та зсуви. Ще однією небезпекою для населення є
забруднення водних ресурсів. Сіверський Донець – одна з найбільших річок України,
яка забезпечує східні регіони питною водою, тому будь-яке забруднення або
пошкодження каналу цієї річки призведе до дефіциту питної води у багатьох містах і
селах. Потенційними джерелами забруднення річки є скид токсичних речовин у
результаті аварій на різних підприємствах, пошкодження міських очисних споруд,
забруднення вірусами чи мікроорганізмами унаслідок терористичних актів. Це все
може призвести до критичного санітарно-гігієнічного стану в містах.
За впливу військових дій ґрунти забруднюються небезпечними речовинами:
важкими металами, сполуками сірки, аміаку, фосфору, а також хімічними відходами
підприємств, серед яких є сильнодіючі отруйні речовини. Вогнем пошкоджено
величезні площі лісів, степів, орних земель, низку об‘єктів природно-заповідного
фонду. На заповідних територіях збудовані окопи та інші фортифікації. Розриви набоїв
на території зони АТО залишають після себе понівечену, перериту землю, отруєну
безліччю хімічних речовин і засмічену уламками металу. Хімічний слід, разом із
руйнуванням, спричинені обстрілами, розтягнуть наслідки війни на десятиліття. На
жаль, у Національній Доповіді є прописано лише одне Завдання 16.8. Відновити
територію, постраждалу від конфлікту (Донбас). Варто підкреслити, що для
природного відновлення земельних ресурсів від забруднення важкими металами
необхідно сотні років, а проведення рекультивації забруднених та порушених земель
можливе лише в мирних умовах.
Проблеми впливу військових дій на природу в Україні вимагають радикальної
екологізації суспільно-політичної думки, посилення уваги до природоохоронної
діяльності на всіх рівнях організації суспільства. Тому об‘єктивне оцінювання шкоди,
завданої довкіллю, стане одним із інструментів у прийнятті управлінських рішень на
державному та міжнародному рівнях та рушійною силою для привернення уваги
світової спільноти з встановлення миру заради життя, збереження і захисту довкілля.
«Зробімо досягнення миру нашим головним завданням. Давайте, незважаючи
на відмінності в політичних підходах, проявляти солідарність і співчуття у
повсякденному житті та налагоджувати діалог на основі ставлення з повагою один
до одного» (Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН).
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У 2017 році минуло 25 років з дня проведення у Ріо-де-Жанейро першого
Всесвітнього Форуму Землі. Концепція сталого розвитку (КСП), розроблена тоді –
майже остання надія екологів усього світу на гармонізацію відносин природи і
суспільства – потребує сьогодні додаткового дослідження, передусім, через
«кульгавість» багатьох своїх теоретичних положень. Займаючись понад 25 років
розвитком і впровадженням в життя цієї концепції, автор, як ніхто це розуміє [13].
Враховуючи, що стратегія сталого розвитку (прикладний, практично спрямований
варіант КСП) має прояв як в державних програмах [3], так і в навчальних планах
підготовки майбутніх екологів [16], напевне, настав час її більш детального аналізу, а,
можливо, і ревізії. Цією публікацією автор продовжує цикл робіт, присвячених
теоретичному аналізу КСП [6].
Сучасні успіхи інформаційних та нанотехнологій призвели до того, що
сьогодні відбувається свідоме замовчування істинного значення природних ресурсів
для розвитку світової економіки. Мовляв, напередодні шостого виробничотехнологічного укладу треба забути про природні ресурси і впевнено йти шляхом
сциєнтичних концепцій у бік збільшення населення планети до 30 млрд [2]. Але будь
який свідомий еколог завжди доведе будь-кому, що саме споживання природних
ресурсів людством є головною причино загострення глобальної екологічної проблеми.
Події останніх десятиріч показали, що існує щонайменше дві моделі
споживання природних ресурсів5:
- перша: сировинно-олігархічна (РФ, Іран, ОАЕ, Україна, Казахстан,
Туркменістан, Узбекистан та ін.)
- друга: розподільчо-постіндустріальна (Країни G-7, Скандинавські країни,
певною мірою Китай та Південна Корея)6
«На шляху» від першої до другої знаходяться більшість колишніх
соціалістичних країн Європи, Індія, Пакистан, ПАР, Бразилія.
Решта країн (переважно африканські, азійські, латиноамериканські)
продовжують продавати свої природні ресурси, залишаючись на найнижчих щаблях
економічного розвитку.
Зважимо на те, що мова йде, передусім про статті витрат коштів, отриманих від
продажу природних ресурсів. Стосовно країн першої групи, то тут дуже влучним буде
вислів одного з російських дисидентів: «Щоб не починали робити в РФ (автомобілі,
комп‘ютери, верстати та ін.) в результаті завжди виходить автомат Калашникова».
Кому, як не нам - українцям це найкраще відомо через агресію північного сусіда? В цій
5

Тут мова йде про країни, які мають запаси таких ресурсів.
При якій кошти від використання природних ресурсів вкладаються в новітні технології. При цьому сировинний
тиск на власну територію зменшується завдяки його просторового «перерозподілу» на території інших (менш
розвинутих) країн [14].
6
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групі країн є як «крайні» прояви «сировинності» (Венесуела, Конго, та ін.), так і
«олігархічності» (КНДР, РФ, Сирія).
Оскільки споживання природних ресурсів, а, отже і екологічний стан
навколишнього середовища великою мірою залежить від розуміння екологічної
сутності енергетичних відносин в екосистемах, згадаємо вітчизняних класиків.
Згідно Сергію Подолинському праця є використанням накопиченої в організмі
механічної і духовної енергії, що дозволяють у результаті процесу праці збільшити
загальну кількість енергії на земній поверхні. Під нагромадженням загальної кількості
енергії на земній поверхні С.Подолинський розумів створення матеріальних цінностей,
що використовують у своїй подальшій діяльності люди [9].
Продовжувач ідей С.Подолинського В.Письмак вважає [5], що накопичується
не перетворена в нову якість речовина, яка містить пасивну атомарну енергію
(негентропік), а сама енергія, що утримується в речовинах - енергоносіях (ентропіках),
що дозволяє здійснити це перетворення у виробництві (розплавити руду в домні,
ударити молотом по ковадлу, проїхати автомобілеві, та ін.), іде в простір, ентропує,
зникає безповоротно в космосі у величезних речовинних обсягах і не відновлюється. У
зв'язку з цим маса Землі зменшується. Сукупний обсяг використовуваної (корисної)
маси речовини, що залишається в розпорядженні людини у виді продуктів
довгострокового користування, завжди менше, ніж добутий нею із природи обсяг
речовини.
Слідуючи вже більш ніж 20 років індикаторам сталого розвитку, в основу яких
покладений ВВП і ІЛР людство нічого не досягло. Глобальна екологічна проблема
продовжує загострюватися, що є, напевне найбільшим розчаруванням щодо концепції
сталого розвитку. Стає очевидним, що для успішнішого просування до сталого
розвитку необхідне нове бачення [12], як механізмів загострення глобальної
екологічної проблеми, так і варіантів її рішення, «закріплених» в якісно інших
індикаторах [10].
1. Для формалізації глобальної екологічної проблеми по окремих країнах світу
дуже важливим є закон зниження енергетичної ефективності природокористування,
сформульований ще в XIX ст. українським економістом С.А.Подолинським. Так,
сільське господарство розвиненого світу характеризується дуже високою
продуктивністю праці, але за родючістю ґрунту, віддачі продукції з 1 га Китай,
наприклад, набагато перевищує США. Власне, мова йде про свідоме зниження в
розвинених країнах біорізноманіття в агроекосистемах (за рахунок енергетичних
субсидій), що не сприяє сталому розвитку. Натомість, згідно авторської концепції,
питома вага населення, зайнятого в сільському господарстві має бути не менше 35-40%
[11]. При цьому обов'язковою є умова участі цього населення безпосередньо в
сільськогосподарській діяльності, «замкнутій» на дану територію відповідними
потоками речовини і енергії. Тобто, мова йде про встановлення обов'язкових квот на
долю у ВВП натурального господарства.
2. Необхідно також ввести індикатор, який би враховував глибину впливу
розвинених країн на екосистеми інших територій («пастки для простору» [14]). Це
можуть бути показники абсолютного і відносного споживання біомаси у вуглецевому
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еквіваленті (територія своєї країни плюс територія інших країн, з яких надходить
біомаса). Такі показники мають бути прирівняні до головних констант біосфери [15].
3. Наближенню сучасної просторової організації людського суспільства до
стану сталого розвитку сприятиме додержання наступних вимог:
- обмеження частки поверхні земної кулі, зайнятої територіями міських
поселений, менше 1% (що було на початку індустріальної епохи);
- обмеження розширення полів впливу великих міст на найближче оточення
більш ніж на середню відстань по векторах до сусідніх міст однакового рангу [8];
- обмеження густоти шляхів сполучення з твердим покриттям на одиницю
площі, згідно крісталлерівської моделі «k=4» [8];
- неможливість збільшення більше ніж на 15% частки фуражної ріллі [1].
З урахуванням наведених індикаторів автором розроблена модель соціоприродної взаємодії, в якій головний напрям такої взаємодії докорінно змінюється з
антропоцентричного на адаптований а «сталість» розвитку безпосередньо залежить від
підтримки механізмів самовідтворення природних екосистем [11].
Звертаючись знову до наукової спадщини вітчизняних учених, згадаємо
Миколу Руденка – поборника української незалежності, мислителя і філософа [4].
Головна суть ідей, висловлених в його роботах: справжній прибуток може давати лише
землеробство. Щоб земля не виснажувалася, а селянин не біднів, одержані п‘ять
умовних одиниць продукції слід розділяти таким чином: 2 одиниці (солома) – для
худоби і землі, інші три (зерно) – селянину, промисловості та державі. Звертають на
себе увагу і деякі інші тези, висловлені Миколою Руденком:
 Правильне землеробство є найліпшим видом корисної праці.
 Безглуздо створювати цінності з речовини неживої (наприклад, будівлі),
знищуючи речовину живу (органіку).
 Природа не має звички змінювати свої закони.
 Спочатку слід розвивати хліборобство, потім – промисловість, але не навпаки.
 Природа не винна в тому, що ми загубили від неї ключі.
 Генератор – хліборобство, промисловість – трансформатор економіки.
 Чим активніше розвивається суспільство, тим швидше воно приходить до
виснаження землі.
 Спочатку слід нагодувати землю, а потім вона нагодує суспільство.
 У майбутньому фізична праця стане винагородою, як зараз – путівка до
санаторію.
 Якщо земля не відроджується, значить – помирає.
 Все живе на земній кулі продовжує існувати коштом поїдання живого.
 Худоби мало тому, що падає врожайність, а врожайність падає тому, що мало
худоби.
 Мета орендаря – не вкласти капітал у землю, а видобути його з землі.
 Девіз фермерства: «Руки, Розум, Серце».
 Гроші не можуть бути еталоном вартості – потрібен універсальний товар.
Найкраще – пшениця.
 Багатство приходить тільки через інформацію.
З наведених думок бачимо, що бути аграрною країною для України –
абсолютно не соромно (як це іноді хочуть представити деякі популісти), а дуже і дуже
почесно. Напевне, це твердження є найбільшою надією, яку ще можна якось пов‘язати з
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концепцією сталого розвитку. І, найскоріше, сталий розвиток (категорія, близька за
змістом до гомеостазу) найвірогідніше треба асоціювати саме з сільським
господарством [7].
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Апроксимація водного законодавства України до екологічного права ЄС є
важливою складовою процесу наближення законодавства України взагалі і її
екологічного законодавства, зокрема, до acquis communautaire. У роботі розглядається
один з центральних напрямків адаптації, який стосується складної та багатоаспектної
проблеми якості вод. При цьому можливості та шляхи вирішення задачі наближення
системи показників, критеріїв та методів регулювання якості поверхневих вод до вимог
законодавства ЄС про довкілля визначаються з позиції екологічної безпеки, з точки
зору додержання існуючих правових норм в їх сукупності, тобто з середини (з позиції
існуючого водокористування, водного інжинірингу та проектування технічних засобів,
діяльності інспекторських органів, експертизи тощо). Визнається також неможливість
одноразової законодавчої перебудови складного багатозв‘язного комплексу водних
відносин, необхідність уникнення руйнівних дій та перепон у водогосподарській
діяльності в період економічної кризи та системної перебудови економіки України.
Вимоги європейського водного законодавства, які викладено, головним чином,
у Водній рамковій директиві (ВРД), мають знайти відображення у нормах щодо
визначення та регулювання якості поверхневих вод Водного кодексу України (ВКУ) та
низки підзаконних актів. Тематика апроксимації вимог ВКУ до ВРД у частині якості
вод ще не набула належного змістовного відображення у сучасних дослідженнях через
наукову новизну та нечіткий поділ сфер відповідальності щодо водогосподарської та
водоохоронної діяльності між центральними органами державного управління. Дана
робота ґрунтується на результатах НДР, виконаної в УКРНДІЕП першим автором.
1. Аналітичне порівняння ВКУ з ВРД дозволяє побачити принципові
відмінності між цими двома актами. Може навіть скластися враження, що вони
стосуються зовсім різних предметів. У ВКУ йдеться, головним чином, про водні
об‘єкти, систему водокористування, організацію та керівництво цією діяльністю, тоді
як ВРД майже цілком спрямована на забезпечення якості вод. Кардинальні відмінності
виявляються вже на рівні базових юридичних визначень: «якість вод» та
«забруднення». Така глибока розбіжність ускладнює, а у деяких аспектах й
унеможливлює апроксимацію ВКУ до ВРД. На думку авторів, головним завданням
апроксимації має бути створення у водному законодавстві України еколого-правового
інституту якості вод та її регулювання (ЕПІЯВР), центральне ядро якого
утворюють визначення, критерії оцінки фізико-хімічного стану та екологічні стандарти
якості вод, вимоги до впливу на неї. Такий шлях вимагає чіткого розмежування
водогосподарського правового інституту з ЕПІЯВР.
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До першочергових задач апроксимації належать: 1) порівняння базових понять
ЕПІЯВР у ВРД та ВКУ; 2) виявлення джерел правових вимог до якості вод та її
регулювання в екологічному законодавстві ЄС; 3) виявлення джерел міжгалузевого
ЕПІЯВР в українському законодавстві; 4) аналізування перших спроб апроксимації.
Внаслідок першого кроку апроксимації, здійсненого у 2016–2017 роках, текст ВКУ
зазнав певних змін. Тому для підкреслення різниці застосовуються позначення: ВКУ2015 для тексту без змін, ВКУ-2017 для зміненого тексту.
2. При вирішенні першої задачі виявилися наступні проблеми та
невідповідності ВКУ-2017. Відсутність офіційного перекладу ВРД, який би визначив
об‘єктну мету апроксимації та унеможливив різночитання. Значні розбіжності в
юридичних визначеннях гідрологічних термінів у ВКУ-2017 та у ВРД (поняття «водний
об‘єкт», «масив поверхневих вод»), що спричиняють їх відмінність у правовому
регулюванні та свідчать про принципову помилку ВКУ-2017, яка вимагає
якнайскорішого виправлення. Розбіжність у визначенні головного поняття ЕПІЯВР
«якість води», яке у ВКУ означає цінність води для певного водокористувача, тобто її
економічне значення, тоді як у ВРД взагалі відсутнє юридичне поняття якості води, а
використовуються її первинні характеристики: екологічний та хімічний стан (у ВРД
застосовано термін «status»). Істотна різниця між поняттями «забруднення вод» у ВКУ2015 та у ст. 2 ВРД: у визначенні ВКУ забруднююча речовина (ЗР) це та, що
«привноситься» у воду, тоді як у визначенні ВРД «речовина-забруднювач» є такою, що
створює можливість небезпеки. Відмінність базового визначення «екологічний стан» у
ст. 2 ВРД від подібного такому у ст. 1 ВКУ та помилковість останнього визначення.
3. Аналітичний розгляд екологічного законодавства ЄС при вирішенні другої
задачі свідчить про наявність: 1) комплексних двобічних зв‘язків ВРД із
загальноекологічними актами та документами; 2) розвиненого внутрішнього
секторального законодавства. Загальна структура зв‘язків між джерелами наведена на
рис. 1. Найважливішими з них слід вважати зв‘язки ВРД з IPPCD, IED, EQS, DSD.
Всередині секторального (водного) законодавства ЄС до зазначеного інституту, у свою
чергу, належать щонайменше три сукупності джерел (усього 8), якими регулюється:
цільові вимоги до якості води для різних видів її використання; окремі види скидів
(емісій) забруднюючих речовин (ЗР); методи вимірювання та відбирання проб. Така
складна структура джерельної бази, кожний акт з якої містить значну кількість
норм щодо якості води та її регулювання, вимагає адекватного відображення у
водному законодавстві України. Цілком очевидно, що ані ВКУ-2015, ані ВКУ-2017 та
пов‘язані з ними підзаконні акти не відповідають таким вимогам. Тому здійснення
наближення вимагатиме багато часу та зусиль у законо- та нормотворчій діяльності.
4. При вирішенні третьої задачі виявлено, що у ставленні до країн не членів ЄС
зі Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії (СЄКЦА) експертами ЄС пропонується
значно «пом‘якшене» визначення якості поверхневих вод (у порівнянні з існуючими
наразі в СЄКЦА нормативами ГДК). Такий підхід грунтується на визнанні принципової
відмінності між цілями якості води та стандартами якості води (як регулюючими
нормативами для класифікації стану води). Експерти вважають, що у СЄКЦА зазначені
поняття змістовно ототожнюються, тоді як в ЄС вони мають істотно різне розуміння.
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Використання європейського підходу вимагає кардинальної зміни української
парадигми водоохоронної політики, яка наразі не відбулася і не відображена у ВКУ.

Рис. 1. Загальна структура джерел ЕПІЯВР ЄС
(використано загальновизнані абревіатури джерел ЄС)

Головним напрямком діяльності щодо поліпшення якості поверхневих вод в
Україні вважається регулювання скидання ЗР. Найбільш розвиненою гілкою
українського ЕПІЯВР в частині регулювання якості поверхневих вод є нормативне
регулювання надходження ЗР у водні об‘єкти внаслідок водокористування (зі
зворотною водою). Саме на таке регулювання спрямовано 5 головних підзаконних
нормативно-правових актів у галузі охорони вод, найважливішими з яких є «Правила
охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» (Правила), «Порядок
розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання
забруднюючих речовин» (Порядок) та «Перелік забруднюючих речовин, скидання яких
нормується» (Перелік). Правила в частині якості вод та її регулювання грунтуються на
декількох принципах, головні з яких мають сумнівну або помилкову відповідність
вищим документам законодавства та є хибними з інженерно-екологічної точки зору.
Зокрема, стосовно регулювання скидання зворотних вод Правила (п. 18) викривляють
цільові законодавчі вимоги ст. 38 ВКУ і незаконно їх змінюють. Саме через це можна
стверджувати, що усі нормативи ГДС, встановлені з середини 1995 р., є незаконно
визначеними. За принципами законотворчості вимоги Правил мають включатися у
ВКУ як складові ЕПІЯВР, а самі Правила як окремий акт стають непотрібними.
Порядок, як і Правила, спирається на принципи, найважливіший з яких не
відповідає ВРД. Найбільші розбіжності із законодавством ЄС викликає юридичне
визначення ГДС, наведене у ст. 1 ВКУ і дубльоване у п. 2 Порядку. З нього випливає,
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що норматив ГДС характеризує здатність водного об‘єкта прийняти ЗР у зворотній воді
без перевищення нормативів їх вмісту у контрольному створі. Такий підхід суперечить
законодавству ЄС: у п. 11 преамбули до ВРД зазначено «… екологічна політика ЄС …
має засновуватися на принципах попередження та вжиття запобіжних заходів,
виправлення ситуації, що призводить до екологічних збитків, у першу чергу у джерелі
її виникнення, …». На шляху реалізації наведеного принципу у ст. 2(40)(2) ВРД
визначено «Граничні значення виділення для речовин звичайно застосовуються у точці,
де виділення виходять з установки, причому, під час їх дослідження, розрідження
[тобто розбавлення] не береться до уваги».
Значний, а іноді й визначальний, незаконний і недопустимий вплив на засоби
та інструменти регулювання якості вод чиниться з боку суто технічного та дуже
застарілого документа «Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично
допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами» (Інструкція).
У цьому джерелі невідповідності навіть ВКУ починаються з базових визначень.
Найбільш принциповим недоліком Інструкції слід визнати вимогу «урахування
оптимального розподілу асимілюючої спроможності», яка реалізується через хибний
для умов ринкової економіки «басейновий розрахунок» ГДС. Такий вид розрахунків
ГДС є особливо шкідливим для сучасної моделі державного економічного устрою
України, для здійснення конкурентного господарювання та еколого-економічної
діяльності. «Басейновий принцип розрахунку ГДС» консервує у сфері
водокористування принцип колишньої соціалістичної економіки: централізоване
командно-адміністративне господарювання. У п. 2.14 Інструкції зазначається цільове
спрямування басейнового принципу розрахунку, який «…забезпечує мінімізацію
сумарних витрат на досягнення ГДС». Отже, так званий «басейновий розрахунок
ГДС» спрямовано на реалізацію одного з головних принципів соціалістичної
економіки, за яким витрати на охорону довкілля централізовано розподілялися
державою, яка фінансувала відповідні заходи.
5. Перші кроки з наближення українського водного законодавства до
екологічного законодавства ЄС здійснювалися у 2016-2017 роках. Зміни у ст. 211, 35–
38 ВКУ безпосередньо стосуються ЕПІЯВР. Але центральні визначення ВРД щодо
якості вод та її регулювання: «небезпечні речовини», «пріоритетні речовини»,
«екологічний стандарт якості», «комбінований підхід» та «водні послуги» залишилися
відсутніми. З них ключовим для ЕПІЯВР є «екологічний стандарт якості» (ЕСЯ). Для
цього терміну у ст. 37 ВКУ наведено формальний відповідник «екологічний норматив
якості води масивів поверхневих … вод» (ЕНЯ). Такий ЕНЯ слід розуміти як
алгоритмізоване логіко-математичне однозначне перетворення (відображення)
множини ЗР та показників якості води на градуальне або категорійне значення якості.
Але аналіз свідчить, що ЕСЯ та ЕНЯ не збігаються ані за призначенням, ані за формою
та способом виразу.
Головний висновок полягає у необхідності екологізації українського водного
законодавства шляхом запровадження системно організованого ЕПІЯВР, який
відповідає законодавству про охорону довкілля ЄС. З виконаного розгляду випливає,
що перші кроки української апроксимації можна визначити як невдалі в частині
головного предмету ВРД: якості води.
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Вступ. В Україні екологічне становище у більшості гірничовидобувних
регіонів є критичним, а закриття нерентабельних гірничодобувних підприємств, шахт і
розрізів створює екологічні проблеми, пов'язані з істотними змінами геологічного та
гідрогеологічного середовища.
Метою роботи є оцінювання еколого-гідрологічних проблем Роздільського
державного гірничо-хімічного підприємства (ДГХП) ―Сірка‖.
Виклад матеріалу. У попередні роки основною діяльністю Роздільського
ДГХП ―Сірка‖ було виконання природоохоронних робіт згідно проекту: ―Ліквідація
сірчаних кар'єрів та відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності
Роздільського ДГХП ―Сірка‖‖, розробленого ВАТ ―Гірхімпром‖. Проект у 2003 році
пройшов комплексну експертизу Укрінвестекспертизи, отримав зведений комплексний
висновок №67 від 08.07.03 р., затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів
України №622 від 15.10.2003 р., строк виконання робіт – до 2015 року.
Впродовж 2014-2015 рр. запроектовано рекультивацію порушених гірничими
роботами земель на площі 46,40 га в зоні діяльності Роздільського ДГХП ―Сірка‖, але
її не виконано.
До 2021 року законсервовано порушені землі цього підприємства, зайняті під
кар'єрним полем, зовнішніми відвалами розкривних порід та хвостосховищами,
ставками відстійниками, загальною площею 1640,1 га. Впродовж періоду консервації
земель (2011-2021 рр.) поставлено завдання виконати повний комплекс робіт проекту з
підтримки екологічної рівноваги, рекультивацію цих земель та передачу їх місцевим
радам для використання за призначенням.
Згідно Звіту з НДР ―Проведення спеціального моніторингу в зоні впливу
гірничо-хімічних підприємств Львівщини‖ за угодою 11/17 етап 1 ―Інвентаризація
промислових відходів по об‘єму та хімічному складу на території Роздільського ДГХП
―Сірка‖‖, виконаного ТОВ ―Інститут ―Гірхімпром‖‖ у липні 2017 р., тут накопичено:
– комової сірки – 700 м3;
– хвостів флотації – 85 млн. т;
– осадів оборотних вод – 1,29 млн. м3;
– фосфогіпсу – 3 млн. т;
– гудронів, завезених з Угорщини – 17 тис. т;
– твердих побутових відходів – 560 тис. м3.
Роздільське ДГХП розташовано в басейні Дністра. На балансі цього
підприємства знаходяться накопичувачі технологічних вод – техногенні озера Глибоке,
Середнє, Кисле, Чисте. Отримано результати гідрохімічних досліджень за 2017 р. на
озерах Глибоке, Середнє, Чисте та Кисле (поверхня), а також каналу озеро ГлибокеДністер, які показано в таблиці.
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Таблиця
Результати гідрохімічних досліджень за 2017 р.
Фактичні концентрації, мг/дм3
Озеро
Озеро
Озеро Кисле Озеро
Канал озеро
Середнє Чисте
Глибоке
Глибоке-Дністер
Водневий
показник
Сульфати
Хлориди
Мінералізація
Азот
амонійний
Нітрат-іони
Фосфати

7,65

7,65

5,25

7,3

6,05

1755,8
241,4
3019.5
5,2

1044,2
63,2
1684,9
0,9

1200,8
113,8
2701,4
6,9

1628,6
122,4
2502,4
2,8

1665,3
–
2498,6
4,6

1,8
1,1

0,5
0

6,9
729,3

0,4
0

–
–

Як свідчать отримані дані, у поверхневому шарі вод всіх озер фіксується
перевищення нормативних показників за мінералізацією (ГДК – 1000 мг/м3) та
сульфатами (ГДК – 100 мг/м3), а в оз. Кислому та оз. Середньому – і за фосфатами
(ГДК – 0 мг/м3), в оз. Кислому pH становить 5,25 за норми від 6,5 – до 8,5.
У каналі озера Глибоке-Дністер виявлено перевищення ГДК за такими
показниками: рН становить 6,05 (ГДК – від 6,5-8,5), сульфати – 1665,3 мг/дм3 (ГДК –
100 мг/дм3), азот амонійний – 4,6 мг/дм3 (ГДК – 0,5 мг/дм3), мінералізація – 2498,6
мг/дм3 (ГДК – 1000 мг/дм3). Скид забруднених стічних вод у р. Дністер є порушенням
ст. 44, 70, 95 Водного Кодексу.
На жаль, еколого-гідрологічні дослідження не охоплюють контроль за вмістом
нафтопродуктів у озері Глибоке, на березі якого знаходиться склад модифікатора МГ,
виготовленого з нейтралізованих гудронних залишків та ангідриту малеїнової кислоти,
частково перемішаного з хвостами флотації сірчаних руд, і з якого підчас
спостереження виявлено три точки скиду забруднених вод у озеро Глибоке.
Основною причиною забруднення водних об‘єктів території підприємства та р.
Дністер є невиконання робіт проекту з підтримки екологічної рівноваги, моніторингу,
рекультивації земель території внаслідок недостатнього фінансування, призначеного
для виконання проектів. В зв‘язку з цим, джерела забруднення (фосфогіпс, гудрони,
комова сірка, хвости флотації, ТПВ) постійно впливають довкілля і з роками ситуація
залишається стало небезпечною.
Висновки. Отже, у поверхневому шарі вод всіх озер біля Роздільського ДГХП
―Сірка‖ зафіксовано перевищення нормативних показників за мінералізацією та
сульфатами, а в оз. Кислому – і за фосфатами. Факт скидання в р. Дністер забрудненої
води є порушенням Водного Кодексу України. Для вирішення еколого-гідрологічних
проблем необхідно виконувати регулярні моніторингові дослідження водних об‘єктів,
проводити рекультивацію земель території та відновити наукові дослідження з
розроблення технологій утилізації джерел забруднення.
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Консорційні екотони захисного типу (КЕЗТ) за своєю суттю є комплексними
системами, саме тому, для визначення взаємозв‘язків, визначальних для їх
функціонування в мезоекосистемі, необхідна багатофакторна модель. Оцінку реакції
КЕЗТ на умови середовища, що виникають в мезоекосистемі Дністровського
Передкарпаття, як правило, проводять шляхом екологічного моніторингу. Успіх цієї
роботи залежить від природо-кліматичних умов регіону, в якому проводиться такий
моніторинг. Відомий еколого-фізіолог Г. Вальтер [1] зауважує, що дослідження
об‘єктів довкілля в певних природно-кліматичних умовах пов‘язано з деякими
труднощами:

неможливістю використання чутливого лабораторного обладнання,
оскільки, постійно змінюються умови навколишнього природного середовища
та неоднорідністю процесів функціонування КЕЗТ, що не забезпечують
переваг особливо точних вимірювань;

необхідна велика кількість вимірювань та паралельні дослідження;

жоден дослід не можна відновити, оскільки початкові умови і
передісторія об‘єкта щоразу змінюються.
Однак, Вальтер вважає, що труднощі польових випробувань не диктують
необхідності повного переключення на роботу в лабораторних умовах. Реальна деревна
рослина знаходиться в середовищі, яке безперервно змінюється. Еколого-фізіологічні
дослідження розглядають рослини:

як єдиний організм, життєві функції якого тісно взаємозв‘язані;

дослідження проводяться за умов навколишнього природного
середовища, які постійно змінюються, саме тому можлива різка зміна одного
чи кількох факторів;

слід враховувати фактор конкуренції, який, як правило, свідчить про
непрямий характер прояву окремих екологічних факторів;

дослідження мають базуватися на вимогах переходу від аналізу до
синтезу, на необхідності зрозуміти те значення, яке має для існування деревної
рослини за природних умов взаємозв‘язок різних факторів.
При дослідженні еколого-фізіологічних характеристик КЕЗТ необхідно
вивчати зв'язок процесу росту рослин з великою кількістю факторів, тобто
досліджувати функцію багатьох змінних, вигляд якої невідомий [2]. Наявність великої
кількості змінних факторів обумовлює значні ускладнення їх аналізу навіть за умов
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автоматизації збору результатів вимірювання та їх опрацювання. Тому, при вирішенні
проблеми прогнозування якості функціонування КЕЗТ необхідно враховувати дві
проблеми: економічність експериментів і компактність подання результатів.
Розв‘язання цих проблем є реальним завдяки досягненню екологічних цілей, тобто
використанню при постановці дослідів таких схем, які забезпечують за обмеженої
кількості дослідів одержання статистично достовірних даних.
Фактори, які входять до складу функціонального середовища КЕЗТ у
мезоекосистемі Дністровського Передкарпаття, непостійні, що є наслідком специфіки
зв'язків живих організмів із середовищем.
Дія екологічних факторів на організм відбувається за двома схемами. Першу з
них характеризує принцип «все або нічого», який добре ілюструє явище хижацтва. За
другою схемою, яка стосується рослин, більшість факторів впливає на організми за
принципом градієнтів. Це означає, що певна напруженість діючого фактора зумовлює
відповідне йому посилення екологічної реакції організмів. Типовим прикладом дії
градієнтів середовища є характерна поясність рослинного покриву в умовах гірських
мегасхилів. Цей тип взаємодії організмів і середовища включає більшість екологічних
факторів – кліматичні, ґрунтові, гідрологічні, орографічні і т.д. [3].
При вивченні життєздатності КЕЗТ слід мати уяву про межі толерантності
деревних рослин за факторами, які вивчаються. Наприклад, за характером впливу на
термоопірність рослини толерантний діапазон поділяють на зони, при переході меж
яких міняється норма реакції рослини, відбуваються якісні зміни в метаболізмі рослин,
які проявляються у зміні термоопірності. Досить важливим є врахування лімітуючих
факторів, які є визначальними в реакції рослин.
Життєздатність рослин неперервно пов‘язана з комплексом біотичних і
абіотичних факторів [4, 5]. Кількість досліджуваних факторів є обмеженими з таких
міркувань [6, 7]:

по-перше, в мезоекосистемах реальна можливість управління
мінеральним живленням рослин, в деякій мірі – водним та температурним
режимом грунту є обмеженими;

по-друге, екологічні фактори – світло, температура, концентрація
вуглекислоти – практично некеровані.
Роль і значення некерованих факторів та їх співвідношень в життєдіяльності
деревних рослин можна вивчати статистичними методами [8].
Одним з найпростіших і практичних підходів оцінювання параметрів КЕЗТ в
мезоекосистемі Дністровського Передкарпаття з урахуванням аутекологічних
принципів є встановлення залежностей маси частин дерева від їх лінійних розмірів.
Оскільки, лінійні розміри визначити простіше, ніж масу чи якийсь інший параметр, то
часто використовують аллометричні залежності, які описуються рівняннями регресії.
Досить повні огляди літературних джерел з даної проблеми зроблені А.І. Уткіним [9] та
В.А. Усольцева [10, 11]. Дослідники використовують різні параметри і типи функцій,
проте, як стверджує Д.Г. Щепаченко [12], підхід до цієї проблеми мало змінився з 1944
року, коли J.I. Kittredge [13] вперше застосував аллометричну функцію для оцінки маси
листя, використовуючи рівняння:
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(1)
де
– маса фракції фітомаси;
– середній діаметр дерева на висоті 1,3 м; a, b –
коефіцієнти [12, ст. 95].
Огляд моделей із різними комбінаціями показників насаджень засвідчив, що за
нормальним розподілом найбільш значущими факторами, які впливають на значення
компонентів надземної фітомаси дерев, є діаметр, висота і повнота насадження. На
основі статистичного аналізу встановлено, що масив дослідниx даниx репрезентативно
відображає насадження за віковою ознакою та основними таксаційними показниками
(вік, середній діаметр, середня висота, відносна повнота).
Одже, розроблення надійних методів прогнозування росту діаметра та висоти
вирішує проблему прогнозування якості функціонування КЕЗТ у мезоекосистемах з
урахуванням аутекологічних принципів.
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Урбанізація – це історичний процес підвищення ролі міст в житті суспільства.
Це пов‘язано з концентрацією виробничої діяльності та розповсюдженням міського
образу життя. Саме місто можна розглядати як найбільш складну систему, в якій
утворюється багато прямих та зворотних зв‘язків, виникаючих в процесі
антропогенного впливу.
Розвиток міст, який є об‘єктивним та незворотнім наслідком науковотехнічного прогресу, приводить до глибоких змін міського природнього середовища.
Соціально-економічний стан в багатьох країнах привів до неможливості
управляти процесом урбанізації. Відсоток міського населення в окремих країнах
складає: Німеччина – 90, Швеція і Аргентина – 83, Уругвай – 82, Японія – 76, Австралія
– 75 [2, c. 64]. Над великою кількістю міст, де активно втілилась урбанізація, атмосфера
включає в 10 разів більше аерозолів та в 25 разів більше газу.
Останні тридцять років в багатьох країнах спостерігається тенденція
будівництва висотних будівель. Таке будівництво повинно відповідати вимогам:
1. Середовище проживання має бути комфортним. В приміщеннях треба
підтримувати необхідний температурно-вологістний режим, забезпечувати необхідний
рівень природнього освітлення, дотримуватися допустимого рівня шумів.
2. Безпека життєдіяльності повинна забезпечуватися рівнем проектування,
високими вимогами до несучих та огороджуючих конструкцій, системами
життєзабезпечення, системами спасіння та реагування в надзвичайних ситуаціях.
Важливим елементом містобудівельного розвитку, який забезпечує радикальні
зміни планувальної структури територій в цілях підвищення функціональної
комфортності їх використання та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності
населення є екологічна реконструкція міської забудови.
Стратегія розвитку міської забудови базується на гіпотезі комфортності
проживання за екологічними показниками. Це, з одного боку, умови, що підтримують
існування суспільства та підвищують якість життя міського населення, а з іншого – це
економічний інструмент, який збільшує привабливість території та спроможний при
вірному підході приносити доходи до міського бюджету.
Зважаючи на сучасні економічні умови, для адміністрації міста назріла гостра
необхідність стимулювати екологію міста, використовуючи при цьому в якості
можливого механізму екологічну реконструкцію міської забудови. В свою чергу задача
реконструкції передбачає функціональне зонування міської території згідно з
методологічними, теоретичними та практичними аспектами інвестиційної
привабливості цих територій для тих чи інших видів їх пріоритетного функціонального
використання. При цьому любий варіант первинного опанування чи реконструкції
міських територій повинен включати обов‘язків комплекс природоохоронних заходів.
На сучасному етапі суспільного розвитку особливу актуальність набуває еколого72

економічне обґрунтування вибору цільового призначення ділянки реконструкції.
На стадії розробки містобудівних рішень ділянки забудови, проектного
рішення, його комплексного благоустрою необхідно виявляти та закладати екологічно
та технічно безпечні рішення. Спираючись на заходи, які були прийняті міжнародною
спільнотою в межах охорони та оздоровлення оточуючого середовища передбачена
екологізація урбанізованого середовища та експлуатація територій на основі сталого
розвитку. Особливу роль в цьому процесі відіграє облік створення системи об‘єктів
екологічного захисту (екологічні парки, лікувальні ландшафти, екооздоровчі
комплекси, екологоінтелектуальні будинки, лікарні для природи, споруди екологічного
захисту та інші об‘єкти) [1, c. 103].
Втілення в життя таких рішень може проводитись в наступних напрямках:
1. Здійснення екологізації життєдіяльності. Цей напрямок може
реалізовуватись в наслідок виконання екологічних програм при підтримці уряду.
2. Реалізація програм екологічної реабілітації громадянських, військових
об‘єктів, урбанізованої інфраструктури та оздоровлення середовища на територіях
завдяки екореконструкції на основі сертифікованого екологічного менеджменту з
залученням позабюджетних коштів.
3. Спорудження та тиражування еколого-оздоровчих об‘єктів та систем
екобудівництва на територіях в міському, виробничому та поселенському середовищі,
природних та природно-антропометричних комплексів на принципах сталого розвитку.
Цей напрямок може реалізуватися в різних формах при пріоритетності ефективного
інвестування.
Для здійснення цієї актуальної проблеми мають бути об‘єднані досягнення в
сфері освіти з науковим та виробничим потенціалом. Це має бути освітній, науковотехнологічний та проектно-виробничий екологічний комплекс, в якому дизайнери
займуть своє окреме місце. Дизайнер фактично є посередником між людиною і
предметом, людиною і середовищем, людиною і машиною, людиною і людиною,
людиною і суспільством.
Гострота екологічної ситуації призвела до розуміння необхідності формування
екологічної свідомості. Стоїть питання про поєднання економіки та екології.
Сфера екологічного дизайну та його система проектування мають базуватися
на результатах екологічних, соціальних, економічних та гуманістичних дослідженнях.
Вивчення основ екологічного дизайну дасть можливість використовувати його закони в
системі проектування середовищного дизайну та його наповнення.
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На сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні необхідно
сконцентрувати зусилля науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів,
зокрема і профільних, на розробку інтегрованих робочих навчальних програм з різних
дисциплін. Мається на увазі, що при викладанні пакету безпекових дисциплін, куди
входять такі предмети, як безпека життєдіяльності, основи охорони праці, охорона
праці в галузі та цивільний захист недостатньо обмежуватися тільки переглядом
робочих програм по вказаним дисциплінам. Такий перегляд необхідно орієнтувати на
недопустимість дублювання окремих навчальних елементів в робочих програмах по
вказаним дисциплінам.
При цьому, необхідно також звернути увагу на той рівень знань, яким володіє
певний контингент, що навчається за конкретною спеціалізацією. Цього легко можна
досягнути тільки у випадку проведення лекційних, практичних чи лабораторних занять
одним і тим же викладачем, який досконало володіє вказаними предметами.
Ще у давні часи грецькі філософи твердили – ―Для того, щоб правильно діяти –
необхідно знати, а для того щоб знати – навчатися‖. Особливої ваги цей вираз набуває у
сфері безпеки. Об‘єктивні причини переважної більшості нещасних випадків та аварій
лежать у двох площинах:
- працівник не знає чи погано володіє знаннями у безпековій сфері,
- працівник знає, однак з тих чи інших причин не виконує відповідних вимог.
В рамках Міністерства освіти та науки України ще донедавна діяв наказ, який
передбачав вивчення згаданих предметів, чітко регламентованих по семестрам, курсам,
як для бакалаврів, так і для магістрів, а також їхню послідовність.
Тільки в такому випадку підготовлений спеціаліст зможе дуже швидко
адаптуватися на конкретному виробництві. Цю тенденцію можна посилити,
перейшовши до розробки відповідного розділу з охорони праці дипломного проекту чи
магістерської роботи, який потрібно розглядати під назвою ―Охорона праці та безпека в
аварійних ситуаціях‖. Також до проведення занять з окремих тем слід залучати
керівників служб охорони праці та членів об‘єктових комісій з питань надзвичайних
ситуацій, що дозволить зближення навчального матеріалу з майбутньою професійною
діяльністю студентів.
Адміністрація об‘єкту господарської діяльності, приймаючи на роботу такого
спеціаліста, який готовий з перших кроків трудової діяльності до виконання роботи не
тільки по профільній спеціальності чи спеціалізації, а також досить швидко (мобільно)
адаптуватися до робіт пов‘язаних із безпековими проблемами підприємства (зокрема
брати участь у підготовці пакету документів по експлуатації об‘єктів підвищеної
небезпеки, регламентів на різноманітні технологічні процеси при переоснащенні
виробничих дільниць, у підготовці та погодженню плану ліквідації та локалізації
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аварійних ситуацій, зможе сприяти швидкому залученню молодих спеціалістів до
виконання ними кваліфікованих робіт. Такі роботи не потребують окремого
ліцензування, власник може розробляти такі важливий документи для себе силами
своїх спеціалістів, а значить зможе на цьому зекономити досить суттєву суму коштів.
Таким чином, конкурентоспроможність молодих фахівців та спеціалістів
можна підвищити тільки поєднуючи спеціальну та фахову підготовку з усіх названих
безпекових дисциплін. Це стає особливо важливим для деяких спеціальностей
нафтогазової галузі, пов‘язаних із експлуатацією об‘єктів підвищеної небезпеки.
Процеси буріння газових і нафтових свердловин, видобуток нафти і газу, не тільки на
суші, а включаючи і морський шельф, транспортування енергоносіїв та їх зберігання є
досить небезпечними. А аварійні ситуації можуть супроводжуватися суттєвим впливом
на довкілля, відчутними матеріальними збитками та загрожують здоров‘ю і життю як
оперативного персоналу, так і населенню прилеглих територій, набираючи загальних
ознак надзвичайної ситуації.
Надзвичайні ситуації об‘єктового та місцевого рівня на бурових площадках,
газонафтопромислах, компресорних та нафтоперекачувальних станціях, лінійних
частинах
магістральних
нафтогазопродуктопроводах,
можна
оперативно
спрогнозувати, попередити, а в разі настання, в короткі терміни ліквідувати і
мінімізувати наслідки від них лише при наявності погодженого плану ліквідації та
локалізації аварійних ситуацій (ПЛАС), підготовки аварійних бригад, що регулярно
проходять навчання по передбаченим в такому документі аварійним сценаріям.
На кафедрі безпеки життєдіяльності Івано-Франківського національного
технічного університе5ту нафти і газу розроблені та читаються лекції по безпековим
дисциплінам з використанням мультимедійних технологій та презентацій, підготовлені
та видані за рекомендацією Вченої Ради університету навчальні посібники ―Безпека
життєдіяльності‖, ―Охорона праці‖, ―Охорона праці в нафтогазовій галузі‖, ―Цивільний
захист та техногенна безпека нафтогазових об‘єктів‖, деякі з них мають гриф МОНу
України.
На сьогоднішній день у зв‘язку із переходом на дворівневу освіту (бакалавр,
магістр) випускаючі кафедри почали скорочувати не тільки об‘єм((кількість кредитів)
та послідовність викладання вказаних безпекових дисциплін, а приступають до
об‘єднання вказаних компонентів безпекових дисциплін у довільній комбінації.
В зв‘язку з тим, що на теперішній момент в рамках вищої школи пройшло
скорочення спеціальностей, вказані безпекові дисципліни об‘єднані у пакет ―Цивільна
безпека‖, кафедра підготувала пакет документів для відновлення випуску спеціалістів
за таким напрямком та спеціалізацією ―Охорона праці в нафтогазовій галузі‖.
За доступною інформацією у споріднених до нашого університету ВНЗ країн
Європейського Союзу, зокрема у Краківській гірничо-металургійній академії ім.
Сташіца, читають аналогічні нашим дисципліни (BHP w Inzynierii Naftowej і
Gazowniczej).
Резюмуючи вище описані міркування можна зробити ряд висновків. По-перше
якісна професійна підготовка майбутніх фахівців є актуально проблемою сучасної
педагогіки. По-друге навчання охорони праці є надзвичайно важливим компонентом
професійного становлення майбутнього фахівця в нафтогазовій галузі.
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О. Нагурський, В. Васійчук, С. Качан, Н. Нагурський (Львів, УКРАЇНА)
ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАДІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
СИНТЕТИЧНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська
політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: oleg.a.nahursky@lpnu.ua

Зазвичай послідовними етапами життя кожного виробу як технічної
системи є: наукове відкриття у даній сфері - визначення можливості створення
виробу – технічне втілення задуму шляхом розробки видів виробів – освоєння їх
у виробництві – виготовлення в промислових умовах – споживання (експлуатація) –
утилізація. Ці етапи повторюються в житті кожного виду продукції. Оскільки, різні
повторення, що піддаються визначенню, означають терміном «цикл», то для
характеристики стадій, що послідовно повторюються, й етапів у житті виробів
використовують термін «життєвий цикл продукції».
Визначення життєвого циклу продукції і типовий зміст робіт на його стадіях
встановлюють державні стандарти відповідно до яких весь життєвий цикл продукції
поділяють на такі стадії:
1.
Наукове дослідження і проектування;
2.
Виготовлення продукції;
3.
Обіг продукції;
4.
Споживання (експлуатація)
5.
Утилізація продукції.
Дані етапи у повній мірі можливо застосувати до характеристики життєвого
циклу мінеральних добрив. Для оцінювання негативного впливу мінеральних добрив на
довкілля із вказаних вище 5-ти стадій їх життєвого циклу визначимо, такі, де
негативний вплив є очевидним.
Перша стадія – наукове дослідження і проектування стосовно основних типів
синтетичних мінеральних добрив безпосередньо негативного впливу на довкілля
практично не чинить, оскільки у значному своєму обсязі є процесом завершеним.
Заходи, які проводяться із вдосконалення існуючих та створення нових мінеральних
добрив, чинять незначний вплив на довкілля, у порівнянні із тим об‘ємом мінеральних
добрив, які у даний час випускає хімічна промисловість. 2-а, 3-я та 4-а стадії пов‘язані
із великим антропогенним тиском на довкілля.
Виготовлення основних типів синтетичних мінеральних добрив мають свої
характерні особливості. Однак спільним є значні витрати енергії та води.
Основою системи технології виробництва аміачної селітри є нейтралізація
азотної кислоти газоподібним аміаком з наступним упарюванням отриманого розчину
та грануляцією нітрату амонію. Хлорид калію отримують із сильвініту флотаційним та
галургічним методом. Галургічний метод отримання засновано на різній розчинності
хлоридів калію та натрію за зміни температури. Флотаційний метод засновано на
флотаційному розділенні водорозчинних мінералів калійної руди в середовищі
насиченого сольового розчину. Технологічні процеси отримання фосфорних добрив
пов‘язані з процесами виробництва фосфорної кислоти та використовують природну
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фосфатну сировину. Застосування перелічених технологій призводить до значного
антропогенного тиску на довкілля виробництва синтетичних мінеральних добрив.
Під обігом продукції у випадку синтетичних мінеральних добрив розуміємо їх
транспортування і зберігання. Зберігання пестицидів, добрив і регуляторів росту
рослин є невід‘ємною складовою процесу їх використання. Так, за умов неправильного
зберігання 100 т аміачної селітри збитки становитимуть 100 – 120 тис. грн на рік., а три
місяці неправильного зберігання суперфосфату втрачається 70 % фосфору щодо його
початкової кількості.
У процесі застосування екологічні проблеми пов‘язані із непродуктивними
втратами добрив. Так, в середньому для усіх сільськогосподарських культур коефіцієнт
використання добрив становить: азотних – 50-60%, фосфорних 10-25%, калійних – 5060%. Відповідно, кількість невикористаних рослинами добрив, які у виді забрудників
потрапляють у довкілля, складає щонайменше: азотних 120 тис. т, фосфорних – 135
тис. т, калійних – 7 тис. т.
Мінеральні добрива під час застосування не залишаються у первісному стані
чи у якості відходів, тому стадія утилізації для них не застосовуємо.
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. Методами підвищення коефіцієнту використання
добрив є удосконалення технології їх застосування та фізико-хімічних властивостей.
Покращення цих показників лише на 1% дасть змогу запобігти втратам аміачної
селітри до 3 тис. т/рік, карбаміду – 2,4 тис.т/рік, хлориду калію – 0,15 тис.т/рік, та
заощадити основних сировинних ресурсів (табл.1).
Таблиця 1
Заощадження основних сировинних ресурсів за умови зменшення використання
синтетичних мінеральних добрив на 1%
Аміачна
селітра
(NH4NO3)

Карбамід

Хлорид калію
(КСl)

300 000

240 000

15 000

3 000

2 400

150

642

1 382

–

–

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

–

Загальний обсяг виробництва, т/рік
Зменшення виробництва добрив, т/рік
Аміак, т
Діоксид вуглецю, т
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ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПИТАНЬ З ПРОФІЛАКТИКИ
ПСИХОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ТРАВМАТИЧНИХ ПОДІЙ
Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська
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Реалії сьогодення значно впливають на стан фізіологічного та психічного
здоров‘я громадян України. Проведення на території України антитерористичної
операції, яка фактично є справжньою війною, створює ситуацію, коли населення
перебуває під постійним психологічним тиском з відчуттями тривоги, непевності,
нервової напруги. Складні життєві обставини заставили значну кількість населення
покинути свої домівки, змінити місце роботи та звичне коло спілкування. Травматичні
події, що виходять за межі уявлення і досвіду людини, трагічна загибель значної
кількості людей залишають невитравні тяжкі спогади і здатні викликати гострі
стресові ситуації, небезпечні для життя. Окрім того, різні екстремальні ситуації,
стихійні лиха, аварії, катастрофи мають також надзвичайно травмуючий ефект. Це
змушує нас уже сьогодні замислитися над вирішенням проблем посттравматичних
розладів.
Психологічний захист населення є складовою частиною цивільного захисту
України. Відповідно до Кодексу цивільного захисту забезпечення психологічного
захисту населення покладається на діяльність психологів Державної служби України з
надзвичайних ситуацій (ДСНС). В нормативно-правових документах зазначені
сукупність заходів психологічного захисту населення, спрямованих на зменшення та
нейтралізацію негативних психічних станів і реакцій серед населення у разі загрози та
при виникненні надзвичайних ситуацій. Право на отримання психологічної допомоги
мають постраждалі та особи, які залучені до виконання аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт.
Аналіз існуючих проблем у сфері цивільного захисту свідчить, що для
виконання покладених на органи та підрозділи ДСНС професійних завдань щодо
надання психологічного захисту рятувальникам та підтримання постраждалого
населення, стабілізації їх психічного стану, наявна система потребує вдосконалення.
Надзвичайно складні умови професійної діяльності підрозділів ДСНС
обумовлюють необхідність формування морально-професійних та психологічних
якостей особового складу, що мають бути направлені на формування емоційновольової стійкості у вирішенні основних завдань в екстремальних умовах; умінь
спілкування з особами, які опинилися в умовах надзвичайної ситуації і знаходяться в
стані психоемоційного напруження; бути у постійній готовності до виконання
неочікуваних завдань.
Соціально-політичні зміни ставлять нові запити перед
основними
виконавцями надання психологічної допомоги та первинної психологічної реабілітації
в умовах НС. Досвід надання психологічної допомоги учасникам АТО наразі
наробляється.
Ситуація, що склалася в Україні за останні роки, вимагає нових підходів і у
викладанні комплексу безпекових дисциплін у вищих навчальних закладах – «Охорона
праці та безпека життєдіяльності», «Цивільний захист». Вивченню проблем
78

психологічного захисту та профілактики травмування з психологічних причин у вищій
школі приділяється недостатня увага. Під час вивчення безпекових дисциплін в значній
мірі зосереджена увага на різновидах та класифікації шкідливих та небезпечних
чинників техногенних та природних загроз. А питання психології безпеки особистості в
виробничому та побутовому середовищі розкриваються недостатньо.
Аналіз останніх наукових досліджень цієї проблеми свідчить про те, що в
Україні виникають різні дискусії щодо правильності і змісту викладання дисциплін, які
стосуються життя та безпеки людства уже протягом десятки років. Про це свідчать
багаточисленні публікації на сторінках фахових видань. Можна погодитись, що за
відповідно довгий час накопичено певний досвід викладання дисциплін циклу безпеки,
але життя доводить неефективність нинішньої системи підготовки з безпеки
життєдіяльності, цивільного захисту ще на етапі навчання. Сьогодні, у нелегкі часи для
України, цінність мають не загальні теоретичні знання, а ефективне застосування в
майбутньому
умінь, навичок і досвіду практичної діяльності, для досягнення
професійно- та соціально вагомих компетенцій.
У зв‘язку з цим, питання цивільного захисту має вдосконалюватися і доцільно
було б до дисципліни професійної та цивільної безпеки ввести спеціальний розділ з
першої психологічної допомоги: психологічні прояви надзвичайних ситуацій на
людину, поведінка людей в екстремальних ситуаціях, правила надання екстреної
допсихологічної допомоги, психологія стресу, тощо. Поінформованість в межах
освітніх програм про психологічні наслідки травматичних подій дає можливість
усвідомлення певних реакцій психіки на надзвичайні події, в яких опиняється
потерпілий, вміння знайти шляхи подолання посттравматичних стресових станів. Це
сприятиме зменшенню нервово-психічного напруження, проявів негативних
психоемоційних станів і запобігатиме виникненню соціального напруження в
суспільстві. Вивчення питань першої психологічної допомоги, психологічної
профілактики також сприятимуть зменшенню смертельного травматизму з
психологічних причин.
Перша психологічна допомога (ППД) охоплює комплекс заходів
загальнолюдської підтримки та практичної допомоги постраждалим. Вона складається
з соціальної, емоційної та практичної допомоги: ненав‘язливе надання практичної
допомоги, підтримки, вміння вислухати, втішити та заспокоїти, оцінка потреб та
проблем, захист від подальшої шкоди, надання допомоги в забезпеченні їжі, води,
інформації, надання допомоги в встановленні зв‘язку з іншими людьми, відповідними
службами та структурами соціальної підтримки. Першу психологічну допомогу може
надавати не лише професійний психолог, але й людина, яка знає правила та принципи
надання ППД. Вміння психологічно підготовити себе до дій, пов‘язаних із ризиком і
небезпекою має особливе значення в умовах надзвичайної ситуації.
Події, які відбуваються в Україні, показали необхідність соціальнопсихологічного захисту і психологічної допомоги дітям, дорослим і цілим соціальним
групам. Обізнаність про вплив та наслідки психологічного стресу, травми, дає
можливість зрозуміти свій стан, стан потерпілого, подолати почуття безпорадності,
невпевненості та бути психологічно готовим до дій в екстремальних умовах.
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О. Дацько, А. Романів, Н. Витрикуш, Н. Параняк (Львів, УКРАЇНА)
СТАН ВИКОНАННЯ СТОКГОЛЬМСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО СТІЙКІ
ОРГАНІЧНІ ЗАБРУДНЮВАЧІ НА ЛЬВІВЩИНІ
Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська
політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта dacko_lp@ukr.net

У грудні 2017 р. минуло 10 років з набуття чинності в Україні Стокгольмської
конвенції про стійкі органічні забруднювачі (Стокгольм, 2001 р.) (Закон України від
2007 р. № 949-V). Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) – Persistent Organic Pollutants
(POPs) – є найбільш токсичними та небезпечними для навколишнього середовища та
здоров‘я людей хімічними сполуками. Небезпека від них в тому, що вони погано
піддаються розкладу в природних умовах, характеризуються біоакумуляцією та є
об'єктом транскордонного переносу через повітря, воду та з мігруючими видами
тварин, а також осідають на великих відстанях від джерела їх викиду. Потрапляючи в
навколишнє середовище, СОЗ можуть концентруватися як в живих організмах, так і в
людині, накопичуючись до рівнів, які здатні завдати сильну, часто непоправну шкоду
здоров'ю. Вони спричиняють виникнення алергії, гіперчутливості, розвиток
онкологічних захворювань, ушкоджують центральну і периферичну нервові системи,
викликають розлад ендокринної системи, а гормональні зміни в організмі призводять
до порушення репродуктивної та імунної систем наступних декількох поколінь людей.
Серед речовин, які відносять до СОЗ, є пестициди, промислові продукти,
вогнезахисні речовини та побічні продукти виробництв: діоксин (ПХДД), фуран
(ПХДФ), гексахлорбензол (ГХБ) та поліхлоровані дифеніли (ПХД), які можуть
утворюватися при спалюванні хлорорганічних речовин (відходів) та присутні у деяких
пестицидах як домішки. На час ратифікації Україною Стокгольмської конвенції про
стійкі органічні забруднювачі кількість накопичених інвентаризованих в Україні
речовин, що підпадали під вимоги поводження з ними як із СОЗ, налічувала близько
31,7 тис. т. Найбільшу частку серед СОЗ складали пестициди. Станом на 1 січня 2009 р.
кількість непридатних пестицидів в Україні перевищувала 22 тис. т (в тому числі у
Львівській області майже 780 т), які зберігалися на понад 3 тис. складах різних форм
власності.
Для покращення екологічного стану та виконання своїх міжнародних
зобов‘язань Україна в 2011 р. затвердила Національний план виконання
Стокгольмської конвенції про СОЗ, яким передбачався комплекс заходів орієнтований
на короткочасний (2010-2012 р.р.) та довгостроковий періоди (2013-2028 р.р.). Одним із
першочергових завдань плану, поряд із створенням національного реєстру місць
зберігання і наявності речовин віднесених до СОЗ, було знешкоджено в повному обсязі
накопичених непридатних та заборонених до використання пестицидів. В кінці 2012 р.
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській
області прозвітувало, що з території Львівщини вивезено останні тонни непридатних до
використання хімічних засобів захисту рослин. Проте небезпека від СОЗ існує і далі –
потрібна екологічно безпечна консервація складів, рекультивація ґрунтів у місцях
зберігання пестицидів, проведення там обстежень та постійний моніторинг земель,
води, повітря.
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Наступним небезпечним як для Львівщини, так і всієї України джерелом СОЗ є
викиди ПХДД/ПХДФ, які утворюються під час термічних процесів за участі органічної
речовини і хлору в результаті неповного згоряння або хімічних реакцій. Такими
стаціонарними джерелами можуть бути металургійні печі, комунальні та промислові
енергетичні установки, сміттєспалювальні заводи, спалювання палива в побутовому
секторі та спалювання відходів.
У західних країнах основним методом утилізації твердих побутових відходів
(ТБВ) є їх спалювання у печах, при цьому відходи знезаражуються і суттєво
зменшуються в об‘ємі. Проте в Україні з побудованих 4-х сміттєспалювальних заводів
2 закриті, а інші два працюють вкрай неефективно із-за низької теплотворності
«сміттєвого» палива, оскільки сміття переважно не сортується і має високу вологість.
Тому температура спалювання не досягає потрібного значення у 850 оС, і в атмосферу
викидається підвищена кількість шкідливих речовин.
Донедавна в Україні тверді побутові відходи традиційно збирали без
попереднього їх сортування. Далі шлях їх пролягав на сміттєзвалища, серед яких
узаконених полігонів налічувалося близько 6,5 тисяч, а незаконних звалищ понад 35
тисяч, де накопичено 54 млн. м3 відходів, які щорічно поповнюються приблизно на 1517 млн. т. Загальна площа всіх сміттєзвалищ охоплює 7% території країни. Об‘єм
утворення твердих відходів в Україні в 6,5 разів більший ніж в США і в 3,2 рази
більший ніж в країнах ЄЕС. 8 листопада 2017 р. уряд розглянув та схвалив Національну
стратегію управління відходами, яка передбачає до 2030 року створити 800 нових
потужностей з вторинного перероблення, утилізації, компостування сміття, обсяг
захоронення побутових відходів має зменшитися з 95% до 30%. З 1 січня 2018 р.
законом України «Про відходи», забороняється вивіз сміття на полігони без
попереднього оброблення: сортування, ущільнення, висушування. Проте це лише в
документах, а за фактом все залишається по-старому.
Більшість полігонів твердих побутових відходів знаходиться у незадовільному
стані. Із-за малої щільності сміття на полігонах існує велика ймовірність виникнення
пожеж унаслідок самозаймання. Причиною є недостатні анаеробні процеси в товщі
звалища. Пожежі на великих сміттєзвалищах та полігонах ТПВ є тривалими,
охоплюють значну площу та потребують для гасіння значної кількості техніки, засобів і
людей. При цьому від спалювання несортованого сміття в повітря потрапляють
ПХДД/ПХДФ. Якщо інформація щодо обсягів виробництва металургії,
енергогенеруючих установок, сміттєспалювальних заводів тощо є відомою і,
відповідно, доступною для розрахунку викидів СОЗ, то викиди від стихійних пожеж на
сміттєзвалищах не обліковуються, проте вони є не менш небезпечними. Це створює
проблеми для мешканців, які живуть поряд. Ступінь забруднення місцевості і
накопичення у живому середовищі небезпечних речовин є майже недослідженою, а
оскільки сміттєзвалищами законними і незаконними охоплена майже вся територія
України, то під загрозу попадають майже всі громадяни.
Таким чином, виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні
забруднювачі на Львівщині виконано у частині знешкодження непридатних та
заборонених до використання пестицидів, накопичених за десятиліття у господарствах
області, проте є подальша загроза забруднення території викидами ПХДД/ПХДФ, які
утворюються при несанкціонованому загоранні твердих побутових відходів на
полігонах ТБВ і стихійних сміттєзвалищах.
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ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська
політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: pochapska@lp.edu.ua

Реформа системи освіти, зокрема вищої, зумовлює нові підходи до професійної
підготовки. На фоні цього як результат інтеграції та видозмінення виникають
дисципліни, які, на перший погляд, не належать до кваліфікаційних, однак є такими, що
сприяють фаховості та усвідомленню нерозривної єдності успішної професійної
діяльності з обов‘язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.
Однією з таких дисциплін, які викладають в НУ «Львівська політехніка», є
«Професійна та цивільна безпека». Дисципліна виникла на основі добре відомих
дисциплін «Охорона праці в галузі» та «Цивільний захист», однак з певними змінами.
Прийнято вважати поняття «безпека праці», «охорона праці», «професійна
безпека», «небезпечний та шкідливий фактор» такими, що стосуються виключно
виробництва та інженерно-технічних спеціальностей. Однак сфери діяльності пов‘язані
з роботою в офісі, творчістю, навіть, мистецтвом чи журналістикою передбачають свої
небезпеки та небезпечні фактори.
Саме тому, такі дисципліни як «Основи охорони праці» та «Професійна та
цивільна безпека» включені в цикл обов‘язкової професійної підготовки.
Нещасні випадки найчастіше трапляються саме там, де працівники не
ознайомлені з правилами техніки безпеки, не мають належної підготовки або в них
виробилося відчуття безпеки (правильніше, мабуть буде «почуття безпечності»), проте
нерідко це трапляється в галузях на пряму не зв‘язаних виробництвом.
Вивчення вказаних дисциплін, насамперед, має сприяти формуванню у
студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення
необхідності обов‘язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування
безпеки праці на робочих місцях, а також розвитку в них здатності творчо мислити,
вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні
рішення у сфері цивільного захисту об‘єктів господарювання та територій з
урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності в галузі оскільки
майбутні бакалаври і магістри - потенційні керівники середньої ланки.
Щоб досягнути поставлених цілей у вивченні дисциплін «Основи охорони
праці» та «Професійна та цивільна безпека», необхідно враховувати, насамперед,
профіль підготовки студентів (гуманітарний чи технічний), чіткий зв'язок з професією
(опосередкований чи безпосередній), стимулювання зацікавленості і т.п. Базуючись на
проведеному опитуванні студентів, можна сказати, що більше 70 % студентівгуманітаріїв підкреслюють важливість у вивченні дисципліни «Основи охорони праці»
лекційних занять, оскільки їм важко інколи самим вникнути в матеріал дисципліни.
Натомість, студенти технічних напрямів підготовки надають перевагу індивідуальним
консультаціям (більше 60 %) для з‘ясування незрозумілих чи проблемних моментів.
Спостереження показали, що для більшості студентів-гуманітаріїв цікавішими
(хоча моментами і складними) є лабораторні заняття, бо виконання конкретних
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вимірювань та розрахунків, згодом позитивно впливає на засвоєння теоретичного
(лекційного) матеріалу за даною тематикою. Поряд з цим для студентів технічних
(технологічних) спеціальностей чи це практичне, чи лабораторне заняття особливого
значення немає. Таку особливість, мабуть, можна пояснити тим, що для студентів
технічних спеціальностей лабораторні роботи є доволі поширеним видом занять
(насамперед, з профільної підготовки), натомість, для студентів гуманітарних напрямів
підготовки на лабораторних заняттях існує певний елемент новизни, що викликає
природну цікавість. Слід наголосити, що ця цікавість є за умови невисокого рівня
складності поставлених завдань і чітких прикладів практичного застосування саме в
їхній професійній галузі.
На жаль, рівень самосвідомості студентів вимагає постійного спонукання,
конкретних часових рамок щодо виконання поставлених завдань, нагадування
викладачем про необхідність їх виконання і т.п. Найтиповішим це є для вчорашніх
школярів – студентів 1-2 курсів бакалаврського рівня підготовки, які звикли, що поряд
завжди є хто-небудь, хто спонукає, заохочує, опікає (батьки, класний керівник,
наставник, тренер і т.д.).
Попередньо було встановлено, що для застосування сучасних комп‘ютерних
технологій у навчальному процесі треба підходити з врахуванням особливостей
конкретних навчальних груп [2]. Застосування ІКТ в навчальному процесі є органічним
лише за умови належної підготовки студентів щодо самостійного використання різних
комп‘ютерних програм, оскільки саме це сприятиме застосуванню віртуального
навчального середовища для вивчення, зокрема, «Основ охорони праці» та
«Професійної та цивільної безпеки».
Майже 90 % студентів заочної форми навчання зазначають, що саме
застосування гібридної моделі навчання (ст.49 ЗУ «Про вищу освіту») спрощує
виконання самостійних робіт, засвоєння теоретичного матеріалу та забезпечує
можливість експрес-консультації у викладача за допомогою спілкування в чаті чи
залишеного повідомлення у віртуальному навчальному середовищі (ВНС), разом з тим
для лише 35-55 % використовує можливості ВНС в повному обсязі і без нагадувань, а
45-55% (залежно від спеціальності необхідні) наголошує на необхідності аудиторних
занять. Для студентів денної форми навчання кількість студентів, що використовує
ВНС (за умови постійного нагадування про обновлення інформації викладачем) складає
65-70 %.
Таким чином, вивчення дисциплін «Основи охорони праці» та «Професійна та
цивільна безпека» виховуватиме в майбутніх фахівців важливість забезпечення безпеки
та охорони праці на робочих місцях не залежно від сфер діяльності для належного
виконання посадових обов‘язків лише за умови належного вивчення цих дисциплін.
Список використаних джерел
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Війни та збройні конфлікти є перманентною світовою проблемою. Міжнародне
гуманітарне право, яке має дотримуватися при збройних конфліктах – це галузь
міжнародного права, які представляє собою сукупність принципів і норм, що
регулюють відносини між воюючими сторонами у період збройних конфліктів з метою
якнайшвидшого їх припинення. Ці відносини встановлюють правила поводження з
військовополоненими, пораненими, хворими, цивільним населенням для вибору
методів і засобів ведення збройної боротьби та захисту її жертв, а також відносини з
нейтральними країнами. Актуальність проблем, які розглядаються міжнародним
гуманітарним правом, не викликає сумніву. Свідченням цього є те, що практично всі
держави – члени ООН, є учасницями Женевських конвенцій 1949 р. Україна
ратифікувала Женевські конвенції 3 серпня 1954 р., а Додаткові протоколи І і ІІ до них
– 25 січня 1990 р. [1].
На Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і
розвитку, яка відбулась у 1992 році, в одному із принципів вказано, що війна неминуче
чинить руйнівний вплив на процес сталого розвитку. Тому держави повинні поважати
міжнародне право, яке забезпечує захист людей і довкілля під час збройних конфліктів
і співпрацювати, за необхідності, у справі його подальшого розвитку.
Особливо важливу роль у зменшенні впливу руйнівних наслідків війни на
мирне населення відіграють різноманітні гуманітарні організації (Міжнародний
Комітет Червоного Хреста (МКЧХ), «Лікарі без кордонів» (MSF), Фонд допомоги дітям
(ЮНІСЕФ) та Міжнародна організація цивільної оборони (МОЦО). На даний момент
державами-членами МОЦО є 53 країни, 16 країн мають статус спостерігачів, крім того
15 організацій є асоційованими членами МОЦО.
У більшості гуманітарних організацій є дві основні мети: надання екстреної
допомоги людям, які постраждали в результаті катастроф або війни, і довготривала
допомога тим, хто її потребує. В цьому контексті, основні завдання системи цивільного
захисту доповнюють, а іноді і дублюють завдання гуманітарних організацій –
пом'якшити втрати, шкоду та страждання, завдані цивільному населенню, в результаті
значного удосконалення засобів і методів ведення збройних конфліктів [2]. Саме в
статті 61 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій вказано, що сферою
застосування системи цивільного захисту (ЦЗ) є виконання гуманітарних завдань,
спрямованих на те, щоб захистити цивільне населення від небезпек та допомогти
усунути безпосередні наслідки воєнних дій або лиха, а також створити умови,
необхідні для його виживання.
Але, якщо першочергову мету норм цивільного захисту можна сформулювати
досить просто, то засоби досягнення їх реалізувати набагато складніше, враховуючи
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наслідки ще більш руйнівних методів ведення збройних конфліктів, а також з огляду на
зміну їх походження, результатом яких є зростаюча смертність цивільного населення.
Наш світ, і те як його сприймали, докорінно змінився з того часу, як Протокол I
був підписаний. Нові реалії військових конфліктів і все, що пов‘язано з ними,
включають наступне:
сильніша позиція ООН у цій галузі (операції з підтримання миру та
гуманітарні операції);
поширення неурядових організацій, задіяних у гуманітарній роботі;
очевидне зменшення загрози ядерного конфлікту;
зміна типів конфліктів, які виникають, що призвело до проблем,
відмінних від тих, що були актуальними під час підписання Протоколу;
зміна форм діяльності цивільного захисту, особливо в країнах Східної
Європи, які тепер не так тісно пов'язані з військовими структурами.
Організації ЦЗ в минулому відігравали важливу роль у разі військових
конфліктів. Але ця роль, хоча і відзначена в міжнародному гуманітарному праві, була
відносно невідомою, навіть у рамках Міжнародного Комітету Червоного Хреста
(МКЧХ).
Необхідно провести розмежування між завданнями ЦЗ, викладеними в
Протоколі I, що виконуються різними гуманітарними організаціями, та самими
організаціями цивільного захисту. Перелік завдань, передбачених Протоколом, є досить
повним, проте, такі як захист навколишнього середовища і об‘єктів культурної
спадщини не були охоплені Протоколом I, але і не були безумовно виключені.
Завдання та пріоритети ЦЗ можуть відрізнятися залежно від умов виникнення
конфлікту у різних регіонах та на різних рівнях економічного розвитку, і таким чином,
в результаті вони можуть тлумачитися та здійснюватися різними методами. Хоча
організації ЦЗ могли б займатися всіма видами робіт в мирний час, необхідно чітко
визначити свої завдання в часи конфлікту – ті, що захищаються міжнародним правом.
Не можна сподіватися, що будь-яка робота, яка може розглядатися як військова, матиме
захист у воєнний час. Наприклад, у довготривалих конфліктах, ремонт пошкоджених
житлових будинків, на противагу створенню тимчасових притулків (звичайна
діяльність), є підходом, який потребує подальшого обговорення, але є несумісним з
функцією цивільного захисту згідно Протоколу.
У багатьох ситуаціях є міжнародна підтримка національних заходів з ЦЗ, але
вона рідко функціонувала, як передбачено Протоколом I. Реальність полягає в тому, що
міжнародна підтримка має стати формою надання допомоги або підтримання миру.
Гуманітарні організації ООН (зокрема МКЧХ), та різні неурядові організації часто
працювали за підтримки місцевих організацій ЦЗ, при цьому міжнародні організації, по
суті, зберігали свою самобутню ідентичність. Таку співпрацю необхідно було
розвивати і заохочувати у воєнний час. У мирний час часто відбувалося
співробітництво з національними товариствами Червоного Хреста та Червоного
Півмісяця з таких питань, як навчання з надання першої медичної допомоги. У зв‘язку з
цим, необхідно, щоб різні гуманітарні організації визнавали існування один одного і
діяли взаємодоповнюючим чином, а не як суперники.
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Слід також розглянути можливість задіяння військового персоналу для
здійснення заходів ЦЗ. Розміщення організацій ЦЗ під керівництвом або навіть злиття з
військовими (що допускається Протоколом I), здається, створюватиме ряд проблем,
оскільки буде важче розпізнати окрему роль ЦЗ, що є більш спокусливим у
використанні організацій ЦЗ для військової мети. Крім того, це може викликати
неприйнятну реакцію воюючих сторін, що ускладнить отримання захисту силам ЦЗ.
Отже, очевидним є те, що наголос повинен бути на громадянському характері
організацій ЦЗ. Це питання потребує подальшого вивчення, оскільки у таких випадках
незрозуміло, хто замінить військові на загальноприйняті завдання ЦЗ у разі збройного
конфлікту.
Окремим питанням є те, чи повинні бути озброєні представники організацій
ЦЗ. Хоча їхні члени мають право, згідно з Протоколом I, носити легку зброю, проте це
може дати їм помилкове відчуття безпеки, особливо тому, що вони можуть легко
позбутися захисту відповідно до гуманітарного права, неправомірно використовуючи
свою зброю. Крім того, власники цієї зброї можуть розглядатися як загроза і стати
об'єктами для військового нападу. Тому важливою рекомендацією є те, щоб озброєння
штату ЦЗ, наскільки це можливо, не розглядалося.
Безпека штату, як ЦЗ, так і гуманітарних організацій залишалася проблемою,
особливо в ситуаціях, коли державні структури повноцінно не діють, або зруйнувалися.
Немає ідеальних чи простих рішень: кожен сьогоднішній конфлікт має свій
специфічний характер і повинен розглядатися окремо в спробі знайти найбільш
оптимальний шлях вирішення [4].
З 1991 по 2000 роки зафіксовано 32 збройні конфлікти, з яких лише 4 були
визнані міжнародними. Впродовж десятиліття 2000-2010 зафіксовано 69 збройних
конфліктів, 221 недержавний конфлікт і 127 суб‘єктів одностороннього насильства.
Масштаби жертв локальних воєн та збройних конфліктів не піддаються чіткому
підрахунку через відсутність міжнародних представників, засобів масової інформації
тощо. Тобто не міжнародні збройні конфлікти на сьогодні є найбільш поширеними [3].
Але міжнародні правила, які застосовуються при них, не включають, зокрема, роботу із
захисту сил ЦЗ, хоча вони також не забороняють цю діяльність. Певні положення, які
можуть бути застосовані для міжнародних конфліктів (такі, що стосуються окупованих
територій), не були використані у внутрішніх конфліктах, але загальна тенденція була
спрямована на застосування цих заходів і забезпечення схожого захисту у випадку
внутрішніх конфліктів. Ця тенденція очевидно повинна бути заохочена з урахуванням
положень цивільної безпеки, відповідно до Статті 18 Додаткового Протоколу ІІ, який
стосується надання допомоги в національних внутрішніх збройних конфліктах.
В більшості випадків, організації ЦЗ є державними структурами і тому для них
важко продовжувати виконувати свої обов‘язки на території, контрольованій
антиурядовими партіями, втягнутими у внутрішній конфлікт. Тобто, наскільки це
можливо, діяльність служб цивільного захисту повинна бути забезпечена партіями і
угрупуваннями, що ведуть збройну боротьбу проти законного уряду.
Відмінною емблемою організацій цивільного захисту є рівносторонній синій
трикутник на помаранчевому фоні, до якого не можна робити ніяких доповнень,
відповідно до Протоколу І, тому що це «міжнародний розпізнавальний знак» [1]. Від
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урядів, які зроблять спробу зробити якісь доповнення, слід вимагати заборони або
зміни свого законодавства. Але якщо країни, які не є учасницями Протоколу І, захочуть
використовувати цю емблему, їм потрібно це дозволити і заохочувати так робити,
переконавшись, що вони прийняли цілий розділ ЦЗ з Протоколу І. Важливість
прийняття відповідного національного законодавства полягає у регулюванні
використання емблеми і впровадженні певних покарань за її неправильне
використання, що є надзвичайно важливим.
Необхідно провести додаткову роз‘яснювальну роботу, що тільки міжнародна
емблема ЦЗ забезпечує захист. Але це у тому випадку, якщо емблема використовується
у воєнний час у зв‘язку з діяльністю, передбаченою для захисту Протоколом І.
Аналізуючи вищевикладене, основним питанням залишається те, чи
реалістично виконувати свої обов‘язки силам цивільного захисту і зберегти свою
дієвість під час сучасних воєн. З точки зору сучасного гуманітарного права, ці
обов‘язки залишаються актуальними і уряди країн повинні докладати зусиль для їх
реалізації. Вони мають бути підтвердженими на законодавчому рівні, щоб розвіяти
будь-які сумніви і забезпечити їх, як базу для майбутніх дій.
Слід відзначити, що на противагу положенням, що стосуються діяльності
МКЧХ під час воєнних дій, які записані в Статті 67 Протоколу І роль системи
цивільного захисту не достатньо відома, навіть серед самих працівників ЦЗ. Тому є
потреба провести ширшу і більш визначену роботу для поширення цих знань. Робота
МКЧХ є загальновідомою, але інші спеціалізовані у цій сфері організації (такі як
Міжнародний Інститут Гуманітарного Права, який проводить курси для військового
персоналу і МОЦО) мають бути заохочені привернути більшу увагу до правил, що
стосуються діяльності ЦЗ при захисті постраждалих у конфлікті. Також необхідно
визнати, що всі зусилля структур цивільного захисту, залишаться просто на папері,
якщо про них не буде повідомлено тим, для кого вони призначені. Через брак
обізнаності серед цивільного населення і військових, поширення знань про роль
системи цивільного захисту у збройних конфліктах є необхідністю.
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На час, коли було висунуто ідею сталого розвитку, суспільство добре
усвідомлювало вже цінність не тільки природничо-наукового або технічного знання,
але також і соціально-гуманітарного. Зусилля та інтеграція представників різних
галузей наукового знання сприяли взаємовпливу та взаємному поглибленню ролі
філософських аспектів у вирішенні проблеми сталого розвитку. Яскравими й
переконливими прецедентами гуманізації природознавчих наук насичений
еволюційний досвід екології, що здійснила перехід від пересічної дисципліни
біологічного профілю до сучасних концептів соціальної екології, про що ми не
одноразово наголошували у попередніх розділах нашої роботи. Досить радикально
висловив цю думку А. Н. Уайтхед: сучасна філософія «зобов‘язана шукати світогляд,
здатний врятувати від загибелі людей, для яких є вартісними цінності, що виходять за
межі задоволення тваринних потреб». Ця думка дуже співзвучна при реалізації ідеї
сталого розвитку [7].
Для практичної реалізації ідеї сталого розвитку конференція «Ріо–92»
запропонувала всім країнам розробити національні концепції сталого розвитку, які
мають ґрунтуватися на двох головних засадах:
принцип справедливості у задоволенні потреб. Згідно з цим принципом,
сталим є лише такий розвиток, який забезпечує потреби нинішніх поколінь, не
загрожуючи життю й здоров‘ю прийдешніх поколінь. Його ще називають принципом
рівних можливостей поколінь. За цим принципом, майбутні покоління мають такий
самий морально-правовий статус, як і нинішні.
принцип екологічних обмежень. Він передбачає, що ухвалюючи
екологічні обмеження, на екологічні новації та економічне зростання людства треба
накладати обмеження задля збереження довкілля. Необхідно врахувати також
можливості біосфери відновлювати свій потенціал, що зазнав антропогенного впливу.
Отже, сенс ідеї сталого розвитку – справедливе облаштування суспільного
життя людства загалом і кожної країни, щоб людство провадило далі свою історію
поступу, не руйнуючи довкілля.
Сталий розвиток – це ідеальна модель бажаного майбутнього розвитку
суспільства, результат довготривалої стратегії оптимізації всієї діяльності людства та
його взаємин з природним довкіллям.
Весь зміст концепції сталого розвитку свідчить про її органічний зв'язок з
проблематикою соціальної екології, а її об‘єктом (тим, що вона безпосередньо вивчає) є
система «суспільство – природа». Не суспільство як таке і не природа окремо від нього,
а саме їх системна єдність. Тому це поняття має в концепції сталого розвитку
категоріальний статус: без цього самостійного і фундаментального концепту її
розбудова була би просто неможливою [6]. Концепція сталого розвитку з‘явилася в
результаті об‘єднання трьох основних складових: економічної, соціальної та
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екологічної. Економічна складова передбачає оптимальне використання обмежених
ресурсів і використання екологічних природо- , енерго- і матеріало- зберігаючих
технологій, включаючи видобуток і переробку, створення екологічно прийнятної
продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів. Соціальна складова стійкості
розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження стабільності соціальних і
культурних систем, в тому числі, на скорочення числа руйнівних конфліктів між
людьми. Важливим аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ. У рамках
концепції людського розвитку людина є не об‘єктом, а суб‘єктом розвитку.
Спираючись на розширення варіантів вибору людини як головну цінність, концепція
сталого розвитку передбачає, що людина повинна брати участь у процесах, які
формують сферу її життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень,
контролювати їх виконання. З екологічної точки зору, сталий розвиток має
забезпечувати цілісність біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення
має життєдайність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери.
Більше того, поняття «природних» систем і ареалів проживання можна розуміти
широко, включаючи в них створене людиною середовище, таке як, наприклад, міста.
Основна увага приділяється збереженню здібностей до самовідновлення і динамічної
адаптації таких систем до змін, а не збереження їх у деякому «ідеальному» статичному
стані.
Зазначимо, що найкращим чином термін, «sustainable development»
перекладається українською мовою у варіанті: «збалансований розвиток на основі
сталого (в розумінні невиснажливого, довготривалого, підтримуваного) використання
ресурсів планета Земля» або, в дещо розширеному вигляді: «збалансований
економічний, соціальний та екологічний розвиток на основі сталого (в розумінні
невиснажливого, довготривалого, підтримуваного) використання ресурсів планети
Земля». Це визначення, на наш погляд, виражає суть сталого (збалансованого)
розвитку, його безперервність, довготривалість та умови й вимоги, за рахунок яких
вони можуть бути досягнуті, а саме, постійне підтримання на кожному з етапів
взаєморозвитку суспільства і природи оптимальних пропорцій між ними та
забезпечення сталого використання ресурсів природи загалом.
Завдяки міжнародним дискусіям людство увійшло в ХХІ ст. з усвідомленням,
що найбільш значущою вартістю є не просто життя як виживання, а гідне Людини
життя. Суттю земної цивілізації в ХХІ ст. має стати глобальний гуманізм, а не
монопольно найвища якість життя і розвитку лише для країн «золотого мільярда».
Водночас широке коло питань, яке охоплює стратегія сталого розвитку, та їх
обговорення одержали назву «філософія сталого розвитку», яку запропонував
американський економіст Джон Гал (2003). Ця соціально-філософська концепція
теоретично обґрунтовує екогуманістичний шлях розвитку людства, трансформацію
нинішньої соціально-політичної моделі в іншу, більш справедливу й перспективну для
виживання і подальшого поступу людства. Як теорія соціально-економічного розвитку
в поєднанні з екологічною безпекою, сталий розвиток – це альтернатива некерованій
глобалізації та її неоліберальній ідеології.
Забезпечення збалансованого розвитку – це не технічна проблема, для
розв‘язання якої необхідні технічні засоби чи технології. Це проблема зміни суспільних
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відносин і формування такого суспільства, яке не руйнуватиме середовище свого
існування. Збалансований розвиток – це також не суто наукова проблема. Перехід до
такої моделі розвитку має й етичний зміст, це зрушення у ціннісних орієнтаціях
багатьох людей. Як будь-який суспільний ідеал, концепція збалансованого розвитку є
дороговказом для створення суспільства, яке буде розвиватись у гармонії з природою.
В контексті цього розширеного і поглибленого вивчення потребують наступні основні
напрями, а саме:
вивчення природи нашої планети як основи виникнення середовища
існування та джерел ресурсів людства. Вивчення можливостей природних комплексів
планети зберігати здатність витримувати антропогенне навантаження та підтримувати
динамічну рівновагу;
вивчення суспільства, що пов‘язане з природою діалектичними зв‘язками
як частина і ціле. Яке є, з одного боку, невід‘ємною частиною природи, а з другого –
елементом у системі природних зв‘язків, котрий вийшов на якісно новий рівень
розвитку і розвивається за власними, відмінними від природних, законами;
вивчення взаємодії суспільства і природи, пізнання законів,
закономірностей цієї взаємодії, механізмів їх дії, як основи для здійснення
коеволюційних змін в природі і суспільстві на шляху досягнення збалансованого
розвитку на планеті.
Реалізація ідей збалансованого розвитку потребує стратегічного підходу, який
би базувався на зміні всієї філософії мислення та політичної діяльності, що передбачає
перехід: від розроблення та виконання фіксованих планів, які швидко застарівають, до
створення адаптивної системи, яка може постійно поліпшуватися; від погляду, що лише
держава є відповідальною за розвиток, до того, що це відповідальність всього
суспільства; від централізованого і підконтрольного прийняття рішень до поширення
прозорих переговорів, співпраці та узгоджених дій; від фокусування на прийнятті
законів чи інших нормативних актів до зосередження на якісних результатах
управлінських процесів і процесів участі громадськості у вирішенні проблем довкілля.
Сталий розвиток не є теперішнім станом регіональної системи, чи навіть національної.
Натомість сталий розвиток регіону є перспективою, пріоритетом, до якого необхідно
прагнути.
Важливо підкреслити, що у всіх документах по Сталому розвитку
відображають глобальний консенсус і підписані на найвищому рівні політичні
зобов‘язання з питань розвитку і довкілля. Відповідальність за їх реалізацію лягає на
національні уряди, а міжнародне співробітництво покликане сприяти національним
зусиллям і доповнюють їх. Основу сталого розвитку на національному рівні становлять
продумана екологічна та економічна політика, демократичні інститути, які
відповідають потребам людей, правопорядок, заходи щодо боротьби з корупцією,
забезпечення рівності між мужчинами та жінками і створення сприятливих умов для
інвестицій.
У третьому розділі «Програми дій. Порядок денний на ХХІ століття» [5]
особливий наголос на те, що для забезпечення сталого розвитку потрібні самовіддана й
активна праця всіх груп населення, незалежно від віку, статі, освіти, фаху, соціального
становища, всіх прошарків суспільства, а також їхня участь в обґрунтування
90

відповідної політики, звітності про роботу. На особливу увагу заслуговує положення
про роль місцевих органів влади в реалізації Програми. Вони повинні стати
безпосередніми ідеологами та організаторами охорони довкілляьі сталого розвитку,
разом зі своїми мешканцями розробляти «Місцеві порядки денні на ХХІ століття й
досягати порозумінь з громадою в цьому питанні».
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Сталий розвиток (англ. Sustainable development) — загальна концепція стосовно
необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і
захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і
здоровому довкіллі. Принципи сталого розвитку у будівництві (Міжнародна
конференція з навколишнього середовища і розвитку, 1992 р.), які полягають у
мінімізації витрати енергії та матеріальних ресурсів у процесі спорудження та
експлуатації будівельних конструкцій зі зменшенням негативного впливу на
навколишнє середовище, а також положення Міжнародної кліматичної угоди
(Паризький договір, 21 конференція сторін рамкової конвенції ООН зі зміни клімату,
2015 р.), спрямованої на скорочення і в перспективі усунення викидів парникових газів,
стають пріоритетними при новому будівництві, реконструкції та модернізації
існуючого житлового фонду.
У будівельному секторі споживається майже 50 % природних ресурсів та понад
40 % енергії. Істотні витрати енергії необхідні не тільки на спорудження будівель та
споруд, але й на їхню експлуатацію протягом всього життєвого циклу. На житловокомунальний сегмент припадає найбільша частка кінцевого споживання енергії,
зокрема в країнах ЄС та Україні – близько 38-44%, при цьому в будинках виникає
емісія близько 35 % всіх парникових газів, що визначає необхідність охорони
навколишнього середовища. Більше 60% будинків житлового фонду України
побудовано до 1970 р., які не відповідають ні архітектурно-планувальним, ні санітарногігієнічним, ні експлуатаційним вимогам. Зношення основних фондів перевищує 60%, а
енергоємність послуг у 2-3 рази перевищує показники європейських кран.
Комплексний аналіз будівельних об‘єктів за критеріями сталого розвитку
включає енергетичні, екологічні, економічні та суспільно-соціальні показники будівель
з врахуванням особливостей їх повного життєвого циклу. Збільшення довговічності
будинку і його елементів в поєднанні з гнучкістю та багатофункціональністю його
використання також суттєво впливає на результати його енергоекологічної оцінки.
Проекологічна раціоналізація одержання та використання енергії в будівництві
передбачає підвищення енергоефективності будівельного сектору, що забезпечується
шляхом розроблення і реалізації проектів інноваційного типу сучасного житла –
енергоефективного житлового будинку із збільшення обсягів використання
відновлювальних джерел енергії.
Концепція енергоефективного будинку орієнтована на проектування та
зведення будинків високої енергоефективності (потреба в енергії на опалення менше
75 кВт∙год/(м2∙рік) та пасивних будинків (тепловитрати на опалення менше
15 кВт∙год/(м2∙рік), що в країнах ЄС вже є визнаним стандартом. З прийняттям
директиви 2002/91/WE EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) та зміни в
Директиві 2010/31/EU, що стосуються енергетичної характеристики будинків, зведення
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з 2021 року на територіях Європейського Союзу будинків тільки з дуже низькою
потребою в енергії (nZEB) є обов‘язковою умовою. В основі їх проектування закладені
три основні принципи: низькі енергетичні потреби, використання відновлюваних
джерел енергії, скорочення викидів парникових газів. Низьке енергоспоживання таких
будинків досягається за рахунок високого рівня їх теплоізоляції, використанням
енергоефективних вікон, високого рівня герметичності і штучної вентиляції з
рекуперацією теплоти. Мінімізація використання первинної енергії та впливу на
довкілля, що визначається принципами сталого розвитку, спонукає до пошуків нових
концептуальних підходів у будівництві, до яких можна віднести проектування та
послідовну реалізацію з врахуванням перспектив розвитку будинків «нуль теплової
енергії» (nearly zero energy building – nZEB), будинків «нуль теплової енергії та нуль
електричної енергії», активних будинків (active house), «розумних будинків нуль
енергії» (Smart-Grid-0-Energybuilding). Це дасть змогу разом із скороченням
матеріальних і енергетичних ресурсів суттєво зменшити забруднення навколишнього
середовища. Вимоги до будівель нульової енергії (nZEB) повинні також включати
зменшення емісії вуглекислого газу нижче 3 кг CO2/(м2рік).
Для створення бази порівняння енергоспоживання будівель, встановлення
вимог при реконструкції та новому будівництві, а також довгостроковому плануванні
енергоспоживання в країнах ЄС застосовується сертифікація енергоспоживання
будівель. Оцінка енергетичної ефективності будівель та енергетична сертифікація
набувають розповсюдження в Україні з прийняттям Закону про енергетичну
ефективність будівель 22.06.2017 р., який передбачає зміни в енергоспоживанні при
проведенні заходів з підвищення енергоефективності з метою розвитку будівництва із
нульовим споживанням енергоресурсів, що відповідає міжнародним стандартам.
Сертифікація енергетичної ефективності включає енергетичний аудит, під час якого
здійснюється аналіз інформації щодо фактичних або проектних характеристик
огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінюється відповідність
розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам
до енергетичної ефективності будівель та надаються рекомендації щодо підвищення
рівня енергетичної ефективності будівель, що враховують місцеві кліматичні умови, є
технічно та економічно обґрунтованими. Впровадження комплексного показника
енергоефективності у вигляді первинної енергії або викидів СО2, який характеризує
кількість поставленої та експортованої енергії кожним видом енергоносія, забезпечує
оцінку раціонального використання енергетичних ресурсів.
За рахунок втілення стратегії енергетичної ефективності в будівництві та
житлово-комунальному секторі можна досягти позитивних економічних та екологічних
результатів порівняно з такими галузями народного господарства як промисловість і
транспорт. Мінімізація потреби в первинній енергії в енергоощадному будівництві
істотно залежить від використання нетрадиційних джерел енергії, а особливо від
можливості отримання первинної енергії з відновлюваних джерел. Такі будинки з
високим коефіцієнтом енергетичної ефективності дають можливість значно обмежити
потреби в первинній енергії, що сприяє зниженню емісії СО2 і визначенню нових
напрямків проекологічного будівництва.
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АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА ЛЬВОВА
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська
політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: foe69@ukr.net

У грудні 1988 року в історії Львова сталась неординарна подія – на ХХІІ сесії
Комітету всесвітньої спадщини (ICOMOS) ЮНЕСКО історико-архітектурний центр
Львова внесено до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей особливий статус вимагає
активних дій щодо оздоровлення екологічної ситуації в місті. Визначальним
поштовхом для розгляду даної теми також став накопичений світовий досвід у
вирішенні екологічних проблем у різних країнах, який отримав своє відображення в
доповіді ―Наше спільне майбутнє‖, підготовленій Всесвітньою комісією ООН з питань
навколишнього середовища та розвитку.
Дана робота – це спроба відображення екологічної ситуації повітряного
басейну міста Львова. Стан повітряного басейну формується низкою чинників.
Основним забруднювачем атмосфери вважають автомобільний транспорт.
У структурі народногосподарського комплексу країни автомобільний
транспорт відіграє надзвичайно важливу роль: він створює необхідні умови для
функціонування основних його територіальних та галузевих ланок. Взаємозв‘язок та
взаємообумовленість транспорту та екології чітко прослідковується на локальному
територіальному рівні, де, використовуючи багатий фактичний матеріал, є можливість
вивчити механізм їх прояву на конкретному прикладі. Логічним наслідком
диспропорції екологічного стану є цілий ряд гострих проблем, які позначаються як на
функціонуванні міста, так і зоні його безпосереднього впливу.
Повітряний басейн Львова розглядається як наслідок дії багатьох чинників.
Такий підхід до виділення його в межах складної структури міста диктує сучасний стан
розвитку сфери господарської освоєності території міста.
У даній роботі проблема забруднення атмосфери міста автомобільним
транспортом висвітлена кількома аспектами, які включають взаємодію повітряного
басейну з людиною та низкою інших чинників, описаних нижче. Усі вони формують
своєрідність розвитку міста у всіх параметрах протягом тривалого історичного часу.
На стан повітряного басейну міста великий вплив має ступінь урбанізованості
території. Статистичні дані свідчать про зменшення кількості жителів на території
міста. Однак спостерігається збільшення загальної кількості автомобілів. Особливо
небезпечна ситуація склалася в межах історико-архітектурного заповідника в центрі
Львова.
Мета дослідження: показати ступінь забруднення повітряного басейну Львова
автомобільним транспортом і розробити рекомендації для поліпшення екологічного
стану міста.
Об‘єкт дослідження: система взаємозв‘язків транспорту та довкілля.
Предмет дослідження: екологічний стан повітряного басейну міста як
результат впливу автотранспорту.
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Розглядаючи довкілля – середовище проживання людини, найчастіше
говоримо про взаємодію двох систем: природної та антропогенної і їх залежність одна
від одної. Вихідним поняттям цієї проблеми є навколишнє середовище, яке
розглядається як сукупність матеріальних, природних, антропогенно-природних та
антропогенних об‘єктів, серед яких людина та людське суспільство існує, задовольняє
свої потреби і своєю діяльністю його перетворює .
Таким чином, розглядаючи поняття повітряного простору міста та вплив на
нього автомобільного транспорту, насамперед розглядаємо важливість питання
забрудненя атмосфери міста автомобільними викидами, проте це сторона лише
безпосереднього впливу, яка включає повітря та автомобіль. Якщо ж розглядати
питання ширше, розуміємо, що довкілля – це не лише повітря, це набір природних
чинників, які в часі та просторі можуть опосередковано впливати один на одного.
Звідси випливає важливість різностороннього вивчення цієї проблеми, оскільки
автомобіль забруднює також гідросферу, педосферу, літосферу. Забруднення складових
геосфери безпосередньо впливає на здоров‘я людини.
Взаємодіючи з біосферою, автомобільний транспорт негативно впливає на
атмосферу, гідросферу, педосферу, літосферу.
У процесі функціонування транспорт виділяє з відпрацьованими газами
токсичні речовини, створює високі рівні шуму, забруднює ґрунти, водойми в результаті
змиву та виливів паливно-мастильних матеріалів, сприяє утворенню пилу та інших
шкідливих речовин, які здійснюють несприятливий вплив на природне середовище та
безпосередньо на людину.
Поряд з цим розвиток автомобілізації призводить до споживання значних
об‘ємів кисню, а також включає у сферу активного негативного впливу територію з
біомасою, яка на ній знаходиться. Це спричинює скорочення продуктивних
можливостей природного комплексу в регенерації кисню і в результаті цього в
природному середовищі поступово послаблюється життєво важливий для людини і
всього живого на Землі біохімічний ланцюг. У системному вираженні перераховані
негативні явища автомобілізації несприятливо впливають на довкілля та людину.
До взаємозв‘язку автомобіля з природою відносяться впливи, які негативно
відображаються на властивостях природного середовища, і, як продовження зв‘язків,
вплив послабленого природного комплексу на людину. Безпосередньо на людський
організм впливають забруднення атмосферного повітря та шум, який створюється
автомобілем.
Визначальне значення в системі негативного впливу автотранспорту на людину
має атмосфера, оскільки більшість шкідливих речовин, що виділяються внаслідок
функціонування автомобіля, надходять саме в атмосферу. Взаємозв‘язок елементів
природного середовища – атмосфери, гідросфери, педосфери, літосфери – призводить
до загального погіршення геосфери навіть тоді, коли забрудненим є лише один з
елементів системи.
На сьогодні автомобільний транспорт Львова є найбільшим забруднювачем
атмосферного повітря. За матеріалами статистичної звітності, викиди пересувних
джерел забруднення у 2016 році становили 22,3 тис. тонн (29% обсягу викидів від
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обласного показника), що у 7 разів перевищувало викиди від стаціонарних джерел
забруднення.
Протягом останніх 3 років загальна сума викидів від пересувних джерел
забруднення дещо знизилася, проте забруднення атмосфери автомобільним
транспортом залишається однією з важливих екологічних проблем міста, особливо з
огляду на високу щільність забудови його центральної частини, вузькі середньовічні
вулиці тощо. Загальна кількість підприємств, які були платниками збору за
забруднення атмосферного повітря у Львові від пересувних джерел, у 2016 році
становила 3042 (у районах міста: Залізничний – 940, Франківський – 810,
Шевченківський – 464, Личаківський – 460, Галицький – 368).
За матеріалами державної статистики, протягом останніх 5 років кількість
автомобільних засобів у місті збільшилась. У Львові найбільша концентрація
автомобілів на душу населення в Україні. За даними ―Національної доповіді про стан
навколишнього природного середовища в Україні за 2016 рік‖, місто Львів фігурує у
переліку 22 міст України, де зафіксовано перевищення середньорічних концентрацій
пилу (1,2-1,3 ГДК), диоксиду азоту (1,25-1,5 ГДК), фтористого водню (1,3 ГДК) в
атмосферному повітрі, що пов‘язано, перш за все, із викидами пересувних джерел
забруднення.
Порівняно з іншими районами міста, у центральній його частині, розташованій
у межах Львівської улоговини, має місце особлива мікрокліматична ситуація: влітку
тут фіксуються максимальні значення температури повітря (вищі на 2,1-2,5˚С),
найнижчі показники вологості повітря та швидкості вітру, які сприяють застійним
явищам, сповільнюють циркуляцію і темпи очищення атмосферного повітря.
Навантаження на головних магістралях міста у час пік коливається від 1 до 1,5 тис.
автомобілів за годину. Середня експлуатаційна швидкість руху легкових автомобілів у
Львові – 34-35, пасажирського автотранспорту – 18, вантажівок – 30 км/год. Наведена
інформація свідчить про необхідність зменшення автотранспортного навантаження на
центральну частину міста. Треба також враховувати руйнівну дію газоподібних
речовин на пам‘ятки архітектури. Окремою проблемою є організація протягом останніх
3 років значної кількості платних стоянок у центральній частині міста, які збільшують
рівень локального забруднення цієї менш вентильованої частини Львова. Найбільш
напруженими перехрестями у місті протягом останніх років залишаються: у
Галицькому районі – пр. Свободи, вулиці І.Франка, Зелена, Вітовського; Залізничному
– вулиці Виговського, Шевченка, Левандівка; Шевченківському – пр. Чорновола, вул.
Б.Хмельницького; Франківському – вулиці Наукова, Володимира Великого,
Кульпарківська, Героїв УПА; Личаківському – вулиці І.Франка, Зелена, Личаківська,
Пасічна.
Результатами перевірки автотранспортних засобів міста, яка була здійснена
відділом контролю атмосферного повітря, виявлено, що з перевірених 5820
автотранспортних засобів підприємств, установ, організацій та індивідуальних
власників 14% працювали з перевищенням встановлених нормативів викидів. Було
призупинено експлуатацію 546 автомобілів державної і 408 приватної форм власності.
Одним із основних чинників, які впливають на рівень забруднення
атмосферного повітря пересувними джерелами, є якість палива. Основним видом
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палива протягом останніх 5 років бензин, який використовується близько 65% усіх
транспортних засобів, на другому місці – дизельне паливо 27%. Стиснений газ, який
вважається найприйнятнішим з екологічної точки зору видом палива, використовується
лише 7,9% транспортних засобів, електрокари 0,1%.
Серед невідкладних заходів щодо покращення екологічного стану
навколишнього середовища міста доцільно виділити такі:
● встановлення швидкості автомобільного транспорту 50 км/год, за якої
кількість вихлопних газів найменша;
● проектування об'їзних шляхів для транзитного транспорту;
● створення дорожніх розв'язок на двох чи трьох рівнях з метою зменшення
кількості зупинок перед світлофорами, коли різко зростає викид газів;
● оснащення нових автомобілів ефективними системами і пристроями
зниження викидів (каталітична нейтралізація, автомати пуску і прогрівання, системи
уловлювання пари пального);
● збільшення парку автомобілів і автобусів, які працюють на газоподібному
пальному;
● розроблення та впровадження нових типів двигунів внутрішнього згоряння з
підвищеними економічними характеристиками;
● розроблення нових видів екологічно чистого автотранспорту з
використанням альтернативних джерел енергії.
Висновки
1. Під час роботи автомобільних двигунів внутрішнього згоряння виділяється
більше 1000 різних шкідливих речовин, які негативно впливають на людину і довкілля.
2. Викиди дизельних двигунів внутрішнього згорання є менш шкідливими,
порівняно з бензиновими двигунами внутрішнього згорання.
3. Для того, щоб зменшити шкідливі викиди автотранспорту, варто
застосовувати заходи, серед яких ключовим є перехід на альтернативні види палива
(енергія сонця, електроенергія).
4. Для вирішення екологічних проблем, пов'язаних із автотранспортом, варто
забезпечити жорсткіші екологічні нормативи щодо конструкції нових моделей
автомобілів та двигунів, а також залучати громадськість, зокрема молодь, до вирішення
цього питання.
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ХІМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола,
Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: pochapska@lp.edu.ua

Хімічна небезпека в Україні пов'язана із наявністю об'єктів, що
використовують небезпечні хімічні речовини, із забрудненням довкілля та утворенням
відходів. Згідно Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в
Україні у 2011 році у промисловому комплексі Україні функціонувало 1093 об'єкти, у
2012 році - 1004 об'єкти, станом на 2016 рік таких об‘єктів було 931, приблизно на
такому ж рівні їх кількість залишилася і в 2017 році. Разом з тим кількість небезпечних
хімічних речовин на цих об‘єктах за період 2011-2017 рр. зросла з 275,24 тис. т до 308,7
тис.т, тобто збільшилась на 32,83 тис.т. Розподіл об‘єктів за ступенями хімічної
небезпеки представлений в табл.1.
Таблиця 1
Кількість об’єктів за ступенями хімічного забруднення по роках
Ступінь
хімічної
небезпеки
І ступінь

ІІ ступінь
ІІІ ступінь
ІV ступінь

2011

2012

2016

80 об'єктів (у зонах
можливого хімічного
зараження від кожного з
них мешкає понад 3,0 тис.
осіб)
159 об'єкти (від 0,3 до 3,0
тис. осіб)
212 об'єктів (від 0,1 до 0,3
тис. осіб.)
642 об'єктів (менше 0,1
тис. осіб)

76 об'єктів (у зонах
можливого хімічного
зараження від кожного
з них мешкає понад 3,0
тис. осіб)
150 об'єкти (від 0,3 до
3,0 тис. осіб)
186 об'єктів (від 0,1 до
0,3 тис. осіб.)
592 об'єкта (менше 0,1
тис. осіб)

65 об'єктів (у зонах
можливого хімічного
зараження від кожного з
них мешкає понад 75,0
тис. осіб)
128 об'єкти (від 40 до 75
тис. осіб)
128 об'єкти (до 40 тис.
осіб)
567 об'єкти (зона
можливого зараження
не виходить за межі
об‘єкта )

У відповідності до проведених моніторингових досліджень Міжнародного
дослідного центру запобігання наслідків РХБЯ загроз встановлено, що у зонах
можливого хімічного забруднення від цих об‘єктів проживає 10,244 млн. осіб (25 % від
населення країни). Найбільшу кількість ХНО зосереджено у східних областях України
а саме в Донецькій; Дніпропетровській, Луганській та Харківській областях.
За даними Державного реєстру, на території України налічується понад 24 тис.
потенційно небезпечних об‘єктів, які потребують постійної уваги і нагляду.
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Серед усіх регіонів України найбільша зосередженість об‘єктів підвищеної
небезпеки припадає на територію Донецької області, значна частина якої на даний
момент не під контролем держави. Друге місце посідає Харківська область, у якій зараз
спостерігається високий рівень терористичної загрози. У неконтрольованій Україною
зоні знаходяться також АР Крим та велика частина території Луганської області з
досить високою щільністю об‘єктів підвищеної небезпеки та високим рівнем
терористичної загрози.
В Донецький області розташовано 6,5 тисяч об‘єктів підвищеної техногенної
небезпеки (174 підприємства, на яких зберігаються небезпечні хімічні речовини, з них –
18 – І ступеню небезпеки). Найнебезпечнішими з цієї точки зору є заводи «Стирол» і
Горлівський хімічний завод, де зберігається 325 тисяч тон небезпечних відходів.
Територією Луганської області проходять майже 1 тисяча км газопроводів, і
500 км нафтопроводів, 13,2 км аміакопроводів; розташовано 14 газоконденсатних
родовищ і 2 підземних сховища газу. В Луганський області розташовано загалом 1128
об‘єктів хімічної небезпеки, з яких 159 – об‘єкти підвищеної небезпеки.
На тимчасово окупованій території знаходяться такі небезпечні речовини як
сірка і сірчані сполуки, аміак, фосфор, вугільний пил, сірчана кислота і сульфатні
сполуки, формальдегіди, свинець, ртуть, композитні хімічні відходи підприємств, серед
яких є сильнодіючі отруйні речовини, наприклад, мононітрохлорбензол. Водночас на
окупованій та анексованій територіях неможливе виконання відповідними органами їх
повноважень для забезпечення безпеки об‘єктів і населення.
На державному кордоні контроль за переміщенням хімічних речовин та
небезпечних вантажів здійснюють митні підрозділи Державної фіскальної служби,
Держприкордонслужби та Держекоінспекції. Зазначені служби здійснюють, в
основному, попередній документальний контроль вантажів та безпосередньо їх огляд.
Використання приладів, що дозволяють провести хімічний контроль у пунктах
пропуску на державному кордоні, практично не здійснюється. Водночас не вирішено
питання контролю за переміщенням небезпечних вантажів через лінію розмежування в
зоні АТО, що може призвести до спроб контрабандного перевезення НХР вглиб країни
для проведення диверсій чи терористичних актів.
У квітні 2016 р. у м. Кельце (Польща) відбувся Міжнародний саміт з питань
хімічного захисту та безпеки (Global Chemical Safety and Security Summit) CHEMSS2016, на якому було відзначено важливість хімічної промисловості та їі зростання у
всьому світі. Саме тому хімічна безпека повинна включати розробку, виробництво,
інфраструктуру та повне постачання, тобто ланцюг хімічних речовин набуває все
більшого значення для урядів, хімічної промисловості і споживачів хімії. Забезпечення
культури хімічної безпеки та безпеки в цілому вимагають більших гарантій того, що
національні системи управління хімічними речовинами можуть виконувати свої
функції, керувати хімічними речовинами в надійному та безпечному режимах,
запобігати неправильному використанню небезпечних хімікатів та сприяти охороні
навколишнього середовища.

99

В рамках CHEMSS-2016 відбувся Український форум з питань хімічної
безпеки (Ukraine Chemical Security Forum, UCSF) ―Працюючи разом, посилимо хімічну
безпеку та захист‖. У своїх виступах учасники Форуму зазначили, що розвиток
Програми комплексної хімічної безпеки та захисту (ICSSP) в Україні, включаючи
результати Комплексного огляду стану хімічної безпеки України, доводить, що
головною умовою успішного впровадження і виконання ICSSP є активне залучення
представників уряду, національних і міжнародних партнерів, виробників і науковців,
громадських та міжнародних організацій, що зацікавлені у вирішенні даних питань.
Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що необхідний обмін практичним
досвідом спеціалістів, що мають справу з питаннями обігу токсичних хімічних речовин,
з акцентом на роботі прикордонної служби та митниці. Особливої уваги заслуговує
посилення безпеки транскордонного транзиту токсичних хімічних речовин, що
передбачає участь представників зацікавлених сторін не тільки з України, а й з інших
держав.
Список використаних джерел
Державна служба України з надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс]– Режим
доступу: http://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2011/3_2_2011.pdf
2. East European Security Research Initiative[Електронний ресурс]– Режим доступу:
http://eesri.org/
1.
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Структура та стан транспортної інфраструктури в умовах інтенсифікації
світового господарства є важливим чинником соціально-економічного розвитку
приморських регіонів України, підвищення їх конкурентоспроможності на
міжнародному ринку транспортних та транзитних послуг. Мережа транспортної
інфраструктури виконує надзвичайно важливу функцію опорного каркасу в моделі
територіальної організації господарства та населення приморських регіонів.
Приморські регіони в силу особливостей економіко-географічного положення,
природно-ресурсного потенціалу, структури та спеціалізації господарства відіграють
значну роль у забезпеченні зовнішньоекономічних, транспортно-розподільчих та
транзитних функцій в економіці України.
Загальна конфігурація транспортної мережі та системи розселення в
приморських регіонах має переважно приморсько-фасадний тип організації території з
вираженою атрактивністю берегової зони, підвищеною конфліктністю господарських
функцій та диференціацією рівня антропогенного навантаження, що потребує
зваженого підходу щодо просторового планування приморських регіонів та
інтегрованого управління приморською зоною України для забезпечення умов для
сталого розвитку цих територій.
Транспортна інфраструктура приморських регіонів, як і в цілому по Україні,
має важливе значення для внутрішнього регіонального соціально-економічного
розвитку. Зокрема стан транспортної інфраструктури впливає на якість життя
населення, його мобільність та доступність послуг. Стан та якість транспортних мереж
впливають на ефективність реалізації проектів з об‘єднання територіальних громад, з
реформування медицини, освіти, тощо.
Під транспортною інфраструктурою ми розуміємо збалансовану та економічно
обґрунтовану сукупність всіх наявних транспортних комунікацій, а також
обслуговуючих їх споруд, всіх видів транспорту, що використовуються для
забезпечення стабільного вантажо- і пасажиропотоку, для задоволення матеріальних і
нематеріальних потреб населення та сучасного суспільного розвитку [1]. До
транспортної інфраструктури відносяться комунікації всіх існуючих видів транспорту
та об‘єкти їх обслуговування, що мають свої техніко-технологічні характеристики.
Коротко охарактеризуємо окремі показники сучасного стану транспортної
інфраструктури приморських регіонів України без врахування тимчасово окупованої
території АР Крим та частини Донецької області. Так, за даними 2016р. експлуатаційна
довжина залізничних колій склала 4766км (22,7% від загальної довжини по Україні),
експлуатаційна довжина річкових судноплавних шляхів – 339,7 км (21,2%), довжина
автомобільних доріг – 33,2 км (20,4%), з них з твердим покриттям – 32 671,5 тис.км
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(20,5%), в тому числі І-ї категорії – 650,2 км (24,0%), ІІ-категорії – 3311,7км (27,1%),
ІІІ-ї категорії – 4821,7км (18,2%), IV-ї категорії – 23049,4км (22,1%), V-ї категорії –
838,5км (6%). Щільність експлуатаційної довжини залізничних колій – 34,2 км/1000км²
(в Україні 36км/1000км²), щільність експлуатаційної довжини річкових судноплавних
шляхів – 2,03км/1000км² (в Україні 3км/1000км²), щільність автомобільних доріг з
твердим покриттям – 233км/1000км² (в Україні 264км/1000км²) [6]. На узбережжі
Чорного та Азовського морів України розташовано 18 морських торгових портів з 63
терміналами різної спеціалізації, 330 морських вантажних причалів загальною
довжиною 43 км. Крім того, обробку вантажів здійснюють 12 морських причалів
підприємств. Також Чорноморський та Маріупольський морські рибні порти у зв‘язку з
різким скороченням надходження рибної продукції майже цілком переключилися на
переробку тих же вантажів, що і торгові порти.
Так, у приморських регіонах частка зайнятого населення в транспортній сфері
за даними 2016р. знаходиться в межах 2,1% (Херсонська область) – 10,7% ( Одеська).
Частка занятих в Одеській області - це найвищий показник в Україні) [7, с.58].
Важливо відмітити, що транспортна інфраструктура приморських регіонів
України відіграє ключову роль і для зовнішніх економічних зв‘язків, як важлива
складова транзитно-транспортного потенціалу регіону та країни в цілому. Транзитнотранспортний потенціал регіону можна визначити як сучасні та потенційні можливості
транспортного комплексу території забезпечувати транзитні вантажо- та
пасажиропотоки, які зумовлені сукупністю: переваг ЕГП та наявних просторових
ресурсів території, організаційно-економічним та техніко-технологічним станом
транспортної системи та обслуговуючої її супутньої транспортно-логістичної
інфраструктури, які в комплексі здатні забезпечувати економічно ефективні, безпечні,
безперебійні транзитні перевезення через дану територію із наступною інтеграцією з
транспортними системами сусідніх територій.
Так, завдяки наявній транспортній інфраструктурі у 2016р. приморськими
регіонами (без врахування тимчасово окупованої АР Крим та частини Донецької
області) за рахунок експорту транспортних послуг було отримано майже 1 млрд. дол.
США, що становило 48,7% від експорту всіх транспортних послуг в Україні. В експорті
транспортних послуг серед приморських регіонів найбільша частка Одеської області
(34,6%) [7].
В сучасних геоекономічних та геополітичних умовах основні перспективи
розвитку транспортної мережі України, в тому числі і приморських регіонів, пов‘язані з
європейською стратегією формування системи міжнародних транспортних коридорів
(МТК). У 2011 році Європарламент ухвалив Резолюцію щодо Стратегії ЄС для
Чорноморського регіону [4]. В Стратегії передбачено необхідність посилення
синергетичного ефекту між різними політиками ЄС, особливо між Структурним
Фондом, Рамковою Програмою дослідництва і розвитку і Транс‘європейською
транспортною мережею з метою забезпечення сталого розвитку.
На сьогоднішній день, територією приморських регіонів України проходять
такі МТК: Пан-європейський №7 (Дунайський водний), Пан-європейський №9
(Гельсінкі (Фінляндія) – Александруполіс (Греція)), ТRАСЕСА (Європа – Кавказ –
Азія), Гданськ – Одеса (Балтійське море – Чорне море). [3]. Ще одним елементом
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системи європейських МТК став маршрут «Вікінг» Чорноморськ (Україна) –
Київ(Україна) – Мінськ(Білорусь) – Вільнюс(Литва) – Клайпеда(Литва), який у
залізничному сполучені забезпечує перевезення контейнерів та автопоїздів між
Балтикою та Чорним морем. Цей маршрут з‘єднує МТК №9 з Євразійським
транспортним коридором. За ініціативою України, Грузії та Азербайджану формується
Транскавказький МТК, що через Одесу з‘єднує Західну і Центральну Європу із
Закавказзям.
Під питанням сьогодні є реалізація в запланованому вигляді міжнародного
проекту єдиної транспортної системи країн Чорноморського економічного
співробітництва (ЧЕС). В той же час окремі заходи в межах цього проекту все ж
реалізуються. Так, в 2018 році планується завершити будівництво автомобільної дороги
в обхід м. Рені, що об‘єднає відремонтовану трасу «Одеса – Рені» з КПП на українськомолдовсько-румунському кордоні, що є частиною МТК-ЧЕС.
Залучення України та її приморських регіонів до проектів МТК – це залучення
додаткових транзитних вантажопотоків, створення робочих місць та модернізація вже
існуючої транспортної інфраструктури, що в кінцевому результаті може позитивно
вплинути на соціально-економічний розвиток прилеглих територій.
Найважливішими елементами транспортної інфраструктури приморських
регіонів є морські порти, яким належить важлива роль полюсів росту у економічному
розвитку цих регіонів. Ефективність функціонування портів сьогодні визначається з
одного боку здатністю порту оперативно реагувати на зміни кон‘юнктури ринку
портових послуг, здатністю до постійного розвитку, оновлення та модернізації портової
інфраструктури, а з іншого боку — державною зовнішньо економічною, тарифною,
податковою, митною, транспортною, амортизаційною політикою, яка має бути
направлена на підвищення конкурентоздатності українських портів у Чорноморському
регіоні.
Аналіз розвитку портового господарства протягом останніх десятиліть дає
можливість визначити ряд важливих тенденцій у організації та функціонуванні
портової діяльності та формуванні припортових зон. По-перше, відбуваються зміни в
територіальній організації портового господарства шляхом розвитку нової виробничої
складової припортових зон, створення пов‘язаних з портом промислово-складських та
портово-промислових зон, «сухих портів» (проект «Сухий порт» в Одеському порту),
портопунктів, авантпортів. Розвиток інфраструктури портів відбувається у напрямку
переходу від універсальних портів до спеціалізованих комплексів та терміналів.
Якісний
розвиток
портів
супроводжується
організацією
системи
інтермодальних та мультимодальних перевезень (як приклад Чорноморський порт)
диверсифікацією портової діяльності в сфері надання додаткових транспортнологістичних послуг. Порти стають ядром формування сучасних портово-логістичних
центрів та сприяють інтеграції глобальних, національних та регіональних транспортнологістичних систем. Портово-логістичні центри можуть бути представлені головним
чином великими морськими портами або групами портів, що забезпечують реалізацію
континентально-морських зв‘язків та координацію руху логістичних потоків і є
вузловими елементами комунікаційного каркасу інтегрованої транспортно-логістичної
системи.
103

Отже, сучасні порти мають забезпечувати мультимодальні перевезення,
повністю інтегрувавши логістику порту із залізничними та автомобільними дорогами,
що сьогодні є найбільш складним завданням для транспортного комплексу України.
Є передумови для формування на основі груп портів морських (транспортних,
транспортно-індустріальних) кластерів та інтеграції навколо порту значної кількості
підприємств-партнерів. Морські кластери здатні відігравати роль полюсів економічного
зростання для приморських регіонів та країни. Слід відзначити, що найбільш активно
реалізовуються нові інвестиційні проекти у чотирьох найбільших морських портах
України, а саме в Одеському, Чорноморському, Южному, Маріупольському.
Підводячи підсумок слід виділити ряд проблем, які сьогодні знижують
ефективність використання транспортної інфраструктури та потребують вирішення. До
таких проблем відносяться: моральна зношеність основних об‘єктів транспортної
інфраструктури; низька швидкість залізничних перевезень, що зумовлена станом колій;
незадовільний стан автомобільних доріг з твердим покриттям особливо місцевого
значення; краща розвиненість транспортної інфраструктури приморських регіонів в
меридіональному напрямку до столиці і в той же час низький рівень розвитку
транспортної інфраструктури в широтному напрямку; існування окремих відрізків
транспортних мереж з низькою пропускною здатністю, що знижує ефективність
функціонування транспортних мереж в цілому; незадовільний рівень застосування
сучасних екологічних технологій у ході модернізації транспортної інфраструктури.
Для приморських регіонів, які мають значний транзитно-транспортний
потенціал, значну частку зайнятих в сфері транспорту, є лідерами у експорті
транспортних послуг та мають всі передумови для створення морських кластерів та
портово-логістичних центрів, розвиток транспортної інфраструктури є надзвичайно
важливою умовою забезпечення їх сталого соціально-економічного розвитку.
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Abstract
The presentation will give an overview about regionally available materials and
biodegradable residues (substrates), which are potentially suitable for biogas production.
There will be discussed possibilities for mono-digestion and co-digestion of specific
substrates (e.g. nitrogen-rich materials, algae etc.), considering theirs potential and eventual
troubleshooting. Data from several national and international projects will give an information
about potentials of the biogas technology. The best practice examples will show gained
experiences made by already implemented projects.
Introduction
In many regions in the world, biogas plays or will play an important role in the
regional and local energy supply. As suitable substrates, in the ideal case, are used locally
available materials to avoid long transport distances. Nevertheless, there are still many
challenges on the field of gaining of the substrates, theirs logistics, stocking, pre-treatment,
digestion, digestate treatment and distribution.
Almost in each European region are beside the typical agricultural substrates (e.g.
pig or cattle manure, maize or grass silage etc.) also available residues of food and beverage
industry (e.g. residues of fruits, vegetables, brewer`s spent grains, slaughter-house wastes
etc.) and biodegradable fraction of municipal waste. In some regions, there are potentially
some more specific substrates available. An interesting example could be the Dnieper cascade
reservoirs polluted by cyanobacteria (also known as blue-green algae). The algae cause the
every year «blooming» of the water area close to city Kremenchuk.
Material and methods
There were taken several blue-green algae samples from the Dnieper cascade
reservoirs during the booming period (year 2017). The samples were analysed for basic
chemical parameters and biochemical methane potential (BMP).
Results
The results of the basic chemical parameters and BMP are presented in the tables 1 and 2.
Table 1: Results of chemical analysis (substrate characteristics - blue-green algae)
Parameter
Dry matter (1)
Organic Dry Matter(1)
Chemical Oxygen Demand
Total Kjeldahl Nitrogen (1)
1

(1)

Unit

June 2017

August 2017

DM

[%]

0.52

6.60

oDM

[%]

-

5.43

COD

[g O2/kg]

10.4

65.1

TKN

[g/kg]

-

5.27

related to fresh matter
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Comparing the samples from June and August 2017, the later sample has
significantly higher DM and COD.
Table 2: Biochemical methane potential (test in triplicate)
Methane yield
Sample August 2017

Organic Dry Matter
[ Nm³/Mg oDM ]

Chemical Oxygen Demand
[ Nm³/Mg COD ]

Fresh matter
[ Nm³/Mg FM ]

Test 1

246.9

206.1

13.40

Test 2

262.6

219.1

14.25

Test 3

264.3

220.5

14.35

Average

258.0

215.2

14.00

The average methane yield of the analysed sample (August 2017) was
258.0 Nm³/Mg oDM eventually 215.2 Nm³/Mg COD and 14.00 Nm³/Mg FM. The test took
almost 50 days and 90% of the total methane yield were produced during the first 34 days.
Discussion
The significant differences in dry matter content by the two analysed samples
indicate wide variations during the blooming season, possible influence of locality and
harvesting method. The average methane yield is comparable e.g. to values for pig manure at
similar dry matter content (6-7%) published by FNR (2004). The measured methane yield
related to the organic dry matter was lower than 350–391 Nm3 t-1 oDM published by GruberBrunhumer et al. (2015) but in this case, the author investigated a different algae strain and
used pre-treatment methods.
Conclusions
It is possible to use the blue-green algae as a substrate for biogas production. Taking
into account the data of the first preliminary analyses, there is to expect an influence of
harvesting method, pre-treatment and material logistics on the efficiency of the whole system
for anaerobic digestion of algae. Based on these first results, it is can be recommended to
carry out further sampling and analysis during the blooming period and develop a suitable
harvesting method.
References
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DIN 38 409 - H1 – 3: Organic Dry Matter Content (oDM)
DIN 38 409 - H41, ÖNORM M 6265: Chemical Oxygen Demand (COD)
DIN 38 414-S8 and VDI 4630 (modified form): Biochemical Methane Potential (BMP)
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Municipal solid waste (MSW) contains a certain share of biodegradable compounds.
In industrialised countries this share in average is approx. 25-30 % WM. In low income
countries and those with increasing economy the average share is 50 % up to 80 % in some
regions. By the anaerobic conditions in landfills these biodegradable compounds decompose
into landfill gas and leachate. Approx. 90 % of the degradable carbon compounds are
transferred into landfill gas, which is a mixture of mainly methane (CH4, approx. 60 Vol.%)
and carbon dioxide (CO2, approx. 40 Vol.%). 10 % of the degradable carbon compounds get
dissolved and leave the landfill by the leachate (together with many organic and inorganic
pollutants).
The impact of CH4 to greenhouse-effect is 27 times stronger than the effect of CO2
(IPCC, 2013). Since landfills are the 3rd largest source of anthropogenic methane emissions
(after rice production and cattle) the EU in 1999 started to reduce biogenous wastes from
landfills. In the landfill directive (CD, 1999) a graduated scheme for reduction of biogenous
wastes was set into effect. A 25 % reduction of landfilled biogenous wastes (compared to the
amount in 1995) was target for 2006, 50 % for 2009 and 65 % for 2016. These targets were
defined by the European Council - the way how to meet them, is to be chosen by the member
states. Possible ways are avoidance, composting or digestion, biological pre-treatment and
incineration.
Mechanical biological treatment of MSW. Austria already 1996 decided to ban
landfilling untreated wastes (BGBl. Nr. 164/96). Again it was a graduated scheme – since
2004 it is forbidden to landfill waste with a content of total organic carbon (TOC) higher than
5 % DM. For MSW this limit can be met only by incineration. But there is an exception for
mechanically biologically treated (MBT) wastes which have to be characterised by their
reactivity. Limited parameters for MBT-wastes are Respiration Activity (RA4 < 7 mg O2/g
DM) and Gas Generation (GS21 < 20 Nl/kg DM).
MBT combines mechanical and biological treatment steps. During mechanical
treatment of MSW a thermal valuable fraction (sometimes also recyclables) is separated by
screening, magnetic separation, air separation, ballistic separation etc.. For biological
treatment aerobic or a combination of anaerobic/aerobic technique is used. Anaerobic
processing always needs a following aerobic process. Otherwise the limits for reactivity
parameters cannot be met. In Austria the first step of aerobic treatment (intensive phase) is to
be done in enclosed systems in order to catch and treat emissions. After 4 weeks of intensive
phase, or until a RA4 < 20 mg O2/g DM is archived, further stabilisation takes place in open
windrow systems. After 10 to 16 weeks of rotting the limit values for AT4 and GS21 will be
reached.
Currently (2015) in Austria 14 MBT-plants are in operation (BAWP. 2017). Approx.
440,000 t of MSW were transformed into 340,000 t of thermal fraction, 7,000 t recyclables
and 91,000 t of landfill fraction (the difference is loss of degradation and water).
Composting of source separately collected bio-wastes. Composting is a well
approved technology. Already in the 70ies of the last century in Austria composting plants for
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mixed MSW were installed. Compost quality aspects (MSW is highly polluted by organic and
inorganic pollutants like e.g. heavy metals) necessitated a source separate collection of
biogenous waste fractions (the use of mixed waste compost in agriculture is not allowed in
Austria any longer). Thus in Austria in 1995 the Bio-Waste Ordinance was set into effect
(BGBl. Nr. 456/1994). Since 1995 Austrian households are forced to separate biogenous
wastes. These biogenous wastes are collected separately and transported to composting or
digestion plants. Thus these biogenous wastes never will end up in a landfill. Furthermore
high quality fertiliser/soil-improver is produced which helps to close the nutrient cycle.
Additional stable organic matter is added to the soil because during aerobic treatment humic
compounds are synthesised. Enhancing the organic matter of soils is another very important
topic for Europe. Approx. 45 % of European soils (in southern countries it up to 75 %) are
poor in organic matter (TOC < 2 % DM); there is already the riskr of desertification.
In composting plants mechanical treatment is necessary to establish optimised
conditions for microbial degradation. Yard wastes are shredded and mixed carefully with biowastes from households. Mixing the different types of biogenous wastes – if necessary also
water is added - is essential for supply with nutrient (C/N-ratio) and oxygen (structure
stability and pores to allow convective air-flow). During intensive degradation heat is
produced by the microbes (temperature increases to 60 – 70 °C) which allows proper
sanitisation. Minimum in weekly intervals the rotting material is turned (loosened and
homogenised, if necessary also water is added) by special turning machines. During
maturation (after approx. 6-8 weeks) turning frequency is reduced. After humification process
is finished, the material is sieved through 8-20 mm mesh. The fines are used as compost, the
coarse fraction may be used as structure material for the next batch or is disposed of.
Composting in Austria is managed decentralised. Most plants are operated by
farmers, who compost their agricultural wastes (e.g. manure) together with biogenous wastes
from settlements nearby. The produced compost mainly is applied at the own fields. Most of
these very small plants use open windrow technique. Commercial plants working on larger
scale, also prefer open windrow technique (the City of Vienna processes approx. 140,000 t of
biowaste per year). Only few of them use enclosed, forced aerated composting systems.
Related to compost quality, both systems – when run in a proper way – lead to similar results.
In 2015 approx. 1.14 Mio. t of source separately collected biogenous wastes
(household, gardens, parks), in 400 composting plants were transformed into 340,000 t of
high quality compost. Approximately 150,000 t of residues (mainly residues from sieving
process) were treated. The difference (more than 50 % relating to Input) is loss of degradation
and water (BAWP, 2017).
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Introduction
Slovakia has traditionally been the home of producers of medicinal, aromatic and
spice plants. In the course of the 17th century the peasants acquired the ability to produce
vegetable and plant essential oils. These essential oils were exported by the so-called
―oilmen‖ of the East and West Europe. The travelling ―oilmen‖ prepared the oils and peddled
them along with other pharmaceutical preparations between villages. The essential oils
obtained by distillation or pressing of various herb parts, were used as the basis of many
treatments with the practice becoming widespread during the 18th and 19th centuries.
At present good breeding methods, cultivation, harvesting and processing produce
aromatic plants with high quality of essential oils. A leader of large-scale isolation of herbal
essential oils in Slovakia is the company CALENDULA, Co., which is situated in Nova
Lubovna, the North Slovakia.
This contribution presents the heavy metals determination of several essential oils
which were isolated from the aromatic plant species and sold usually in the Slovak
aromatherapy market. Monitoring heavy metal accumulation in plants and looking for
possibilities how to eliminate the content of hazardous elements to a minimum is the key
factor in obtaining high quality and safe aromatherapy products for consumers.
Material and methods
The aromatic plants (caraway /Carum carvi L./, chamomile /Matricaria recutita L./,
peppermint /Mentha ×piperita L./, juniper /Juniperus communis L./, fennel /Foeniculum
vulgare L./, Scots pine /Pinus silvestris L./, sweet flag /Acorus calamus L./) for essential oil
isolation were donated by successful and established growers. Essential oils were distilled in
the large-scale distillation apparatus specifically designed for aromatic and medicinal plants.
There are two types: Type HV-3000 (height: 5,250 mm, width: 2,180 mm, with container for
200 or 250 kg of dried matter of 400 or 500 kg of fresh matter of plant material) and Type
HV-300 (height: 3,400 mm, width: 1,300 mm, with container for 40 or 50 kg of dry matter
and 100 or 120 kg of fresh matter of plant material).
This large-scale technology of essential oil distillation in this Slovak company
consists from a main distillatory apparatus, a steam condenser, and additional apparats
(steam boiler and apparatus for improving of a used water ). The shape of the main distillatory
apparatus is a funnel. It is thermal-isolated and made from a stainless-steel. An inside screwplate is driven by an electric engine, which is installed on the apparatus. This screw-plate
works as an excellent stirrer. In regard to this system the container has a mixing apparatus,
which is not a usual feature in many other types of commercial equipment‘s. This is
extremely useful for the complete distillation procedure and high yield of essential oil. Source
of steam flow is a boiler (heated by oil, gas or electricity), and the flow is controlled
mechanically, according the plant mass and colling requirement. The length of distillation
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depends on medicinal plant species, which are used to isolation of essential oils. Essential oil
collector has volume of 75 l.
Samples of essential oils [their weight of 1 g] for heavy metal determination were
decomposed by 10 ml HNO3 and 1 ml H2O2 into vessels which were given in a pressure
autoclave. Mineralization was taken place at the temperature 150 0C during 5 hours.
Cadmium, Lead, Chrome and Nickel results were obtained using Shimadzu Model 660 with
Graphite fumace, Deuterium background corrector and auto sampler. Mercury was measured
by a hydride vapor generation technique Shimadzu Model HAG-1.
Results and discussion
It is general practice to commonly observe essential oil cadmium (Cd) content
whereas accumulation of other heavy metals is given little attention, and the risk elements,
which may be contaminated with plant essential oils, are particularly lead (Pb), chromium
(Cr), nickel (Ni) and mercury (Hg). An overview of the contents of these metals from selected
sources of aromatic plants is given in table 1.
Table 1: The contents of heavy metals [mg.kg-1] in essential oils of plants in Slovakia
Aromatic Plant Essential oils
Caraway (Cavum carvi L.)
Chamomile (Matricaria recutita L.)
Peppermint (Mentha ×piperita L.)
Juniper (Juniperus communis L.)
Fennel (Foeniculum vulgare L.)
Scots pine (Pinus silvestris L.)
Sweet flag (Acorus calamus L.)

Cd
0.005
± 0.001
0.010
± 0.003
0.003
± 0.001
0.004
± 0.001
0.003
± 0.001
0.006
± 0.001
0.004
± 0.001

Heavy Metals [ mg.kg-1 ]
Pb
Cr
Ni
0.010
0.011
0.016
± 0.002
± 0.003
± 0.002
0.116
0.031
0.024
± 0.012
± 0.005
± 0.003
0.010
0.020
0.019
± 0.003
± 0.002
± 0.002
0.016
0.034
0.018
± 0.005
± 0.008
± 0.002
0.018
0.050
0.030
± 0.007
± 0.007
± 0.009
0.150
0.060
0.054
± 0.021
± 0.005
± 0.009
0.050
0.035
0.027
± 0.008
± 0.003
± 0.005

Hg
0.001
± 0.0001
0.002
± 0.0001
0.001
± 0.0001
0.001
± 0.0001
0.002
± 0.0001
0.002
± 0.0001
0.002
± 0.0001

Samples from the large-scale distillation of selected aromatic plants contain Cd from
0.003 (Peppermint) to 0.010 mg.kg-1 (Chamomile), Pb from 0.010 (Caraway) to 0.150 mg.kg-1
(Chamomile), Cr from 0.011 (Caraway) to 0.060 mg.kg-1(Scots pine), Ni from 0.016
(Caraway) to 0.054 mg.kg-1 (Scots pine) and Hg from 0.001 (Caraway) to 0.002 mg.kg-1
(Chamomile). Monitoring in Austria (Chizola et al., 2003) confirmed the average lead content
of 0.100 mg.kg-1 (range 0.050 to 0.400 mg.kg-1). It is verificated that Chamomile plants
belong to the hyper accumulators of heavy metals (Masarovicova and Kralova, 2017).
Cd and other heavy metals are commonly found in nature, in minerals together with
alternative components. It is widely used in the industry. The main sources of Cd contributing
to environmental conditions are mining, burning fossil fuels and waste management. Iljin
(1990) found that 50 – 80 % of heavy metal air pollution is in inaccessible form but this does
not apply to Cd. According to the Chibuike and Obiora (2014) 85% of Cd is available to
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plants through air pollution. In the past twenty years the main source of this dangerous
element in soil was natural super phosphate used as a fertilizer. In the soil the most Cd
accumulates in the layer with 0 – 50 mm depth and with the growing depth its concentration
decreases. The weathering of rocks easily passes the element into the soil solution where it
occurs as Cd2+. Its accumulation is influenced by several factors, mostly the environment and
the soil and land management. In general plants accumulate most of this element in the roots
followed by leaves, stems, fruits and seeds. Plants do not have any mechanism for excretion
of this element (Tiller et al., 1984).
The main factor in assessing of risk and for the elimination of accumulation in
Slovakia is the selection of suitable locations and ground. Close to industrial areas where
there is more air pollution gradient the Cd content in soil is higher. Heavy contamination of
soil and air gradient cause greater accumulation of this element in the aromatic plants
(Salgovicova, 2009).
Conclusion
Heavy metals are toxic at relatively low concentrations. Aromatic plants in their
cultivation are able to accumulate more toxic elements of which Cd is considered the most
dangerous. The flow of Cd in consumer aromatherapy can cause a malfunction of calcium
metabolism. Therefore it is necessary to pay attention to eliminating the introduction of this
element into the food chain. Nevertheless, attention should be paid to the contamination of
contaminants in foods. Therefore steps should be taken to reduce uptake and accumulation of
these substances in aromatic plants.
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Ґрунти є індикатором загальної техногенної обстановки. Ступінь забрудненості
ґрунтів безпосередньо впливає на напрямок їх подальшого використання. Наприклад,
забруднений родючий шар не підлягає зняттю, а ґрунти з надзвичайно небезпечною
категорією забруднення підлягають утилізації або захороненню. В ході проведення
моніторингу, фахівці нерідко стикаються з ситуацією, коли некоректно визначена
категорія забруднення ґрунтів призводить до прийняття необґрунтованих проектних
рішень в частині рекультивації земель. Типовим прикладом такої ситуації є віднесення
ґрунтів до допустимої категорії забруднення замість помірно небезпечної, в результаті
чого не передбачаються заходи з очищення та відновлення ґрунтів.
Після проведення фізико-хімічного аналізу ґрунту виникає актуальне питання –
з чим порівняти отримані значення концентрацій важких металів (ВМ). Деякі
дослідники використовують показники граничнодопустимих концентрацій для ґрунтів.
Наприклад, в Україні законодавчо-затвердженні наступні ГДК ВМ у ґрунтах.
Таблиця 1 – ГДК важких металів у ґрунтах, Україна
Важкий метал
Кадмій (рухомі форми)
Кобальт (рухомі форми)
Марганець
Мідь (рухомі форми)

ГДК, мг/кг
0.5
5.0
1500.0
3.0

Важкий метал
Нікель (рухомі форми)
Свинець
Хром +3
Цинк (рухомі форми)

ГДК, мг/кг
4.0
32.0
6.0
23.0

Виникає питання - наскільки правомірним є використання даних значень ГДК
для земель залізничного транспорту та промисловості, на яких не передбачено
вирощування сільськогосподарської продукції і де перевищення валових та рухомих
форм ВМ може бути значним, але при цьому ВМ не потрапляють до харчового
ланцюга. Для порівняння в Польщі застосовуються ГДК, розроблені відповідно до
цільового призначення земель.
Таблиця 2 - Допустимі рівні концентрацій важких металів в поверхневому шарі,
залежно від територіального використання, Польща, мг/кг [1]
Тип земель
Місто
Транспорт

As
20
60

Ba
200
1000

Cr
150
500

Sn
20
350

Zn
300
1000

Cd
4
15

Co
20
200

Cu
150
600

Mo
10
250

Ni
100
300

Pb
100
600

Hg
2
30

Але, наскільки кратність ГДК є інформативним показником при оцінці впливу
і-того об‘єкта забруднення довкілля на привнесення ВМ у ґрунти. Кратність ГДК має
важливу цінність для контролюючих відомств, для яких затверджені ГДК є основною
нормативною базою та важелем впливу на підприємства-забруднювачі та інші суб‘єкти
господарювання. Та необхідно зауважити, що ВМ є природними розсіяними
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елементами, а деякі з них є життєво необхідними (в певній концентрації –
мікроелементи, наприклад, Zn, Сu, Fe, Mn і Cr) та відіграють значну роль не тільки в
метаболізмі рослин, але і тварин. Інколи природний вміст ВМ у ґрунтах може
перевищувати затверджені ГДК та не впливати негативно на місцеві біогеоценози.
Розглянемо природний вміст ВМ у різних ґрунтово-кліматичних зонах за
А.І. Фатєєвим, мг/кг:
Таблиця 3 – Регіональні кларки важких металів для ґрунтів України, мг/кг
(за А.І. Фатєєвим)
Ґрунтовокліматичн
а зона

Pb

Zn

Mn

Cu

Co

Mo

Sr

Лісостеп

10
10-10

52
20-90

735
240-3000

20
10-48

17
8-40

2,8
0,9-6,3

119
52-250

Степ

13
10-15

62
33-100

670
200-1600

27
10-64

16
8-27

3,8
142
85
68
25
2,9-5,6 100-220 40-150 42-130 19-40

Карпати:
передгір‘я

23-168

84
45-237

676
150-1575

23
5-76

17
5-32

90
106
39
0,4-0,3 138-145 30-282 49-302 8-110

Cr

V

Ni

51
52
26
18-100 16-201 10-80

Тому, при оцінці накопичення ВМ у ґрунтах дуже часто використовується
такий показник як Кс (або в англомовній літературі PІі) коефіцієнт концентрації
(накопичення), який визначається за формулою 1

Кс 

С
C
або PI i  i
Сф
Si

(1)

де С (Ci) – фактична концентрація і-того металу, Сф(Si) – фонова концентрація і-того
металу.
Також, використовується загальний індекс забруднення ґрунтів і-тим ВМ, PIN,
індекс забруднення Nemerow, який визначається за формулою 2
2
2
PI ave
 PI max
(2)
2
– середній та максимальний рівень (індекс) забруднення для і-того

PI N 

де PIave та PImax
металу.
Оскільки
ґрунти
досить
часто
є
забрудненими
одночасно
декількомаелементами, то для них розраховують сумарний показник забрудненості Zс,
який відображає комплексний ефект впливу всієї групи елементів та визначається як
адитивна сума перевищень коефіцієнтів концентрацій елементів над фоновим рівнем
формула 3:
n

Z c   Kc  (n  1)

(3)

i 1

де n – число врахованих елементів, Кс – коефіцієнт концентрації.
Але, недоліком показнику Zс є те, що він не відображає токсичності кожного
окремого металу, тому доцільно, крім Zс використовувати такий показник, як RI –
потенційний екологічний ризик забруднення ґрунтів, який визначається за формулою 4
[2-4]:
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RI   Ei

(4)

де Ei – фактор риску для і-того важкого металу.
C
Ei  Ti f i  Ti i
Si

(5)

де Ті – фактор, що відображає токсичність і-того важкого металу та ступінь чутливості
довкілля до цього металу, значення Ті для Hg, Cd, As, Ni, Cu, Pb, Cr, Zn, Mn складає 40,
30, 10, 5, 5, 5, 2, 1 та 1 відповідно, fi – відношення фактичної концентрації ВМ Сі до
його фонового вмісту Sі [2-4].
Таблиця 4 - Градація сумарного показника забрудненості ґрунтів Zс
Ступінь забруднення

Zс

дуже слабкий
слабкий
помірний
сильний
дуже сильний
надзвичайно сильний

<8
8–16
16–32
32–64
64–128
> 128

Таблиця 5 - Градація екологічного ризику
Eri
Eri ≤40
40<Eri ≤80
80<Eri ≤160
160<Eri ≤320
Eri >320

Одичний екологічного ризику

RI

Низький екологічний ризик
Середній
Значний
Високий
Надзвичайно високий

RI ≤150
150<RI≤300
300<RI ≤600
RI>600

Загальний екологічний
ризик
Низький
Середній
Значний
Дуже високий

Значний науковий інтерес має коефіціент збагачення EF (Enrichment Factor):
C /C
EF  i r
(6)
Bi / Br
де Ci та Cr – концентрації цільового та порівняльного (контрольного, (r–reference)) ВМ
в зразках ґрунту, Ві та Вr – фонова концентрація цільового та порівняльного ВМ в
регіоне, де проводяться дослідження.
Значення 0,5 ≤ EF ≤ 1,5 дозволяють припустити, що концентрація металів може
повністю походити від природних процесів вивітрювання. Проте, EF> 1,5 вказує на те,
що джерелом металів є не материнська порода та природні процеси, а на те, що ці
елементи потрапили у ґрунт від техногених джерел забруднення [2-4]. EF має свою
класифікацію, наприклад, EF<2 дефіцит – мінімальне збагачення, EF> 40 надзвичайно
високе збагачення.
Відкритим залишається питання проте який метал прйиймати за контрольний
(reference), головний критерій вибору цього металу – він не повининен привноситись в
навколишне середовище антропогенними джерелами. Прийнято використовувати Al,
Fe, Mn та Rb [5]. Але, в більшості випадків (для Дніпропетровскької області)Al, Fe, Mn
потрапляють в навколишне середовище в наслідок діяльності хімічних та
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металургічних підприємств. Fe та Mn – ВМ, джерелом яких може бути також діяльність
залізничного транспорту. Тому, наприклад, в дослідженнях, що розглядають
залізничний транспорт як джерело надходження ВМ у довкілля, проблематично
підібрати контрольний метал, але можливо. Проте, основною перешкодою проведення
даних досліджень є вартість обладнення та його утримання, інколи відсутність методик
визначення та ін.
Також, необхідно звернути уваги на індекс геоакумуляції (Igeo), розроблений
Мюллером для оцінки накопичення ВМ у фракціях розміром 2 микрона – 0,002 мм (у
донних відкладеннях, глистих мінералах, ґрунтовому пилу). Цей індекс розраховується
наступним чином [5]:
Igeo = ln Cn / 1,5 ∙ Bn
(7)
де Cn − це виміряна концентрація елементу в грунтовому пилу, Bn − значення
геохімічного фону, а константа 1.5 дозволяє аналізувати природні коливання вмісту
даної речовини в навколишньому середовищі та виявити дуже малий антропогенний
вплив. Мюллер визначив сім класів індексу геоакумуляції, починаючи з класу 0 (Igeo =
0, незабруднені) до класу 6 (Igeo>5, надзвичайно забруднені). Найвищий клас «6»
відображає принаймні 100-кратний коефіцієнт збагачення вище фонового значення.
Висновки: в роботі розглянуто різні підходи до оцінки накопичення ВМ у
ґрунтах. Показники Кс та Zc є стандартними для України та Россії та дуже часто
використовуються у наукових роботах, повязаних з забрудненням ґрунтів ВМ. RI, EF та
Igeo зустрічаються в англомовних роботах вчених з різних країн. Кожна методика має
свої переваги та недоліки. Тому, доцільно оцінювати отримані дані за всіма наведеними
методиками. Зазначені піходи до оцінки накопичення ВМ у ґрунтах можуть в повній
мірі використовуватись українськими дослідниками.
Крім того, для повної оцінки забрудненності та токсичності ґрунтів
рекомендуємо використання біотестіввідповідно до стандартів ISO 11269-1:2012, ISO
6341:2012 та OECD. Результати проведення яких є якісним відображенням впливу
сполук, які містяться у ґрунтів, на живі організми (рослини, ракоподібні, бактерії).
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Адсорбційні процеси широко застосовуються в хімічній технології, а також в
охороні навколишнього середовища зокрема для очищення стічних вод від домішок.
Якість води має велике значення для функціонування природного середовища і,
зокрема, для здоров'я людини, тому велика увага дослідників приділяється підвищенню
ефективності методів очищення.
Використання природних дисперсних сорбентів для очищення стічних вод
забруднених барвниками в досить повній мірі обгрунтовано в багатьох наукових
роботах [1,2]. Проте значний інтерес представляє розробка комплексних природних
сорбентів з високою адсорбційною ємністю.
Основною метою наших досліджень є вивчення сорбційних властивостей
природних сорбентів (бентоніту та шунгіту) по відношенню до синтетичних барвників.
Монтморилоніт відносять до мінералів типу 2:1 (сітка октаедрів укладена між
двома сітками тетраедрів. Монтморилоніт відносять до мікропоруватих сорбентів із
змінним в процесі адсорбції розміром пор. Крім первинної мікропоруватості,
обумовленої кристалічною будовою, ці мінерали мають вторинні (перехідні пори),
утворені зазорами між контактуючими лусочками. Їх радіус складає 5…9 нм. Поверхня
вторинних пор і їх об‘єм набагато менші за поверхню і об‘єм первинних пор.
Шунгіт – єдиний відомий мінерал, який містить фулерени (нещодавно
відкриту нову глобулярну форму існування вуглецю). Особливість структури фулеренів
полягає в тому, що атоми вуглецю в молекулах розташовані у вершинах правильних
шести- і п‘ятикутників, які покривають поверхню сфери і являють собою замкнуті
багатогранники, що складаються з парної кількості скоординованих атомів вуглецю [1].
Шунгіт в середньому містить близько 55% вуглецю та 45% породоутворюючих
мінералів. Густина - 2,1...2,4 г/см³, міцність на стискання - 1000...1200 кг/см³; модуль
пружності (Е) — 0,31·105 МПа; теплопровідність — 3,8 Вт/м·К; пористість — 0,5-5.
Хімічний склад шунгіта, який використовується в якості адсорбента (%): Al 2O3 4,05; Fe2O3 - 1,01; Fe2O - 0,32; K2O - 1,23; CaO - 0,12; SiO2 - 36,46; MgO - 0,56; MnO 0,12; Na2O - 0,36; TiO2 - 0,24; P2O5 - 0,03; Ba - 0,32; B - 0,004; V - 0,015; Co - 0,00014; Cu
- 0,0037.
Степінь сорбції вищезгаданих сорбентів досліджували на модельних розчинах з
барвниками бриліантовий зелений та метиловий оранжевий (рис 1,2).
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Рис.1. Степінь сорбції трифенілангідрокарбінолу оксалат (бриліантового зеленого)
з модельного розчину природними сорбентами.

Рис. 2. Степінь сорбції барвника бензолсульфонату натрію (метилового оранжевого)
з модельного розчину природними сорбентами.

Експериментальні дослідження адсорбційних властивостей даних сорбентів
стосовно синтетичних барвників свідчать про перспективність застосування
комплексного сорбенту на основі природних мінералів для очищення стічних вод.
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Амоній хлористий застосовується в сільському господарстві, як азотне
добриво, в металургії для травлення металів, у текстильній промисловості для
фарбування тканин, в хімічній – як затверджувач лаків та клеїв.
Основна небезпека забруднення гідросфери солями амонію полягає у
перенасиченні води аміаком. Аміак – безбарвний газ, добре розчинний у воді, з
характерним запахом, має токсичний вплив на водну флору і фауну. За умов коли рН
води складає менше 8 – знаходиться у формі амонію, а коли рН складає більше 11 – у
формі аміаку, у межах між рН 8-11 – зустрічаються і як амоній і як аміак. Сума аміаку
та амонію складає загальний амонійний азот.
Кондуктометрію використовують для оцінки забруднення стічних вод,
контролю процесу очищення води, зокрема, для контролю якості дистильованої води
для визначення загального вмісту солей в мінеральній, морській та річковій воді.
Методом кондуктометрії здійснюють контроль операцій промивки осадів та регенерації
іонітів. Кондуктометрія базується на безпосередньому вимірюванні електропровідності
досліджуваного розчину індивідуальної речовини.
Електрометричний метод визначення електропровідності дозволяє прискорити
і збільшити точність її визначення в порівнянні з іншими методами. Визначення
електропровідності зводиться до вимірювання опору, оскільки вона є величиною
обернено пропорційною опорові.
Відомі способи вимірювання питомої електропровідності гранульованого
іоніту не дають можливості проводити вимірювання в широкому діапазоні
концентрації рівноважного розчину. Тому нами запропоновано спосіб вимірювання
опору шару зерен гранульованого іоніту після видалення рівноважного розчину за
допомогою центрифугування.
Визначення точки електропровідності полягає у визначенні концентрації
рівноважного розчину, коли електропровідність фази іоніту і розчину однакова.
Рухливість іонів у іоніті значно менша, ніж у воді, але їх концентрація відносно висока
і залежить від концентрації розчину. Тому електропровідність іоніту вища ніж у
рівноважних розчинах.
Іоніт поміщався в вимірювальну комірку і приводився в рівновагу з
досліджуваним розчином. Коміркою була іонообмінна колонка з пористим дном і
двома зафіксованими в стінці колонки електродами. Рівноважний розчин видалявся
центрифугуванням, комірку поміщали в гумовий футляр і витримували в термостаті за
постійної температури 250С. За допомогою моста змінного струму (1000 Гц)
вимірювався опір комірки (Rx), з величини якого обчислювалась питома
електропровідність іоніту kсм.
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kсм 

Г
Rx

(1),

де Г - постійна комірки, яка визначається за відомою електропровідності іоніту в точці
ізоелектропровідності, знайденої в окремому експерименті:
(2),
Г k R
iso iso

де Riso - виміряний після центрифугування опір комірки із іонообмінною смолою,
приведеною у рівновагу із ізоелектропровідним розчином.
Для знаходження концентрації ізопровідного розчину будували графік
залежності зворотного опору чистого розчину та системи іоніт-розчин від концентрації
розчину (рис. 5.5.). Точка перетину показувала концентрацію ізопровідного розчину
Сiso= 0,518моль/л. Після визначення цієї концентрації готували експериментальний
розчин, яким доводили до рівноваги іонообмінну смола до концентрації ізопровідного
розчину.

Рис.1. Визначення точки ізоелектропровідності смоли КУ-2 в U-подібній трубці:
1 - розчин NH4Cl; 2 - іоніт; 3 - лінія ізоелектропровідності.

Урівноважену до концентрації ізопровідного розчину іонообмінну смолу
завантажували в центрифужну комірку, і проводили центрифугування (підбирався
режим для повного видалення рівноважного розчину - 15 хв. при 5 тис. об/хв).
Експеримент проводився на одній порції смоли.
Вимірювався опір комірки із іонообмінною смолою Riso= 596 Ом.
За довідниковими даними знаходили і будували концентраційну залежність
питомої електропровідності розчину NH4Cl і з її допомогою визначали kiso при Ciso на
калібрувальному графіку. Використовуючи залежність питомої електропровідності
розчину NH4Cl y = 11,136x + 0,061знаходили значення kiso= 5,8296 Ом-1м-1 або
Сіменс/м.
Результати, які отриманні в процесі дослідження системи іонообмінна смола
КУ 2 – розчин NH4Cl дозволять розробити та впровадити ефективну електродіалізну
технологію очищення стічних вод від сполук амонію.
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Накопичення токсичних складових стічних вод створює суттєву техногенну
небезпеку водно-ресурсному потенціалу держави. Повною мірою це стосується і стоків,
насичених речовинами, які відносяться до 2-го-4-го класу небезпеки, таких як органічні
барвники, органічні розчинники та радіонукліди.
Нейтралізувати або зменшити концентрацію органічних речовин у стічних
водах до гранично-допустимих, можливо адсорбцією, зворотнім осмосом,
ультрафільтрацією, електродіалізом, іонним обміном [1,2,3]. З стічних вод легко
адсорбуються активованим вугіллям акрилонітрил, анілін, бензин, хлорбензол,
циклогексан, крезол, фенол та інші органічні речовини.
Використання синтетичних адсорбентів у масообмінних процесах (активоване
вугілля, силікагелі, штучні цеоліти) є достатньо затратне, тому вітчизняні та зарубіжні
вчені інтенсивно продовжують проводити дослідження щодо практичного
впровадження в якості адсорбентів природних дисперсних мінералів [2,3].
Згідно з техніко-економічними розрахунками приведеними в програмі «Про
затвердження загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази
України на період до 2030 року» (Закон України № 4731-17), потреба в мінеральносировинних ресурсах базується на освоєнні новітніх технологій. До такої мінеральної
сировини відносяться і природні сорбенти. Проте їх використання в природоохоронних
технологіях (на прикладі бентонітових мінералів) є мізерно мале і складає - 4% в
порівнянні з іншими галузями наприклад ливарне виробництво – 52%, харчова
промисловість – 6%, сільське господарство – 18%.
Завдяки пористій структурі та високорозвиненій поверхні такі мінеральні
сорбенти як бентоніт, палигорськіт, глауконіт проявляють високі адсорбційні,
каталітичні та іонообмінні властивості і здатні селективно вилучати з водних розчинів
різні класи речовин в тому числі і радіоактивні ізотопи.
Перспективність та економічна доцільність використання мінеральних
сорбентів в різних технологічних процесах зумовлена не тільки наявністю в Україні
великих промислових родовищ і невисокою вартістю мінералів, але і можливістю
регулювання геометричної структури та хімічної природи поверхні.
Одним з ефективних методів вилучення забрудників 2-4-го класу небезпеки з
рідинних середовищ незалежно від їх хімічної стійкості є сорбційний метод, швидкість
якого можна прогнозувати та регулювати в широкому діапазоні концентрацій.
На основі проведеного моніторингу, та експериментальних досліджень нами
пропонується класифікація в основі якої закладені шляхи використання природних та
модифікованих природних сорбентів в залежності від виду та концентрації забрудника
в стічних водах (рис. 1) [4,5].
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Рис. 1. – Класифікація використання природних та модифікованих сорбентів
у технологіях очищення стічних вод від забрудників 2-4-го класу небезпеки.

Запропонована класифікація дозволяє оптимізувати спосіб нейтралізації
полютантів органічного походження з використанням певного способу модифікування
монтморилонітових порід з метою підвищення ступеня сорбції і відповідно зменшення
вторинного забруднення навколишнього середовища відпрацьованими сорбентами.
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Екстрагування з твердої фази рідинним екстрагентом належить до дифузійних
процесів і знаходить широке застосування у хімічній, харчовій, фармацевтичній
галузях промисловості. Враховуючи забруднення літосфери різними речовинамизабруднювачами, до яких належать нафтопродукти, важкі метали, пестициди, органічні
речовини, проблема очищення твердої фази навколишнього середовища є надзвичайно
актуальною. Одним із методів очищення є використання екстрагування забруднювачів
з твердої фази природного походження рідинним екстрагентам. Швидкість
екстрагування в основному лімітується внутрішньою дифузією, яка характеризується
низькими значеннями коефіцієнтів внутрішньо дифузійного перенесення. Значення цих
коефіцієнтів визначається не лише фізичними характеристиками компоненту і
розчинника, але і залежить від структури та будови скелету твердої фази, з якої
відбувається екстрагування забруднювача. Визначення кінетичного коефіцієнту носить
індивідуальний характер і вимагає проведення експериментальних досліджень, на
основі яких визначається коефіцієнт внутрішньої дифузії, використовуючи при цьому
теоретичні моделі даного процесу.
Дослідження процесу екстрагування з твердої фази ставить своїм завданням
підбір екстрагента, визначення рівноважних співвідношень, встановлення кінетичних
закономірностей, вибір методів інтенсифікації, розрахунок екстракційної апаратури
[1,2]. Даний процес проводиться як періодично, так і неперервно. У природоохоронних
технологіях більш розповсюджені періодичні процеси, що пов‘язано з незначними
концентраціями забруднювача у
твердій фазі. Нами досліджувався процес
екстрагування міді сульфату з твердої фази, що має властивості наближені до
грунтового середовища. У попередньому дослідженні [3-6] встановлено закономірності
екстрагування за умови значної кількості екстрагента, що дозволяло у математичній
моделі даного процесу приймати концентрацію компонента у рідинній фазі незмінною,
що відповідає у математичному описі задачі з граничними умовами першого роду.
Метою роботи є встановлення статичних та кінетичних закономірностей
процесу екстрагування міді сульфату з твердої фази у періодичних умовах за
максимальної інтенсифікації даного процесу механічним перемішуванням середовища.
Математично дана задача формулюється у виді диференціального рівняння
молекулярної дифузії з початковими та граничними умовами, які наведено у [3].
Різниця полягає у граничній умові, яку представлено наступним рівнянням
 C 
 D 
  C S   C0  Ca ,

 r  r  R

де С – поточна концентрація;
R - радіус частинок;
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(1)

r - поточний радіус;
D  - ефективний коефіцієнт внутрішньої дифузії;
 - коефіцієнт масовіддачі з поверхні частинок до рідини;
Ca - середня концентрація компонента у твердій фазі у момент часу  ;

CS , C0 - концентрація компонента на поверхні частинки та початкова концентрація у
твердій фазі;
 - параметр, визначається умовами матеріального балансу
V C0  Ca   W C1  C1n 


V
.
W

(2)
(3)

У рівняннях (2) – (3):
V - об‘єм пор у твердій фазі, які заповнені компонентом – забруднювачем;
W – об‘єм рідинної фази;
С1 – поточна концентрація компонента у рідинній фазі;
С1п - початкова концентрація компонента у рідинній фазі; С1п = 0.
Аналітичне рішення даної задачі за умови інтенсивного перемішування, при
якому число Біо (Ві) є великим (Ві> 50), для частинок кулястої форми має вид

2
C0  C a
1
6

  2
e   n Fo ,
C0
1   n 1 n  9 1   

де Fo 

D 
R2

(4)

- число Фур‘є ;

 - корені характеристичного рівняння.

Залежність (4) описує процес екстрагування, який лімітується умовами
внутрішньої дифузії.
В експериментальних дослідженнях визначалась не концентрація у твердій
фазі, а концентрація визначалась у рідинній фазі, тому з врахуванням рівняння
матеріального балансу залежність (4) трансформувалась у рівняння, яке встановлює
теоретичну залежність між концентраціями у рідині та часом екстрагування. Дана
залежність має вид

2
C1

6

 2
e   n Fo .
(5)
C0 1   n 1n  9 1   
У експериментальній частині досліджувався процес екстрагування міді
сульфату з пористих частинок каоліну. Розчинником служила дистильована вода.
Екстрагування проводилось періодичним методом під час інтенсивного перемішування
системи тверде тіло – рідина. У скляний реактор заливалась дистильована вода у
кількості 1 дм3 нагріта до температури 25°С. За такої температури проводився процес
екстрагування і вона підтримувалась термостатуванням. Тверді частинки за формою
наближались до кулястих і їх середній діаметр становив (8  0,1)·10-3 м. Тверда фаза
насичувалась міді сульфатом із концентрованого розчину протягом 48 год. За різницею
концентрацій солі у розчині було встановлено, що концентрація купрум сульфату у
поровому просторі твердої фази становить 80 кг/м3. Попередніми дослідами
установлено, що за інтенсивності перемішування 600 і більше об/хв., процес
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екстрагування повністю визначається внутрішньо дифузійною кінетикою, тобто
дифузійне число Біо Ві > 50 [3].
Після заповнення реактора водою включалась лопатева мішалка і
встановлювалось необхідне число обертів. Засипалась наважка твердої фази та
включався секундомір, який визначав час екстрагування. В колбу з аналізованим
розчином додавали 10 мл IМ розчину H2SO4, 10 мл суміші KJ + KSCN і негайно
титрували розчином тіосульфату натрію до переходу жовто-коричневого забарвлення в
ясно-жовте. Потім додавали 5 мл розчину крохмалю і продовжували титрувати до
переходу синього забарвлення у бузкове (рожево-білий колір осаду СuCSN).
Записували об‘єм тіосульфату натрію, витраченого на титрування, і
розраховували кількість міді (ІІ) в розчині.
Визначені експериментально значення концентрацій міді сульфату у рідинній
фазі С у залежності від часу проведення процесу екстрагування  представлено на
рис.1.
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Рис.1. Зміна концентрації екстрагованої речовини С у рідинній фазі
у залежності від часу екстрагування τ.

Значення параметра  може бути визначене експериментально під час
проведення процесу екстрагування. Якщо процес проводити безконечно довгий час,
тоді концентрації купруму сульфату у рідинній фазі та у поровій фазі твердих частинок
вирівняються Са р= С1р. Нами значення  визначалось на основі попереднього
насичення частинок купрум сульфатом. Значення  = 0,371, а початкова концентрація
компоненту у порах твердої фази складала 80 кг/м3.
Корені характеристичного рівняння  з врахуванням умови великого числа
Біо визначаються згідно наступного рівняння
ctg 

1






.
3

(6)

Визначити коефіцієнт внутрішньої дифузії D  можна методом, який
використовується у кінетичних дослідженнях. З цією метою аналізується процес за
великих чисел Фур‘є, що відповідають значному часу екстрагування. Для цих умов
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можна скористатись лише першим коренем характеристичного рівняння 1 . Рівняння
(5) матиме вид
C1

6
  2 Fo
(7)

 2
e 1 .
C0 1   1  9 1   
Представивши рівняння (7) у напівлогарифмічній системі координат
 
C 

 1   f   , нами визначено
 1   C0 

ln

коефіцієнт внутрішньої дифузії, значення якого

рівні D  = 1,65  1010 м2 / с.
Висновок. Досліджено процес екстрагування купруму сульфату, що належить
до групи важких металів, які становлять екологічну небезпеку, з твердої фази.
Наведено дані експерименту, для яких складено математичну модель та визначено
коефіцієнт внутрішньої дифузії.
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Одним з факторів, від якого безпосередньо залежить здоров'я населення, є
якість питної, зокрема бутильованої або фасованої води. Оцінювання потенційної
токсичності води, що надходить споживачеві в скляній або поліетиленовій тарі через
систему торгових точок, до останнього часу не проводилася зовсім. Основними
причинами цього були відсутність нормативних документів, що регламентують якість
фасованої води, складність проведення аналізу на її відповідність вимогам до води
питної (ДСТУ ISO 6107:2004) та деякі труднощі, пов'язані з визначенням класу води
(артезіанська, спеціально підготовлена, мінеральна, газована тощо). Існуючі фізикохімічні методи аналізу кількісного та якісного складу забруднювачів, присутніх у
питній воді, не дають відповіді на основне питання про характер і синергичний ефект їх
дії на організм людини.
Стратегічною метою України є входження до Європейської спільноти. У межах
Плану дій «Україна − ЄС» Міністерство охорони навколишнього природного
середовища ставить за мету адаптацію українського природоохоронного законодавства
до законодавства ЄС, запровадження європейських моделей управління та охорони
природних ресурсів. Зокрема, особливо важливим є реформування у сфері управління
водними ресурсами відповідно до Водн0ї рамкової Директиви ЄС. Таким чином,
актуальність досліджень, спрямованих на забезпечення європейського рівня якості
питних вод, не викликає сумнівів.
Єдиним об'єктивним показником характеру комбінованого впливу середовища
може бути відповідь біологічного об'єкта на нього. Тому, останнім часом, все більше
уваги приділяється методам біотестування, що використовують за тест-об'єкт живі
організми (так звані модельні організми). Такі методи дозволяють визначати як гостру
(при короткочасному біотестуванні) так і хронічну (при тривалому) токсичну дію води
на гідробіонти різних трофічних рівнів. Застосована в цій роботі методика, передбачає
використання модельних організмів із класа ракоподібних − представників ряду
гілястовусих рачків − Daphnia magna Straus.
Першочерговим завданням цих досліджень передбачено визначення гострої
летальної токсичності питних фасованих вод, найбільш розповсюджених у торговій
мережі супермаркетів м. Кременчук. Результати біотестування зведено в уніфіковану
таблицю відповідно до даних протоколів стандартної форми. У ході роботи зроблено
також спробу розробити класифікацію питної води, протестовану під час наших
досліджень, з метою впорядкування та систематизації отриманих даних.
Згідно із визначенням Федеральної комісії з продовольства і медикаментів
США є кілька типів спеціально підготовленої для зберігання з наступним уживанням
води. Цю класифікацію можна вважати міжнародною (FDA US Food and Drug
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Administration). Виріб може бути позначено як фасована (бутильована) вода, питна вода
або будь-яким з наступних термінів:
– артезіанська вода (Artesian Water або Artesian Well Water) – фасована вода із
свердловини, що представляє напірні води, укладені у водоносних пластах гірських
порід між водотривкими шарами, де водний рівень знаходиться вище водоносного
шару, тому при розтині іноді фонтанує;
– питна вода (Drinking Water) – інша назва для розлитої в пляшки води, що
продається для споживання в гігієнічних контейнерах і не містить доданих
підсолоджувачів або інших хімічних компонентів. Вона повинна бути без калорій і
цукру. Ароматизатори, екстракти або есенції, отримані зі спецій або плодів, можуть
бути додані до фасованої води, але не повинні перевищувати більш, ніж 1 % ваги
кінцевого продукту. Питна вода може бути вільна від іонів натрію або містити дуже
малі їх кількості;
– мінеральна вода (Mineral Water) – розлита в пляшки вода, що містить не
менше ніж 250 вагових частин мінеральних солей на мільйон частин загальної ваги,
може бути позначена як мінеральна вода (мінералізація вище 0,25 г/л − за прийнятою в
Україні класифікацією (ДСТУ 13272-88). Мінеральна вода відрізняється від інших
типів фасованої води постійним рівнем і відносною кількістю елементів у джерелі.
Ніякі мінеральні компоненти не можуть бути додані у воду штучно;
– очищена вода (Purified Water) – вода, отримана шляхом дистиляції,
деіонізації, зворотного осмосу або за допомогою інших схожих процесів, може бути
позначена як очищена фасована вода. Інші відповідні назви для такої води:
«дистильована вода» − якщо вона отримана дистиляцією, «деіонізована (пом'якшена)
вода» − якщо її одержано шляхом деоінізації (пом'якшенням) або «очищена осмосом
вода» − у випадку, коли очищення проведено за допомогою зворотного осмосу;
– ігриста (газована) вода (Sparkling Water) – вода, у тому числі і після обробки,
яка містить ту ж саму кількість діоксиду вуглецю, що і при появі з джерела. Важливе
зауваження: содова вода, зельтерська вода, тонізуюча вода не розглядаються як
фасована вода. Їх якість регулюється окремо, вони можуть містити цукор і калорії, інші
добавки і розглядатися як безалкогольні напої;
– джерельна вода (Spring Water) – фасована вода, отримана з підземного
утворення, з якого вона витікає на поверхню природним шляхом. Ключова вода
повинна бути зібрана із природнього джерела або через буровий отвір, що виявляє
підземне формування джерела. Вода, зібрана з використанням зовнішньої сили,
повинна бути з того ж самого підземного водоносного горизонту, що й джерело, і
повинна мати всі фізичні властивості, той же самий склад і якість, що і вода, яка
витісняється природним способом на поверхню;
– колодязна (зі свердловини) вода (Well Water) – фасована вода з колодязя або
свердловини, які бурять, викопують чи інакше будують у товщі землі, щоб дістатися до
водоносного шару.
Дана класифікація, на наш погляд, обходить увагою так звану «талу воду» −
воду, що утворюється при таненні снігу або льоду. Така вода є біологічно активною, що
зумовлено структурною схожістю з водою, що знаходиться в живому організмі, її
засвоєння вимагає менших витрат енергії.
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Таким чином, у результаті досліджень близько 50 зразків фасованої питної
води 17 марок та/чи брендів, що споживають мешканці м. Кременчук, встановлено, що
лише чотири із них спричиняють гостру токсичну дію на тест-об'єкт (летальність ≥
50 %), зокрема проба води, яка пройшла 17 ступенів очищення через систему фільтрів
торгової марки «Жива вода». Крім цього, гострий токсичний вплив на тест-об'єкт
виявлено для фасованої артезіанської води «BONAQUA» і «Чисте джерело». Не
загинуло жодної особини модельного організму під час біотестування зразків
бутильованої води «Куяльник ТОНУС-Кислород +О2», «Ашан» і «Агуша» (табл.).

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Рівні токсичності фасованої води
(напівжирним шрифтом позначено летальність у пробах води,
що має гостру токсичну дію на тест-об'єкт (≥ 50 %))
Назва марки або бренду фасованої води
Летальність тест-об’єкту, %
«БОН БУАССОН»
16,6
«Куяльник ТОНУС-Кислород +О2»
0
«Clever»
13,3
«Чиста криниця»
53,3
«Жива вода» (17 ступенів очистки)
96,6
«Ашан»
0
«eko» (120 м)
23,3
«BONAQUA» (220 м)
60,0
«Березовська» (60 м)
3,3
«Миргородська Лагідна» (76 м)
3,3
«Чисте джерело» (44 м)
53,3
«Станіслава»(44 м)
10,0
«Ранкова роса»
6,7
«Прозора вершина якості» (100 м)
3,3
«Агуша» (70 м)
0
«АКВАНЯНЯ»
6,7
«Малятко»
10,0

На наш погляд, основною з причин гострої токсичної дії названих проб води є
наявність у ній певних ксенобіотиків, призначених для пригнічення патогенної та
умовно патогенної мікрофлори. Тому є передумови до більш детального дослідження
даних зразків тестованої питної води на предмет їх безпеки для здоров'я людини. Також
доцільним може бути проведення подальшого хімічного аналізу проб води, яка не має
гострої токсичної дії на модельні організми, зважаючи на можливі зміни її хімічного
складу з плином часу.
У цілому, метод біотестування в ході експерименту показав ряд переваг перед
традиційно застосовуваними методами фізичного та хімічного аналізу, головними
серед яких слід відзначити високу інформативність і достовірність результатів завдяки
адекватності реакції живого організму на дію розчинених у воді хімічних сполук, а
також простоту процедури і високу економічність тестування. Виходячи з цього, цей
метод може бути рекомендовано для більш широкого застосування під час визначення
окремих санітарно-гігієнічних показників і як невід'ємний елемент у системі заходів з
оцінки якості води питного призначення та моніторингу за її станом.
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Вступ. Використання наночастинок в біомедицині, науці про матеріали і в
електроніці є однією з областей нанотехнології, що розвивається. Зокрема, у
біомедицині нанорозмірні матеріали активно використовують для діагностики,
перенесення генів і доставки ліків. Особлива роль належить металевим наночастинкам,
які мають характерні властивості і сильно відрізняються від сипучих матеріалів. Для їх
синтезу використовують різні фізичні і хімічні процеси, включаючи опромінення
матеріалу ультрафіолетом, аерозольні технології, літографію, лазерну абляцію,
ультразвукові поля, фотохімічні відновлення. Однак ці методи досить вартісні, в них
часто використовують отруйні реагенти як відновлювальні і стабілізувальні агенти.
Тому особливу увагу приділяють альтернативним, екологічно безпечним і дешевим
методам. До їх числа належать, зокрема ―зелені‖ технології та застосування біологічних
процесів для отримання наночастинок. Біологічні методи синтезу наночастинок з
використанням мікроорганізмів, ферментів, грибків, і рослин або рослинних екстрактів
запропоновано як екологічну альтернативу хімічним і фізичним методам.
Розвиток синтезу наночастинок перетворюється у важливу галузь
нанотехнологій. В останні два десятиліття, у зв‘язку з величезними впровадженнями
наноматеріалів в галузі фізики, хімії, біології та медицини, дослідження синтезу і
характеристик наночастинок є перспективними в сфері нанотехнологій.
‖Зелений‖ синтез наночастинок досягають з використанням екологічно
прийнятних рослинних екстрактів. Головні переваги біологічних систем на основі
рослин для виробництва наночастинок – невисока вартість культивування, малий час
синтезу кінцевого продукту, біологічна безпека процесу, можливість отримання
необхідного обсягу продукту без додаткових витрат. Цей підхід в порівнянні з
промисловими хімічними технологіями дає змогу розробити відносно дешевий метод
отримання таких частинок і відкриває нові горизонти в індустрії наноматеріалів.
Мета роботи – експериментальні дослідження отримання наночастинок золота
та срібла за допомогою екстрактів рослин.
Синтез наночастинок золота та срібла за допомогою рослинних
екстрактів. Під час синтезу золотих та срібних наночастинок використовували:
колоїдні розчини AgNO3 та HAuCl4 з концентраціями 0,001 М як джерела металів;
екстракти рослин чистотілу (Chelidonii herba) та материнки (Origani herba) як
відновлювальні та стабілізувальні агенти.
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Для приготування екстрактів чистотілу та материнки використано по 20,0078 г і
20,0005 г висушених рослин, відповідно, та по 200 мл бідистиляту (double distilled water
(DDW)) для кожної рослини з температурою 100°С.
Сухі маси рослин змішано з DDW в скляних склянках і залишено на 24 год.
Після відстоювання готові екстракти відфільтровано за допомогою
фільтрувального паперу з розмірами пор «medium».
Гравіметричний аналіз показав наявність сухого залишку в екстрактах в таких
кількостях: mсз(Origani herba) = 0,01935 г / мл; mсз(Chelidonii herba) = 0,02845 г/мл.
Частинки Ag та Au синтезували відновленням Ag+ та Au3+ у водних екстрактах
чистотілу та материнки. Приготовані екстракти почергово змішували з розчинами
срібла та золота в пропорціях, показаних в табл. 1 та 2.
Таблиця 1
Компоненти розчину екстракту чистотілу та HAuCl4
№
зразка
1
2
3 (к)
4

Екстракт (Chelidonii herba),
мл
0,1
0,1
0,1
0,1

HAuCl4,
мл
1,0
0,5
0,0
2,0

DDW,
мл
2,9
3,4
3,9
1,9

Сумарний
об‘єм, мл
4
4
4
4

Таблиця 2
Компоненти розчину екстракту материнки та AgNO3
№
зразка
5
6
7
8 (к)

Екстракт (Origani herba) ,
мл
0,1
0,1
0,1
0,1

AgNO3,
мл
2,0
1,5
3,0
0,0

DDW,
мл
1,9
2,4
0,9
3,9

Сумарний
об‘єм, мл
4
4
4
4

У контрольні проби – зразки № 3 (к) та №8 (к) розчин металу не додавали. З
ними потім порівнювали забарвлення інших зразків.
Після додавання HAuCl4 до екстракту чистотілу з DDW простежували
моментальну зміну забарвлення деяких розчинів від жовтого до фіолетово-червоного
кольору. Це свідчить про доволі швидку відновну реакцію та нуклеацію наночастинок
золота. Приготовані реагенти залишено на 24 години в темному середовищі за
нормальних умов.
Колоїдні розчини, що містять наночастинки срібла інтенсивно поглинають
світло в інтервалі 380-430 нм, що зумовлює жовто-коричневе забарвлення. Розчини з
колоїдним нанозолотом поглинають світло при 530-550 нм і забувають фіолетовочервоного забарвлення.
На рис. 1 зображено зразки з сумішшю екстракту чистотілу та тетрахлорауратом
водню у пропорціях, показаних в табл. 1. Позитивно вплинув на синтез срібних
наночастинок екстракт материнки, а також зміна забарвлення від світло-жовтого до
коричневого (рис. 2).
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Рис. 1. Розчини екстрактів чистотілу з
тетрахлорзолотою кислотою

Рис. 2. Розчини екстрактів материнки з
нітратом срібла

Як видно з рис. 1, розчини під № 1 та 4 відрізняються своїм забарвленням від
розчину під № 3 – контрольного, без додавання солі металу. Розчин №4 має
насиченіший фіолетово-червоний колір, ніж розчин №1, що свідчить про вищу
концентрацію золотих наночастинок. Зразок № 2 також змінив своє забарвлення, але
воно не характерне для наночастинок, також був виявлено осад, що свідчить про
невдалу пропорцію екстракту та металу.
Наявність в розчинах нанозолота перевірено за допомогою вимірювання
оптичної густини на спектрофотометрі Shimadzu UV-1800 (рис. 3 і 4).
На відміну від розчину №1, УФ-спектр зразка №4 демонструє інтенсивніше
поглинання світла на довжині хвилі 540 нм, з чого можна зробити висновок, що 0,1 мл
екстракту чистотілу здатний відновити та стабілізувати аж 2,0 мл 0,001 М розчину
тетрахлорзолотої кислоти.
УФ-спектр контрольного зразка, який не містить розчину металу, показано на
рис. 4 і на якому не зафіксовано жодного піку у діапазоні хвиль 530-550 нм.
Abs.

Abs.

Рис. 3. УФ-спектр розчину №4

Рис. 4. УФ-спектр контрольного зразка №3

Результати синтезу срібних наночастинок екстракту материнки простежено
підчас вимірювання оптичної густини розчинів (рис. 5-6).
Контрольна проба (зразок № 8) не містить нітрату срібла. Зразки з номерами 5,
6 та 7 містять нітрат срібла, екстракт материнки та бідистилят у пропорціях, наведених
в табл. 2.
Відновлення різних комплексів іонів Ag+ призводить до утворення атомів
срібла (Ag0), яке супроводжується їх наступною агломерацією в олігомерні кластери і
далі аж до утворення колоїдних частинок. Колоїдні розчини, що містять частинки з
розмірами значно меншими за довжину видимого світла інтенсивно поглинають в
інтервалі 380-440 нм, що зумовлює їх жовто-коричневе забарвлення.
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Порівнюючи колір зразків №5, №6 та №7 з контрольною пробою №8, видно як
змінюється забарвлення розчину з присутністю наносрібла. Встановлено, що зі
збільшенням кількості 0,001 М AgNO3, забарвлення розчинів набуває більшої
яскравості та насиченості коричневого кольору.
Цікаво, що реакція відновлення AgNPs за допомогою екстракту материнки
тривала лічені хвилини, це видно зі зміни забарвлення.
У зразок № 6 додавали на 0,5 мл менше нітрату срібла, ніж у зразок №5, тому
пік поверхового плазмонного резонансу виражено гірше.

Abs.

Рис. 5. УФ-спектр розчину екстракту
материнки та нітрату срібла (зразок №7)

Abs.

Рис. 6. УФ-спектр контрольної проби
(зразок №8)

У розчин №7 додавали на 1 мл більше нітрату срібла, ніж в розчин №5, тому
концентрація наносрібла є найвищою у даному зразку, що також показує УФ-спектр
розчину. На довжині хвилі 430 нм з‘являється пік поверхового плазмонного резонансу, а
також значення оптичної густини є максимальним серед всіх розчинів (рис. 5).
Під час вимірювання оптичної густини контрольної проби, яка містить лише
екстракт материнки та бідистильовану воду, пік поверхневого плазмонного резонансу в
діапазоні 380-440 нм не виявлено (рис. 6).
Висновки.
1. Показано, що метод синтезу наноматеріалів, зокрема використання
рослинних екстрактів екстрактів чистотілу та материнки, є екологічно чистим та
дешевим. Виявлено, що компоненти цих екстрактів мають здатність відновлювати та
стабілізувати металеві наночастинки.
2. Результати синтезу срібних та золотих наночастинок з допомогою рослинних
екстрактів експериментально досліджено підчас визначення забарвлення розчинів.
Світлопоглинання нанорозмірного золота та срібла відбувається в діапазонах хвиль
530-550 нм та 380-440 нм відповідно, що підтверджено отриманими
експериментальними результатами вимірюваннями оптичної густини.
3. Реакції відновлення та стабілізування наночастинок протікали досить
швидко та не потребували додаткових агентів. Після додавання нітрату срібла до
екстракту материнки розчини моментально змінювали своє забарвлення від світложовтого до коричневого, що теж є немаловажливим індикатором присутності
наночастинок.
4. Синтез металевих наночастинок є доволі перспективним, але потребує
подальших вдосконалень та досліджень, зокрема токсичності наночастинок.
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Вступ. Одним із динамічних та прогресуючих ринків у світовій та національній
економіці є опаковальна індустрія. Вона стала важливою ланкою в економіці, але
водночас стала джерелом неконтрольованого знищення природних ресурсів. Тому така
промисловість ще породжує проблему утилізації відходів. Бурхливий розвиток
виробництва та споживання опаковальних матеріалів (ОМ), зокрема полімерних і
комбінованих, різко загострив екологічні проблеми. Проблема утилізації опаковальних
відходів (ОВ) постала перед всіма країнами світу, зокрема й в Україні.
Метою роботи є аналіз світових систем управління утилізацією ОВ та
виявлення найприйнятніших систем для впровадження їх в Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження світового досвіду
утилізації ОВ висвітлено у праці [1]. У [2] наведено основні шляхи утилізації ОВ, їх
переваги та недоліки. Однак, у ці дослідження не дають повної обґрунтованості у
прийнятності застосування таких систем утилізації в Україні з нестабільною
економікою та своєрідним менталітетом її громадян. Тому, дослідження у цій статті
зосереджено саме на пошуку оптимальної системи утилізації ОВ для України.
Виклад матеріалу. За статистикою, середній обсяг ОВ в європейських країнах
становить 140 кг на людину щороку, а найбільший її рівень фіксується в Німеччині та
становить близько 200 кг.
Кожен українець генерує не менше 100 кг ОВ на рік, що ставить Україну в
один ряд з такими країнами, як Польща та Чехія [3]. Відсутність ефективної системи
поводження з ОВ призводить до щорічної втрати вагомого ресурсного потенціалу для
переробної промисловості України у вигляді відходів паперу і картону від 0,5 до 0,6
млн. тон, скла – 1,0 млн. тон, полімерів – 0,6 млн. тон та ін. Водночас, погіршується і
так несприятлива екологічна ситуація. Облік утворення, перероблення та утилізація ОВ
на державному рівні не проводиться. Не реалізується також і європейська модель
принципу розширеної відповідальності виробника (РВВ), суб‘єкти господарювання не
несуть відповідальності за подальшу утилізацію використаного опаковання.
ОВ як сировинний потенціал можуть замінювати первинні ресурси і відіграють
важливу роль в розвитку економіки, сприяючи ресурсозбереженню і забезпеченню
сировинної незалежності держави, створюючи додатковий експортний потенціал тощо.
Тому доцільно є максимально широке та економічно ефективне їх використання [4].
Всі європейські країни виконують Директиву, яку Європарламент прийняв ще
у 1991 р. У ній перед членами ЄС поставлено завдання вжити особливі правові та
адміністративні заходи щодо розвитку торгівлі, забезпечення рівних умов конкуренції у
сфері опаковань та захисту довкілля. У ній прописано норми з утилізації кожного виду
ОВ. Основними напрямами цієї директиви є: опаковання забезпечує соціальний і
економічний розвиток суспільства; зменшення ОВ; повторне їх використання,
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переробка вторинної сировини та інші форми її утилізації; переробка вторинної
сировини зменшує витрати енергії та первинної сировини; необхідність організації
систем приймання, збору та переробки; національні системи перероблення відходів
повинні бути створені так, щоб не завдавати збитків імпорту, не порушувати
конкуренцію і забезпечити максимально високий рівень перероблення; потреба в
сортуванні відходів безпосередньо біля джерела їх виникнення; застосування для
опаковань вторинних матеріалів не повинно суперечити правилам гігієни, захисту
здоров‘я і прав споживачів; відповідальність за ОВ; інформування споживачів для
підвищення ефективності їх збору та перероблення. Згідно з директивою, в кожній
країні виробники та споживачі ОМ несуть відповідальність за забруднення території,
відшкодовують витрати на збір, сортування, переробку та утилізацію цих відходів.
Директивою поставлено завдання: до прийняття державами власних законів
забезпечити перероблення не менше 50 % кожного із ОМ, а 25 % відходів −
використовувати як сировину при вторинному перероблені. У результаті виконання
норм і правил цієї Директиви та застосування принципу розширеної відповідальності
виробника (РВВ) 34 європейські країни досягли значних успіхів у використанні ОВ як
вторинної сировини. 485 європейських компаній фінансують систему РВВ. Близько 400
млн. мешканців Європи мають доступ до їх роздільного збирання за системою РВВ.
Понад 35 млн. т цих відходів щорічно утилізують та переробляють у вторинну
сировину. При цьому більше 26 млн. т СО2 не були викинуто в атмосферу Європи [5].
У кожній розвиненій країні діє система з перероблення й утилізації ОВ, у низці
країн прийнято і успішно діють спеціальні національні програми: у Бельгії (Fost Plus),
Данії (Action Plan for West and Recycling 1993-97), Німеччині (Grune Punkt), Австрії
(ARA), Франції (Eco – Embballages), Іспанії (Punto Eko – Embfilges), Польщі (BIS
System) тощо. Лідерами з перероблення та вторинного використання цих відходів є
Німеччина (переробляється більше 70 % відходів), Нідерланди (65 %), Австрія (60 % )
[6, 1].
У Німеччині, відходи переробляють за програмою ‖Der Grüne Punkt‖ (‖Зелена
крапка‖). Вона є основою роботи акціонерного товариства ‖Duales System Deutschland
GmbH (DSD)‖ (‖Дуальна система Німеччини ГмбХ (ДСН))‖. Метою програми компанії,
є звільнення виробників від необхідності обов‘язкового приймання та утилізації ОВ.
Після збирання та сортування відходи надходять на підприємства, що здійснюють їх
перероблення. Принцип роботи компанії полягає у тому, що виробник опаковання
передає його фірмі, що здійснює заповнення продуктом. Фірма-виробник укладає з
компанією ‖Дуальна система‖ договір і вносить плату за встановленими тарифами.
Ліцензійна плата призначається залежно від матеріалу, маси, об‘єму, розміру та їх
кількості, які надходять в обіг. Позначка «Зелена крапка» з номером ліцензії означає,
що компанія-виробник цього продукту заплатила ліцензійний збір. Тим самим вона
компенсує усі витрати за збирання, сортування і перероблення, яке надійшло в обіг.
Якщо продукція не виготовляється в Німеччині, а імпортується на її територію, то
плату за ліцензію ‖Зелена крапка‖ вносить компанія, яка ввозить опаковану продукцію.
Далі продукція надходить до споживача, який здійснює попереднє сортування відходів
після використання продукту. Таке сортування в Німеччині складає близько 90 % всіх
ОВ, що утворюються. Компанія ‖Дуальна система Німеччини‖ укладає контракти зі
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спеціалізованими фірмами або комунальними підприємствами. Збір відходів
здійснюється у всій країні. Для цього використовують особливі контейнери для
кожного виду відходів ОВ: паперові, картонні, скляні, металеві та інші відходи
надходять на підприємства, де здійснюють остаточне сортування і рециклінг.
У Великобританії також приділяють значну увагу щодо покращення
екологічної ситуації, і в тому числі проблемі утилізації ТПВ. Яскравим прикладом
повторного використання ОМ у Великобританії є пляшки з-під молока, котрі щоранку
збирають у населення. При чому, скляна тара використовується одноразово, її
відправляють на переплавку. Основними союзниками скляної промисловості
виступають супермаркети, адже майже 60% з них мають приміщення для їх збору [1].
У Швейцарії злагоджено працює система утилізації ПЕТ-пляшок, яку
забезпечують самі споживачі за особистий рахунок. Вартість їхнього перероблення
закладено в ціну продукту, що дозволяє оплачувати їх збір та транспортування. У
результаті утилізації підлягають 83% усіх лавсанових пляшок. Як інформує Федеральне
відомство охорони довкілля Швейцарії, зараз лавсанових пляшок в обігу знаходиться в
чотири рази більше, ніж усіх інших видів пластику. Однак, сьогодні Швейцарія
намагається створити національну систему утилізації усіх видів пластикових відходів.
Ідеальним рішенням вони вважають повернення опаковання у магазини. Для цього
вони мають намір переконати торговельні мережі підтримати такий проект [7].
Проблема ОВ актуальна і в Японії, де щороку утворюється їх 50,5 млн т.
Японці більшість відходів (до 75 %) спалюють і тільки біля 12 % направляється на
перероблення. В Японії використаний папір збирають і переробляють на новий. Органи
місцевого самоврядування забезпечують сортування близько 2,57 млн. т твердих
відходів в рік, організації споживачів – ще 2,14 млн. т. ТПВ використовують для
виробництва екологічного цементу, який застосовують для виготовлення з‘єднувальних
блоків чи кубів для укріплення морських берегів. Та навіть за такого господарювання у
межах берегової зони утворені півострови зі сміття висотою в декілька десятків метрів.
Австралію здавна називають «зеленим континентом» і це доводить політика,
пов‘язана зі зменшенням кількості виробництва ОМ. Сутність такої політики полягає в
тому, щоб менше їх виробляти. А опаковання, без якого не можна обійтися, необхідно
виготовляти так, його можна повторно переробляти і не шкодити довкіллю.
Країни світу можна класифікувати за відношенням до проблеми утилізації ОВ:
1. Держави, які захоронюють більше 40% сміття – США, Австралія, держави
Східної Європи, Південна Корея, Гонконг;
2. Країни Західної Європи, Японія, Сінгапур, Тайвань більше 20% свого сміття
спалюють, перетворюючи на енергію;
3. У Мексиці, Туреччині, Марокко і переважній більшості держав ―третього
світу‖ не менше 30% відходів закінчують свій шлях на несанкціонованих звалищах.
Слід відзначити, що екологічність і рециклічність опаковань в Україні не є
визначальним чинником споживчого вибору харчових продуктів і місця для здійснення
покупки. Пріоритет залишається за ―гарним співвідношенням ціни і якості‖. За
інтернет-дослідженням компанії ―Nielsen‖ лише кожен четвертий (28 %) підчас купівлі
продуктів харчування звертає увагу на використання екологічного опаковання, тоді як в
Індії та Китаї – 39 % опитаних, Бразилії та Ірландії – по 36 %. Кожен другий
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―екологічно орієнтований‖ споживач для того, щоб знизити навантаження на довкілля
готовий відмовитися від них, котрі виробники харчових продуктів пропонують для
компактності зберігання в домашніх умовах (49 %), транспортування (47 %), а також
від опаковання для розігрівання продуктів, чи контейнерів для зберігання продуктів
(48%). Споживачі готові відмовитися від наявності гігієнічного опаковання харчових
продуктів, що забезпечують недоторканість продукту (27%); збереженість і гарний
товарний вигляд (30%); допомагають довше зберегти товар свіжим і придатним до
споживання (34%). Слід зазначити, що кожен десятий учасник опитування повідомив,
що не готовий відмовитися ні від якого їх виду – навіть заради того, щоб знизити
навантаження на довкілля.
Висновки. Отже, враховуючи накопичений світовий досвід і використовуючи
сучасні наукові досягнення, необхідно вжити заходів щодо створення та втілення в
життя дієвої системи збирання, сортування, перероблення та утилізації ОВ. При цьому
основними напрямами мають бути такі: просвітницька робота серед населення,
законодавча підтримка виготовлення ОМ з вторинних матеріалів, забезпечення
сортування та організація централізованого збору та вивезення до місць перероблення,
створення виробниками спільних центрів з їх перероблення, врахування можливостей
повторного використання і утилізації підчас розроблення нових видів, відновлення й
утилізація ОВ із паперу, скла, алюмінію і пластмаси, популяризація виробів із ОВ,
перетворення та використання теплової енергії від спалювання цих відходів,
стимулювання виробників зменшувати їх кількість, кількість використаного матеріалу
та їх агресивність до довкілля. Також важливу роль відіграють атмосферні чинники
(світло, температура, відносна вологість повітря) та забруднення ґрунтів [8].
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Забруднення ґрунтів мінеральними добривами з року в рік набуває все більш
широкого масштабу та стає одним із основних екологічних чинників, які впливають на
якість отриманої продукції та якості ґрунту загалом. Це відбувається в результаті
щорічного використання засобів захисту рослин та підвищення родючості ґрунту на
великих територіях. В свою чергу, внесення добрив не лише сприяє забрудненню
ґрунту, але й сприяє накопиченню компонентів добрив у продуктах харчування та у
підземних водоносних горизонтах, що катастрофічно зменшує запаси прісної води
придатної до використання. Так, за рахунок попадання великої кількості нітратів у
водоносні горизонти, у багатьох криницях були виявлені перевищені показники
забруднення води і вони були визнані не придатними до подальшого використання як
питної води.
Враховуючи те, що азотні мінеральні добрива є швидко розчинними, вони
вносяться декілька разів потягом всього періоду вегетації рослин. Проте, постійне
випадання атмосферних опадів призводить до того, що більша частина внесених
добрив не засвоюється кореневою системою рослин і вимивається в глибинні шари
ґрунту, що тим самим призводить до його забруднення. З огляду на те, що втрати
добрив із орного шару ґрунту складають до 40%, існує реальна загроза попадання
великої кількості нітратів у підземні водоносні горизонти [1,2].
Одним із можливих шляхів вирішення даної проблеми є використання
капсульованих добрив із регульованим вивільненням компонентів мінеральних добрив.
Це дасть змогу спрогнозувати швидкість та тривалість вивільнення добрива із капсули
залежно від умов середовища та зменшити втрати добрив із орного шару ґрунту [3,4].
На процес вимивання компонентів добрив атмосферними опадами впливають
властивості ґрунтового середовища, наприклад, гранулометричний склад, присутність
глинистої фракції, водопроникність тощо, що і визначає швидкість фільтрації води
крізь шар ґрунту, а з іншого – швидкість розчинення або надходження компонентів
добрив у ґрунтовий розчин [5,6].
Проведені експериментальні дослідження показали, що одним із основних
чинників, які впливають на проникнення добрив вертикальним ґрунтовим профілем є
водопроникність, яка лімітує швидкість профільтровування води крізь шар ґрунту.
Вона залежить від складу та типу ґрунту і для різних видів ґрунтів буде різною. Таким
чином, зафіксувавши час профільтровування рідини крізь шар можна визначити
швидкість фільтрації vф за формулою:
vф 

V
,
  S 

де V – об‘єм рідини, яка проходить крізь шар ґрунту, м 3 ;
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 – пористість середовища, м 3 м 3 ;
S – площа ґрунтового середовища, м 2 ;
 – час, за який рідина профільтровується через шар ґрунту, с.
У ґрунтах, у яких присутня адсорбція компонентів добрив ґрунтовим
поглинальним комплексом, частина добрив фіксується у ґрунті і тим самим
зменшується вимивання добрив із ґрунту, що дещо сповільнює негативний процес
забруднення нижніх шарів ґрунтового середовища і підгрунтових вод нітратами.
Дослідження проводили на двох характерних для Львівської області ґрунтах та
здійснювали періодичний полив середовища згідно із нормами випадання опадів [2].
Експериментально визначено, що швидкість фільтрації під час випадання атмосферних
опадів у піщаному середовищі становить 15,8  0,4 м добу , а у суглинковому –

0,06  0,02 м добу .
Отримані результати експериментальних досліджень представлені на рис. 1, 2.
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Рис.1. Кінетика вимивання компонентів азотних добрив (аміачної селітри) у піщаному ґрунті:
♦ – гранульовані добрива, кг м3 ; ● – капсульовані добрива, кг м 3 .

З отриманих результатів видно, що гранульовані добрива швидко вимиваються
із ґрунту при кожному випаданні атмосферних опадів, що спричиняє до постійного
забруднення нижніх шарів ґрунту і, як наслідок, до забруднення підземних водоносних
горизонтів. За рахунок того, що водопроникність ґрунтів є різною, то й швидкість
вимивання буде різною. Так на піщаних ґрунтах практично всі внесені азотні добрива
були вимиті із орного шару за 30 днів експерименту, проте основна маса була вимита із
шару протягом перших 15 діб після розчинення добрива. Це свідчить про те, що внесені
добрива, які не будуть відразу засвоєні кореневою системою рослин, будуть проникати
в глибинні шари недоступні для рослин.
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Рис.2. Кінетика вимивання компонентів азотних добрив (аміачної селітри) у суглинковому
ґрунті: ▲ – гранульовані добрива, кг м3 ; ♦ – капсульовані добрива, кг м3 .

На суглинкових ґрунтах цей процес відбувається дещо повільніше, враховуючи
меншу водопроникність середовища, проте до кінця експерименту основна маса
внесених добрив також була вимита із шару ґрунту.
Як свідчать результати експериментальних досліджень, вимивання
капсульованих добрив відбувається значно повільніше, що створює сприятливі умови
засвоєння розчинених добрив кореневою системою рослин. Лише після повного
вивільнення із капсули, добрива були вимиті із шару ґрунту.
Застосування капсульованих добрив, особливо азотних, які є швидко
розчинними, дає змогу зменшити втрати добрив внаслідок вимивання атмосферними
добривами. Вивільнення компонентів добрив із капсул відбувається повільно, залежно
від проникності полімерного покриття, а це, в свою чергу, дає змогу забезпечити
рівномірне підживлення сільськогосподарських культур залежно від ґрунтовокліматичних умов середовища та зменшити негативний вплив на ґрунти в цілому.
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Останніми роками в Україні значно зросли обсяги виробництва
сільськогосподарської продукції, що зумовлено зростанням цін на продовольство у
світі та зростаючою привабливістю аграрного сектору для інвестицій. На даний час
неможливо уявити таку важливу галузь як агропромислове виробництво без
застосування мінеральних добрив. Разом із тим поряд із позитивними аспектами
використання добрив (збільшення врожаїв, покращення якісного складу продуктів
харчування) масштабне їх застосування породжує ряд екологічних проблем.
Найгостріша із них –негативний вплив на агроекосистему внаслідок забруднення її
залишковими агрохімікатами.
Зменшити
забруднення
навколишнього
середовища
компонентами
мінеральних добрив є можливим у випадку застосування добрив пролонгованої дії, а
саме капсульованих добрив, які отримують методом покриття частинок добрив
оболонками. Капсульовані добрива володіють повільною швидкістю вивільнення,
причому за незначної товщини покриття. Тривалість вивільнення цільового компоненту
мінеральних добрив регулюється товщиною капсули та її складом.
У випадку використання замість традиційних видів добрив капсульованих в
Україні можна було б зменшити внесення в ґрунти добрив (за умови незмінного ефекту
від внесення добрива) на 568 тис. т (це становить 15%) від загальної кількості добрив,
які застосовуються в сільському господарстві України щорічно (рис. 1).

Рис. 1. Порівняльна характеристика показників застосування традиційних та
капсульованих добрив в Україні.

Отже, замінивши традиційні добрива на капсульовані ми зможемо зменшити
кількість використовуваних добрив. При цьому постає питання: як це вплине на
розвиток самих рослин?
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Для цього ми провели вегетаційне дослідження впливу капсульованих добрив
на кінетику росту рослин. Ґрунт – темно-сірий опідзолений глеюватий
легкосуглинковий, норма внесення добрив одноразово під час сівби з розрахунку
1000 кг/га, повторність – 4-х кратна.
Схема досліду включала 5 варіантів: контроль (без добрив); нітромофоска
(N:P:K, 16:16:16); капсульоване добриво №1 (10 % полістирол+лігнін); капсульоване
добриво №2 (10 % полістирол+лігнін+цеоліт); капсульоване добриво №3 (10 %
лігнін+цеоліт). В горщечки, об‘ємом 1·10-4 м3, висівали крес-салат. Температурний
режим під час вегетації коливався від 13 до 19 °С. Впродовж вегетації виконували
догляд та спостереження за рослинами (прорідження, розпушування ґрунту, поливання
0,075-0,15 кг/м3). Регулярно відмічали (фотографували) та порівнювали розмір наземної
частини рослин, їх розвиток та масу.

Рис. 2. Кінетика росту крес-салату в залежності від типу добрив, які застосовували:
- капсульовані добрива №1 (КД №1); ■ - капсульовані добрива №2 (КД №2);
▲ - капсульовані добрива №3 (КД №3); × - гранульовані добрива; ● - контроль (без добрив).

Дані досліджень свідчать про те, що всі види капсульованих добрив показали
кращий ефект на ріст та розвиток рослин, ніж звичайне гранульоване. Це можна
пояснити тим, що у випадку застосування гранульованих добрив значна їх частина
вимивається, спричиняючи нестачу поживних речовин у субстраті. А капсульовані
добрива, завдяки здатності пролонгації, вивільняли елементи живлення повільніше і це
давало змогу рослині в більш повній мірі засвоїти їх. Рослини рівномірно розвивалися
протягом всієї вегетації, а у випадку застосування гранульованого добрива
спостерігався скачок в рості рослини та її видовження на початковому етапі. Таким
чином, на основі наших досліджень встановлено, що найефективнішими виявились
капсульовані добрива, а саме КД №2 (висота рослин на 45 день досліджень – 24,3 см) і
КД №1 (висота рослин на 45 день досліджень – 21,5 см), які забезпечували стабільний
процес вивільнення поживних речовин та сприяли поступовому засвоєнню їх
рослинами.
Отже, при застосуванні капсульованих добрив можна досягти не тільки
зменшення кількості використовуваних добрив, але і ефективніше забезпечити рослини
поживними елементами для оптимального їх розвитку.
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Для очищення стічних вод від різноманітних видів забруднень широко
використовують адсорбційні методи за допомогою природніх та штучних сорбентів, що
дає можливість їх регенерації і повторного використання. Ефективним природнім
мінералом для очищення води можуть служити цеоліти, які за рахунок пористої
структури здатні вбирати в свій об‘єм агресивні та токсичні сполуки. Наявність у
Західному регіоні України природніх пористих матеріалів, а саме цеоліту, створює
можливість їх ефективного використання для очищення стічних вод молокопереробних
підприємств.
Цеоліт володіє поровою структурою з чітко просторовою орієнтацією. Склад
таких алюмосилікатних структур виражається загальною формулою (Na,K,Ca)23Al3(Al,Si)2Si13O 12H2O. Кристали клиноптиоліта 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
клиноптиоліта
зумовлена
неоднорідністю
хімічних
зв‘язків
на
певних
кристалографічних напрямках, що призводить до утворення в його структурі
слабозв‘язаних алюмокисневих шарів та проявляється у вигляді пластинчатих
кристалів і спайності
Рентгенофазовим аналізом у цеолітовій породі виявлено клиноптиоліт (d/n =
0,898; 0,395; 0,296 нм) та кварц ( d/n = 0,425; 0,333; 0,228 нм). З кристалохімічної точки
зору цеоліт являє собою кремній- та алюмінійвмісну просторову структуру з
відповідною пористістю. Наявність в порах гідратованих іонів лужних та
лужноземельних металів, які можуть брати участь у іонно-обмінних процесах є
важливим фактором в адсорбційних процесах.
Процес сорбції молочної кислоти цеолітом проводили у апараті з мішалкою
пропеллерного типу в інтервалі 300 – 800 об/хв. Початкова концентрація молочної
кислоти складала 25 мг/дм3. Сорбційну здатність цеоліта визначали шляхом зміни його
пористості у процесі оброблення.
Методом ртутної порометрії встановлено, що у процесі обробки цеоліту αоксипропіоновою кислотою його пористість змінюється з 28,2 до 25,6%; загальний
об‘єм вторгнення з 0,1842 до 0,1599 см3/2; загальна площа пор з 14,077 до 13,648 м2/г;
густина з 1,534 до 1,604 г/см3, що підтверджує високу сорбційну здатність. Отримано
інтегральну (1) та диференціальну (2) криві розподілу пор аналізованих зразків за
розмірами в діапазоні від 0,0015 до 100 мкм (рис.1), характер яких підтверджує
найбільший внесок клиноптиоліта при формуванні порової структури цеоліта. При
цьому у матеріалі знаходиться значна частка мезопор (0,002 – 0,050 мкм) при
невеликому вмісті макропор 0,050 – 1,0 мкп. Середній радіус пор складає 0,04 мкм.
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Наявність значного вмісту мезопор створює можливість адсорбції ними молекул
молочної кислоти, так як максимальний розмір складає близько 1,46 нм.

Рис.1. Інтегральна (а) та диференціальна (б) криві розподілу пор

Наявність адсорбованої цеолітом α-оксипропіонової кислоти підтверджено
результатами ІЧ-спектроскопії. Наявність на ІЧ спектрі обробленого цеоліту
додаткових поглинань, порівняно з вихідним, в області 2600 см-1, які відносяться до
ОН кислотного та коливань в області 1700-1720 см-1, що відносяться до коливань
кислотних груп С=О вказує на наявність у його структурі α-оксипропіонової кислоти.
Методом растрової електронної мікроскопії встановлено, що структура цеоліту
представлена деформованими пластинчатими кристалами розміром 1-5 мкм з порами
різноманітного розміру та конфігурації. При цьому на поверхні та порах обробленого
цеоліту виявлено аморфні глобули розміром 0,01-0,1 мкм, які можна віднести до
скупчень кислоти.
Методом растрової електронної мікроскопії (рис.2а) встановлено, що структура
цеоліта подана деформованими пластинчастими кристалами розміром 1 – 5 мкм з
порами різноманітного розміру та конфігурації. На поверхні пор обробленого
молочною кислотою цеоліта (рис.2б) виявлено аморфні глобули розміром 0,01 – 0,1
мкм, що підтверджує його високу адсорбційну здатність.

Рис.2. Мікроструктура цеоліту до (а) та після адсорбції (б) молочної кислоти (х1000)

Методами фізико-хімічного аналізу встановлено структурні особливості
природнього цеоліта Сокирницького родовища та підтверджено його високу
адсорбційну здатність.
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МІНІМІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ
В ЗОНІ ДІЯЛЬНОСТІ ПТАХОФАБРИК
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська
політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, 27kandam@gmail.com

Однією із основних проблем діяльності птахофабрик є утворення великого
обсягу курячого посліду. Він відноситься до ІІІ класу небезпеки, має гострий яскраво
виражений запах, є джерелом хімічного та біологічного забруднення атмосферного
повітря, гідросфери та земель в зоні діяльності такого об‘єкту. Сирий курячий послід
містить не лише значну кількість біогенних елементів, але й личинки та яйця
гельмінтів, патогенні мікроорганізми та бактерії. Склад та властивості гною залежать
від виду птиці, хімічного складу кормів, наявності, кількості та якості підстилки,
способу його видалення та умов зберігання.
Шляхи утилізації курячого посліду не обмежуються застосуванням його як
органічного добрива. Ведуться розробки способів якісного зберігання його в сховищі
посліду, компостування в буртах, вермикомпостування, термічного сушіння за різних
температур (від 65 до 1000С) для отримання пудрету, анаеробного зброджування та
біоферментації за допомогою аеробних мезо- та термофільних бактерій з метою
отримання біогазу, піроліз з метою отримання тепла та енергії. Проводяться
дослідження і у сфері розробки збалансованих композицій органо-мінерального
добрива, який би поєднував корисні властивості органічного та мінерального добрива
шляхом зміни вмісту фосфору та азоту. Добавка в склад композиції мінеральних
добрив сприяє збагаченню елементами живлення рослин, зменшує втрати азоту,
прискорює розкладання органічної речовини і запобігає її промерзанню.
Отже, можна зробити висновок, що в загальному способи утилізації
поділяються на два основних – виготовлення органічного добрива та виготовлення
енергії. Вище перелічені інженерні рішення є достатньо енергомісткими, потребують
удосконалення та ретельного дотримання умов проведення процесу, подекуди значних капіталовкладень. Це спонукає здійснювати розробки нових екологічно
безпечних технологій переробки курячого посліду. Первинною ланкою для створення
органічного добрива є зберігання в гноєсховищі. Використання спеціального
приміщення для переробки посліду надає переваги у порівнянні із відкритими
майданчиками. Це дозволяє автоматизувати спеціальне обладнання, організувати
припливно-витяжну вентиляцію, що знизить екологічну та санітарно-гігієнічну
небезпеку для довкілля та працівників підприємства.
Нами проводяться дослідження щодо виготовлення гранульованого органомінерального добрива пролонгованої дії на основі курячого посліду. Задля зниження
емісії аміаку пропонується добавляти певну кількість адсорбентів - клиноптилоліту
Сокирницького родовища та палигорськіту Дашуківського родовища. Адсорбційні
властивості цих матеріалів тісно пов‘язані із структурою: каркасною (у випадку
клиноптилоліту) та шарувато-стрічковою (палигорськіт). Окрім таких «класичних»
параметрів як температура середовища, концентрація аміаку, розмір зерен, часу і
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площі контакту фаз, значний вплив чинить також волога, яка присутня у посліді та в
порах сорбентів. Каркасна структура клиноптилоліту має негативний заряд, що
потребує компенсації цього заряду лужними та лужноземельними металами. Саме для
клиноптилоліту характерна висока здатність до іонного обміну щодо іону амонію,
котра підсилюється у випадку присутності в системі вологи:
4+

-

NH3 + H2O = NH + OH
Встановлено, що оптимальними співвідношеннями компонентів у суміші
природних мінеральних сорбентів та курячого посліду є додавання 20% (від маси
посліду) суміші палигорськіту та клиноптилоліту (у пропорції 1:1), що забезпечує
зниження вологи із курячого посліду та сприяє ефективному поглинанню аміаку. В
подальшому вміст сорбентів у складі добрива забезпечує умови для поступового
живлення кореневої системи рослин амонійним азотом.
Нами проводились дослідження з ціллю встановлення впливу температури
сушіння на механічну міцність гранул. Досліджувану композицію у вигляді кубиків
розміщували у спеціальну форму із розміром комірки 20×20×20 мм та витримували
протягом 24 годин. Сформовані кубики висушували двома способами: в сушильній
шафі (Т= 105С) до постійної ваги протягом 6 годин, а також протягом доби при
Т=20С. Визначення механічної міцності на стиснення зразків гранул здійснювалося за
методикою ГОСТ 21560.2.-82 на універсальному пресі УММ-5 із максимальним
навантаженням 50кН, який призначений для випробовування зразків на розтяг, стиск,
згин. Міцність гранул визначає збереження гранулометричного складу при
транспортуванні, зберіганні та внесенні добрив. Результати досліджень показали, що
при збільшенні температури висушування механічна міцність гранул зростає в 1,4 рази.
За балансовими залежностями визначалась адсорбційна здатність суміші
сорбентів щодо вологи та аміаку за такими методиками ГОСТ 26713-85 та ДСТУ
4729:2007. Суміш сорбентів додавали до курячого посліду із гноєсховища у таких
співвідношеннях: 1:1; 1:2,5; 1:3; 1:3,5; 1:4; 1:5; 1:5,5; 1:6; 1:0. Після ретельного
перемішування композиційну масу пропускали через екструдер, гранули розміром 5×15
мм залишали протягом доби в герметичних контейнерах. Аналіз результатів
досліджень дозволяє стверджувати, що найвищу адсорбційну ємність щодо аміаку
продемонструвала композиція «сорбенти : курячий послід» у пропорції 1:5. Маса
поглиненого аміаку становила 1,56∙10-2 мг-екв/г сорбентів. Спостерігалося значне
зниження вологості – масова доля вологи в кінцевому продукті складала від 30 до 51%.
Виробництво такого типу добрива дозволяє реалізувати ряд цілей:
- зменшити рівень екологічної небезпеки та ступінь забруднення довкілля в зоні
діяльності птахофабрик:
- утилізувати курячий послід екологічно безпечним способом;
- підвищити родючість ґрунтів сільськогосподарського призначення внесенням
екологобезпечних збалансованих за елементами живлення рослин добрив;
- принести додатковий прибуток птахофабриці від реалізації органо-мінеральних
добрив.
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На основі аналізу виконаних нами досліджень встановлено, що ефективним
методом очищення інфільтратів звалищ ТПВ може бути двостадійна інтегрована
технологія, де першою стадією є біологічне очищення в аерованих лагунах, а другою –
реагентне
коагуляційно-флокуляційне
(РКФ)
очищення
з
використанням
модифікованого методу Фентона.
Аналіз результатів досліджень аеробного біологічного очищення інфільтратів
Грибовицького (Львівського) сміттєзвалища показав, що асимптотична ступінь
очищення за хімічним споживанням кисню (ХСК) та концентрацією іонів амонію за
вибраних умов досліджень досягається приблизно через 16 діб. Мікробіологічним
аналізом встановлено появу в аерованому інфільтраті широкого спектру
мікробіологічної аеробної культури, яка відрізняється від біоценозу активного мулу
міських каналізаційних очисних споруд. У середньому сталий режим роботи установки
в динамічному режимі досягався через 9−11 діб. Оптимальний час затримки
інфільтрату в аерованій лагуні у випадку реалізації біологічного аеробного очищення −
11 діб. У цьому випадку досягається 35% очищення інфільтратів від іонів амонію і на
50% зменшення ХСК. З іншого боку, для двостадійної технології оптимальний час
реалізації першої стадії повинен визначатись на основі техніко-економічної оцінки
інтегрованої технології в цілому.
Для досліджень стадії РКФ очищення інфільтрату використовували сирий (не
очищений попередньо) інфільтрат, відібраний зі ставка-накопичувача фільтратів №2
Грибовицького сміттєзвалища. У процесі лабораторного моделювання стадії РКФ
очищення у досліджуваний інфільтрат поетапно додавали різні типи реагентів з ціллю
розділення фаз внаслідок коагуляції чи флотації забруднень. Дослідження проводили в
мірних циліндрах, до інфільтрату порційно додавали досліджувані реагенти або
послідовно – композиції реагентів. Аналізували різні варіанти перемішування та аерації
досліджуваного середовища після дозування реагентів. Контроль процесу РКФ
очищення інфільтрату проводили за зміною оптичної густини середовища. Про
ефективність процесу РКФ очищення судили за зміною концентрацій забруднень у
досліджуваному середовищі.
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На першому етапі дослідження стадії РКФ очищення інфільтрату проводився
підбір реагенту, який забезпечив би максимальну ефективність відділення від
інфільтрату фази згущених забруднень. Для цього досліджувались найбільш поширені
у практиці очищення стоків реагенти: кристалогідрати сульфатів алюмінію та заліза,
поліоксихлорид алюмінію та реактив Фентона. Для цих реагентів досліджувалась
кінетика зміни оптичної густини досліджуваної системи. Як показали результати
досліджень, найкращі результати вдалось отримати у випадку використання реактиву
Фентона. Ймовірно, такі результати досягаються за рахунок окиснення пероксидом
водню завислих та розчинених компонентів. Солі заліза як складова реагенту Фентона
виконують також роль коагулянта.
На другому етапі досліджувались варіанти модифікування складу реактиву
Фентона з ціллю досягнення максимального ступеня очищення та максимально
можливого ефекту здешевлення композиції. Для цього досліджувались ряд варіантів
реалізації РКФ очищення. У процесі випробувань цих варіантів змінювався склад
реагентної композиції, досліджувався вплив перемішування та аерації досліджуваної
системи та вплив додавання флокулянта (поліакриламіду). Критерієм оцінки
ефективності технології служив кінцевий (після очищення) вміст забруднень.
Результати досліджень показали, що жоден із варіантів реагентної обробки не дає змоги
досягти граничної норми щодо такого важливого показника (насамперед з точки зору
подальшого скидання очищених фільтратів у систему міської каналізації Львова), яким
є ХСК. У цьому плані оптимістичні результати було отримано лише при використанні
двостадійної інтегрованої технології очищення інфільтратів: шляхом комбінування
процесу аерації протягом тривалого періоду часу з РКФ обробкою. Ефективність такого
двостадійного очищення, оптимальні режими реалізації стадії очищення інфільтратів в
аерованій лагуні та режимні параметри реалізації РКФ стадії повинні встановлюватись
в результаті проведення техніко-економічного аналізу із використанням результатів
дослідно-промислових випробувань.
Оскільки для очищення інфільтратів Грибовицького сміттєзвалища
пропонується геотехнологічна інтегрована технологія, для її реалізації нами
передбачено використання "природних" геореакторів – існуючих ставків-накопичувачів
інфільтратів. Апробація технології в натурних умовах повинна проводитись на пілотній
установці в періодичному режимі послідовної реалізації обох стадій інтегрованої
технології. Це дасть можливість дослідити обидві стадії з ціллю оптимізації технології
для її промислової реалізації. Для влаштування геореактора пілотної установки
пропонується використати існуючий ставок Грибовицького звалища ТПВ розмірами
20×7×1,5 м (загальний об‘єм − 210 м3). Геореактор повинен бути очищений від
фільтратів та екранований двома шарами геомембрани, закріпленими спеціальною
кріпильною системою до дна та бічних стінок геореактора. Геореактор потрібно
обладнати двома насосами-аераторами струминного типу, які забезпечать необхідний
ступінь аерації в процесі апробації в дослідно-промислових умовах першої стадії
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(аеробного біологічного очищення фільтрату) інтегрованої технології очищення. Вони
будуть використовуватись також для гомогенізації реагентів, які будуть подаватись в
зону струминного рідинно-повітряного потоку в процесі апробації другої стадії (РКФ
очищення інфільтрату) інтегрованої технології. У результаті проведення апробації
пропонованої технології на пілотній установці будуть визначені оптимальні параметри
реалізації обох стадій технології в натурних умовах. Це дасть можливість планувати
промислове впровадження цієї технології для очищення інфільтратів Грибовицького
звалища ТПВ, що забезпечить ліквідацію ставків з накопиченими інфільтратами. Це в
свою чергу дасть можливість реалізувати проект рекультивації сміттєзвалища.
Для впровадження промислової технології геореактор пілотної установки
доцільно використати в подальшому для постійної реалізації РКФ стадії інтегрованої
технології. Для реалізації першої стадії доцільно використати інший, більший за
об‘ємом ставок-накопичувач. Для створення у ньому аерованої лагуни ставок повинен
бути обладнаний групою насосів-аераторів струминного типу, які б забезпечували
необхідну інтенсивність аерації. Система переливу повинна забезпечити необхідний
період затримки інфільтратів в аерованій лагуні перед подачею їх на РКФ стадію. Після
реалізації пропонованої технології попередньо очищені інфільтрати через трубопровід
повинні подаватися на остаточне доочищення на Львівські каналізаційні очисні
споруди.
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Зсувні процеси відносяться до найбільш небезпечних екзогенних геологічних
процесів, що широко розвинуті практично всюди на планеті. Найбільш перспективним
методом підвищення рівня екологічної безпеки сельбищних територій в умовах
розвитку зсувних процесів є реалізація системи інженерних протизсувних заходів.
Стратегія народногосподарського освоєння зсувонебезпечних територій полягає у
виборі таких підходів щодо взаємодії інженерної споруди з схилом, щоб запобігти
виникненню техногенно-обумовленних зсувів. На ділянках, де такі зсуви можуть
впливати на техногенний об'єкт, необхідно передбачити раціональний комплекс
захисних заходів. Одним із найбільш перспективних інженерних протизсувних заходів
є метод прикладання зовнішніх сил (контрфорси або утримуючі призми, палеві та
анкерні пристрої). Проектуючи контрфорси або утримуючі призми для забезпечення
стійкості відкосу, як правило передбачають нагромадити достатній об'єм насипних мас
у підошві нестійкого масиву ґрунту, який може запобігти його подальшому
переміщенню. Контрфорс проектується таким чином, щоб збільшити утримуючі сили
поблизу підошви відкосу до розмірів, що забезпечують відповідний коефіцієнт запасу
стійкості.
Для реалізації інженерного попередження зсувних процесів методами
зменшення зсувних сил можуть бути використані золошлакові суміші (ЗШС) багатотонажний відхід теплоелектростанцій, який отримують в процесі спалювання
палива. У випадку влаштування контрфорсів чи утримуючих призм ЗШС можуть бути
використані як безпосередньо матеріал для тіла масиву (переважно неактивні та
малоактивні ЗШС гідровидалення) так і часткові замінники традиційних в'яжучих та
наповнювачі цементно-бетонних сумішей. Також складова ЗШС - зола виносу сухого
відбору може бути використана як самостійне повільно твердіюче в‘яжуче для
укріплення ґрунтів. Завдяки використанню ЗШС у інженерних протизсувних заходах
досягається одночасно утилізація багатотонажних відходів та здешевлення реалізації
інженерних протизсувних рішень з ціллю мінімізації екологічної небезпеки від
неконтрольованих зсувних процесів.
Нами досліджувалась перспективність використання для реалізації інженерних
протизсувних заходів ЗШС Ладижинської ТЕС. Було проведено дослідження за
критерієм міцності штучного каменю на основі золовмісних композицій при стиску, а
також попереднє визначення ефективних областей варіювання складів для подальших,
більш детальних досліджень, які повинні бути проведені технологами будівельниками. З урахуванням цього, було підготовлено склади композицій із
використанням 70, 80, 90 і 100% за масою золи винесення і 30, 20, 10 і 0 % за масою
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портландцементного клінкеру. На основі інформаційного аналізу було встановлено
оптимальну питому поверхню золи в межах 300-450 м2/кг. Питома поверхня
портландцементного клінкеру становила 450 м2/кг за Блейном. Як вихідні дані
фіксували міцність на стиск та на згин цементно-золо-піщаного розчину після
твердіння.
Отримані дані засвідчили, що золо-піщаний розчин без вмісту цементу
характеризується уповільненою кінетикою набору міцності. Так, лише на 28 добу
нормальних умов тверднення (Г = 20 + 2 °С), міцність штучного каменю становить 17,2
МПа. тоді як у інших композицій на основі золи виносу і цементу міцність майже в 3
рази вища.
Також слід відмітити, що система - на основі золи винесення та
портландцементного клінкеру у співвідношенні 30 : 70 характеризується дещо вищими
показниками міцності. Це дозволяє зробити припущення, яке підтверджується даними
інших дослідників, що в цій системі процеси гідратації проходять швидше. Тому таку
композицію можна рекомендувати для застосування з ціллю реалізації інженерних
протизсувних заходів (будівництва контрфорсів, утримуючих призм чи підпірних
стінок). Слід відмітити також монотонно зростаючий характер залежності набору
міцності на згин. Як і в попередньому випадку найкращі показники характерні для
композиції на основі золи винесення та портландцементного клінкеру у співвідношенні
30 : 70.
Для покращання технологічних характеристик бетонів на основі цементів
традиційним є використання пластифікуючої добавки. Нами запропоновано
використовувати як пластифікуючу добавку сульфатне мило - відходи виробництва із
Жидачівського целюлозно-паперового комбінату, складовою частиною якого є суміш
натрієвих солей, жирних смоляних кислот та неомилюючих речовин. Було проведено
дослідження впливу пластифікатора на фізико-механічні властивості золовмісного
цементу. Аналізуючи результати досліджень можна відмітити, що зменшення вмісту
добавки від 1 % до 0,5 % прискорює початок тужавлення і ранню міцність (2 доба),
однак у віці 28 діб цементний камінь із вмістом у композиції добавки 1 % за масою
характеризуються більшою міцністю майже на 10% у порівнянні із цементним
каменем, отриманим на основі композиції, до складу якої вводили 0,5 % за масою
пластифікатора (сульфатного мила). Це свідчить про перспективність використання як
пластифікуючої добавки у складі композиції для застосування з ціллю реалізації
інженерних протизсувних заходів сульфатного мила.
Досліджувалась також ефективність застосування золи сухого вловлювання як
самостійного в'яжучого для зміцнення ґрунтів. Дослідження показали, що у випадку
застосування золи Ладижинської ТЕС у співвідношенні 25% до маси суглинків
вдається досягти міцності після стискування до 5 МПа за умови витримки до 360 діб.
Отримані результати дозволяють стверджувати про перспективність
застосування золи виносу ТЕС для реалізації інженерних протизсувних заходів
(влаштування контрфорсів чи утримуючих призм та укріплення ґрунтів). Це дозволить
забезпечити екологічну безпеку зсувонебезпечних ділянок.
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Стан навколишнього середовища – це, без сумніву, одна з головних проблем, з
якими доводиться стикатися людству у третьому тисячолітті. Десятки років проблема
незадовільного стану довкілля нехтувалась багатьма країнами, з кожним днем все
складніше знайти на планеті незабруднене і не знищене людьми середовище. Це стало
підґрунтям для виникнення концепції сталого розвитку – встановлення балансу між
задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь,
включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Розроблено стратегію
сталого розвитку, сформовано цілі і завдання, серед яких власне проблема збереження
довкілля є водночас і надважливою, і надскладною.
З точки зору моделювання і аналізу навколишнє середовище є дуже складною
системою. В інженерній практиці, коли розробники стикаються з проблемою у складній
системі, вони повинні мати формальну математичну модель поведінки цієї системи або
створюють таку модель для полегшення вирішення задач, що виникають. Для
вирішення проблем захисту навколишнього середовища теж потрібна така модель.
Отже, розглядатимемо навколишнє середовище як складну (надскладну)
систему з тисячами вхідних х+ і вихідних х– параметрів. Якщо матимемо математичну
модель X–=F(X+), навколишнього середовища, яка пов‘язує вхідні та вихідні
параметри, то зможемо: 1) сформувати обґрунтовані вимоги до вхідних параметрів, 2)
прийняти оптимальне для охорони навколишнього середовища рішення; 3) уникнути
серйозного порушення екологічної рівноваги.
Для аналізу і розв‘язання проблем захисту довкілля застосовують системний
підхід аналогічний використовуваному при аналізі і моделюванні складних технічних
систем. У інженерній практиці системний підхід передбачає розробку моделі складної
системи, для чого виділяють множину вхідних параметрів X+, множину вихідних
параметрів X-, множину постійних внутрішніх параметрів системи A та множину
змінних внутрішніх параметрів системи Y, підмножину чутливих вхідних параметрів U,
які обираються для управління системою, множину параметрів процесів T, множину
критеріальних функцій Q та множину обмежень G.
 Au:  x+, x–, qx , gx, a, u, t, y, Su, V, Vu 

x+ X+, x– X–, a  A, u  U, t  T, y  Y, qx  Q, gx  G
y= S x+, a, t
x–= V( x+, a, t, y)
x–=V (x+)
Таке виділення різних множин параметрів та їх класифікація полегшують розробку
формальних моделей систем з різним рівнем складності функцій S, V, V .
Для особливо складних систем корисною і широко застосовуваною на практиці
є математична модель системи у вигляді ―чорної скриньки‖, що поєднує вхідні
параметри з вихідними, не враховуючи внутрішньої структури системи. Тому для
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моделювання навколишнього середовища доцільно використовувати власне модель у
вигляді ―чорної скриньки‖.
При проектуванні складних технічних систем склалася парадигма, відповідно
до якої виділяють різні рівні проектування: системний, структурний, рівень
компонентів та інші. Лише на першому рівні (системному) аналізується вплив
проектованого об‘єкта на навколишнє середовище. Відповідно до існуючої парадигми,
на жаль, визначається вплив лише одного (проектованого) об‘єкта. Взаємний вплив
різних технічних систем чи промислових об‘єктів на навколишнє середовище не
враховується (див. рис. 1).

хзовн

...

Проектована система

хвх

...

хвих

Інша технічна
система

...

Навколишнє
середовище
Промисловий
об‘єкт

хвн

Рис. 1. Ілюстрація системного рівня проектування технічної системи.

Таке упущення може спричинити непередбачувані порушення екологічної
рівноваги, чи навіть екологічні катастрофи. Пояснюється це тим, що вплив одного
індустріального об‘єкта на навколишнє середовище може бути незначним сам по собі,
але буде суттєво залежати від впливів інших технічних систем. Тобто необхідно
розглядати взаємний одночасний вплив на навколишнє середовище існуючих
індустріальних систем і тих, які розробляються. Саме тому пропонуємо дещо змінити
парадигму, яка склалася, і зробити власне навколишнє середовище центральним
пунктом (рис. 2).
Вхідні параметри
Технічний
об‘єкт 1
Технічний
об‘єкт 2

…………
……

Складна система:
Навколишнє
середовище

Вихідні параметри:
параметри довкілля,
важливі для
забезпечення
екологічної рівноваги

Технічний
об‘єкт N

Рис. 2. Зміна підходу – навколишнє середовище у центрі.

Коли навколишнє середовище будемо вважати головною системою, то
зможемо враховувати комплексний вплив усіх промислових об‘єктів (існуючих і тих,
що розробляються). Тоді технічні системи та їх вплив на навколишнє середовище
будуть розглядатись як вхідні параметри основної системи, тобто середовища. У
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такому випадку негативні впливи промислових об‘єктів (систем) будуть враховані
включно зі спільним (одночасним) впливом різних об‘єктів.
Очевидно, що такі впливи спричинятимуть погіршення кількісних параметрів
навколишнього середовища. Проте, коли аналізується така надскладна система як
навколишнє середовище, дуже складно правильно визначити що є причиною і що є
наслідком. Це перша проблема. Друга проблема полягає в тому, як оцінити ступінь
впливу певних негативних зовнішніх факторів. Таке точне оцінювання було б
надзвичайно корисним для вирішення задач охорони довкілля.
Отже, основні проблеми – як визначити причинно-наслідковий зв‘язок і як
виконати кількісну оцінку. Ми зможемо вирішити ці задачі, якщо побудуємо
математичну модель, що пов‘язує причину і наслідок. Щоб спростити формалізацію
задачі розглядатимемо навколишнє середовище як «чорну скриньку». У такому
випадку ми спостерігатимемо, контролюватимемо і вимірюватимемо лише вхідні
параметри (негативні впливи технічних об‘єктів і систем) та вихідні параметри
(показники якості навколишнього середовища) системи, не беручи до уваги того, що є
всередині «чорної скриньки». Маючи на меті розробку моделі навколишнього
середовища, слід обрати найвагоміші (найбільш чутливі) вхідні параметри з множини
тисяч різних параметрів та адекватні вихідні параметри (відгуки).
Наприклад. Множина факторів Х: х1 – кількість промислових підприємств, х2 –
кількість населення, х3 – кількість транспортних засобів, тощо. Множина відгуків Y:
y1 – якість повітря, y2 – якість води, y3 – якість ґрунту, тощо.
ПРИЧИНА

НАСЛІДОК

X – множина
вхідних параметрів:
х1 – кількість промислових
підприємств,
х2 – кількість населення,
х3 – кількість
транспортних засобів,
х4… хn – інші фактори
людської діяльності

НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ

Y – множина
вихідних
параметрів:
y1 – якість води,
y2 – якість повітря,
y3 – якість ґрунту,
y4 … yk – інші
параметри

ФУНКЦІЯ Y=F(X)

Рис. 3. Причина – наслідок => математична модель.

Статистичну інформацію стосовно обраних параметрів (спостерігати,
контролювати, вимірювати) збирають впродовж заданого тривалого проміжку часу,
включно з тими періодами, що вже минули (а статистичні дані збереглися). Такі дані є
основою для розробки моделі.
В інженерній практиці теорія планування багатофакторного експерименту
широко використовується для розробки математичних моделей складних систем, котрі
важко піддаються формалізації. Пропонуємо використати цю теорію для побудови
моделі вразливості навколишнього середовища. Таку модель можна розробити на
основі дво- або трирівневого факторного експерименту.
Слід зауважити, що активний експеримент не буде проводитись, ми
використаємо лише пасивний експеримент: спостереження і збирання інформації (рис.
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4). Активний експеримент з такою складною системою як навколишнє середовище ми
не можемо проводити з таких причин. По-перше, активний експеримент занадто
коштовний, по-друге, експериментування з довкіллям занадто небезпечне, під час
активного експерименту можна спричинити серйозні порушення екологічної рівноваги.
Множина факторів
Вхідні параметри
X= {x1, x2, …, xK}
(вплив людської
діяльності на
довкілля)

Множина відгуків

x1

Навколишнє
середовище –
об‘єкт пасивного
експерименту

x2
…
xK

y1
y2
…
yM

Вихідні
параметри
Y= {y1, y2, …, yM}
(параметри
довкілля)

Рис. 4. Навколишнє середовище як об‘єкт пасивного експерименту.

Необхідну для побудови моделі інформацію про обрані фактори та відгуки
навколишнього середовища можна отримати з різноманітних статистичних звітів про
роботу промислових та інших технічних об‘єктів. Головне, щоб було бажання
відповідних інституцій надати статистично значиму інформацію про обрані фактори,
які є результатами людської діяльності і мають значний вплив на навколишнє
середовище. Все це дозволить розробити модель вразливості довкілля.
Отримана на основі пасивного експерименту білінійна поліноміальна модель
вразливості навколишнього середовища матиме вигляд:
k

y  b0   bi xi   bij xi x j 
i 1

i j

 bijq xi x j xq ...bijq ...k xi x j xq ... x k

i jg

Вектор b-коефіцієнтів міститиме інформацію про вразливість навколишнього
середовища до факторів людської діяльності.
Особливості моделі вразливості навколишнього середовища, побудованої на
основі пасивного факторного експерименту, такі:
 лінійні коефіцієнти b1, b2, …, bі ,…, bk показують чутливість середовища до зміни
значення одного фактора xi в усьому діапазоні зміни цього фактора;
 коефіцієнти b12, b13, …, bij, …, bqk є коефіцієнтами взаємодій першого порядку і
визначають вразливість середовища до одночасної зміни факторів xi та xj ;
 коефіцієнт bijq демонструє вплив відмінності значень факторів xi , xj та xq на
вихідні параметри.
Аналіз b-коефіцієнтів моделі допомагає визначити ступінь вразливості
довкілля до факторів людської діяльності. Такий кількісний аналіз дозволить виявити
найбільш небезпечні негативні чинники людської діяльності (результати роботи
промислових об‘єктів), і, що особливо важливо, виявить небезпечні одночасні впливи
різних факторів.
Розглянемо приклад моделі вразливості навколишнього середовища:
Y  b0  b1 x1  b2 x2  b3 x3  b12 x1 x2  b13 x1 x3  b23 x2 x3  b123 x1 x2 x3 .

У даному випадку Y – це якість повітря у деякому регіоні, обраний нами відгук
системи (основний вихідний параметр), якою є навколишнє середовище. У ролі
факторів у пасивному експерименті виступають такі параметри як кількість
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промислових підприємств x1, кількість населення x2, кількість транспортних засобів x3.
Обробка отриманих статистичних даних дозволяє побудувати поліноміальну модель,
що відображатиме вплив обраних факторів на якість повітря в деякому регіоні.
Кількісний аналіз b-коефіцієнтів такої моделі дасть змогу визначити ступінь небезпеки
одного негативного фактора чи спільного впливу одночасної зміни двох (трьох)
факторів. Інакше кажучи, це дозволить визначити ступінь вразливості навколишнього
середовища до змін цілої множини факторів (як кожного окремо, так і взаємодій
факторів). Так, коефіцієнти b1, b2, b3 покажуть наскільки впливає на якість повітря
зміна одного з факторів (відповідно x1, x2, чи x3), коефіцієнти b12, b13, b23 дозволять
оцінити результат одночасного впливу двох факторів (відповідно x1 та x2, чи x1 та x3, чи
x2 та x3), і нарешті коефіцієнт b123 виявить наскільки небезпечною є взаємодія всіх
трьох факторів.
Як оцінити ступінь вразливості навколишнього середовища? На основі нашого
досвіду аналізування аналогічних моделей технічних систем можемо сформулювати
деякі рекомендації для кількісного та якісного аналізу моделі вразливості
навколишнього середовища.
Якщо навколишнє середовище не є вразливим до факторів людської діяльності,
то: взаємодії 1-го порядку є менш вагомими, ніж лінійні ефекти; взаємодії 2-го порядку
є менш вагомими, ніж 1-го порядку. Фактами, котрі вказують на вразливість довкілля
до зовнішніх впливів, є такі: взаємодії 2-го порядку є більшими, ніж 1-го порядку;
взаємодії 1-го порядку є більшими, ніж лінійні ефекти (спільний вплив факторів є не
безпечнішим , ніж вплив одного фактора); в окремих випадках навіть взаємодії 2-го
порядку є більшими, ніж лінійні ефекти (одночасна зміна трьох факторів є надзвичайно
небезпечна).
Висновки. Моделювання та прогнозування вразливості довкілля до факторів
людської діяльності, яке базується на аналізі розроблених моделей, дозволяє:
проводити моделювання причин та знаходити реальні причинно-наслідкові зв‘язки;
уникати ситуацій, коли кореляція між ефектами помилково сприймається як причиннонаслідковий зв‘язок; формувати обґрунтовані вимоги до проектованої технічної чи
промислової системи; прогнозувати вплив факторів людської діяльності, що можуть
порушувати екологічну рівновагу; приймати оптимальні з точки зору захисту довкілля
рішення – ефективно розв‘язувати оптимізаційну задачу знаходження таких значень
негативних чи шкідливих факторів, які б забезпечили стійкість навколишнього
середовища та збереження його для майбутніх поколінь.
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У межах басейну Західного Бугу спостерігається зростання антропогенного
впливу, який особливо посилився на початку ХХ ст. Важливою характеристикою
антропогенного навантаження на водні ресурси є надходження стічних вод в русла
річок. Тому якість води в Західному Бузі формується під впливом природних і
антропогенних чинників, до яких належить надходження стічних вод від м. Львів і
промислових підприємств, розташованих на притоках річки. Саме тому, необхідним є
своєчасне проведення спостережень за якісним станом поверхневих вод басейну,
виконання аналізу та узагальнення інформації про стан водних об‘єктів.
Оцінка стану поверхневих вод за рівнем забрудненості здійснюється
відповідно до КНД 211.1.1.106-2003 «Організація та здійснення спостережень за
забрудненням поверхневих вод (у системі Мінекоресурсів)». Визначення забрудненості
поверхневих вод басейну Західного Бугу проводилось шляхом розрахунку коефіцієнту
забрудненості. Коефіцієнт забрудненості (КЗ) є узагальненим показником, що
характеризує рівень забрудненості сукупно по низці показників якості води, які
багаторазово виміряно у кількох пунктах (створах) спостережень водних об‘єктів.
Величина КЗ характеризує кратність перевищення нормативів у долях ГДК. Будь-які
значення КЗ, що перевищують одиницю, свідчать про порушення діючих норм якості
води.
Контроль якості води за рівнем забрудненості проведено у 5-х створах басейну
Західного Бугу
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В результаті проведених розрахунків було встановлено, що:
- найбільший коефіцієнт забруднення було визначено в пункті р. Полтва, с.
Кам'янопіль, після скиду очисних споруд м. Львова дуже брудні води (V клас якості);
- в цілому по басейну Західного Бугу за значенням коефіцієнта забруднення
води басейну відносяться до помірно забруднених внаслідок впливу р. Полтва (ІІІ клас
якості);
- вода річки Рата за значенням коефіцієнта забруднення відноситься до слабко
забруднених (ІІ клас якості);
- у ІIІ кварталі 2017 року спостерігалось погіршення якісного стану вод
басейну в порівнянні з ІI кварталом 2017 року.
За показниками загальної якості поверхневих вод басейну Західного Бугу
умовно можна поділити на три частини: слабо забруднені, помірно забруднені та дуже
брудні (таблиця 1). Такі відмінності у класах якості води спричинені під впливом
природних і антропогенних чинників, до яких належить надходження забруднюючих
речовин з такими притоками, як р. Золочівка, р. Рата і особливо р. Полтва, яка протікає
через Львів. Також потрібно зауважити, що якість вод значно погіршується внаслідок
діяльності людини, скиду неочищених та недостатньо очищених комунальних і
промислових стоків відбувається через фізичний та моральний знос очисних споруд і
відсутність коштів на їх будівництво, ремонт та реконструкцію. Внаслідок тривалої
експлуатації без необхідного поточного ремонту систем водопостачання і каналізації
більшість водопровідно-каналізаційних господарств області перебувають в
незадовільному технічному стані, який постійно погіршується. Суттєвий вклад у
забруднення поверхневих вод вносить приватний сектор, а також недотримання меж
прибережно-захисних смуг та водоохоронних зон.
Таблиця 1
Оцінка якісного стану поверхневих вод басейну Західного Бугу
в межах Львівської області відповідно до коефіцієнтів забрудненості
(згідно КНД 211.1.1.106-2003)
№
1.
2.
3.
4.
5.

Найменування
створів
р. Полтва, с. Кам‘янопіль
р. Рата, м. Великі Мости
м. Кам‘янка-Бузька
Добротвірське
водосховище, нижній б'єф
м. Сокаль

Значення
коефіцієнта
забрудненості
30,19
1,51
3,51
3,48

Характеристика
коефіцієнта
забрудненості
Дуже брудні
Слабо забруднені
Помірно забруднені
Помірно забруднені

Коефіцієнт, який
враховує якісний
стан водного об‘єкта
0,5
1,2
0,9
0,9

1,88

Слабо забруднені

1,2

Для покращення якості поверхневих вод, особливо на малих річках, 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; приведення в
належний стан прибережних водозахисних смуг та водозабірних територій; дотримання
чинного законодавства у галузі охорони водних об‘єктів та природного середовища
загалом.
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УТИЛІЗАЦІЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ СІРКОЛУЖНИХ СТОКІВ
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська
політехніка», 79013, Львів, вул. Ст. Бандери, 12, E-mail: nazariy.s.ripak@lpnu.ua

Техногенні відходи є однією із найбільш значних екологічних загроз, яка
створює небезпеку подальшому прогресу людства. До таких відходів належать рідкі
відходи, зокрема сірковмісні стоки, високо чи низько концентровані відходи лужного
способу очищення газів від сірковмісних сполук. Об‘єктивно існує два шляхи
локалізації та усунення цієї екологічної небезпеки:
- Розроблення та впровадження технологій виробництва продуктів, на основі
рідких відходів, які би знайшли використання у одній чи декількох галузях економіки;
- Очищення стоків шляхом концентрування забруднювача та відділення його
від рідкої фази.
Перспективним є перший шлях, оскільки разом із усуненням екологічної
загрози дозволяє отримати новий, ринковий продукт, а отже й певний прибуток. Таким
продуктом є розчини полісульфіду натрію, які знаходять застосування у різних галузях
економіки.
Процес розчинення сірки сульфідом натрію описується рівнянням (1):
(1)
Na2S  (n - 1)S  Na2Sn
Для розробки математичної моделі процесу умовно приймемо, що частинки
мають кулеподібну форму. Таке допущення згідно класифікації Ликова справедливе
для випадку, коли частинки у трьох взаємно перпендикулярних площинах близькі за
розмірами.
Оскільки один з реагентів, а саме сірка, знаходиться в надлишку, припускаємо,
що реакція описується кінетичним рівнянням 1-го порядку. В цьому випадку зміна
кількості прореагованої речовини в одиниці об‘єму (1 м3) визначається рівнянням (2):



dM
 kSFC
d

(2),

де M – маса сірки, що розчиняється на момент часу , кг,
k - константа швидкості хімічної реакції, м/с.
F – сумарна поверхня розчинення, м2,
S – стехіометричний коефіцієнт,
С – концентрація ненасиченого сульфіду натрію на момент часу , кг/м3.
Максимальний ступінь насичення сульфіду натрію за вмістом іонів сірки
складає 4-5 (залежно від фізико-хімічних умов стану речовини). Кількість
прореагованої речовини можна визначити, також, із рівняння матеріального балансу
(3):
(Mn  M )  SV (Cn  C )
(3),
де Мп та Сп – відповідно, початкова маса завантаженої сірки (кг) та початкове значення
концентрації ненасиченого сульфіду (кг/м3), V - об‘єм розчину, м3.
Вводимо безрозмірний параметр  та позначимо:
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r
rn ;

Mn
Cn
 A;
 1  B3
(4),
SV
A
де rn та r – значення початкового радіусу частинки сірки, яка розчиняється, та радіусу
цієї частинки на момент часу , м.
З урахуванням рівностей (3) та (4), рівняння (2) приводиться до вигляду:
kFAB2 S
Ф(1 / B)  Ф( x) 
(5),
3Mn



де

x


B;

1
(1  x)2
1
2x 1
Ф( x)   ln

arctg
2
6 (1  x  x )
3
3

(6).

Перевірка адекватності моделі та дослідження кінетики процесу. У
відповідності з рівнянням (5), між величинами Ф(х) та  повинна існувати лінійна
залежність. Для перевірки цього припущення, досліджували кінетичні закономірності
процесу утворення полісульфідів згідно методики.
Результати аналізу залежності концентрації розчиненої в розчині сірки від часу
представлені на рис. 1.

Рис. 1. Кінетичні криві розчинення сірки
відпрацьованим розчином сульфідного відходу,
який утворюється в процесі очищення газів від сірководню

Для перевірки рівняння (5) на адекватність реальному процесу будували залежність
Ф( x)  f ( ) . Вид залежності показаний на рис. 2. Як видно із рис.2, між Ф(х) та 
дійсно існує лінійна залежність, що дає можливість розрахувати значення констант
швидкості хімічних реакцій k за різних температур:
 для температури 25оС k = 1,497.10-4 м/с;
 для температури 45оС k = 3,306.10-4 м/с;
 для температури 65оС k = 10,071.10-4 м/с.
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Рис.2. Залежність безрозмірного параметру Ф(х) від часу

.

-4

k 10 , м/с

Залежність розрахованих кінетичних коефіцієнтів від температури
представлена на рис.3. Як видно із рис. 3, залежність k = f(t) в досліджуваному
інтервалі температур можна описати лінійним трендом. З допомогою програми Excel
така залежність побудована (рис.3), коефіцієнт кореляції залежності складає R2=0,8998.
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Рис. 3. Залежність констант швидкості хімічних реакцій k від температури

Але на використання цього перспективного шляху є певні обмеження: для
сировини у виробництві розчинів полісульфідів натрію можна використовувати лише
висококонцентровані стоки. Використовувати низько концентровані стоки для
виробництва полісульфідів економічно не виправдано, тому для забезпечення
екологічної безпеки від забруднення навколишнього середовища, сульфіди доцільно
осаджувати. Ефективне здійснення цього процесу потребує вирішення двох
взаємопов‘язаних завдань: повного осадження одного або кількох компонентів, що
містяться в мінералізованій стічній воді, і отримання осадів із заданими фізикохімічними властивостями. На повноту осадження впливають фізичні (розмір часточок
осадів, сольовий ефект) та хімічні (рН середовища, наявність у розчині
комплексоутворювачів та спільних іонів) чинники.
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Суттю процесу було проведення в розчині хімічної реакції, в результаті якої
розчинний сульфід натрію перетворювався у нерозчинний сульфід, який можна
осадити і вивести із процесу. Для осадження, згідно із проведеними дослідженнями,
можна використовувати сульфати міді чи заліза.
Сульфат заліза є багатотоннажним відходом виробництва оксиду титану, який
у великих кількостях нагромаджений у місцях виробництва оксиду титану (м. Суми та
м. Армянськ). Очевидна перспектива використання його, як реагенту для осадження
сульфідної сірки, хоча процес осадження, як випливає із досліджень, по відношенню їх
до сульфатів міді проходить гірше. Тому у кожному конкретному випадку, до вибору
осаджувача сульфідної сірки слід підходити з техніко-економічних позицій,
враховуючи об‘єм сірколужного розчину, який підлягає знешкодженню, вартість
сульфату міді, потреби сільського господарства регіону в сульфідах міді чи заліза тощо.
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Температура тіла людини є показником теплового стану організму, що
відображає складні процеси між теплоутворенням різних органів, тканин та
теплообміном між ними і зовнішнім середовищем. Середня температура людського
тіла лежить в діапазоні 36,5°С - 37,2°С, завдяки системи терморегуляції організму.
Утворення тепла організмом та його віддача назовні напряму залежить від
температури навколишнього середовища. Найкращу термостабільність серед
теплокровних має людина: при зміні температури навколишнього середовища на 10°С
температура її тіла змінюється приблизно на 0.2°С. Причому температура шкіри може
коливатися на 10-15°С (від 28°С на кінцівках до 34°С на шкірі голови), а внутрішні
терморецептори реагують на зміну сотих градуса органу.
Температурний стан комфорту для оголеної людини становить 28°С - 30°С, а
легко одягненої при 22°С - 25°С. Температура тіла вище 42°С призводить до втрати
свідомості, при ній відбувається порушення обміну речовин в тканинах мозку. При
температурі 27°С настає кома, відбувається порушення серцевої діяльності та дихання.
Різні органи мають різну активність метаболізму, і тому їх температура є
різною. Найвищу температуру має печінка (37.8°С - 38°С), оскільки вона розташована
глибоко всередині тіла і має найвищий рівень обмінних процесів. Найбільш інтенсивне
теплоутворення спостерігається в м'язах, печінці та нирках. Основний носій
температурної складової в організмі — артеріальна кров в лівому шлуночку і великих
магістральних судинах.
Сталість температури тіла при будь-яких зовнішніх впливах на організм
зберігається лише при рівновазі процесів теплоутворення і тепловіддачі організму. Це
досягається за допомогою фізичних і хімічних процесів теплорегуляції.
Теплообмін людини з навколишнім середовищем відбувається за рахунок
теплопровідності, конвекції, випромінювання та випаровування. Важко визначити
співвідношення кількості відданої теплоти між перерахованими процесами, оскільки
воно залежить від багатьох факторів: стану організму (температура, емоційний стан,
рухливість і т.п.), стану навколишнього середовища (температура, вологість, рух повітря
тощо), одягу (матеріал, форма, колір, товщина).
Для побудови моделі терморегуляції людини використаємо пасивну систему
терморегуляції тіла людини, запропоновану Dusan Fiala [1]. Пасивна система
терморегуляції моделюється геометричною апроксимацією тіла людини та явищами
теплообміну в ньому.
Геометрично тіло людини розбивається на 16 сегментів: голова; шия; тулуб грудна клітка, черевна порожнина; дві верхні кінцівки - передпліччя, лікоть, кисть; дві
нижні кінцівки - стегно, гомілка, стопа. Усі сегменти тіла представлені багатошаровими
циліндрами, а голова – сферою.
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У свою чергу, в залежності від фізичних параметрів сегменти тіла шия, нижні та
верхні кінцівки поділяються на чотири шари: ядро – кістка, м'язова тканина, жирова
тканина та шкіра.
Тулуб людини представлений як два п'ятишарових сегменти з різними
фізичними властивостями ядра - легені та нутрощі, кістка, м'язова тканина, жирова
тканина, шкіра. Голова представлена як чотиришарова сфера (ядро – мозок, кістка,
жирова тканина, шкіра).
Кожна частина тіла має певну температуру, яка підтримується завдяки системі
терморегуляції. Метаболічне тепло, яке виробляється організмом, розноситься у різні
частини тіла за рахунок циркуляції артеріальної крові і теплоперенесення до поверхні
тіла. У свою чергу між організмом людини та навколишнім середовищем відбувається
постійний теплообмін, а система терморегуляції підтримує температуру окремих частин
тіла постійною.
Розподіл теплового поля знаходиться з рівняння Penne [3], яке має вигляд:
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де , с, bl, сbl - густина і теплоємність біотканини і артеріальної крові відповідно;
 - коефіцієнт теплопровідності біотканини;
n – безрозмірний коефіцієнт (n=1 для полярних координат і n=2 для сферичних);
wbl - швидкість перфузії крові [1];
Т, Tbl,a - температура біотканини і артеріальної крові відповідно;
qm - метаболічна теплопродукція (основна швидкість обміну речовин) [1].
Величини
термофізичних
і
фізіологічних
параметрів
організму
середньостатистичної людини (висота – 180 см, вага – 70 кг, легко одягнена) для
кожного шару відповідного сегменту тіла наведено у [1, 2]. Для проведення розрахунків
прийнято, що тканина кожного шару відповідного сегмента тіла є однорідною по всій
товщині шару.
Дана модель дозволяє прогнозувати комфортний стан людини, яка перебуває в
різних умовах зовнішніх температур. Задача розв'язувалася методом кінцевих різниць,
граничні умови на поверхні різних частин тіла [4]: голова, шия – 33.5°С, тулуб (грудна
клітка, черевна порожнина) – 33.9°С, рука – 32.6°С, долоня – 31.2°С, нога – 32.5°С,
ступня – 31.1°С.
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За свідченням фахівців, сьогодні в Україні чверть каналізаційних очисних
споруд і мереж у вартісному вираженні відпрацювала термін амортизації. У результаті
велику кількість станцій очищення виведено з експлуатації і стоки, що повинні бути
знешкоджені на цих об‘єктах, потрапляють у навколишнє природне середовище
абсолютно неочищеними, що викликає серйозне занепокоєння, адже вони становлять
потенційну загрозу для здоров‘я та життя людей. Більшості працюючих каналізаційних
очисних споруд притаманний ряд недоліків. Головною причиною їх виникнення є
застарілі технології, що використовуються в системах очистки. Зокрема, характерними
ознаками для більшості станцій є низька енергоефективність, низький рівень очищення
стоків та невирішені питання утилізації активного мулу. Застосування біологічних
технологій дозволяє покращити процеси очищення промислових вод.
Біологічні процеси глибокого очищення стічних вод від азоту можна
здійснювати з використанням біомаси (активного мулу), яка знаходиться у завислому
стані, або ж з використанням прикріпленої (іммобілізованої) біомаси. У даний час
широко застосовується нова технологія очищення побутових стічних вод, коли
анаеробний блок видалення азоту (денітрифікатор) розташовується на початку процесу,
і здійснюється рецикл очищеної в аеротенках води, збагаченої нітратами та нітритами
("Кейптаунська схема"). Це дозволяє зняти істотну частину азотних забруднень на
початку процесу, скоротити час очищення та витрати енергії. Відомі нові процеси:
часткова нітрифікація або нітритація, денітрифікація з допомогою нітрифікуючих
бактерій, анаеробне окиснення амонію, деамоніфікація, нітрифікація-денітрифікація
метанотрофними бактеріями та ін., що отримали назви ANAMMOX, CANON, OLAND,
SHARON та ін.
Небезпеку навколишньому середовищу та здоров‘ю людини створює
забруднення вод іонами амонію. За характером забруднення можна зробити попередні
висновки про джерело та характер забруднення. Якщо у воді містяться іони амонію
NH4+, але відсутні іони нітритів NO2- та нітратів NO3-, це свідчить про свіже її
забруднення господарсько-фекальними стічними водами. Амоній є одним із біогенних
елементів, що призводить до збільшення чисельності зоопланктону. Це в свою чергу
призводить до евтрофікації, зменшення кількості розчиненого кисню та прозорості
води. Ці фактори пояснюють підвищені вимоги до концентрації амонійного азоту у
стічних водах. Основним нормуючим показником якості стічних вод є гранично
допустима концентрація забруднюючої речовини.
Довготривалі спостереження за процесом ANAMMOX дозволяють зробити
висновок про те, що він є високоефективним та перспективним методом очищення
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стоків від азотовмісних сполук. Ще одним позитивним моментом в дослідженнях є те,
що як носій використовувався цеоліт (клиноптилоліт), у сукупності з яким,
мікроорганізми ефективно видаляють сполуки азоту із забрудненої води. Використання
природного носія дозволяє ефективно очищувати стічну воду від амонійного азоту,
оскільки клиноптилоліт може і сам виступати адсорбентом. Це в свою чергу сприяє
регулюванню приросту біомаси за рахунок адсорбування поверхнею клиноптилоліту
іонів амонію у випадку їх надмірної кількості та віддача адсорбованих іонів за
недостатньої їх кількості у стічній воді, для забезпечення нормальної життєдіяльності
та росту ANAMMOX-бактерій. Також зменшується вартість очищення за рахунок
доступності та незначної вартості природного носія.
У результаті огляду літератури та аналізу проблем у сфері охорони природних
водних об‘єктів було визначено мету досліджень і, відповідно, необхідні для її
реалізації завдання. Головна умова, необхідна для покращення якості води, полягає у
захисті довкілля від шкідливого антропогенного впливу шляхом забезпечення належної
очистки промислових та побутових стічних вод, що потрапляють у водні об‘єкти, та
встановлення комплексного контролю їх якості. При вирішенні проблем очищення
стоків особливої уваги заслуговують біотехнологічні способи обробки. Очищення з
використанням
мікроорганізмів
є
основою
простого,
але
насправді
високоорганізованого процесу біологічного перетворення забруднювальних органічних
речовин в токсично-промислових чи побутових стічних вод на нетоксичні продукти.
Нами вивчаються питання, пов‘язані зі впливом стічних вод на довкілля у
Львівській області. Розглядається необхідність проведення моніторингу сучасного
екологічного стану природних поверхневих водних об‘єктів Львівської області та
оцінки якості очищення стічних вод на Львівських каналізаційних очисних спорудах.
Особлива увага приділяється дослідженню ANAMMOX (anaerobic ammonium
oxidation) процесу, що є одним з останніх відкриттів, котрі стосуються мікробного
азотного циклу і полягає в анаеробному окисненні амонію з використанням нітриту як
первинного акцептора електронів. ANAMMOX-процес став альтернативою
традиційному технологічному процесові звільнення води від неорганічних сполук азоту
– нітрифікації-денітрифікації.
Аналіз видового складу активного мулу показав, що найпоширенішими
гідробіонтами, які належать до найпростіших, є організми типу Ciliophora (роди
Chilodonella, Opercularia та Aspidisca). Встановлено, що в активному мулі присутня
велика кількість нітрифікуючих бактерій (роди Nitrosomonas та Nitrobacter), що є
позитивним фактором для очищення стоків.
У результаті аналізу технологій очищення та якості очищених стічних вод на
Львівських каналізаційних очисних спорудах визначено, що пріоритетним напрямком
модернізації технологічних ліній є впровадження нових систем очищення стоків від
амонійного азоту. Технологією, котра задовольняє цю вимогу, є ANAMMOX-процес,
проходження якого досліджувалось на Львівських каналізаційних очисних спорудах.
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Для захисту надр від руйнівної дії породи і ґрунтових вод використовують
тампонування свердловин.
Тампонаж – це заповнення гірських порід і присутніх у них тріщинах
цементним розчином для запобігання просочування води, нафти, газу або інших
компонентів через породу і проникнення цих речовин в інші шари і горизонти ґрунту.
Неякісне тампонування може спричинити забруднення водоносних горизонтів і ґрунтів.
У даний час для тампонування свердловин використовують в основному
портландцементи з різними добавками для регулювання властивостей в‘яжучого
матеріалу. Основний недолік таких композицій полягає в одержанні пористого
цементного каменю з низькими фізико-хімічними характеристиками, з високою
дифузією компонентів розчину в навколишнє середовище, що спричиняє значне
забруднення водоносних горизонтів і ґрунтів . Тому, одним із шляхів усунення
недоліків, внаслідок використання звичайних тампонажних цементів, є використання
тампонажних безгіпсових композицій.
Безгіпсові композиції включають добавки прискорювача твердіння і
пластифікатора, які дозволяють за рахунок різкого зниження водоцементного
співвідношення і структуроутворюючої дії дрібнодисперсних гідратоутворень,
забезпечити високі фізико-механічні показники тампонажного каменю. Також
впливають на утворення дрібнодисперсної структури матеріалу, зниження міграції
компонентів розчину в навколишнє середовище, а відсутність гіпсу в таких цементних
композиціях забезпечує зменшення надходження сульфатів і, як наслідок, підкислення
ґрунтів.
Перевагою тампонажного безгіпсового портландцементу з комплексними
хімічними добавками є можливість його використання для тампонування свердловин,
для проведення комплексних заходів для захисту надр і зміцнення затрубного простору
обсадної колони від руйнівної дії породи і ґрунтових вод. Особливо для тампонування
свердловин в умовах низьких додатних та від‘ємних температур. Твердіння розчину в
умовах від‘ємних температур супроводжується його замерзанням і являє собою
складний фізичний і фізико-хімічний процеси. В тампонажному розчині
спостерігаються явища, основні з яких це охолодження і нагрівання, фазові
перетворення, а також міграції води і іонів солей у навколишнє середовище.
Тампонування виконується на глибину залягання самого нижнього водоносного
горизонту.
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Використання тампонажного безгіпсового портландцементу з комплексними
хімічними добавками дозволяє знизити водопотребу розчину при стандартній
текучості. Кількість льоду, що утворюється внаслідок цього зменшується, процеси
міграції води і іонів солей сповільнюються. При якісному тампонування весь простір за
обсадною колоною має бути щільно заповнений розчином. Жодних пустот бути не
повинно. Крім цього розчин повинен давати хорошу адгезію з усіма поверхнями.
Затверділий розчин не повинен піддаватися руйнівній дії ґрунтових вод, які
інколи можуть мати досить агресивний склад. Крім цього суміш для тампонування
повинна володіти хорошою механічною міцністю, щоб витримувати тиск навколишньої
породи на неї.
Якщо використовується технологія зворотного цементування, то промивна
рідина повинна бути повністю видалена із зони тампонування. В іншому випадку якість
цементування буде дуже низькою.
Проблема створення високоякісних тампонажних матеріалів має важливе
значення для нафтогазової галузі і надзвичайно актуальна. Проблема якісного
цементування свердловин стала ще важливішою, враховуючи необхідність ізоляції
проникних пластів і захисту навколишнього середовища.
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Природні цеоліти відомі своїми катіонообмінними властивостями, проте
результати попередніх досліджень показали значну сорбційну здатність цеолітів щодо
фосфат іонів[1,2]. Вміст алюмінію в цеоліті визначає його сорбційну та іонообмінну
здатність. Тому важливо встановити закономірності процесів адсорбції на Al2O3, який
входить у склад цеоліту. У літературних джерелах вказується про здатність алюміній
оксиду в певних умовах проявляти адсорбційні та іонообмінні властивості [3].
Аніонообмінні властивості пов‘язують з наявністю в структурі Al2O3 гідроксильних
груп, що вступають в реакцію іонного обміну з фосфат іоном. Авторами приведено
дані щодо вмісту гідроксильниї груп на поверхні сорбента.
З метою встановлення механізмів адсорбції аніонів на алюміній оксиді було
проведено експериментальні дослідження адсорбційної здатності Al2O3 щодо фосфатів
з двокомпонентних розчинів, що містили воду і фосфатну сполуку (ортофосфорна
кислота або її натрієві солі) та з багатокомпонентних систем, що містили натрію
бікарбонат, натрію сульфат та натрію нітрат та джерело фосфатів (всіх речовин по
1%мас.), Досліджено адсорбційну здатність і механізм адсорбції фосфат іона на
немодифікованому Al2O3 та термічно модифікованому алюміній оксиді за температур
від 200 до 1150 ° С. Результати показали, що немодифікований Al2O3 та алюміній
оксид, кальцинований за температур до 200 °С, мали незначну адсорбційну здатності
щодо фосфатів, а Al2O3, кальцинований за температури 300-400 ° С мав найвищу
адсорбційну здатність. Під час адсорбції калій дигідрофосфату на немодифікованому
оксиді алюмінію спостерігається встановлення рівноваги за рівноважної концентрації
фосфатів 0,021 мг.екв/л у порахунку на P2O5. Для тих же рівноважних концентрацій
кількість адсорбованих фосфатів з розчинів фосфатної кислоти є меншою. За
рівноважної концентрації 10 мг.екв/л обсяги поглинутих фосфатів з розчинів фосфатної
кислоти та калій дигідрофосфату є рівною і складає 0,021 мг.екв/л. В разі збільшенні
вмісту Р2О5 у вихідному розчині спостерігається підвищення адсорбційної ємності
Al2O3 щодо фосфатів. Експерименти показали, що адсорбційна здатність алюміній
оксиду зменшується зі збільшенням температури кальцинації, що пояснюється
дегідратацією Al2O3. Питома площа поверхні і концентрація поверхневих
гідроксильних груп мали найвищі значення в зразків, кальцинованих за температур 300
і 400 ° С. Значна питома площі поверхні і концентрація поверхневих гідроксильних
груп [3] сприяють адсорбції фосфат іона на термічно модифікованому Al 2O3.
Результати XRD – аналізу показали, що структура Al2O3 різко змінювалася за
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температур від 200 до 300 ° С і від 900 до 1000 ° С. Також було встановлено, що фосфат
іон був селективно адсорбований навіть у складних системах, що містять хлориди,
нітрати, сульфати, гідрокарбонати та фосфатні іони. Зважаючи на результати
експериментів можна вважати, що термічно модифікований Al2O3 придатний для
селективної адсорбції фосфатів в разі модифікації за температури вище 900° С.
Максимальна сорбційна ємність сорбента, модифікованого за температури 400° С,
щодо фосфатів у перерахунку на P2O5 становила 38 мг/г.адс. Сорбент, модифікований
за температур нижче 850° С може поглинати супутні аніони. Закрема HCO 3- - 0,008
мг/г.адс., SO42- - 0,6 та NO3- - 0,07 мг/г.адс. Встановлено, що оптимальний рН для
адсорбції фосфатів на Al2O3 становить приблизно 4. Для синтезу синтетичних сорбентів
для вилічення аніонів, у тому числі – фосфатів, доцільно застосовувати матеріали на
основі алюміній оксиду, модифіковані в діапазоні температур 200..500С та рН стічних
вод в межах 4.
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Існуючі сміттєзвалища в Україні, генезис створення і функціонування яких
надзвичайно подібний для всіх об‘єктів, на сьогоднішній день перетворились на
потужні джерела екологічної небезпеки. Аналіз цієї небезпеки та стратегія її мінімізації
із переходом на інноваційні технології поводження із твердими побутовими відходами
нами розглянуті на прикладі Грибовицькому сміттєзвалищі, на якому до останнього
часу проводився збір сміття міста Львова.
Не дивлячись на те, що у ряді нормативних документів, статей у мас-медіа та в
офіційних заявах об‘єкт часто називають «полігоном ТПВ» назва ця неправомірна,
оскільки полігони ТПВ - природоохоронні інженерні споруди, обладнані захисним
протифільтраційним екраном, системою збору та утилізації інфільтратів та звалищного
газу, спланованою системою фізичної та біологічної рекультивації заповнених сміттям
карт, системою збору та відведення умовно чистих атмосферних вод. Всього цього
немає на Грибовицькому сміттєзвалищі. І оскільки звалище вичерпало свій ресурс,
єдино правильним рішенням буде його закриття.
Необхідною умовою технічної рекультивації є створення кута відкосу,
нормативне значення якого встановлюється у залежності від подальшого цільового
використання (максимальне значення нормується для посадки лісу, чагарників і дерев не більше 18°), і який на сучасний день значно більший норм. Для створення
необхідного для рекультивації сміттєзвалища кута відкосу необхідне виположування
шляхом засипки частини примикаючої території твердим матеріалом (відходами,
землею, глиною і т.п.). Але оскільки на даний час місце засипки займають озера
інфільтратів, яких накопичено на сьогоднішній день за різними оцінками 100 – 150 тис.
м3, то пріоритетним завданням є очищення та відведення цих інфільтратів, що
дозволило б розпочати роботи із виположування схилу сміттєзвалища.
На нашу думку у вирішенні проблеми ліквідації екологічної небезпеки,
викликаної інфільтратами Грибовицького сміттєзвалища, необхідно виокремити 2
етапи:
1 - очищення накопичених інфільтратів з ціллю реалізації рекультивації
сміттєзвалища;
2 – очищення інфільтратів, які постійно на протязі десятиліть будуть
утворюватися в тілі сміттєзвалища в результаті протікання там біологічних процесів
розкладу органічної складової сміття.
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Оскільки ці етапи корінним чином відрізняються за об‘ємами інфільтратів, які
поступають на переробку, їх фізико-хімічними характеристиками та часом реалізації
кожного із етапів, на нашу думку передбачувати для реалізації цих двох етапів одну
технологію неефективно із технологічної (неможливість забезпечення повного
навантаження та ефективної роботи обладнання) та фінансової (значні перевитрати
коштів) позицій.
Нашу увагу привернули технологія очищення в аеробному середовищі в
умовах аерованої лагуни, практика застосування якої дозволяє стверджувати про
перспективність її застосування як однієї із стадій технології попереднього очищення
інфільтратів Грибовицького сміттєзвалища із направленням їх в подальшому за
відповідного розведення на доочищення на міські каналізаційні очисні споруди. Саме
цей спосіб і пропонується нами як перша стадія (попереднього очищення) інтегрованої
двостадійної технології. Другою стадією цієї технології є доочищення інфільтратів на
міських каналізаційних очисних спорудах за умови розбавлення їх не менше як у 500
разів комунальними стоками.
Недопустимість потрапляння інфільтрату у ґрунтові води базується на двох
аспектах – спорудження системи збору фільтрату та пониження рівня ґрунтових вод.
Система збору інфільтрату із сміттєзвалища базується на системі каналів, прокладених
навколо сміттєзвалища, де збираються забруднені інфільтрати і звідки вони самотічно
поступають у фільтратозбірні ставки. У спорудженні фільтратозбірної системи
важливим завданням є недопущення змішування атмосферних опадів (які є умовно
чистими) із інфільтратами, що утворюються у тілі відходів в результаті процесів
анаеробного розкладу. Збір атмосферних опадів варто проводити за допомогою
обвідних каналів, причому слід розглянути можливість часткового використання
існуючих комунікацій. На стадії завершення рекультивації прогнозований склад
зібраних таким чином атмосферних опадів не дозволить скидати такі води у водні
об‘єкти без очищення, проте дозволить значно зменшити затрати на очищення
інфільтратів внаслідок зменшення їх об‘єму.
Беручи до уваги вплив, який чинить Грибовицьке сміттєзвалище на
навколишнє середовище, а також резонансні протести громадськості щодо цього
впливу, важливим завданням є розроблення стратегії щодо закриття та рекультивації
сміттєзвалища та перетворення його у об‘єкт, безпечний для навколишнього
середовища. Необхідним етапом мінімізації екологічної небезпеки , яку спричиняє
Грибовицьке сміттєзвалище, є проведення технічної рекультивації із такими шарами
відповідно до норм ДБН В.2.4-2-2005:


Мінеральний захисний шар із водопроникністю 10-9м/с та товщиною шару 1 м ;



Шар синтетичної гідроізоляції завтовшки не менше 3 мм, стійкий до хімічної та
біологічної агресії та до ушкодження гризунами;



Дренажний шар товщиною 0,5 м., який необхідний для відводу атмосферних вод із
поверхні сміттєзвалища;
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рекультиваційний шар завтовшки не менше 1 м, що має шар родючого ґрунту
завтовшки 30...50 см.
Варто зазначити, що норми проведення технічної рекультивації згідно із
ДБН .2.4-2-2005 є подібними до норм Директиви 2008/98/ЄС, за виключенням того, що
шар синтетичної гідроізоляції не вимагається у Директиві 2008/98/ЄС С, а також того,
що у Директиві не нормується родючість верхнього рекультиваційного шару.
Відповідно до норм України геологічний бар‘єр повинен покриватись синтетичним
водонепроникним матеріалом та дренажним шаром, у якому встановлюються
перфоровані труби для збору інфільтрату. Згідно з Директивою Євросоюзу синтетичне
покриття не вимагається. Тут слід відзначити, що позиція розробників ДБН В.2.4-2-20
України є незрозумілою. Синтетичний матеріал дозволяє покращити захист від
потрапляння інфільтрату, що утворюється в процесі анаеробного розкладу відходів, у
ґрунтові води. Натомість, синтетичне покриття вимагається як захисний шар для
верхнього перекриття сміттєзвалища і розміщується на глибині 1,5 м від поверхні.
Отже, більшого значення надається захисту від потрапляння атмосферних опадів у тіло
звалища ніж від потрапляння токсичного інфільтрату у ґрунтові води. Також, одним із
варіантів біологічної рекультивації є засадження кущами і деревами, які можуть
пускати корені глибоко вниз і тим самим пошкоджувати синтетичне покриття і
зменшувати його ефективність.
Наступним етапом повинна стати біологічна рекультивація, яку необхідно
проводити на основі регульованої екологічної сукцесії із використанням встановлених
рядом дослідників видовим складом та структурою фітоценозів - меліорантів.
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Для збалансованого природокористування важливим є використання
альтернативних джерел енергії з метою зменшення згубного впливу від
функціонування індустріальних об‘єктів. Отримання енергоносіїв від відпрацьованої
біомаси мікроводоростей сьогодні постає інноваційним рішенням не тільки
енергетичних, але й сільськогосподарських проблем. Починаючи із XX ст., велика
кількість науковців почала активно досліджувати технології та процеси культивування,
збору та зневоднення біомаси мікроводоростей. У XXI ст. кількість науковців, що
продовжує вивчати ці питання, невпинно зростає.
Під терміном «збір та концентрування» мікроводоростей традиційно розуміють
отримання суспензії культури мікроводоростей у вигляді розчину або пасти, що
містить від 5% до 25% або більше суспендованих часток. Така субстанція може бути
отримана або одностадійним або двостадійним процесом.
Традиційні технології концентрування зібраних мікроводоростей включають
такі процеси як центрифугування, пінне фракціонування, хімічну флокуляцію,
мембранну фільтрацію та ультразвукову сепарацію. Подальше поводження із
отриманою пастою водоростей залежать від досягнутого на попередній стадії ступеня
концентрування. Збільшена концентрація продукту зменшує затрати на екстрагування
та очищення. Ступінь концентрування пасти водоростей значною мірою визначає
затрати на сушіння.
Мікроводорості є частинками, що мають колоїдний характер у суспензії.
Електрична відштовхувальна взаємодія між клітинами водоростей та взаємодія клітин
із навколишнім водним середовищем сприяють стабільності цієї суспензії. Клітини
водоростей зазвичай характеризуються як негативно заряджені поверхні, де
інтенсивність заряду є функцією виду мікрокультури, іонної сили та рН середовища
культивування. Ці поверхневі заряди відіграють певну роль у розвитку культури,
оскільки вони сприяють підтримуванню клітин у водному середовищі таким чином,
щоб вони не осідали на дні ставка, зокрема в регіонах, де швидкість води є низькою.
Ступінь осадження мікроводоростей визначається швидкістю осадження, що
може бути або збільшена або зменшена розмірами агломератів (групами клітин). У
випадку використання флокуляції біомаси водоростей, цей процес проводиться перед
гравітаційним осадженням. Осідання флоків водоростей (замість одиничних частинок)
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значно підсилює ефективність процесу. Гравітаційне осадження після флокуляції є
одним із найбільш вживаних способів для другої стадії концентрування біомаси
мікроводоростей.
Центрифугування є процесом подібним до осадження, де сили гравітації
замінюються відцентровими силами для підсилення швидкості концентрування твердих
часток. Центрифугування зазвичай рекомендують у виробництві високовартісних
метаболітів чи як другу стадію зневоднення для концентрування розчинів водоростей.
Фільтрація вважається найбільш конкурентоспроможним методом у порівнянні
із іншими способами збору. Цей спосіб використовується при відносно великих
розмірах водоростей (>70 мкм) волокнистих видів або агломератів. Для збільшення
ефективності фільтрації можуть бути використані діатомова земля або целюлоза. Існує
багато різних типів фільтраційних процесів: тупикова фільтрація, мікрофільтрація,
ультрафільтрація, фільтрація під тиском, вакуумна фільтрація, фільтрація
тангенціального потоку. Дослідження першої декади XXI ст. показали, що фільтрація
тангенціального потоку є енергетично сприятливим процесом зневоднення, оскільки
споживає мінімальну кількість енергії, забезпечуючи необхідну продуктивність.
Флотація є процесом сепарації, що базується на прикріпленні повітряних
кульок до твердих частинок. Вихідні флоки потрапляють до поверхні рідини і
збираються механічним зняттям або фільтрацією. Процес флотації залежить від
природи суспендованих часток (клітини мікроводоростей). Повітряні кульки
піднімають менші частки (< 500 мкм) легше. Флотація із використанням розчиненого
повітря, електролітична флотація та флотація із використанням дисперсного повітря є
поширеними способами флотації, що використовуються відповідно до методу
отримання бульбашок.
Флокуляція використовується для сепарації клітин мікроводоростей із
суспензії шляхом додавання однієї або більше хімічних речовин. Клітини
мікроводоростей мають негативний заряд, що запобігає самоагрегації в суспензії. Цей
негативний заряд протиставляється додаванням полівалентних іонів, що звуться
флокулянтами. Вони можуть бути катіонними, аніонними або неіонними і вони
флокулюють клітини без впливу на їх склад та не вносять токсичності. Механізм
полімерної флокуляції включає іонну взаємодію між поліелектролітами та клітинами
водоростей, призводячи до утворення полімерних містків між частинками водоростей
та формування флоків. Межа агрегації залежить від заряду, молекулярної ваги,
концентрації полімерів. Властивості водоростей (рН суспензії, концентрація біомаси та
її заряд) є рівносильно важливими для вибору флокулянту. Деякі дослідники початку
XXI ст. продемонстрували успішне використання хітозану як біофлокулянта для таких
родів як Spirulina, Oscillatoria, Chlorella та Synechocystis sp. Ефективність цього методу
залежить від рН середовища - найкращі результати отримані при рН = 7.0 для
прісноводних та нижчих значень рН для морських видів. Органічні флокулянти
виявились вигідними завдяки їх низькій чутливості до рН середовища, низьких вимогах
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до точності дозування та широкому переліку областей застосування. Водорості також
мають властивість автофлокуляції, за умови зменшення подачі СО2. Зменшення подачі
СО2 протягом фотосинтезу збільшує рН, що призводить до виділення магнію, кальцію,
фосфатної та карбонатної солей із клітин водоростей. Позитивно заряджені іони
взаємодіють із негативно зарядженими поверхнями водоростей і зв‘язують їх,
забезпечуючи проходження автофлокуляції.
Електролітична коагуляція використовується при поводженні із прісноводними
мікроводоростями для кінцевого доочищення та відділення водоростей із суспензії
прісних вод. Активні полівалентні металеві аноди (зазвичай залізо або алюміній)
використовуються для генерування іонних флокулянтів, головним чином іонів Al 3+ та
Fe3+. Останні агломерують водорості до формування флоків через чистий негативний
заряд та колоїдну поведінку клітин водоростей. В загальному процес коагуляції
включає формування коагулянтів шляхом розчинення реактивного аноду, дестабілізації
колоїдних суспензій та агрегації дестабілізованих суспензій, призводячи до
формування флоків водоростей. Процес електролітичної коагуляції є більш ефективним
способом коагуляції у порівнянні із звичайними процесами прямої взаємодії сульфату
алюмінію із суспензіями водоростей. Коагульована біомаса відділяється від води або
осадженням або флотацією або механічним зняттям. Для того, щоб зняття було
ефективним, неактивні металеві катоди використовуються для генерування мікрогазу
(зазвичай водню), бульбашки якого потрапляють у флоки водоростей та виносять їх на
поверхню.
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Радіонуклідний склад радіоактивного забруднення після аварії суттєво
відрізняється від забруднень, що надходять від глобальних випадань або сховищ
твердих та радіоактивних відходів.
Значний вплив на форми міграції радіонуклідів мають органічні речовини
природного походження (гумосові речовини). Установлено, що кількість розчинних
форм у радіонуклідів у водних середовищах корелює із загальною концентрацією
органічних речовин природніх вод, що підтверджує їх міграцію у вигляді комплексних
сполук. Катіони металів здатні до гідролізу, утворюють розчинні комплекси, завдяки
чому, їхня міграційна здатність зростає на 2-3 порядки. Глинисті мінерали, як і для
більшості іонів металів, служать достатньо надійним та ефективним барєром міграції.
Проте, на міграцію на радіонуклідів органічні чи мінеральні компоненти впливають не
по одиниці, а в комплексі, оскільки на позитивно заряджених центрах можуть
сорбуватися ГР, осуджуватися оксиди заліза, тощо.
Деякі особливості у поведінці радіоактивних ізотопів за дуже малих
концентрацій не позбавляють їх індивідуальних хімічних властивостей. Іонізуюча
радіація, як і інші постійно діючі фізичні та хімічні фактори навколишнього
середовища, певною мірою потрібна для нормальної життєдіяльності. Такий
сприятливий вплив на все живе, в тому числі і на людину, мають невеликі дози
іонізуючої радіації, властиві природному радіаційному фону, до якого за мільйони
років еволюції життя на нашій планеті адаптоване. Вплив іонізуючої радіації в дуже
малих дозах стимулює ріст і розвиток рослин. Десятки тисяч хворих покращують стан
свого здоров‘я на курортах з джерелами мінеральних вод, які мають підвищений вміст
родону. Оздоровчий ефект досягається шляхом короткотермінового спеціального
дозованого опромінення хворих родоном і дочерними продуктами його розпаду на
рівні природного радіаційного фону. Малі дози радіації викликають активізацію
відновних репаративних процесів, завдяки чому прискорюється видужання.
В нинішньому столітті людство зазнає впливу іонізуючого випромінення, яке
сприяє підвищенню природного радіаційного фону, що може викликати серйозні
негативні зміни в організмі та навколишньому середовищі.
Через те, що майже до недавнього часу не було відомостей про наявність тих
чи інших відхилень у стані здоров‘я й розвитку людей, які проживають у районах з
підвищеним радіактивним фоном, показники тривалості життя, кількості
мертвонароджених, спотворень, захворювань на лейкоз, рак у жителів цих районів було
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середньостатистично нормальними. На підставі нових досліджень й глибокого аналізу
проблеми можна зробити висновок, що й раніше, десятки та сотні років тому
підвищений радіоактивний фон справляв негативний вплив на населення. Це
виявляється у збільшенні кількості хворих синдромом Дауна (майже в п‘ять разів)
іншими паталогічними проявами, зокрема раковими пухлинами.
Нині головним джерелом радіоактивних забруднень біосфери є радіоактивні
аерозолі, які потрапляють в атмосферу після аварій на АЕС, а також раонукліди, що
виділяються з радіоактивних відходів, заборонених на суші і на морі з відпрацьованих
атомних реакторів.
Радіоактивні опади залежно від розміру часточок та виносу їх у атмосферу
мають різні терміни осідання та радіус померання. За розміром часточок вони
поділяються на локальні, тропосферні та стратосферні або глобальні. Радіоактивні
частки викидаються на висоту до 10-30 км. За силою та глибиною впливу на організм
іонізуюче випромінювання вважається найсильнішим. Ріні організми мають не
однакову стійкість до дії радіоактивного випромінювання, навіть клітини одного
організму мають різну чутливість.
Сила впливу радіонуклідів, які потрапляють в середину тіла, визначається їх
фізико-хімічними властивостями, шляхами (з їжею, через дихання) і часом
проникнення, а також здатністю депоновуватися та швидкістю виведення. Немає
гарантії, що не станеться нещасного випадку або аварії на військових базах, полігонах,
де є ядерні припаси. Не виключення можливість захоплення та застосування ядерної
зброї терористами або маніяками, фанатично налаштованими націоналістичним
елементами.
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На території міст ґрунти піддаються забрудненню, яке можна розділити на
механічне, хімічне і біологічне. Хімічне забруднення пов'язане з проникненням у них
речовин, що змінюють їх природну концентрацію до рівня, що перевищує норму,
наслідком чого є зміна фізико-хімічних властивостей ґрунтів. Цей вид забруднення є
найбільш розповсюдженим, тривалим і небезпечним. Хімічні елементи, зокрема
свинець, цинк, мідь, кадмій, ванадій та інші не тільки є небезпечними для здоров'я
людини, але і служать індикаторами присутності більш широкого спектра
забруднюючих речовин (газів, органічних сполук). Загалом, за даними Національного
центру Інституту ґрунтознавства та агрохімії [1], нині близько 20% території України
забруднено важкими металами. Забруднення ґрунтів цими небезпечними елементами та
їх сполуками призводить до утворення кислої або лужної реакції ґрунтового
середовища, зниження обмінної ємності катіонів, втрати поживних речовин, до зміни
щільності, пористості, відбивної здатності, до розвитку ерозії, дефляції, до скорочення
видового складу рослинності, її пригнічення або повної загибелі.
Ділянка території, у межах якої статистичні параметри розподілу хімічного
елемента вірогідно відрізняються від геохімічного фону, називається геохімічною
аномалією. Геохімічні аномалії, у межах яких вміст забруднюючих речовин досягає
концентрацій, що чинять несприятливий вплив на здоров'я людини, називають зонами
забруднення.
Наприклад, структура негативного впливу залізничного транспорту на довкілля
викликає порушення стійкості ландшафтів транспортної інфраструктури шляхом
розвитку ерозії та зсувів, забруднення атмосфери відпрацьованими газами, постійний
ріст рівня забруднення ґрунту нафтопродуктами, свинцем та іншими важкими
металами, продуктами видування та падіння сипучих вантажів (вугілля, цемент).
Геохімічна оцінка ґрунту за вмістом важких металів переважно виконується
через порівняння їх фактичного вмісту з певними показниками, зокрема, кларку
хімічного елемента у літосфері чи ґрунту за О.П. Виноградовим, гранично допустимої
концентрації (ГДК) або орієнтовно допустимої концентрації (ОДК), а також з
фоновими параметрами [2, 3, 4]. У нашому дослідженні, для визначення рівня
забруднення залізницею міських земель важкими металами, використано ГДК (валова
форма), дані яких представлено у таблиці 1.
Першочерговим завданням було визначення валового вмісту важких металів у
ґрунтах м. Львова поблизу проходження залізничної колії. Для проведення дослідження
проведено відбір проб ґрунту в районі залізничної колії Франківського району поблизу
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вулиць А.Рудницького та Є.Коновальця. Досліджувана територія перебуває практично
в центрі міста, де розташовані житловий масив.

Таблиця 1
Показники вмісту гранично допустимих концентрацій та орієнтовно допустимих
концентрацій важких металів у ґрунті за різними літературними джерелами, мг/кг
Літературні джерела
Методичні вказівки 4266-87 [5] ГДК
* - рухома форма
** водорозчинна форма
ГДК за [1]
ГДК за [4] валова форма
ОДК за [4] – для кислих (суглинкові
та глинисті ґрунти)
ОДК за [4] – для нейтральних
(суглинистих та глинистих ґрунтів)

Pb
30**

20
32
65

Cо
5*

Mn
1500**

50

1500
1500

Mо

Cu
3*

Ni
4*

0.5
100

55
66

130

Cr

132

85
40
80

Для оцінки небезпечності рівня забруднення ґрунту важкими металами
використовується коефіцієнт небезпечності елемента Кн, що визначається за
співвідношенням:
Кн=Сі/ГДК,
де Сі-фактична концентрація забруднюючого елементу (речовини) в ґрунті (мг/кг);
ГДК- гранично допустима концентрація забруднюючої речовини, мг/кг ґрунту.
Дані розрахунку наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Коефіцієнт небезпеки важких металів в грунті моніторингових ділянок
п/п

Місце відбору
проб ґрунту

Коефіцієнти небезпечності елементів
Ті

Cr

Mn

Ni

Cu

Zn

Pb

1

А. Рудницького

1,20

4,00

1,46

-

5,45

6,00

18,12

2

Г. Чупринки

1,02

4,00

3,00

-

10,90

12,50

25,00

3

Є. Коновальця

0,96

6,00

1,33

-

15,45

25,50

28,44

4

Л. Цегельського

1,87

2,00

1,00

-

2,18

11,00

10,00

Отже, в результаті проведених розрахунків було встановлено, що на
досліджуваній території є значне перевищення вмісту важких металів, а саме: свинцю –
(10,00-28,44) раз, цинку – (6,00 - 25,50) раз, хрому - (2,00-6,00) раз, марганцю – (1,00 –
3,00) рази, міді (2,18-15,45) раз та титану близько 1,8 рази.
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Висновок. Аналіз вмісту важких металів у ґрунтах, є репрезентативним
показником екологічного стану даної території. Наші дослідження показали, що
концентрації важких металів, джерелом надходження яких є залізничний транспорт в м.
Львові, перевищують фонові значення так їх ГДК.
Зважаючи на значимість негативного впливу цих елементів для екологічного
стану та родючості ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, умов існування
біоти і здоров‘я людини, рекомендуємо, по-перше, поліпшувати контроль за їх
надходженням в екосистеми, по-друге, вдосконалити нормативно-правову базу щодо
забезпечення екологічної безпеки у сфері залізничного транспорту, по-третє – провести
модернізацію залізничного транспорту з метою зменшення викидів у навколишнє
середовище небезпечних речовин, зокрема важких металів.
Список використаної літератури
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Лікування злоякісних пухлин відбувається як традиційними методами (хімічна,
променева терапія), так і новими (малоінвазивними), які при менших ускладненнях в
організмі дають більший терапевтичний ефект. Мова йде про технології направленого
руйнування злоякісних клітин термічним або хімічним (електрохімічним) впливом.
Існують різні види термічного впливу на злоякісні пухлини: лазерна,
мікрохвильова, радіочастотна, ультразвукова, кріодеструкція. Методики локального
руйнування злоякісних пухлин використовуються при лікуванні пухлин печінки,
нирок, легень та інших органів.
Одним із таких методів лікування є метод локальної гіпертермії злоякісної
пухлини - руйнівне нагрівання пухлини, причому необхідно оберігати здорові клітини
від перегрівання. Підвищення температури тіла згубно впливає на злоякісні пухлини та
покращує діяльність імунної системи. Локальне підвищення температури ураженої
ділянки тіла до 42-47оС робить злоякісні клітини більш чутливими до радіоактивного
випромінювання та сильнодіючих хімічних препаратів.
Для побудови моделі терморегуляції людини використаємо пасивну систему
терморегуляції тіла людини, запропоновану Dusan Fiala [1]. Пасивна система
терморегуляції моделюється геометричною апроксимацією тіла людини та явищами
теплообміну в ньому.
Геометрична модель тіла людини. Геометрично тіло людини розбивається на
16 сегментів: голова; шия; тулуб - грудна клітка, черевна порожнина; дві верхні кінцівки
- передпліччя, лікоть, кисть; дві нижні кінцівки - стегно, гомілка, стопа. Усі сегменти
тіла представлені багатошаровими циліндрами, а голова – сферою.
У свою чергу, в залежності від фізичних параметрів сегменти тіла шия, нижні та
верхні кінцівки поділяються на чотири шари: ядро – кістка, м'язова тканина, жирова
тканина та шкіра. Тулуб людини представлений як два п'ятишарових сегменти з різними
фізичними властивостями ядра - легені та нутрощі, кістка, м'язова тканина, жирова
тканина, шкіра. Голова представлена як чотиришарова сфера (ядро – мозок, кістка,
жирова тканина, шкіра).
Теплова модель тіла людини. Кожна частина тіла має певну температуру, яка
підтримується завдяки системі терморегуляції. Метаболічне тепло, яке виробляється
організмом, розноситься у різні частини тіла за рахунок циркуляції артеріальної крові і
теплоперенесення до поверхні тіла. У свою чергу між організмом людини та
навколишнім середовищем відбувається постійний теплообмін, а система
терморегуляції підтримує температуру окремих частин тіла постійною.
Випаровування відбувається з поверхні шкіри і легень (за рахунок дихання), що
складає близько 30% тепловтрат. Найбільша частка тепловтрат (близько 50%) припадає
на випромінювання в зовнішнє середовище від відкритих частин тіла та одягу.
Розподіл теплового поля знаходиться з рівняння Penne [3], яке має вигляд:
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де - , с, bl, сbl - густина і теплоємність біотканини і артеріальної крові відповідно;  коефіцієнт теплопровідності біотканини; n – безрозмірний коефіцієнт (n=1 для полярних
координат і n=2 для сферичних); wbl - швидкість перфузії крові; Т, Tbl,a - температура
біотканини і артеріальної крові відповідно; qm - метаболічна теплопродукція (основна
швидкість обміну речовин) [1, 2].
Величини термофізичних і фізіологічних параметрів організму людини для
кожного шару відповідного сегменту тіла наведено у [1, 2]. Для проведення розрахунків
прийнято, що тканина кожного шару відповідного сегмента тіла є однорідною по всій
товщині шару. Для визначення залежності кровотоку від температури в охолоджуваних
приповерхневих ділянках тіла скористаємося співвідношенням [5]:
w bl  w bl ,0 1  K 1 Tbl ,a  T ,
(2)
де wbl - перфузія крові, яка відповідає базовому рівню температури (Tb=36.6 С);
K1=0.01...0.035.
При температурах, вищих за базовий рівень, кровотік у м'язових тканинах
залишається практично незмінним до досягнення критичної температури Тcr=41.50С.
Зростання кровотоку в цьому випадку може бути апроксимоване лінійною функцією [9]:
(3)
w bl  w bl ,0 1  K1 Tcr  T .
0

У моделі Dusan Fiala [2] метаболічне вироблення тепла складається із базового
значення метаболізму q m , b , 0 та додаткового тепла q m :
q m q m ,b,0  q m .

(4)

Моделювання потужності тепловиділення електромагнітного поля. Для
знаходження розподілу теплового поля ділянки тіла, яка піддається гіпотермічній
процедурі, напишемо рівняння Penne у циліндричних координатах [4]:
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t
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S(r, z, , t)  w bl  bl c bl Tbl ,a  T 
де S(r,z,,t) - об‘ємна потужність тепловиділення, створювана ЕМ випромінювачем.
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Інтенсифікація тваринництва потребує правильного використання відходів, які
нагромаджуються у великій кількості в зонах діяльності комплексів. Тому з розвитком
будівництва тваринницьких комплексів промислового типу з безпідстилковим
утриманням худоби, а також на птахофабриках все гостріше постають проблеми
охорони навколишнього середовища, особливо запобігання забруднення гнойовими
стоками водойм, річок і підґрунтових вод. Видалення, переробка і використання великої
кількості рідкого гною – одна з найбільш складних проблем промислового
тваринництва. У цілому проблема утилізації і знезаражування гною і стічних вод у
промисловому тваринництві має медико-ветеринарне, господарче і екологічне значення.
Метою роботи є висвітлення негативного впливу сільськогосподарських
відходів тваринництва на навколишнє середовище.
У зоні тваринницьких комплексів основними проблемами, які мають екологічне
значення, є евтрофікація водойм, можливе нагромадження патогенних організмів,
забруднення атмосферного повітря сірководнем, аміаком, молекулярним азотом.
Забруднення визначається складом гнойових стоків, який залежить від таких
основних факторів: виду сільськогосподарських тварин, їх чисельності, якості та
кількості кормів, росту, статі і маси тварин, напряму тваринництва, способу утримання,
а також способів видалення гною. До складу гнойових стоків належать: екскременти
тварин, залишки кормів, вовна, щетина і технологічна вода. Екскременти різних видів
сільськогосподарських тварин, які становлять основу гнойових стоків, відрізняються за
своїми фізико-хімічними показниками.
Добовий вихід екскрементів залежно від статево-вікових груп коливається від
0,5 до 12,4 кг на одну тварину [1]. Середня вологість екскрементів великої рогатої
худоби може бути від 86 до 97%, вміст сухої речовини – від 0,17 до 4,93% за добу.
На атмосферу суттєво впливає неправильне зберігання і використання
безпідстилкового гною. При зберіганні його у відкритих ємностях випаровується і
потрапляє в атмосферу аміак, молекулярний азот та інші його сполуки. Утворенні
газоподібні продукти розпаду зумовлюють неприємний запах.
Рідкий гній містить значну кількість патогенних організмів, при анаеробному
його розкладі утворюються шкідливі гази (сірководень, аміак), а також жирні кислоти,
аміни та інші сполуки з неприємним запахом. Тому при відсутності належного
контролю за його збереженням і використанням створюється реальна загроза
поширення інфекційних хвороб у зоні тваринницьких комплексів.
Внесення безпідстилкового гною і тваринницьких стоків від великої рогатої
худоби і свиней у грунт призводить до бактеріального його зараження. Патогенні
бактерії зберігаються у грунті полів зрошення протягом 4-6 місяців.
Сільськогосподарські культури, які вирощують на таких полях заражуються
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патогенними бактеріями. При внесенні стоків у грунт методом дощування на відстані
до 400м поширюються яйця гельмінтів.
Тваринницькі комплекси забруднюють поверхневі водойми, підземні води і
грунт. Внаслідок цього велика кількість біогенних елементів надходить у ці джерела.
При цьому у природних водоймах гнойова рідина викликає масове отруєння водних
організмів. У воді різко зростає кількість аміаку і зменшується вміст кисню.
Технологічні схеми утилізації і раціонального використання відходів
тваринництва передбачають розподіл рідкого гною на тверду і рідку фракції. Рідкий
гній транспортують пересувними засобами або насосами. Тверду фракцію складають на
спеціальних майданчиках для нагромадження, карантинування, біотермічного
знезаражування і вивозять на сільськогосподарські поля для заорювання. Рідку частину
(стічні води) відвозять у ємності-сховища безпосередньо на поля для очищення і поливу
культур.
Досить поширені на практиці механічні та біологічні методи очищення стічних
вод. Для механічного розподілу рідкої і твердої фракцій використовують відстійники.
Осад, що виділяється із стічних вод періодично або безперервно видаляють із
відстійників, не допускаючи загнивання, ущільнення або цементування. Осад
видаляють під гідравлічним тиском гідроелеваторами, насосами або спеціальними
скребками. Вологість вивантажувального осаду становить 72-93%.
Найбільш перспективними в екологічному та економічному відношенні є
біологічні методи знезараження стічних вод. Вони ґрунтуються на біохімічному
окисленні органічних речовин і подавленні або знищенні патогенних організмів
активним мулом чи плівкою. Процеси протікають у біологічних фільтрах, аеротенках,
біологічних ставках, на полях зрошення і фільтрації.
Одним із способів очищення стоків тваринницьких комплексів є використання
їх для поливу сільсьськогосподарських культур. Використання безпідстилкового гною
великої рогатої худоби для зрошення сільськогосподарських угідь поліпшує
екологічний стан навколишнього середовища в зонах тваринницьких комплексів,
підвищує у грунті вміст органічної речовини, дещо зменшує кислотність грунту і
поліпшує його фізико-хімічні властивості.
Одним із шляхів раціонального використання енергії рідкого гною
тваринницьких ферм є його метанове зброджування [2], при якому знешкоджуються
стоки, утворюється біогаз, і зберігається гній як органічне добриво. При виробництві
біогазу властивості гною як добрива зберігаються у шламі, який є більш цінним і
ефективним добривом, ніж гній. Цей напрям утилізації гною в умовах поступового
виснаження традиційних енергетичних ресурсів має особливо велике значення.
Висновок. Подано негативний вплив сільськогосподарських відходів
тваринництва на навколишнє середовище, технології утилізації та раціонального їх
використання.
Література
1. Дудюк Д.Л. Нетрадиційна енергетика:основи теорії і задачі: Навч. посібник: – Львів:
Магнолія, 2008 – 188 с.
2. Калетнік Г.М., Пришляк В.М. Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в
АПК України: Навч. посібник: - К: Аграрна наука, 2010. – 327 с.
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Рік за роком погіршується екологічна ситуація у нашій країні, що найчастіше
зумовлено антропогенною діяльністю. Екологи виділяють вісім найбільших
екологічних проблем: неякісна вода, забруднення повітря, деградація земельних
ресурсів, знищення лісів, небезпечні геологічні процеси, об‘єкти військової діяльності,
Чорнобильська катастрофа та побутові та промислові відходи.
Проблема екологічно-безпечного збирання та утилізації промислових відходів
є актуальною для Львівщини, адже в регіоні зростають обсяги виробництва
промислової продукції за різними видами діяльності, що в свою чергу сприяє
збільшенню промислових відходів. Тому з метою вирішення цієї проблеми у 2017 р.
Львівська міська рада затвердила Стратегію поводження з твердими побутовими
відходами. Таким чином Львів став першим українським містом, яке приєдналося до
технології «Zero waste». Основною ідеєю такої стратегії є перехід від принципу
«використай та викинь» до принципу замкнутого циклу виробництва. Завдання
стратегії – запропонувати чітку логістику щодо кожної із сміттєвих фракцій. Ключовий
акцент – на мінімізації та збереженні матеріалів, замкнених ресурсних циклах, дизайні
продукції, тривалому/повторному використанні та вторинній переробці [1].
При вирішенні проблеми безвідходності виробництва необхідно акцентувати
увагу на двох основних шляхах її вирішення. Перший – це найбільш раціональний
видобуток та повне використання ресурсів і як наслідок зменшення утворення відходів.
Другий – розширення використання відходів, що утворюються. Ці шляхи не
виключають, а взаємно доповнюють один одного. Поняття безвідходних технологій
дещо умовне, оскільки повної безвідходності досягти практично неможливо. Тому
доцільніше вживати термін маловідходні технології. При цьому мається на увазі
можливість створення технологічних систем, вплив яких на природу не
перевищуватиме її відновлювального потенціалу.
В основу концепції безвідходних технологій лягли три основні положення, а
саме:

створення максимально замкнених систем, організованих за аналогією з
природними екосистемами;

раціональне використання всіх компонентів сировини;

неминучі впливи на навколишнє середовище не повинні порушувати його
функціонування.
Безвідходне виробництво передбачає встановлення повного контролю над
рухом матеріальних ресурсів на всіх стадіях: видобутку сировини, її виробничої
переробки, споживання, утилізації відходів виробництва і споживання [2]. Безвідходні
технології стають ефективними навіть у тих випадках, коли собівартість одержаної
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продукції стає вищою. Проте необхідно, щоб перевитрати виробництва були меншими,
ніж економія на зменшенні збитків від забруднення навколишнього середовища [3]
Можна навести приклади успішного впровадження технології безвідходного
виробництва на підприємствах Львівщини. Зокрема, підприємство «Львів-пак», що
розташоване у Кам'янка-Бузькому районі, є прикладом безвідходного деревообробного
виробництва. На виробництві облаштовано комплекс виробничих потужностей –
запущено котельню на альтернативних видах палива. Усі відходи виробництва
використовуватимуть для опалення приміщень.
Усю продукцію, яку виробляють на «Львів-пак», підтверджують відповідним
сертифікатом. Відповідно, вона може реалізовуватись на території Європейського
Союзу. Це реальний приклад інтеграції українського бізнесу в європейський.
Усі виробництва, де утворюються відходи, можна поділити на дві групи:

виробництва з перевагою механічної обробки вихідної сировини і
матеріалів, тобто без руйнації їхньої внутрішньої структури (металообробна, лісова,
деревообробна і легка промисловість). Результатами такого виробництва є товарна
продукція й відходи;

виробництва з комплексною переробкою сировини, у яких, в результаті
фізико-хімічної переробки, окрім основної продукції, утворюються побічні продукти і
відходи виробництва. До таких виробництв відносяться нафтохімія і нафтопереробка,
хімічна і коксохімічна промисловість, чорна і кольорова металургія.
Застосування маловідходних технологій створює умови для зниження
природоохоронних витрат, у тому числі на установку природоохоронного
устаткування. Доведено, що установка природоохоронного устаткування обходиться
дорожче, ніж впровадження природоохоронних технологій. Установка очисного
устаткування складає 20 і більше % від суми капітальних вкладень у проект, а
маловідходна технологія обходиться часто в 5 - 7%.
Маловідходне виробництво - процес, у результаті якого шкідливі викиди в
навколишнє середовище зводяться до мінімуму і не спричиняють негативного впливу
на навколишнє середовище. Маловідходне виробництво являє собою систему заходів і
технологій, спроможних забезпечити комплексне використання сировини, не наносячи
при цьому шкоди навколишньому середовищу.
Отже, безвідходні та маловідходні виробництва є одним із способів
покращення екологічної ситуації на Львівщині. Вони повинні підтримувати такий стан
навколишнього середовища, при якому стає неможливим погіршення екологічної
ситуації і виникнення небезпеки для здоров‘я людей.
Список використаних джерел
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Численні публікації у національних та міжнародних засобах масової
інформації, відкриті кримінальні провадження, судові справи, вивезення через моря і
океани відходів з Калуша до Великої Британії, Польщі, незадоволення місцевої
громади, а передусім питання виконання зобов‘язань державою перед громадянами із
забезпечення екологічної безпеки в Калуші в результаті видалення небезпечних
відходів – ці фактори спонукали екологів та науковців до практичних досліджень
калуських відходів гексахлорбензолу.
Метою роботи є дослідження вмісту небезпечних відходів гексахлорбензолу
(ГХБ) на Калуському полігоні Івано-Франківської області.
Захоронення гексахлорбензолу на полігоні у Калуському районі здійснювалось
у 1973-2000 роках внаслідок виробництва чотирихлористого вуглецю ВО «Хлорвініл»
(концерн ВАТ «Оріана»). Полігон знаходиться на відстані 1,35 км від с. Мостище, 12 м
від р. Сапогів, 10 км від інфільтраційного водозабору Калуського міськводоканалу.
Глибина залягання підземних вод – 2,8-6,0 м. Санітарно-захисна зона полігону – 3 км.
Виробництво чотирихлористого вуглецю припинилося у зв‘язку з ратифікацією Угоди
про грант Всесвітнього екологічного фонду (проект вилучення речовин, що руйнують
озоновий шар) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.
Гексахлорбензол, відповідно до Стокгольмської конвенції про стійкі органічні
забруднювачі (СОЗ), яка ратифікована Україною у 2007 році [1], заборонений до
використання у всьому світі, входить до дванадцяти найтоксичніших сполук, стійкий
до розкладання, характеризується біоакумуляцією і є об'єктом транскордонного
перенесення повітрям, водою й мігруючими видами птахів. Здатність СОЗ залишатись
стійкими до впливу довкілля протягом достатньо великого строку й при цьому
розповсюджуватись на великі відстані від джерела їхнього утворення може спричинити
значну шкоду й призвести до розвитку хвороб імунної та репродуктивної системи,
центральної нервової і серцево-судинної системи, онкологічних захворювань,
вроджених дефектів у дітей [2]. Гексахлорбензол раніше застосовувався для
протравлення зерна перед посівною, щоб не розмножувався грибок. У 50-ті роки 20
століття у Туреччині був зафіксований випадок отруєння 3-4 тис. чоловік
гексахлорбензолом через використання такого зерна.
На полігоні небезпечних відходів, що знаходиться неподалік Калуша, було
відібрано проби ґрунту та води та передано їх для досліджень на вміст
гексахлорбензолу до Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України. Вміст гексахлорбензолу у пробах
грунту та води визначали хроматографічним методом аналізу.
Аналізуючи хроматографи, можна зробити висновок, що у гексанових
екстрактах кожної з наданих на експертизу зразків проб грунту встановлено наявність
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значної кількості ГХБ. Виявлені величини ГХБ у пробах грунту значно перевищують
гігієнічні нормативи, викладені в ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001.
Результати досліджень, наведені в таблиці 1, свідчать про значну небезпеку для
довкілля та середовища життєдіяльності людей, що мешкають на прилеглих територіях.
У першій пробі ґрунту концентрація гексахлорбензолу становить 15540,0 мг/кг
(гранично допустима концентрація 0,03 мг/кг), тобто перевищення відносно норми
складає 518 тис. разів, у другій пробі – перевищення складає понад 331 тис. разів (9940
мг/кг), у третій пробі – 164 тис. разів (4920 мг/кг), у четвертій пробі води з поверхневої
водойми гексахлорбензол відсутній.
Таблиця 1
Вміст ГХБ в пробах грунту і води
№
проби

Зовнішній вигляд

Наважка
(об‘єм)
проби, г
(мл)

Об‘єм
екстракту
мл

Вміст
ГХБ,
мг/кг

Гігієнічний
норматив*,
ОДК мг/кг/
ГДК мг/л

Вологі шматки глинистого
0,10724
5
15540,0
0,03
грунту із світло-коричневим
відтінком
2
Темний розсипчастий грунт із
0,10060
5
9940,0
0,03
порошку і дрібних грудочок із
домішками тонких корінців
3
Вологі шматки глинистого
0,10146
5
4920,0
0,03
грунту темно-сірого кольору в
суміші із шматками світлокоричневого кольору
4
Прозора безбарвна рідина
200,00
10
відсутній
0,001
*- ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 ―Допустимі дози. Концентрації, кількості та рівні
вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони,
атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті‖, затв. Постановою державного санітарного
лікаря України №137 від 20.09.2001 р.
1

Оскільки ГХБ заборонено до використання і віднесено до СОЗ та враховуючи
отримані результати досліджень вмісту небезпечних відходів ГХБ на Калуському
полігоні, існує гостра необхідність негайного прийняття заходів по очищенню грунтів.
Запропоновано наступні етапи відновлення забруднених гексахлорбензолом територій:
дослідження вертикального і горизонтального поширення ГХБ, очищення територій
(екскавація забруднених грунтів), проведення технічної рекультивації, проведення
біологічної рекультивації.
Список використаних джерел
1. Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі від 22 травня 2001 року //
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2. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник / За
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УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЛІТІЄВИХ ХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ
Національний університет «Львівська політехніка»,
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Дослідження та промислова реалізація технологій утилізації відпрацьованих
літієвих хімічних джерел струму (ХДС) є актуальними [1-5]. На початку 1990-х літійіонні батареї (ЛІБ) вважалися найбільш перспективними джерелами енергії для
мобільних пристроїв. На сьогодні (ЛІБ) повністю замінили NiCd та NiMH (металгідридні) батареї в мобільних телефонах, оскільки у порівнянні з іншими типами
акумуляторних батарей вони мають такі принципові переваги: висока робоча напруга,
висока питома енергія і тривалий термін служби. Повідомляється Bloomberg New
Energy Finance [6], що ціна електроенергії, де задіяні ЛІБ, зменшилася на 73 % за шість
років з 2010 р. і в 2016 році ціна однієї кіловат-години складала $273.
За основними галузями застосування ЛІБ поділяються на батареї для: 1)
комунікаційних пристроїв; 2) зберігання енергії (сонячні електростанції); 3) джерела
високої електричної потужності (електромобілі, електровелосипеди). Відомо [1], що
матеріал позитивного електрода ЛІБ є основним компонентом, ціна якого складає 40 %
вартості усієї батареї і якість якого визначає експлуатаційну ефективність ЛІБ.
Класифікація за матеріалом позитивного електроду виділяє такі типи ЛІБ: літій-кобальт
оксидні (LiCoO2); літій-залізо фосфатні (LiFePO4); літій-марганець оксидні (LiMn2O4);
літій-нікель оксидні (LiNiO2) та інші, зокрема, наприклад, такий трьох компонентний
оксидний матеріал, як Li(NixCoyMnz)O2.
На виробництво ХДС витрачається більше 25 % літію в структурі світового
споживання цього елемента. Середній склад літієвих ХДС є таким [3]: графіт -14 %;
мідні деталі – 21 %; розчин електроліту – 10 %; пластик – 8 %; LiNi0,8Co0,15Al0,05O2 –
18,5 %. Постійно зростаюче використання ЛІБ призводить до збільшення брухту цих
батарей, який необхідно утилізувати, враховуючи екологічну і економічну доцільність.
Ідеально утилізація за схемою замкнутого циклу повинна дозволяти матеріальну
рециркуляцію для виробництва нових батарей. ЛІБ містять велику кількість цінних
металів, таких як літій, кобальт, нікель, марганець, мідь, алюміній і залізо.
Законодавство Європейського Союзу стосовно ХДС ґрунтується на кількох директивах
(EC Directive 91/157/EEC, 2006/66/EC, 2008/103/EC) і зокрема згідно базового
документу [7] термін рециклінг акумуляторних батарей означає "обробку відходів
батарей та акумуляторів для виробництва продуктів, які можуть бути використані
безпосередньо у виробництві батарей або в інших застосуваннях чи процесах". Цими
документами встановлено, що держави-члени ЄС зобов'язані досягти мінімального
рівня збирання для використаних батарей та акумуляторів 25% до 2012 року та 45% до
2016 року. Крім цього процеси переробки ЛІБ повинні досягти мінімальної
ефективності переробки 50% за масою. Відомі компанії світу, які займаються
утилізацією літієвих ХДС в Північній Америці: 1) Toxco – переробка; 2) Rechargeable
Battery Recycling Corporation (RBRC) – збір сировини; в Європі 3) Unicore (Бельгія); в
Азії (Японія) 4)Sony; 5) Sumitomo Metal та інші.
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В даній роботі за інформаційними матеріалами розглянуто технології утилізації
літієвих хімічних джерел струму та проблеми, які при цьому виникають. Зокрема
конструктивна та хімічна різноманітність сировини висуває певні вимоги до її
підготовки перед утилізацією. Різні технологічні способи відрізняються ефективністю
рециркулювання матеріалів та енергії. Економіка технологічних процесів суттєво
залежить від початкової сировини. Розглянемо три компанії, які фактично надають
достатньо інформації, що може бути корисною у представленому порівнянні
технологій утилізації ЛІБ, а саме: 1) Umicore (http://www.umicore.com/en/) - процес
Val'Eas; 2) Retriev Technologies - процес Toxco (http://www.toxco.com/ ); 3) OnTo процес Eco-Bat (http://ecobatgroup.com/ecobat/rp/)
Umicore - це європейська компанія, яка переробляє всі типи використаних
ХДС. Ця компанія збирає відпрацьовані ХДС і відправляє їх на свій завод в Hofors,
(Швеція). Зібраний матеріал подають у плавильну піч без попередньої обробки.
Органічні компоненти, які є в батареях (пластмаси, розчинники електроліту і вугільні
електроди), згоряють. Процес Val'Eas спрямований на вилучення кобальту і нікелю і це
не тільки економить близько 70% енергії, яка є необхідною для їх первинного
виробництва металів із сульфідних руд, а також дозволяє уникнути значних викидів
SO2, які утворюються при первинну виробництві. Літій та алюміній у процесі Val'Eas з
плавильного цеху в даний час йдуть в шлак. Газові викиди плавильного цеху
піддаються впливу високих температур, щоб уникнути викидів в повітря небезпечних
органічних сполук таких, як фурани і діоксини. Частина органічного матеріалу
використовується як паливо для отримання тепла, а вуглець служить для відновлення
деяких з металів у плавильній печі. Компанія Umicore стверджує, що рівень утилізації
матеріалів з відпрацьованих літієвих-іонних ХДС досягає 93%, зокрема з них на окремі
складові припадає: метали - 69%, для енергії з вуглецю - 10% та пластмас 14 %. Однак
для процесу Val'Eas показник утилізації до високо вартісних матеріалів стосовно ЛІБ є
набагато нижчим.
Процес Toxco (компанія Retriev Technologies) має такі стадії, які відображає
принципова схема, що приведена на рис.1: 1) з міркувань безпеки автомобільний
акумуляторний пакет розряджають; 2) вилучення пропіленгліколю, який знаходився в
охолоджуючих трубках; 3) електронні схеми для керування роботою цього
акумуляторного пакету знімають і перевіряють на можливість повторного
використання; 4) відокремлення мідних провідників і деяких частин, які містять інші
метали для подальшої переробки; 5) якщо необхідно, тоді ці батареї обробляються
згідно кріогенного процесу - тобто вони охолоджуються до приблизно мінус 200 оC і
літій, хоча зазвичай реакційно вибухонебезпечний при кімнатній температурі, поводить
себе майже інертно при цій низькій температурі; 6) акумулятори потім безпечно
механічно подрібнюються і далі проводиться розділення матеріалів. Отримується три
продукти: 1) пластик; 2) суміш металів, яка дає товарні метали такі, як кобальт,
алюміній, нікель, мідь; 3) кобальт в осаді після фільтрування, який можна повторно
використовувати при створенні покриттів. До фільтрату додають карбонат натрію для
осадження карбонату літію.
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Рис.1. Принципова схема процесу Toxco для утилізації використаних ЛІБ

Оскільки процес Toxco складається в основному з механічних та хімічних
стадій, тому викиди в атмосферу є зведені до мінімуму, а також використання енергії є
низьким при відсутності високотемпературної обробки. В процесі Toxco 60%
матеріалів автомобільного пакету ЛІБ утилізується з подальшим рециклінгом, а 10%
можуть бути використані повторно, зокрема електронні схеми для керування. Пластик,
що складає близько 25% від маси такого акумуляторного пакету, вивозиться на
початковому етапі для складування, і пластик, очевидно, доцільно утилізувати тоді,
коли його кількість буде достатньою для рентабельної переробки цього пластику.
Процес Eco-Bat (компанія OnTo) збирання нових функціональних літій-іонних
елементів (батарейки) з відпрацьованих ХДС на основі принципу «один тип батарей за
один раз». Можуть бути повторно використані: розчинник електроліту і солі, вугільний
анод і літієва сіль з катодного матеріалу. Для компенсації втрат солі літію необхідним є
деяка додаткова кількість карбонату літію для повторного покриття катодного
матеріалу. Сепаратор не може бути повторно використаний, оскільки неможливо при
обробці отримати його в правильній фізичній конфігурації, однак рециркулювання
матеріалу сепаратора є можливим. Металеві деталі вилучаються з ХДС для переробки.
Контейнери для пакету ХДС потенційно можуть бути повторно використані, це
залежить від конфігурації цих контейнерів. Процес Eco-Bat - це приклад принципу
«розроблено для рециркулювання» - тут фактично реалізовано термін «повторне
використання», однак цей процес є працевитратним і призначений для малих обсягів
переробки.
Огляд [4] дає характеристику промислових варіантів та нових розробок для
утилізації різних видів ХДС станом до 2002 року і відзначає, що для утилізації ЛІБ
застосовується процес Тохсо, принципова схема якого коротко описана вище.
В роботі [5] за 2012 рік розроблено рециклінг матеріалів при утилізації ЛІБ,
який грунтується на послідовному використанні піро- та гідро- металургійних процесів.
Запропоновано [5] таку послідовність технологічних стадій для утилізації ЛІБ:
1)відокремлення електронних компонентів керування та пластику з використаних ЛІБ;
2)термічна обробка брухту ЛІБ при температурі 250оС і випаровування леткого
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органічного електроліту з отриманням конденсату, основними компонентами якого
були етилметилкарбонат (70 %) і етиленкарбонат (10 %); 3).подрібнення брухту ЛІБ
(млин та дезінтегратор); 4) класифікація подрібненого матеріалу за розміром частинок з
використанням сит, магнітного барабанного сепаратора та повітряної сепарації і
отримується фракція, що містить залізо, нікель та алюміній, електродна фольга та
фракція дрібних частинок. 5) фракція дрібних частинок, яка містить майже весь кобальт
та літій у формі оксидів, а також графіт, агломерується до палет з допомогою меляси,
як зв‘язуючого агента; 6) гранули, які містять 30 % кобальту та 3 % літію та 30 %
графіту, обробляють в обертовій печі при 800 оС і при цьому вміст графіту зменшується
до 15 %; 7) пірометалургійний процес при 1500-1800оС з отриманням кобальтового
сплаву та концентрату літію; 8) концентрат літію (шлак печі та димовий пил з
фільтрів), обробляють гідрометалургійно у послідовності: розчинення в сульфатній
кислоті та осадженням карбонату літію з допомогою розчину соди і при цьому
утворюється сульфат натрію, який знаходиться у фільтраті. Важливим є те, що згідно
[5] димовий пил з промислової установки має вміст літію біля 20 %, у той час як шлак
містить тільки 1,4 % літію, а початковий вміст літію в електроді складає 3,9 %. Отже з
метою належної утилізації літію необхідно встановлювати відповідні фільтри для
вловлювання пилу з димових газів пірометалургійної стадії. Відзначається [5], що
економічна ефективність утилізації ЛІБ суттєво залежить від ціни кобальту при
мінімальній утилізації брухту ЛІБ обсягом 1000 тонн/рік.
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Згідно статей 17 і 20 Закону України "Про хімічні джерела струму" від
23.02.2006 N 3503-IV, обов‘язковій утилізації підлягають відпрацьовані хімічні джерела
струму ємністю 7 А/год та більше. Проте під дію цього закону не попадають побутові
батарейки, які мають значно меншу ємність і які одночасно є найбільш масовими. У
Європейських країнах їх заборонено спалювати чи захоронити, допускається тільки
екологічно чиста переробка або зберігання на спеціальних складах і тому там активно
налагоджується збирання і рециркуляція всіх хімічних джерел струму (директива
2006/66/EC, щодо утилізації використаних батарей). У зв‘язку з цим в Україні стануть
актуальними екологічно безпечні технології утилізації побутових батарейок.
В даний час існують різні технології, що дозволяють налагодити комплексну
переробку використаних марганцево- цинкових батарейок та повторне використання
отриманої вторинної сировини. Самий простий - це використання їх як додаткової
сировини у виробництві феромарганцю. Так, наприклад, на американській фірмі Battery
Solutions, Inc. (www.batteryrecycling.com) батареї подрібнюють та нейтралізують
електроліт. Далі цей матеріал проходить через обертову піч для просушування. Після
завершення сушки туди додають стружку вуглецевої сталі і змішують у співвідношенні
20-40 частин на 1 частину матеріалу батарейок. Цей змішаний матеріал пресують у
брикети і транспортують на сталеливарний завод, де марганець стає компонентом
сплаву для виробництві сталі. При цьому цинк виконує необхідну функцію
розкислювача і виводиться в шлак або його відганяють під вакуумом.
У Швейцарії працюють дві фірми, що спеціалізуються на переробці
відпрацьованих батарейок. Компанія «Батрек» подрібнює сировину і нагріває отриману
масу в печах. При цьому випаровуються домішки ртуті, які вловлюють. При більш
високій температурі випаровується цинк. Залізо і марганець сплавляють і одержують
сплав феромарганець, необхідний при виробництві сталі. «Батрек» переробляє таким
пірометалургійним методом 2000 т батарейок на рік, отримуючи при цьому 780 т
феромарганцю , 400 т цинку і 3 т ртуті. Інша фірма, «Ресітек», просто видаляє з
батарейок залізні деталі і продає суміш оксиду марганцю (IV), цинку та інших металів
як лом.
У Німеччині розроблена установка для гідрометалургійного перероблення всіх
типів батарей, які розчиняють в сірчаній кислоті, а потім за допомогою іонообмінних
смол виділяють з розчину різні метали. Отримана таким способом сировина чистіша,
ніж при термічному методі, і тому мокрий метод не вимагає сортування, яке
здійснюється в основному вручну і тому здорожує процес. Установка розрахована на
переробку 7500 т сировини на рік.
Більш глибоке перероблення марганцево-цинкових батарей вимагає значних
фінансових інвестицій, проте дозволяє вилучати цінні кольорові метали – цинк та
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марганець та їх сполуки, що розширює сфери застосування отриманих матеріалів
(Табл. 1).
Таблиця 1
Технології перероблення цинк-марганцевих батарейок
№
з/п

Технологія
перероблення

1

магнітна сепарація

2

пірометалургійна

3

гідрометалургійна

Вилучені метали
Залізо
(металічне)
Цинк і залізо
(металічні)
Залізо, цинк та
сполуки цинку і
марганцю

Отримані матеріали
Нерозділений металовмісний залишок
та варіанти його використання
Графіт та суміш сполук марганцю і
цинку – у виробництві феромарганцю і
як мікроелементи у виробництві добрив.
Марганцевий концентрат – у
виробництві марганцю і феромарганцю
немає

Найбільш поширеними є сольові і лужні (алкалінові) батарейки, наприклад,
«пальчикові» типу АА та ААА, які за кількістю займають біля 80% ринку. Нами
проведено лабораторне випробування гідрометалургійного процесу утилізації
відпрацьованих марганцево - цинкових хімічних джерел струму. Для цього здійснено
механічний демонтаж відпрацьованих сольових батарейок і аналіз їх складових з метою
орієнтовного визначення вмісту компонентів (табл. 2).
Таблиця 2
Вміст компонентів у марганцево-цинковому елементі живлення типу AA
№
з/п
1
2
3
4
5

Компонент

Вага,
г
3,7
2,3
0,4
1,1
7,0

Масова частка,
%
21,4
13,3
2,3
6,4
40,5

Залізний кожух (жерсть і фарба)
Цинковий катод (циліндричний стакан)
Полімерна ізолююча плівка та кільця
Графітовий стержень (колектор аноду)
Марганцю діоксид (чорний порошок)
просочений хлоридом цинку
6
Електроліт (вода та хлорид амонію )
2,0
11,5
7
Картонні прокладки
0,8
4,6
Разом:
17,3
100,0
Примітка: компоненти 4 і 5 служать анодом, компоненти 5 і 6 просочені
загущеним електролітом, що містить хлорид амонію та сполуки цинку, які утворені з
цинкового катоду під час розряду батарейки.

Як видно з отриманих даних батарейки містять матеріали різних класів – два
метали (цинк і залізо), один неметал (вуглець у вигляді графітового стержня), дві
сполуки металів (оксид марганцю IV та хлорид цинку), дві неорганічні речовини
(хлорид амонію та вода) та чотири горючі органічні матеріали (папір, полімери,
згущувач електроліту, фарба).
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Після нагрівання цілої батарейки (без доступу повітря) при 300ОС 2 год. її вага
зменшується на 11,5% (від 17,3 г до 15,3 г), що свідчить про орієнтовний вміст
електроліту (вода та хлорид амонію). При прожарюванні подрібненої батарейки на
відкритому повітрі в газовому полум‘ї згоряють органічні речовини, випаровується
вода та розкладається хлорид амонію на газоподібний аміак і хлорид водню, а вага
зменшується на 19,7% (від 17,3 г до 13,9 г).
Будова і склад вугільно-цинкових і лужних елементів подібна тому може
проводитись їх одночасна утилізація з отриманням металічного цинку або його сполук,
а також оксиду марганцю (ІV). Технологія переробки повинна передбачати
вловлювання аміаку, який буде утворюватися при подрібнюванні суміші і протікання
реакції між електролітами:
NH4Cl + KOH = KCl + NH3 + H2O.
В лабораторних умовах нами випробувана перспективна гідрометалургійна
технологія переробки, яка заснована на попередньому відділені металічного заліза і
цинку та наступному кислотному розчиненні залишків і вилучені солі цинку.
Технологічний процес утилізації батарейок складався з наступних стадій:
- перша стадія– подрібнення батарейок до розмірів частинок менших за 1 мм;
- друга стадія – відпал при 350 -400ОС протягом 1-2 год. до постійної ваги. (При
цьому випаровується вода, розкладається хлорид амонію, вигорають полімерні
і картонні прокладки, фарба і частково графіт);
- третя стадія – повторне подрібнення спечених кусків, що містять металічні
цинк і залізо, оксид цинку, діоксид марганцю і графіт) та магнітне відділення
заліза (вихід залізного лому - 21%)
- четверта стадія – відпалювання графіту та виплавка цинку з немагнітної
фракції і відділення його від шлаку (вихід цинку - 13%);
- п‘ята стадія – розчинення залишків цинку та оксиду цинку із шлаку за
допомогою 10%-ї сульфатної кислоти, фільтрування отриманого розчину
сульфату цинку, його подальше упарювання і перекристалізація утвореної солі
цинку (вихід цинку у виді ZnSO4 - 8%).
- шоста стадія - промивання нерозчинного у H2SO4 діоксиду марганцю та його
сушіння (вихід MnO2 - 32%).
Результати лабораторної переробки відпрацьованих сольових марганцевоцинкових батарейок показали, що ці хімічні джерела струму можуть бути успішно
утилізовані з отриманням товарних продуктів до 74% від початкової маси.
Гідрометалургійна технологія утилізації цих елементів живлення безумовно
доцільна з екологічної точки зору, оскільки ліквідує шкідливі тверді відходи, проте
вона, як і пірометалургійна, вимагає очищення димових газів та стічних вод.
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The problems of cleaning up polluted domestic wastewater in small towns are an
important issue for ecology and biosecurity of the environment. The most suitable methods
are the treatment of domestic wastewater in cleaning artificial ecosystems through the passage
of physical, chemical and biological processes under the typical purification system
(preliminary, primary, secondary, tertiary purification).
The main traditional high-tech biotechnologies that can be used for the secondary
treatment of sewage of small settlements: aerobic systems with suspended microorganisms of
active sludge (aeration basins with sludge recirculation - aerotanks; cyclic action reactors SBR; membrane bioreactors - MBR; circulatory oxidation channels - oxidation ditches);
aerobic systems with immobilized microorganisms (drip biofilters - TF; disk biofilters RBC).
In addition, technologies for bioengineering ponds with a horizontal subsurface flow
of sewage are effective for natural high-tech cleaning, taking into account economic and
climatic conditions. In particular, in Ukraine, the projects of bioengineering treatment
facilities of the Constructed Wetlands type are being implemented, which is devoted to
researches of recent years.
Pollution of surface water by domestic sewage requires a long-term study on the
biosecurity of water bioresources in the discharge of household waste, which in the scale of
small cities, taking into account the economic and climatic conditions of Ukraine, is an
environmental problem, for which a significant attention is being paid to effective
biotechnological methods of protection that do not require significant costs and can be applied
on a large scale with energy saving and obtaining useful products (environmentally friendly
fertilizers, biogas, etc.).
Alternative natural-like biotechnologies may be used for the secondary treatment of
wastewater of small settlements: biological stakes - waste stabilization ponds, aerated ponds aerated ponds (lagoons), constructed wetlands - bioengineering rates. Bioengineering rates in
Ukraine are often referred to as bioengineering structures or bioplate structures.
The purpose of the study of integrated bio-treatment facilities (constructed wetlands)
was to determine the safety of the use of various biotechnological methods for the study of the
bio-clearing process through the integrated application of microbial remediates and phytoremediates, as well as the development of a general scheme for the purification of domestic
sewage, especially from the excess nitrogen contamination on the basis of bioengineering
ponds taking into account the principles of sustainable development.
Biomonitoring of the environment with the use of bioindication (higher plants) and
biotesting of its individual components (Anamoх bacteria), which involves neutralization,
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storage, and recycling of waste, are carried out to address the issues of purification of local
aquatic ecosystems.
Anaerobic ammonium oxidation (anammox-process) is anaerobic oxidation of
ammonia to free nitrogen using nitrite as an electron acceptor and is a prerequisite for the
development of the latest state-of-the-art technologies for purifying sewage from nitrogen
compounds.
Traditional nitride nitrification technology using chemolithoatotrophs consists of
three stages: oxidation of ammonia to nitrite (nitrite); oxidation of nitrite to nitrate (nitrate);
the transformation of nitrates into free nitrogen with the addition of organic compounds
(denitrification). The anammox-process consists in direct oxidation of ammonia with nitrite to
free nitrogen. Only half the ammonium is pre-oxidized to nitrite. The process takes place
under anaerobic conditions in a wide range of temperatures. The end product is inert gaseous
nitrogen, which is easily removed from the reaction medium.
A personally important task for the improvement of an ecology of the environment
with the use of bioengineering ponds with microbial and phytotherapy is to increase the
efficiency of removal of nitrogen and xenobiotic compounds from wastewater. Based on the
use of bioremediation, a technological scheme for the purification of water drains with the use
of biocomplex by inoculation of active biomass of anammox bacteria and settling of higher
plants has been developed, which will improve the efficiency of removing pollutants and
nutrient nitrogen in these ecosystems and functional parameters of wastewater by intensifying
in bioengineering rates with sub-surface flow.
The efficiency of nitrogen removal (ammonia pollutant 50 mg NH4 + / dm3) was
studied in three phases (stability, phytoremediation and microbial remediation) in a model
system: the reactor (d = 0.3 m; h = 0.28 m; V = 19.5 dm3) filler (gravel d = 4-8 mm), plants
(Juncus effuses), consumption of synthetic sewage waters -1.8dm3, circulation rate - 40 dm3 /
day, water residence time in the reactor - 7.5 days with sampling - weekly.
Advantages of anammox technology using are the reduction of energy costs in
comparison with traditional nitrification - denitrification up to 60-90%; no need for an
additional source of carbon; reduction of CO2 up to 90%; Reducing the amount of excessive
active sludge; high efficiency of nitrogen elimination; smaller watermark process.
The technology of integrated bio-treatment plants such as bioengineering ponds
according to the principles of sustainable development is environmentally acceptable and the
most economically most promising biosafety direction in the system of domestic sewage
treatment, water treatment, and also the purification of contaminated soils.
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The monitoring of unique Roztochia ecosystems has a strategic meaning for
prediction the effects of man-made landscapes influences, biodiversity and stability of
microclimate not only for cross-border Ukrainian-Polish territories, but for the whole Central
Europe. Biosphere Reserve (BR) Roztochia is created for the practical strategic realization of
sustainable development, preservation of biological and landscape diversity, natural, cultural
and historical heritage, carrying out of widespread scientific researches, formation on the
basis of European standards of high ecological culture population. It is forming on the basis of
existing environmental Poland and Ukraine territories.
Relevance of researches is determined by fundamentally new requirements to
efficiency, reliability and completeness of information, which is needed for sustainable
development of territories, balanced ecologically safe management of Roztochia ecosystems.
The adoption of effective management decisions is based on the use of geographic
information systems (GIS), which provide a complex interpretation of monitoring data, its
operational update and analysis.
The purpose is to provide informative sustainable development of the watereconomic complex, technologies elaboration preservation and renovation of biodiversity
waterborne ecosystems of Roztochia.
The task is to determine the establishment of the interrelations of semantic data about
elements of the hydrological Roztochia network of natural and man-made origin.
The research methods are based on geoinformation technologies, software complexes
and tools for analysis of geospatial objects. Synthesis of ecological-cartographic models is
realized by GIS-technologies of MapІnfo Prоfessional.
Research analysis on hydro-ecological monitoring Roztochia problems, testifies
about application insufficiency of informational-analytical methods and technologies.
Deepened and detailed, but fragmentary and discrete landscape researches are not integrated
in spatiotemporal, geo-distributed databases system.
The main material rendering and justification of obtained results are relate to
complex using of informational-analytical technologies and monitoring instrumental ways of
soil, forest growth and hydrogeological Roztochia conditions. The inventory of natural
resources, based on integrated monitoring data, forms the basic informational level for
assessing the state and dynamics of changes in ecosystems as a result of the introduction of
environmental protection regime, economic and recreational activities.
Roztochia is one of the most interesting physical and geographical regions of Eastern
Europe, comparatively, it is narrow hillhorn mountain range (width 12-32 km long, about 180
km) in the west of Ukraine and south-eastern Poland [3]. Roztochia is divided into three parts:
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Western, Central (located within Poland) and East (Ukrainian Roztochia). Within Ukraine,
Roztochia rises above the adjoining plains - Nadsianska lowland (in the southwest) and
Nadbuganska basin (in the northeast). In the north of Poland it connects with the Kholm and
Lublin highlands.
The main European watershed between the Black Sea and the Baltic Sea passes
through the southeast of Roztochia. Waters from the southwestern slopes of Roztochia
flowing up to the Xiang river with tributaries - the Shklo river, Cherry, Lyubachivka and
Tanva; from the north-east to the Vepr and the Western Bug rivers by the Poltva, Rata,
Solokiya and Guchva rivers; in the south of the Vereshchitsia river flows to the Dniester
River. The river valleys are wide, mostly swampy, where complexes of ponds are created.
Roztochia Hydrological network is characterized by relatively high river network
density of plain rivers and reclamation channels, a small number of lakes and a large number
of artificial reservoirs of various functional purposes, small areas of mires.
To impermeable reservoirs belong oligo-mesotrophic reservoirs, natural eutrophic
lakes, natural degenerate lakes and ponds. Coenosis of the largest in size environmental
eutrophic lakes are widespread in ephemeral reservoir with slow or absent flow - in canals,
ponds, former quarries, lakes, old reservoirs, confined to muddy, as well as sandy or peaty
sediments rich in nutrients with a powerful layer of sapropel.
Oozy water beaches with greenery on the disturbed, sodded areas with variable
humectation mode take place sporadically, within small areas of muddy shores, running
waters or old reservoirs, streams, channels, dikes on pastures. Reservoirs ecological safety is
ensured by the stability of the hydrological regime, the efficiency of fisheries management,
regulation of recreation, pollution prevention and eutrophication.
Results of the research, are worked out algorithms, methods and techniques of
ecological monitoring, presented in the form of thematic GIS-model "Hydrological Roztochia
Network". It was synthesized ecological cartographic models of hydrological network, road
network, anthropogenization of Roztochia soils by geoinformational tools. Geoinformation
technologies by combining thematic layers and methods of buffering, zoning, partitioning and
merging objects, spatial and attribute classifications established ecological cartographic model
hydrological network, with a hierarchical structure of the legend. It was developed
informational analytical monitoring technologies of natural man-made landscapes, surface
waters for informational solution support according to protection and ecological safety of the
Rostochia.
Conclusions and perspectives of further researches consists in practical using of
developed model monitoring of hydrological network in infrastructural and investment
strategy of Roztochia sustainability. The high biodiversity of wetlands, the scientific
recreational and tourist value of the territory of, determine the necessary to identify ecological
capacitive information and indication parameters of ecosystem state for optimizing methods
and means of their protection, conservation, sustainable use, sustainable development of its
territories. The main priorities of sustainable development are socio-economic progress changes in infrastructure, improvement of water supply and sewerage systems of settlements,
introduction of environmentally friendly agrotechnologies, forestry as close as possible to the
nature.
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Зменшення негативного впливу відходів промисловості на довкілля,
спеціалізована утилізація чи повне знешкодження потребує вдосконалення існуючих
або розроблення нових цільових технологій. Перспективним шляхом захисту
навколишнього середовища, економії матеріальних ресурсів та сировинної бази у
виробництві керамзитового гравію є використання промислових відходів, у тому числі
органно-мінеральних відходів. В даній роботі досліджена можливість використання для
виробництва керамзитового гравію відходів перлітового порошку, які утворюються в
процесі відбілення нерафінованої олії з метою покращення спучування гранул,
підвищення марки керамзиту та пониження його температури випалу.
Відходи перлітового порошку згідно паспорту відходів підприємств
відносяться до четвертого класу небезпечності, за фізичним станом є твердими
відходами, придатними для технологічного транспортування. За результатами
досліджень вміст у відходах перлітового порошку становить 34…37 %(мас.) і
рослинного жиру (тригліцериди) – 63…66 %(мас.), вміст вологи ≤ 1 %(мас.).
Розрахований оксидний склад відходів перліту на прожарену речовину за визначеним
елементарним складом наведено в табл.1.
Таблиця 1
SiO2
74,51

Al2O3
14,98

Оксидний склад відходів перлітового порошку, % (мас.)
TiO2
Fe2O3
MgO
CaO
Na2O
0,51
0,67
0,52
2,03
4,85

K2O
1,93

Термічний аналіз перлітового порошку показує наявність на кривій ДТА двох
екзотермічного ефектів за температур 310…600С і одного ендотермічних ефекту.
Екзотермічні ефекти з максимумом при 350С і 470С обумовлені вигорянням
рослинних жирів (тригліцеридів), що супроводжується втратою маси 62,8 %.
Ендотермічний ефект в області температур 110…140С викликаний виділенням
гігроскопічної води та води зв‘язаної з кремнеземом на поверхні зерен перліту.
Незначна втрата маси (0,65%) вище температури 550С проходить за рахунок
виділення молекулярної води, яка знаходиться безпосередньо в скловидній фазі
перліту. Наявність у відходах перлітового порошку значного вмісту органічної
складової, яка вигоряє за підвищених температур і в широкому інтервалі температур, а
також підвищеного вмісту легкотопких оксидів сприяє утворенню рідкої фази за
нижчих температур і значному газоутворенню.
Одним із важливих показників, що впливає на процес спучування, формування
структури керамзиту та його фізико-механічні показники є структурна в‘язкість
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піропластичного розплаву. Для з‘ясування механізму дії додатку перлітового порошку
на процес спучування глинистих мас і формування структури гранул керамзиту були
зняті криві зміни структурної в‘язкості при нагріванні вихідних глинистих порід і
глинистих мас з вказаним додатками.
Дослідження зміни структурної в‘язкості мас: глини та відходів перлітового
порошку під час випалу дозволяють виявити області температур, в яких проходять
фізико-хімічні та кристалізаційні процеси, і розробити оптимальні параметри термічної
обробки гранул керамзиту. Добавка до глин 3…6 %(мас.) перлітового порошку
приводить до зміщення кривих в‘язкості глиноперлітових мас в область більш низьких
значень в‘язкості в інтервалі температур 950…1000С в порівнянні з чистими
глинистими породами, що свідчить про більшу легкоплавкість системи та наявність
рідкої фази. Поряд з початком утворення розплаву за порівняно низьких температур,
дане явище забезпечує розширення температурного інтервалу спучування за рахунок
зниження нижньої границі початку спучування та сприяє кращій поризації матеріалу в
піропластичному стані газоподібними продуктами, що виділяються.
Зменшення інтенсивності ліній кварцу на ренгенограмах під час нагрівання
зразків вище за 1030С свідчить про безперервне розчинення його в силікатному
розплаві. Насичення рідкої фази аніонами [AlO4] і [AlO6] внаслідок розчинення кварцу,
аморфних глинистих мінералів і утворення нових кристалічних фаз обумовлює
достатньо високу в‘язкість утвореного розплаву, що сприяє підвищенню фізикомеханічних властивостей керамзитового гравію.
Можна припустити, що лужні катіони перліту сприяють виникненню в
розплаві, крім зв‘язків Si–O–Si, також зв‘язків Si–O–Al із збільшенням долі [AlO4], а
катіони Fe2+, Fe3+, Ca2+, Mg2+ дроблять комплекси Si–O–Al, переводячи групи [AlO4] в
[AlO6]. Присутність в розплаві силіційкисневих, алюмосиліційкисневих і
алюмокисневих комплексів сприяє підвищеному вмісту кристалічних фаз в
випалюваному матеріалі і, як наслідок, приводить до підвищення міцності матеріалу.
Глинисті маси з додатком перлітового порошку мають найменші значення
швидкості падіння структурної в‘язкості з підвищенням температури, що забезпечує
більш повне утримання газоподібних продуктів, які виконують роботу спучування, їх
рівномірне розподілення в об‘ємі матеріалу і, таким чином, створює оптимальні умови
для отримання дрібнопористої структури спучених гранул з максимальною кількістю
закритих пор. Крім того, утворення дрібнопористої структури гранул в значній мірі
сприяє підвищенню фізико–механічних властивостей.
Керамзитовий гравій одержаний з вмістом 3…6 %(мас.) відходів перлітового
порошку має насипну густину 280…350 кг/м3, що на 80…120 кг/м3 нижча за гравій
одержаний із глин без добавок. Температура випалу гранул із глиноперлітових мас
становить 1120…1150 ºС і є на 30…50 ºС меншою ніж із глин, що приведе до економії
витрати палива на його випал.
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Прогресивною тенденцією в матеріаломістких галузях є перетворення
промислових відходів у сировину, придатну для індустріального використання. Висока
ефективність використання побічних продуктів і промислових відходів зумовлює
підвищення їхньої питомої ваги у загальному балансі сировинних ресурсів, сприяє
заощадженню природної сировини та вирішенню проблем захисту навколишнього
природного середовища. У зв‘язку з цим ефективна утилізація вторинної сировини стає
однією з найбільш важливих проблем сучасності.
Золошлаки, які утворюються при спалюванні вугілля на ТЕС, є
багатотоннажними відходами. Утилізація золошлакових відходів ТЕС актуальна й
займає першочергове місце серед перспективних проблем у багатьох країн світу.
Наприклад, золошлакові відходи від спалювання твердого палива на ТЕС у
Великобританії й Німеччині використовуються як вторинні ресурси на 100%, у Польщі
– на 80%, у США – на 70 %. На даний час в Україні немає комплексної переробки
золошлакових відходів, лише незначна їхня кількість (10-15%) використовується у
будівельній галузі як компонент при виробництві цегли й дорожнього покриття. Але
потенціал золошлакових відходів набагато більший, що пов‘язано з наявністю у них
великої кількості цінних компонентів.
Одним з найцінніших компонентів золи-виносу є мікросфери (або ценосфери)
– легка фракція золи-виносу, що являє собою дрібнодисперсний сипкий порошок, що
складається з порожніх тонкостінних часток сферичної форми, алюмосилікатного
складу, діаметром у кілька десятків або сотень мікрон (за ДСТУ Б А.1.1-69-99
«Заповнювачі пористі. Терміни та визначення» мікросфера – неорганічний сипкий
матеріал, що складається з порожнистих зерен сферичної форми розміром менше 0,5
мм, отримується вилученням із золи ТЕС).
Алюмосилікатні зольні мікросфери утворюються при високотемпературному
смолоскиповому спалюванні кам‘яного вугілля. Їхній вміст у золошлакових відходах
становить за різними джерелами від десятих часток відсотка до 1-5%, проте їх
«виробництво» на великих ТЕС України може досягати декількох тисяч тон у рік.
У світі зольну мікросферу почали вивчати 60 років тому. У різний час
систематизацією фактичних матеріалів щодо мікросфер із золи-виносу займалися
фахівці Англії, США, Польщі, Індії й України. Потенційний об‘єм світового ринку
зольних мікросфер (за оцінками експертів Amerіcan Coal Ash Assocіatіon) становить до
1 млн т/рік, але на сьогоднішній день рівень споживання не перевищує 100 тис. т/рік.
Основними споживаючими галузями є нафтовидобувні й нафтосервісні компанії;
виробники: сухих будівельних сумішей і будматеріалів, синтактних композитів,
вогнетривів, продукції для автомобілебудування, лакофарбових матеріалів,
композиційних матеріалів для мікроелектроніки, емульсійних вибухових речовин.
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Алюмосилікатні зольні мікросфери – мало освоєний українським ринком і
промисловістю матеріал. Найбільшими підприємствами, які обробляють та реалізують
алюмосилікатні зольні мікросфери, в Україні є UMG RESOURCE (м. Дружківка
Донецької обл.) – проектна потужність виробництва 20 тис. т на рік і ТОВ «Омега
Мінералз Україна» (м. Миронівка Київської обл.). Мікросфера в Україні поки що
залишається не затребуваною кінцевими споживачами, оскільки відсутні підприємства,
що широко використовують її у своєму виробництві. Тому зольні мікросфери
експортується до США, Аргентини, Бразилії, Нідерландів, Азербайджану, Португалії,
Іспанії, ОАЕ, Чехії, Словенії, Німеччини, Білорусі, Японії, Кореї, Сінгапуру, ПАР та ін.
країн. На Близький Схід і США мікросфера з України експортується здебільшого для
потреб нафтогазової галузі, в європейські країни – для будівельної галузі та
виготовлення вогнетривів.
Унікальне поєднання таких властивостей алюмосилікатних зольних мікросфер,
як: майже ідеальна сферична форма, низька насипна щільність, висока механічна
міцність, термостабільність і хімічна інертність, забезпечили їм широкий спектр
застосування за кордоном при виробництві теплоізоляційних матеріалів, радіопрозорих
керамік, наповнювачів композиційних матеріалів, спеціальних видів цементу тощо.
Мікросфера як універсальний наповнювач забезпечує теплозахист, морозостійкість,
звукоізоляцію і ультрафіолетовий бар'єр.
Алюмосилікатні зольні мікросфери займають проміжне положення між
штучними скляними мікросферами й легковагими наповнювачами будівельних
матеріалів. Перевагами алюмосилікатних зольних мікросфер порівняно з скляними
мікросферами є: відносно низька вартість, низька щільність, вища стійкість в
агресивних середовищах і при підвищених температурах. Серед наявних у
промисловості легковагих наповнювачів зольні мікросфери виділяються високою
міцністю, термічною й хімічною стійкістю. Висока міцність зольних мікросфер може
забезпечити не тільки створення міцних полегшених конструкційних матеріалів, але й
використання при цьому високопродуктивних технологій з інтенсивним механічним
впливом – екструзія й лиття під тиском. Висока температура розм‘якшення понад
1200 оС дозволяє використовувати зольні мікросфери в жаростійких матеріалах і
конструкціях. Наявність хороших теплоізоляційних властивостей на рівні широко
розповсюджених матеріалів, у тому числі й азбестових, дає можливість створення
екологічно чистих замінників азбестових матеріалів. Високі показники хімічної
стійкості забезпечують можливість застосування зольних мікросфер в агресивних
середовищах, будівельних матеріалах, як носії каталізаторів і сорбентів.
Перспективи використання зольних мікросфер у виробництві будівельних
матеріалів та виробів підтверджуються існуючими розробками щодо отримання
надлегких бетонів, вогнетривкої цегли, фіброцементних плит, спеццементів,
штукатурок, наливних підлог, покриттів, покрівельних, теплоізоляційних і
звукозахисних матеріалів тощо. Проте широкого промислового впровадження в Україні
вони не мають.
Таким чином, використання таких відходів вітчизняних ТЕС як алюмосилікатні
зольні мікросфери як наповнювача у виробництві будівельних матеріалів та виробів
дозволить розширити асортимент останніх та поліпшити їх експлуатаційні властивості.
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Будівельні розчини є одними з найбільш використовуваних матеріалів у
будівництві. Залежно від конструктивно-технологічного призначення та умов
експлуатації будівель і споруд їх застосовують для мурування стін, замонолічування
стиків під час монтажу збірних залізобетонних конструкцій, влаштування стяжок,
штукатурних та інших видів оздоблювальних робіт.
Такі роботи виконуються із застосуванням розчинів на основі енергоємних та
дорогих портландцементів загальнобудівельного призначення. Процес їх виробництва
супроводжується викидами значної кількості шкідливих речовин, що можуть негативно
впливати на навколишнє середовище.
Зазначимо, що загальний обсяг викидів CO2 світовою цементною
промисловістю досягає 7 % [1,2].
Одним із способів зменшення негативного впливу виробництва цементу на
навколишнє середовище є часткова заміна портландцементу активними мінеральними
добавками під час виробництва будівельних матеріалів і виробів без погіршення їхніх
фізико-механічних та експлуатаційних властивостей.
Особливої уваги потребують будівельні розчини, що використовуються для
газобетонних блоків. Враховуючи той факт, що газобетонні блоки – надлегкий
матеріал, необхідно використовувати мурувальні розчини, які матимуть
теплоізоляційні властивості, не нижчі (а то й вищі ), ніж в газобетону.
В даному випадку, одним із основних завдань дослідження є надання цим
мурувальним розчинам підвищених теплоізоляційних властивостей. Для забезпечення
такого ефекту є використання в якості наповнювача в такому розчині такого матеріалу,
як зольні мікросфери [3].
Останні становлять особливий інтерес, оскільки є легкодоступним і
економічно
вигідним
матеріалом,
оскільки
утворюються
в
результаті
високотемпературного
факельного
спалювання
твердого
палива
на
теплоелектростанціях [4].
Основні властивості зольних мікросфер представлені в таблиці 1.
Наведені дані дають підставу припускати, що зольні мікросфери у
відповідності зі своїми технічними характеристиками і потенційним промисловим
ресурсом можуть конкурувати з такими широко використовуваними матеріалами, як
промислові скляні мікросфери, легковагі теплоізоляційні матеріали, дисперсні
наповнювачі та інші композиційні матеріали.
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Таблиця 1
Фізико-технічні властивості зольних мікросфер
Показник
Значення
Густина, г/м3:
- насипна
- істинна

0,34
0,64

Дисперсний склад, мкм:
- діаметр
- середній діаметр

10…600
99

Міцність:
1) на одновісне стискання:
- при 20% деформації (Р = 1,69МПа), плаваючих
мікросфер;
- при 40% деформації (Р = 3,49МПа), плаваючих
мікросфер
2) на ізотропне стискання
- Р = 10,5 МПа, плаваючих мікросфер
50%-й рівень міцності
Коефіцієнт еплопровідності, Вт/(м·K)

85,0
55,8
81,0
30
0,16-0,19

Розробка складів розчинів здійснювалась з врахуванням основних
властивостей мікросфер в частині міцності та адгезії. Крім того, до уваги приймалась їх
висока гідрофобність та, як наслідок, погане змочування цементно-піщаним розчином.
Тому до складу були введені функціональні добавки для покращення змочуваності та
зменшення кількості воді.
Отримані склади композиції порівнювались з контролем (Cerezit СТ-21) за
наступними показниками: міцність при стиску та адгезійна міцність.
Результати оцінки межі міцності при стиску розроблених складів на основі
зольних мікросфер (зразки розміром 30×30×30 мм) після 7 діб тверднення свідчать, що
вона змінюється в межах 7,0-7,1 МПа (для складу №3 та суміші Cerezit СТ-21) до 12,5
МПа (для складу №1) (табл. 2).
Таблиця 2
Межа міцності при стиску складів на основі мікросфер та суміші
Cerezit СТ-21, МПа
Композиція №
Термін тверднення (діб)
1
2
3
4
Cerezit СТ-21

7
12,5
11,5
7,0
7,4
7,1
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28
13,0
16,5
9,9
10,4
10,8

Після 28 діб тверднення динаміка зміни міцності при стиску виглядає дещо
інакше. Міцність всіх розроблених систем помітно зростає і складає 9,9-16,5 МПа.
Максимум зафіксовано для складу №2 (16,5 МПа), а мінімум – для складу №3 (9,9
МПа) [5].
Досліджено розраховані склади по адгезійній міцності з‘єднання (товщина
шову – 3 мм, розміри балочок 40×40×80 мм) за таких же термінів тверднення (табл. 3).
Таблиця 3
Адгезійна міцність композицій (МПа) після 7 діб тверднення на повітрі
Композиція Адгезійна
Характер процесу руйнування адгезійного контакту
№
міцність
1
12,4
В 2-х з 3-х випадках відбувається руйнування матеріалу
шва (когезійне), причому адгезія зберігається. У
випадку, що залишається – руйнування газобетону без
пошкодження шва
2
12,1
Відрив по межі з‘єднання розчину з газобетоном (в місці
відриву іноді відчувається руйнування матеріалу
балочки)
3
7,1
В одному з трьох випадків відбувається руйнування
бетону, в інших випадках – відрив по шву
4
7,2
В одному з трьох випадків відбувається руйнування
бетону, в інших випадках – відрив по шву
Cerezit
7,3
В одному з трьох випадків відбувається руйнування
СТ-21
балочки (відрив невеликих фрагментів)
Максимальна адгезія складів більше 7,3 МПа (більш високі значення
неможливо зафіксувати внаслідок руйнування газобетону) відмічена у складах №1 (12,4
МПа) та №2 (12,1 МПа), а також для суміші Cerezit СТ-21 (7,3М Па). Мінімальна
адгезійна міцність досліджуваних композицій (7,1
МПа) зафіксована для складу
№3 [6].
Збільшення терміну тверднення до 28 діб зумовлює незначні зміни адгезійної
міцності (табл. 4).
Таблиця 4
Адгезійна міцність композицій (МПа) після 28 діб тверднення на повітрі
Композиція Адгезійна
Характер процесу руйнування адгезійного контакту
№
міцність
1
12,5
В 2-х з 3-х випадках відбувається руйнування
матеріалу шва (когезійне), причому адгезія
зберігається. У випадку, що залишається – руйнування
газобетону без пошкодження шва
2
12,2
Відрив по межі з‘єднання розчину з газобетоном, але в
місці відриву іноді відчувається руйнування газобетону
3
>12,4
Руйнування газобетону, шов залишається цілим
4
13,2
Руйнування газобетону, шов залишається цілим
Cerezit
12,4
Адгезійне руйнування системи «розчин-газобетон»
СТ-21
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Таким чином, представлені результати досліджень дозволяють констатувати
перспективність використання зольних мікросфер в якості заповнювача мурувальних
розчинів для фіксації газобетонів. За рахунок варіювання вмісту останніх та
забезпечення умов задовільного змочування їх поверхні кремнійорганічними
модифікаторами можна отримати мурувальні розчини з міцністю на стиск до 16,5 МПа
та адгезією до поверхні газобетону >12,4 МПа проти, відповідно, 7,3 та 12,4 МПа у
Cerezit СТ-21.
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Найефективнішим методом захисту довкілля, на наше переконання, є
мінімізація кількості забруднень як за номенклатурою забруднюючих речовин, так і за
їхньою кількістю. Важливим щодо цього є утилізація відходів, оскільки одночасно це
позитивно впливає на економічну сторону питання технологічного процесу. В Україні,
нажаль, технологічні процеси, які введені в експлуатацію в період, коли питання
захисту довкілля приділялось надто мало уваги. Законодавча база була недосконала. В
гонитві за здешевленням продукції екологічні питання ігнорувались або відкладалось їх
рішення на потім. В нашій роботі розглянуто питання утилізації відходів хімічних
виробництв, як засіб захисту довкілля у виробництві з застосуванням оцтової кислоти.
Оцтова кислота, як один із базових напівпродуктів органічного синтезу, являється
основою одержання ряду важливих продуктів. Крім цілевих методів одержання оцтової
кислоти (окиснення ацетальдегіду, прямогонного бензину, карбонілювання метанолу),
є технологічні процеси, в яких оцтова кислота являється відходом виробництва. Так,
наприклад, у виробництві вінілацетату ацетилуванням ацетилену за реакцією:
СНСН + СН3СООН  СН2=СНОСОСН3,

який існує в Україні на Сіверськодонецькому в/о «Азот», на стадії ректифікації
регенерованої оцтової кислоти відбирається дистилят під назвою «кротонова фракція»
складу, мас.%:
оцтова кислота кротоновий
альдегід вінілацетат -

96-97
2-3

бензол вода -

0,01
0,01

0,1

ін. домішки -

0.03

Ця забруднена домішками оцтова кислота не знаходить практичного
застосування і спалюється. Річний об'єм «кротонової фракції» на виробництві
вінілацетату Сіверськодонецького в/о «Азот» становить 800 т. Аналогічні процеси
одержання вінілацетату існують у Росії, в яких на двох виробництвах є відходи
«кротонової фракції», 1500 т/рік.
Вихідні продукти, ацетилен і оцтова кислота, виробляються також на цьому
хімічному комбінаті: ацетилен окислювальним піролізом метану, проектна потужність
20 тис. т /рік; оцтова кислота – карбонілюванням метанолу, проектна потужність 150
тис. т/рік та окисненням ацетальдегіду потужністю 15 тис. т/рік.
На основі аналізу літературних даних [1, 2] було встановлено, що при виборі
відповідних умов, можливо провести селективне окиснення кротонового альдегіду в
«кротоновій фракції» до продуктів, які суттєво по температурі кипіння відрізняються
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від оцтової кислоти, і за допомогою ректифікації отримати із оксидату регенеровану
оцтову кислоту, яка відповідає технічним умовам виробництва вінілацетату.
Мета та завдання дослідження: розробити спосіб утилізації кротонової фракції,
орієнтуючись на існуючу схему промислового виробництва вінілацетату, з
мінімальними змінами та доповненнями в існуючій схемі.
Окиснення кротонового альдегіду проводили на взірцях «кротонової фракції»
Сіверськодонецького в/о «Азот» з концентраціями кротонового альдегіду 0,15-0,5
моль/л на лабораторній установці в реакторі періодичному по рідині та проточному по
газу в інтервалі температур 333-363К при атмосферному тиску киснем повітря.
Вихідний альдегід та продукти реакції аналізували стандартними хімічними та
хроматографічними методами. Основними продуктами окиснення були кротонова та
перкротонова кислоти. Утворювалась також мурашина та оцтова кислота, СО2, СО,
високомолекулярні сполуки.
Як каталізатори реакції випробовували ацетати Co, Mn, Cu, Fe у концентраціях
(14)*10-3 моль/л. Швидкість каталітичної реакції у порівняльних умовах була в 8-10
разів вища, ніж термічної.
Найвищу каталітичну активність проявили ацетати кобальту та марганцю. що
узгоджується з літературними даними по окисненню ненасичених альдегідів в рідкій
фазі. По каталітичній активності метали можна розмістити в ряд:
CoMnFeCu
В умовах діючого виробництва виділяється «кротонова фракція» з різним
вмістом кротонового альдегіду. Тому було необхідно встановити вплив початкової
концентрації альдегіду на швидкість реакції. Досліди проводили при вмісті альдегіду в
«кротоновій фракції»: 0,12; 0,34; 0,5 моль/л в присутності ацетату кобальту (2,0*10 -3
моль/л), як найбільш ефективного каталізатора окиснення, при температурах 333-363К.
Наближений порядок реакції по альдегіду складає в цих умовах 0,5 (при варіюванні
умов окислення: концентрації каталізатора та температури порядок по альдегіду
змінюється в інтервалі 0,3-0,6). Ефективні константи швидкості окиснення розраховані
по періоду 50% конверсії альдегіду для половинного порядку реакції рівні, (моль 0,5*с1
): k=2,16*10-4 (343K) ; k=3,62*10-4 (363K).
Слід зазначити, що як термічне, так і каталітичне окиснення альдегіду по ходу
реакції сповільнюється, особливо при високій (вище 60-75%) конверсії (див. рис.1).
Проведений пошук шляхів збільшення швидкості окиснення кротонового альдегіду для
зменшення його концентрації до рівня технічних вимог регенерованої оцтової кислоти
за можливо короткий час реакції. Встановлено, що сумісне окиснення кротонового
альдегіду з ацетальдегідом протікає з суттєво вищою швидкістю (див. рис.1).
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Рис.1. Кінетична крива окиснення кротонового альдегіду [C] 0=0,12 моль/л «кротонової
фракції» в присутності Со(СН3СОО)2=1,2*10-3 моль/л при 353К.

На основі отриманих лабораторних результатів запропонована наступна
технологічна схема переробки «кротонової фракції» (рис.2). Кротонова фракція із
ємності 1. подається в кількості 1,5 м3 в реактор 2., додається каталізатор ацетат
кобальту (4*10-2 мас.%). Після підігріву до 353-363K (контроль термопарою або
термометром по місцю), включають подачу повітря. Його витрата становить  170
м3/год і контролюється ротаметром. Окиснення проводиться на протязі 1,5-2,0 годин.
Для більш повної конверсії кротонового альдегіду в систему, після двох годин
окиснення, додається 15 кг ацетальдегіду із ємності 3. Замір поданого ацетальдегіду –
по мірному склу на ємності 3, або ротаметром на лінії подачі. Окиснення проводиться
додатково в такому ж режимі на протязі  1 год.
Після завершення процесу окиснення оксидат із апарата 2, перекачується
насосом 4. в проміжну ємність оцтової кислоти 6, з якої поступає на живлення колони
7. Можлива подача оксидата безпосередньо в колону 7, перед витратоміром, на лінію
живлення. Абгази із реактора 2 скидаються в лінію «дихання» колони 7, після
холодильника-конденсатора 8. Всі відмічені на схемі апарати наявні на діючому
виробництві вінілацетату, крім ємності 1 для ацетальдегіду.
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Рис.2. Схема окиснення та виділення оцтової кислоти «кротонової фракції»
1,3,6 - ємності, 2 - реактор, 4 - насоси, 5 - кип‘ятильник,
7 - ректифікаційна колона, 8 - холодильники конденсатори.

На основі отриманих результатів, вибрані параметри технологічного процесу.
В якості каталізатора окислення кротонового альдегіду, основного забруднюючого
компонента «кротонової фракції» оцтової кислоти, найвищу ефективність проявляє
ацетат кобальта, концентрації (1,0-2,0)*10-3 моль/л , інтервал температур 353-363К. З
метою досягнення високої конверсії окиснення кротонового альдегіду, після
досягнення його конверсії 60-70%, необхідно застосовувати сумісне окиснення з
ацетальдегідом, підтримуючи його концентрацію в межах 0,10-0,15 моль/л. Час
перебування в реакційній колонні неперервної дії при вказаних параметрах складає 0,30,4 год. Конверсія кротонового альдегіду 90-95%. Вміст кротонового альдегіду в
дистиляті ректифікаційної колони не перевищує 0,1 мас.%, що відповідає вимогам
технологічного регламенту процесу виробництва вінілацетату.
На наше переконання, розроблена технологічна схема, після її впровадження у
виробництво, з незначними капітальними вкладеннями дозволяє практично повністю
утилізувати відходи оцтової кислоти, що покращить техніко-економічні показники
виробництва вінілацетату та суттєво зменшить забруднення довкілля окислами
вуглецю.
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У хімічних виробництвах, які були побудовані на основі наукових розробок 5060 років минулого століття, недостатньо приділялось уваги питанням екологічної
безпеки, оскільки рівень забруднення довкілля на той час ще не був загрозливим. На
жаль, ці виробництва не рідко, із різних причин, і сьогодні ще продовжують
працювати, особливо на теренах пострадянських республік, в тому числі і в Україні.
Одним із таких виробництв є процес одержання оцтового ангідриду (ОА) сумісно з
оцтовою кислотою (ОК) окисненням ацетальдегіду (АА) на мідно-кобальтовому
каталізаторі.
В якості окиснювача АА в даному процесі використовується кисень повітря.
Особливість процесу заключається в тому, що паро-газова азотно-киснева суміш, яка
рециркулює у великій кількості в реакційному вузлі, одночасно є засобом для відводу
продуктів з реактора – ОА і ОК. Паро-газова суміш газів рециклу на вході в реактор
має склад, мас. %: азот – 63,5; АА – 26; кисень – 8,2; інші компоненти – 2,2; на виході із
реактора, мас. %: азот - 54,5; АА – 21; ОА – 11,9; ОК – 5,2; кисень – 5,6; інші
компоненти 1,8.
Як на вході, так і на виході із реактора концентрація горючих компонентів
знаходиться в межах вибуховості. Вибухобезпека процесу забезпечується низькою
концентрацією кисню в системі, яка є нижчою мінімальної вибухонебезпечної його
концентрації (12 об. %).
Після абсорбції водою цільових продуктів (ОК і ОА і частково АА) 15%
реакційних газів виводиться із реакційної системи. Перед викидом в атмосферу ці гази
з метою більш повного уловлення АА проходять очистку в двох водяних абсорберах.
Регламентний вміст АА в абгазах складає 1,7 г/м3, що більше, ніж на 3 порядки
перевищує ГДК. В розрахунку на річну продуктивність це складає 60 т. Санітарна
обстановка в районі дії виробництва в основному погіршується значними викидами
АА.
Виключення стадії промивки абгазів із технологічної схеми виробництва
можна досягти введенням в рециркуляційний газ замість повітря кисню. Технічний
кисень (концентрація О2 не нижче 98 мас. %), як правило, є в наявності на діючих
хімічних комбінатах, який застосовується для інших технологічних процесів ( в
Сіверськодонецьку, наприклад, в процесі виробництва ацетилену окислювальним
піролізом метану, аналогічно, в Невиномиську, Росія).
Метою цієї роботи є дослідження процесу окиснення АА киснем в
лабораторних умовах і на модельних установках для виявлення переваг „кисневого‖
варіанту окислення в порівнянні з „повітряним‖
варіантом, рішення питань
забезпечення вибухо-, пожежобезпеки процесу згідно діючих стандартів [1,2]. Для
попередження вибуху і пожежі необхідно мінімізувати ризик утворення вибухових
сумішей та появи джерел запалювання.
Область вибуховості горючих речовин з окисником визначається, в основному,
екзотермікою реакцій окиснення. Нижня концентраційна межа вибуховості має тільки
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теплову природу, верхня – теплову і радикально-ланцюгову. У зв‘язку з цим, важливим
є аналіз реальної реакційної системи з точки зору можливості протікання і інших
екзотермічних реакцій, які можуть реалізуватись, крім реакції окиснення АА.
Реакційноздатним компонентом, який може перетворюватись в інші продукти з
виділенням тепла в розглянутій системі, є пероцтова кислота: реакції її розпаду і
взаємодії з АА. В зв‘язку з цим представляло практичний інтерес оцінити вплив
пероцтової кислоти на концентраційні межі вибуховості суміші АА - О2 , а також
визначити мінімально-вибухонебезпечні концентрації О2. В попередніх дослідах нами
встановлено, що пероцтова кислота утворюється в газовій фазі реакційної системи,
зокрема в реакторі, де концентраційні і температурні фактори найбільш сприятливі для
окиснення АА до пероцтової кислоти, а також виноситься газовим потоком із рідкої
фази реактора. Сумарна кількість пероцтової кислоти в рециркулюючій паро-газовій
суміші рівна 0,18-0,20 об. %.
У лабораторних дослідах, нами було вивчено вплив парів пероцоцтової
кислоти на область вибуховості парів АА з повітрям і О2
та мінімальну
вибухонебезпечну концентрацію О2 для бідних та багатих сумішей.
Дослідження проводили за стандартною методикою [3].
Реактор представляв собою кварцеву трубку діаметром 55 мм і довжиною 1500
мм. Нижня частина трубки закривалась скляною пришліфованою пластинкою. Тут же
розміщувались молібденові електроди, з‘єднані з високовольтним індуктором для
створення іскрового розряду. В верхній частині трубки розміщувалась термопара.
Приготування сумішей АА з повітрям і О2 наперед було практично неможливе,
внаслідок високої реакційної здатності реагентів і швидкої зміни їх концентрацій.
Тому для приготування вихідних сумішей використовували динамічну методику.
Дозування компонентів було менш точним, але це виключило зміну їх концентрацій в
результаті протікання реакції.
Повітря (азот) подавалось через ротаметр на дозатор АА. Барботуючи через
киплячий АА, газ насичувався парами рідини і поступав в дефлегматор,
термостатований з точністю 0,10С. Концентрацію АА розраховували за пружністю
насичених парів при температурі дефлегматора. Контрольні досліди з виморожуванням
АА , а також визначення його концентрації хроматографічно показали, що помилка в
розрахунку концентрації становить 0,5% відн.
Після дефлегматора бінарна суміш поступала в змішувач, куди подавалась
потрійна суміш АА - пероцтова кислота - О2.
Пероцтову кислоту отримували окисненням в багатих сумішах АА в газовій
фазі О2 при температурах 160-170 0С. Концентрацію перкислоти в сумішах змінювали в
межах 0,11,5 об.%.
При стаціонарному режимі суміш АА - О2 – пероцтова кислота – азот
подавалась в реактор для вивчення концентраційних меж вибуховості.
Перед підпалюванням суміші реактор від‘єднувався від основного потоку
суміші, знімалась пришліфована пластинка і на електроди подавалась висока напруга.
Суміш рахувалась горючою, коли полум‘я розповсюджувалось до верху реакційної
трубки, що фіксувалось термопарою і візуально.
Отримані результати, свідчать:
1. Нижня концентраційна межа вибуховості АА в суміші з повітрям і О2
практично не міняється при добавленні низьких (до 0,1 об. %) концентрацій пероцтової
кислоти. При більш високих концентраціях надкислоти нижня концентраційна межа
вибуховості знижується у відповідності з правилом Ле-Шательє [4];
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2. При добавці парів пероцтової кислоти верхня концентраційна межа
вибуховості АА в суміші з повітрям і О2 зростає, причому спостерігається максимум в
залежності від вмісту парів перкислоти в суміші;
3. Присутність в суміші парів пероцтової кислоти понижує мінімальний
вибухонебезпечний вміст О2 в системі: для бідних сумішей один моль перкислоти
еквівалентний 0,5 моля О2, для багатих сумішей  0,7 моля.
Таким чином, порівняно невеликі кількості пероцтової кислоти, які наявні в
газовій фазі реакційної системи з точки зору безпеки виробництва не створюють
додаткових труднощів при використанні для окиснення повітря. З врахуванням
можливої максимальної концентрації перкислоти в паро - газовій суміші 0,2 об. %, що
еквівалентно 0,14 об. % О2,
збільшення вмісту О2 на 3 відн. % знаходиться в
межах допустимих змін цього параметра. Заміна повітря на О2 не приведе до зміни
концентрації О2 і перкислоти в системі. Підвищення концентрації СО2 (замість N2) в
цьому випадку вплине тільки позитивно на вибухобезпечність процесу, оскільки
питома теплоємість системи зросте.
В діючій схемі промислового виробництва ОА і ОК як окислювач
застосовується кисень повітря. В рециркулюючу паро-газову суміш свіже повітря
вводиться в газохід безпосередньо перед газодувкою. Кількість повітря збалансовано
по кисню, який розходується на окиснення АА і частково відводиться на стадію
промивання абгазів. В розрахунку на одну тону виробленого ОА і ОК у співвідношенні
60:40 % мас. кількість кисню складає  460 кг. Із них на окиснення витрачається 310 кг
і скидується на стадію промивки абгазів 150 кг. Матеріальні баланси потоків газів
рециклу і свіжого повітря такі, що концентрація кисню в системі стабільно
підтримується нижче вибухонебезпечної його концентрації в суміші.
В зоні подачі повітря в потік ре циркулюючого газу утворюються локальні
об‘єми суміші, в котрих концентрація компонентів знаходиться в межах вибуховості.
Проникнення газів рециклу, де концентрація АА становить 20-26 об. %, в потік повітря
обумовлює утворення вибухової суміші при вмісту АА 4 об. % і більше. В свою чергу,
повітря, проникаючи в паро газовий рециркулюючий потік, обумовлює досягнення
концентрації кисню в ньому, вищої 12 об. %. Таким чином, при існуючому повітряному
варіанті окиснення локально утворюються дві принципово різні вибухонебезпечні
суміші: бідна суміш АА-повітря, багата суміш АА (і інші горючі компоненти) –
повітря.
При подачі кисню замість повітря в потік рециркулюючого газу в струменях
кисню і основного потоку, очевидно, також будуть утворюватися локальні зони, в яких
концентрація горючого компонента і окисника будуть знаходитись в межах
вибуховості. Їх природа буде ідентична.
Проникнення горючих компонентів в потік кисню обумовить утворення бідної вибухонебезпечної суміші, лімітованої за горючим компонентом. Оскільки
нижня концентраційна межа вибуховості для повітря і кисню практично співпадають (
для АА вона рівна  4,0 об. %), то сумарний об‘єм локальних зон вибуховості не буде,
мінятися при заміні повітря на кисень.
Утворення локальних зон, де можливе горіння, за рахунок проникнення кисню
в основний потік газів рециклу при кисневому варіанті по їх сумарному об‘єму також
не буде суттєво мінятись, оскільки значно вища верхня концентраційна межа
вибуховості для суміші АА – кисень ( 95 об. % для кисню проти 55 об. % для повітря)
практичного значення не має. Концентрація АА в газах рециклу, як вище вказувалось,
складає 20-26 об. %, і вибуховість цієї суміші обумовлюється вмістом О2 в ній.
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Таким чином, можна стверджувати, що при адекватних газодинамічних
умовах, заміна повітря на кисень не приведе до суттєвих змін в загальній картині
утворення вибухонебезпечних сумішей в зоні змішування як за рахунок проникнення
горючих компонентів газів рециклу в струмені кисню, так і проникнення кисню в
паро-газову суміш основного потоку.
Факт існування локальних об‘ємів вибухонебезпечних сумішей в зоні
змішування в існуючому варіанті окиснення АА киснем повітря в технологічному
регламенті виробництва ігнорується, тобто не приймаються додаткові заходи по
забезпеченню безпеки виробництва. Це пояснюється тим, що існування стабільного
полум‘я в високо турбулентному потоці газів рециклу ( Re  106) практично
виключається.
В існуючій схемі подача повітря в потік паро газової суміші газів рециклу
здійснюється єдиним потоком в газохід безпосередньо перед газодувкою і умови для
ефективного перемішування в такій схемі є далекі від оптимальних. Час перемішування
і відповідно загальний об‘єм вибухонебезпечної суміші не є мінімальним. При заміні
повітря на кисень турбулентність системи в зоні змішування суттєво знизиться і, як
наслідок, зросте сумарний об‘єм локальних зон, де можливий процес горіння. Це може
привести до зниження рівня вибухобезпеки процесу. В зв‘язку з цим нами проведені
дослідження різних схем перемішування, описаних в літературі [4-6] і запропонований
варіант струминного змішувача, де ефективність перемішування, значно вища, ніж при
перемішуванні супутніх потоків, що реалізовано в існуючому варіанті.
Сутність запропонованого варіанту перемішування полягає в тому, що в
основний циліндричний потік газів рециклу через отвори по січенню газохода
подається кисень.
Для забезпечення найбільш ефективного режиму перемішування глибина
проникнення струменів кисню в основний потік газів рециклу (глибина пробою) , h ,
повинна бути не менша ніж половина радіуса потоку, тобто
R
h
2
Глибина пробою, згідно [3], визначається за формулою:
w

h  k *d * c * c
(1)
wn
n
де : k – безрозмірний коефіцієнт, к=1,6 - 2,2; d – діаметр струменів, м; wс, wn –
відповідно швидкість струменів на виході з отворів і швидкості потоку, м/с; ρс , ρn –
відповідно густина струменів основного потоку та кисню, кг/м3.
В [5] встановлено, що для діаметра струменів менше, ніж 3 мм k =1,88.
При діаметрі отворів для подачі кисню d = 3 мм, діаметр газоходу D = 800 мм,
лінійна швидкість газів рециклу wт – 15 м/с швидкість кисню в струмені wс = 500 м/с .
Для створення такої швидкості потрібне суттєве стиснення кисню в колекторі Р =
30*105 Па. Такий варіант не завжди може бути прийнятим на виробництві через
труднощі по придбанню і встановленню кисневого компресора.
Можливе збільшення діаметра струменів кисню. Безумовно, це приведе до
погіршення умов перемішування. Щоб уникнути цього, нами запропоновано подачу
кисню струменями здійснювати із змієвика, вмонтованого в газохід, газів рециклу по
його діаметральному січенню.
Запропонована конструкція змішувача проста у виготовленні, монтажі і,
головне, забезпечує високу ефективність перемішування. Співставляючи з діючою
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схемою перемішування повітря з газами рециклу, можна стверджувати, що вибраний
варіант струминного змішувача приведе до зменшення об‘єму зон, в яких концентрація
компонентів (як горючих, так і кисню) знаходиться в межах вибуховості.
Можливий варіант подачі кисню безпосередньо в рідку фазу реактора. Такі
схеми реалізовані в високотонажних промислових процесах, де окисником є кисень.
Найближчим аналогом такого процесу є окиснення АА до ОК в присутності ацетату
марганцю.
Як свідчать літературні дані [7], максимальний вихід ОА, більш цінного
продукту, ніж ОК, при окисненні аліфатичних альдегідів на Cu-Co каталізаторі
досягається при низьких концентраціях О2, що обумовлюється кінетикою елементарних
реакцій. Контакт струмин кисню безпосередньо з рідкою фазою може створити
локальні зони в реакторі з підвищеною концентрацією О2 в них, і, отже, негативно
вплинути на співвідношення цільових продуктів. Однак, враховуючи велику
турбулентність реакційної системи, можна прогнозувати, що це помітно не вплине на
підвищення концентрації кисню в рідкій фазі, оскільки парціальний тиск О2
залишиться без змін.
Для підтвердження цієї гіпотези ми провели ряд дослідів в лабораторних
умовах і на модельних установках. Моделювались умови промислового реактора: по
лінійній швидкості газів рециклу, їх компонентному складові, схемі подачі, висоті
реакційної суміші, температурі, вмісту каталізатора.
Проводили два варіанти строго співставних дослідів: перший – традиційний, з
використанням наперед перемішаної газової суміші N2+O2, вміст O2-7 об. %; другий –
для окиснення використовували кисень, який безпосередньо барботували в оксидат.
Різниця в складі реакційного газу була в межах помилки експерименту.
Таким чином, в аспекті розглядуваної проблеми, тобто забезпечення
вибухобезпеки процесу, а також селективності утворення ОА подача кисню замість
повітря, не вплине негативно на процес.
Проведені техніко-економічні розрахунки показали, що при заміні повітря на
кисень досягається значний економічний ефект за рахунок економії енергоресурсів:
водяної пари – на 33%, холоду – на 67%, електроенергії – на 29%, води – на 22%.
Очікуваний ефект в розрахунку на річний випуск продукції складає 30 млн. грн. Крім
того, і це основна перевага запропонованого варіанту процесу, досягається суттєве (на
 3 порядки) зменшення викидів в атмосферу органічних продуктів. Реалізація
запропонованого варіанту окиснення АА киснем (замість повітря) забезпечить
сучасний рівень його екологічної безпеки.
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Львівський полігон твердих побутових відходів є джерелом екологічної
небезпеки. Його озера інфільтратів містять амонійні та нітратні сполуки, іони важких
металів, фенол, хлориди та фосфати у концентраціях, які значно перевищують
гранично допустимі. Одним із етапів рекультивації сміттєзвалища є очищення озер
інфільтратів, які розташовані на території полігону. Мікроорганізми озер інфільтратів
залучені у кругообіг речовин і забезпечують формування основних властивостей цих
водойм, тому можуть бути використані для ефективної біоремедіації забруднених
територій. Мікробоценози озер інфільтратів Львівського полігону твердих побутових
відходів не досліджено.
Проби відбирали з відстійника інфільтрату № 5 з поверхні, глибини 0,5 м та 1 м.
Облік чисельності мікроорганізмів різних еколого-трофічних груп проводили методом
поверхневого посіву суспензій з інфільтратів з відповідних розведень на агаризовані
живильні середовища за методом прямого підрахунку колонієутворювальних одиниць
(КУО). На м‘ясо-пептонному агарі враховували чисельність бактерій, що засвоюють
нітроген органічних сполук; на крохмально-аміачному середовищі – чисельність
мікроорганізмів, що засвоюють мінеральні форми нітрогену; на середовищі Чапека та
сусло-агарі – мікроміцетів; на середовищі Ешбі – олігонітрофільних мікроорганізмів;
на середовищі Менкіної – фосфатмобілізувальних бактерій; на агаризованому
інфільтраті – педотрофів; на голодному агарі – оліготрофів, на середовищі Гільтая –
денітрифікувальних мікроорганізмів.
Найбільшу кількість КУО виявлено у пробі, яку відібрали з поверхні озера
інфільтратів. Домінуючою еколого-трофічною групою в усіх відібраних пробах були
педотрофні мікроорганізми, що ймовірно, обумовлено їх трофічною специфічністю та
стійкістю до токсичних сполук інфільтрату. На глибині 1 м чисельність педотрофних
мікроорганізмів була найвищою і становила 94 % від усіх КУО. Найчисельнішими
еколого-трофічними групами у інфільтраті відстійника № 5 були оліготрофні
мікроорганізми, нітрифікувальні, фосфатмобілізувальні бактерії та мікроорганізми, що
засвоюють неорганічні сполуки нітрогену. Чисельність мікроміцетів та
мікроорганізмів, які засвоюють нітроген органічних сполук була нижчою.
Денітрифікульні бактерії виявлено у пробі, яку відібрали з поверхні водойми. У пробах,
відібраних з глибин 0,5 та 1 м денітрифікувальних бактерій не виявлено. Кількість КУО
всіх досліджених еколого-трофічних груп, окрім педотрофних мікроорганізмів,
знижувалася зі зростанням глибини відбору проби, що ймовірно обумовлено режимом
аерації.
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Переважання певних еколого-трофічних груп у біотопі є відображенням фізикохімічних процесів у ньому. Домінування педотрофних мікроорганізмів в усіх
досліджених пробах інфільтрату, ймовірно, свідчить про значне техногенне
навантаження водойми, в результаті якого сформувалася унікальна фізіологічна група
мікроорганізмів, яка здатна деградувати токсичні органічні речовини, у тому числі
фенол, і одночасно є стійкою до їх впливу та впливу іонів важких металів, сполук
нітрогену, хлоридів.
Таблиця 1
Еколого-трофічні групи мікроорганізмів інфільтрату Грибовицького
сміттєзвалища

Загальна чисельність КУО/мл
інфільтрату

Педотрофні мікроорганізми

Фосфатмобілізувальні
мікроорганізми

Денітрифікувальні бактерії

Нітрифікувальні бактерії

Мікроміцети

Олігонітрофільні мікроорганізми

Мікроорганізми, які засвоюють
неорганічні сполуки нітрогену

Оліготрофні мікрорганізми

Мікроорганізми, які засвоюють
нітроген органічних сполук

Проба

Чисельність мікроорганізмів (КУО/мл інфільтрату)

0м
7·105 4·106 1·106 2·106 7·104 2·106
+ 2·106 7·106 4·107
0,5 м
2·104 4·104 1·104 2·104 1·105 1·106
1·104 1·106 8·106
1м
2·103 2·102 1·105 9·104 1·104 1·105
7·103 9·106 2·107
Інфільтрат з 2·104 1·102 1·104 1·105 6·102 6·104
4·104 2·104 1·107
аеротенку
Мул
4·104 3·104 2·105 1·105 2·105 6·104
+ 6·105 4·106 1·107
Примітка: "+" – є ріст денітрифікувальних бактерій; "-" – росту
денітрифікувальних бактерій не було. Похибка між двома альтернативними
сукупностями не перевищувала 15 %.
Інфільтрат відстійника № 5 аеробно очищували в експериментальній установці
(аеротенку), принцип якої було раніше описано (Мороз, 2017). Після етапу очищення
інфільтрату в аеротенку у мулі, який покривав його дно і стінки, чисельність
мікроорганізмів, які засвоюють нітроген органічних сполук, мікроорганізмів, які
засвоюють неорганічні сполуки нітрогену, оліготрофних, нітрифікувальних та
педотрофних мікроорганізмів була вищою, порівняно з інфільтратом з аеротенку.
Припускаємо, що в у процесі аеробного очищення інфільтрату мікроорганізми
формують біоплівку, тому чисельність цих еколого-трофічних груп у мулі є вищою,
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ніж у інфільтраті. Денітрифікувальні бактерії виявлено у мулі аеротенку, а в
інфільтраті, який піддавався очищенню їх не виявлено, що також може свідчити про
формування біоплівки бактеріями, які входять до складу мулу.
Мікроорганізми, виділені із інфільтрату Грибовицького сміттєзвалища, є
перспективними для створення біотехнологій для очищення забруднених вод, оскільки
є стійкими до впливу поширених полютантів, зокрема іонів важких металів. Серед
мікроорганізмів з інфільтрату виявлено штами, резистентні до впливу іонів феруму,
хрому та кадмію у концентраціях, які перевищують гранично допустимі концентрації у
3,5; 16 та 32 рази відповідно. Серед мікроорганізмів, які засвоюють органічні сполуки
нітрогену, виявлено 5 полірезистентних до іонів важких металів штамів. Серед
мікроорганізмів, які засвоюють неорганічні сполуки нітрогену таких штамів виявлено
13. Колонії досліджених полірезистентних штамів змінювали свою морфологію і колір,
залежно від металу у середовищі вирощування, що, ймовірно є однією із адаптивних
реакцій цих бактерій. Стійкі до дії іонів важких металів штами виявлені також серед
оліготрофів і олігонітрофілів.
Дослідження властивостей штамів мікроорганізмів, виділених із техногенно
забруднених територій, є важливим для розуміння регуляції метаболізму бактерій за
стресових умов, у тому числі за впливу іонів важких металів, механізмів формування
резистентності мікроорганізму до впливу стресового чинника і для створення
ефективних технологій біоремедіації стічних вод.
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ДЕКОМПОЗИЦІЯ ДИФУЗІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська
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Одним з можливих інструментів забезпечення сталого розвитку економіки країни
можна вважати явище дифузії інновацій загалом і дифузію результатів інноваційної
діяльності підприємств зокрема. Виходячи з обмеженості ресурсів в межах окремої
економіки швидкість поширення інновацій значною мірою визначає характер сталого
розвитку, його статико-динамічні характеристики. Завдяки управлінню процесом
дифузії інновацій можна пришвидшувати сталий розвиток чи уповільнювати його.
Інновації тісно «пов‘язані» з інформацію, що має здатність до поширення у просторі.
Створення і поширення на ринку інновацій може супроводжуватись декомпозицією та
агрегацією, які є протилежними за змістом, а також квантуванням. Декомпозиція
передбачає розкладення будь-чого цілого на складові частини (встановлення цілей і
термінів їх реалізації; визначення завдань, які необхідно реалізувати в певних
проміжках часу для досягнення встановлених цілей; делегування повноважень
керівникам системі управління явищем дифузії; моделювання можливих варіантів
розвитку подій і систем моніторингу кон‘юнктури ринку тощо), а агрегація –
об‘єднання різнорідних частин в одне ціле, у систему (створення спільних органів
управління; встановлення відносин субординації; узгодження цілей і функцій у системі
управління дифузією результатів інноваційної діяльності підприємства; налагодження
комунікацій; делегування повноважень).
У відповідності до теорії розв‘язання винахідницьких задач квантування є
неперервною дією, тобто явищем безперервного креативного пошуку, метою якого є
акумулювання якомога більшої кількості креативних ідей задля створення інновацій.

Кр

Ку1

Ку2

…..

Куn

Iр

Iу1

Iу2

Iуn

Рис. Модель квантування
Примітка: сформовано автором; Kр – первинна креативна ідея; Ір – первинна інновація; Ку1- Куn
креативні ідеї, що спрямовані на удосконалення інновації; Іу1- Іуn – удосконалені інновації.
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Узагальнення огляду літературних джерел і власні дослідження дозволяють
стверджувати, що в сьогоднішніх умовах інновації створюються багатонаціональними
компаніями, венчурними фірмами у складі інноваційних структур (технополісів,
технопарків, інноваційних кластерів тощо), а також окремими промисловими
підприємствами та їх об‘єднаннями. Для багатонаціональних компаній характерним є
як процес декомпозиції, так і композиції (агрегування), оскільки під час виникнення
необхідності розроблення інновації керівництво компанії організовує роботу з
креативних пошуків і створення інновацій шляхом розподілу пошукових завдань за
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рівнями ієрархії своєї структури. Далі відбувається процес їх агрегування в локальні
центри обробки даних, які в межах своєї функціональності опрацьовують їх.
Агрегування має місце і у випадку створення інновації на рівні окремого промислового
підприємства. У свою чергу, венчурні фірми, як правило, складаються з кількох
працівників, що робить неприйнятним застосування декомпозиції і агрегування для
розроблення інновацій. Венчурним фірмам характерне квантування, виявом якого є
висунення великої кількості креативних ідей і створення прототипів інновацій.
Порівнюючи методи, якими можна супроводжувати дифузію результатів інноваційної
діяльності підприємств, вартує зважити переваги і недоліки кожного з них. Так для
методу декомпозиції перевагами є його здатність розподілити складні завдання на
дрібніші, більш прості, можливість диференціювати відповідальність за виконання
встановлених цілей у просторі і часі, досягнення високого рівня якості виконання видів
робіт і надання послуг за рахунок поглиблення спеціалізації підрозділів організації. До
недоліків можна віднести високий ризик витоку конфіденційної інформації,
громіздкість організаційної структури управління підприємством, необхідність
збільшення витрат на адаптування об‘єктів дифузії до потреб місцевих ринків. Щодо
методу агрегування, то до переваг цього методу можна віднести оптимізування умовнопостійних витрат за рахунок об‘єднання структурних підрозділів, можливість
поєднувати інженерно-технологічний та управлінський досвід у розв‘язанні виробничогосподарських проблем, уможливлення створення організації із охопленням усіх
технологічних процесів повного циклу виробництва конкретного товару. А недоліками
тут є об‘єднання незалежних підприємств в одну структуру, що має загрози
неврахування частини індивідуальних та корпоративних інтересів працівників цих
підприємств, що може привести до певних втрат інтелектуального потенціалу цих
підприємств; високі витрати на розроблення і впровадження корпоративної
інформаційної системи управління; орієнтація на удосконалення внутрішніх бізнеспроцесів, а не на зміну ринкових умов. Метод квантування дозволяє швидко
акумулювати креативні ідеї, доводити їх до рівня зразка інноваційної продукції; дає
можливість оперативно розв‘язувати інженерно-технологічні проблеми; уможливлює
швидке адаптування інновації до потреб місцевих ринків. Проте більше орієнтоване на
процес створення інновацій, а не на їх поширення на ринку; квантування характерне
для малих венчурних підприємств, тому вони не володіють можливостями здійснення
дифузії результатів інноваційної діяльності. Венчурні підприємства, зазвичай
створюють лише прототипи інновацій, тому результатом їх діяльності можуть бути
креативні ідеї, доведені до рівня ноу-хау, а також права власності на інновації.
З наведеної порівняльної характеристики бачимо, що попри певні недоліки для
підприємств-суб‘єктів сталого розвитку найбільш прийнятним для дифузії результатів
інноваційної діяльності є метод декомпозиції.
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У структурі сучасних економічних відносин сектор малого та середнього
підприємництва (МСП) виступає провідним елементом і потужною основою для
розвитку всієї господарської системи України як запорука соціальної стабільності,
економічної конкуренції і розвитку політичної демократії. При цьому, незважаючи на
властиві цій групі господарюючих суб‘єктів гнучкість і адаптивність, в умовах
кризових сучасних тенденцій цей вітчизняний бізнес залишається над ризикованим
видом діяльності, найбільш вразливим і вимагає системної та безперервної
конструктивної взаємодії з владними структурами, публічними органами влади,
громадськістю та міжнародними партнерами зі створення максимально сприятливих
умов його розвитку зокрема у сфері екологізації підприємницької діяльності. Про це
свідчить Індекс економічної політики у сфері малого і середнього підприємництва,
який характеризує його екологічну складову як найслабший аспект державної
політики у сфері розвитку підприємництва в Україні, оскільки практично усі ініціативи
природоохоронного спрямування впроваджується підприємцями при
фінансовій
підтримці міжнародних організацій [5].
З‘ясовано, що на сьогоднішній день суб‘єкти МСП стикаються з ризиками на
тлі ризиків реформ в Україні, що вимагає подальшого дослідження класифікації та
структуризації еколого-економічних ризиків у системі підприємницьких ризиків з
метою виявлення особливостей підходів до управління еколого-економічними
ризиками та пошуку управлінських рішень при виникненні ризикових ситуацій у сфері
впровадження природоохоронних заходів. Відомо, що Господарський кодекс України
за критеріями кількості працюючих та доходів від провадження будь-якої діяльності за
рік встановлює поділ суб‘єктів МСП на суб‘єкти мікропідприємництва, малого,
середнього і великого підприємництва, що частково відповідає регламенту ЄС
"70/2001, однак в Україні не передбачений такий критерій СМП як наявність
фінансового звіту про майно та капітал, яка містить інформацію про екологічні
показники діяльності суб‘єктів МСП [10].
У цілому, актуальність дослідження управління еколого-економічними
ризиками у секторі МСП зумовлена і тим, що цей сектор забезпечує 79,1% робочих
місць і створює 59% доданої вартості в Україні, і, таким чином, істотно впливає на
безпечність підприємницької діяльності, підвищує в такий спосіб конкурентні переваги
підприємців, а отже істотно знижує соціальне напруження на ринку праці і загалом у
суспільстві.
Пропонується розглянути особливості методичних підходів до управління
еколого-економічними ризиками МСП, що дозволить досягнути їм єкоефективного
розвитку та зміцнити свою фінансову стійкість на внутрішньому і зовнішньому ринку
товарів та послуг.
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З‘ясовано, що на сьогоднішній день зроблено певні кроки у напрямку
вдосконалення законодавчого забезпечення екологічної політики у секторі МСП
України і зниження підприємницьких ризиків. Так вибір адміністративних методів
сприяння екологізації МСП задекларовано як напрям Стратегії розвитку малого і
середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року (Стратегія МСП) для
підвищення його конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу МСП [5].
Згідно Стратегії МСП передбачається посилити інформаційне забезпечення та
впровадження інструментів підтримки МСП для сприяння дотриманню екологічного
законодавства, впровадженню моделей сталого споживання та виробництва, "зелених
практик" ведення бізнесу, включаючи впровадження систем екологічного
менеджменту, екологічної сертифікації та екологічного маркування згідно з вимогами
міжнародних стандартів серії ISO.
Одним з напрямків ефективної участі у процесі екологізації підприємництва
згідно Стратегії розвитку МСП вказано володіння підприємцями теоретичних та
практичних знань у галузі еколого-економічного ризик-менеджменту для використання
підприємницького
потенціалу і реалізації політики сталого споживання та
виробництва, запровадження екоефективних та енергоефективних способів
провадження підприємницької діяльності.
Зважаючи на характеристики підприємницької діяльності виникнення екологоекономічного ризику пов‘язане з властивостями «еколого-економічнї системи» МСП,
яке дає можливість здійснити процесний, системний та ситуаційний підходи для
дослідження проблеми взаємодії підприємницької діяльності з навколишнім природним
середовищем (НПС) і виникнення еколого-економічного ризику [2]. Функціонування
еколого-економічної системи базується на принципах обміну речовин, енергії та
інформації між її структурними одиницями, що відбувається у процесі суспільного
виготовлення товарів та надання послуг, а ефективність функціонування екологоекономічної системи визначається якісними і кількісними показниками використання
ресурсів і станом навколишнього середовища.
Надалі поняття еколого-економічного ризику (ЕЕР) СМП пропонується
трактувати як ризик економічних втрат і збитків, які виникають у об‘єктів МСП в
наслідок погіршення навколишнього середовища, які виділяють у самостійну систему, і
інтегровані в систему підприємницьких ризиків.
Оскільки вітчизняні суб‘єкти підприємництва керуються принципом
отримання надприбутків відтоді науково обґрунтовані підходи ризик-менеджменту
ігноруються, тому доцільно виявити закономірності формування етапів еколого економічного ризику МСП.
На початковій стадії суб‘єктом ризику виступає МСП, а об‘єктом –
навколишнє середовище. На далі природне середовище стає вже суб‘єктом ризику, а
його об‘єктом – треті особи або МСП, у яких виник збиток, як ризик громадськоправової відповідальності. При цьому, ризик, який проявився у вигляді негативного
впливу або шкоди НПС, стає ризикоутворюючим фактором для ризику, прояв якого
безпосередньо веде до економічних втрат.
Наявність еколого-економічного ризику в наслідок переходу екологічного
ризику в економічний ризик при взаємодії МСП з навколишнім природним
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середовищем, дозволив авторам виділити стадії формування еколого-економічного
ризику: 1-ша стадія – виявлення ризикоутворюючих факторів; 2-га стадія – ризик; 3-тя
результат – оцінка ризику за обсягами збитку чи шкоди.
Вищенаведене дозволяє запропонувати зміст підходів до управління екологоекономічними ризиками МСП (табл.1) [3].
Таблиця 1
Підходи до управління еколого-економічними ризиками МСП
Назви підходів
Визначення
Інтерпретація особливостей

№
з/п
1
Процесний

2

Системний

3

Ситуаційний

Складно
влаштовані Набір
функцій
планування,
послідовні циклічні дії організації, мотивування, аналізу,
контролю
(екологічний
менеджмент)
Спосіб
мислення Еколого-економічна система – це
відносно
еколого- відкрита система, яка складається з
економічної
системи таких
елементів
як
вхід,
МСП і управління нею перетворення і вихід
Використовує
Ситуаційна проблема, зумовлена
можливості
прямого ризикоутворюючими факторами,
застосування науки до які
аналізуються,
обираються
ситуацій
екологоальтернативні варіанти і методи та
економічного змісту
наукові підходи до вирішення
проблем

Процесний підхід до управління ЕЕР МСП полягає у впровадженні системи
екологічного менеджменту на об‘єкті [1]. Системний підхід до управління ЕЕР МСП
означає забезпечення єдності таких елементів, як постановка цілей, вибір інструментів
їх реалізації і обліку особливостей різноманітних системних рівнів екологоекономічного ризику. Для МСП програмою дій постановки мети управління ризиком і
запобігання збитків визначено прийнятну екологічну політику. Ситуаційний або
(сценарний) підхід до управління ЕЕР МСП полягає в його ідентифікації, який містить
такі етапи як визначення стадії формування ризику, визначення суб‘єктно-об‘єктних
відносин та виявлення можливих зацікавлених сторін.
Ще одним із напрямів зниження еколого-економічних ризиків в Україні
належить вважати використання можливостей європейської програми підтримки
малого та середнього бізнесу (COSME), приєднання до якої відкриває Україні доступ
до бюджету програми у розмірі близько 900 млн. євро, а фінансові ресурси
передбачено надаватися у вигляді грантів на фінансування проектів, які підтримують
експортну та інноваційну діяльність МСП, що сприятиме конкурентній перевазі
підприємців як постачальників товарів і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринку
[7].
Поліпшення екологічних показників підприємницької діяльності СМП
планується здійснювати шляхом запровадження європейських норм і вимог щодо
граничних рівнів викидів у повітря і скидів у воду чи ґрунт, закачування під землю,
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перенесення різних видів забруднювачів відповідно до Протоколу про реєстри викидів
та перенесення забруднювачів та забезпечення екологічних прав громад і кожного
громадянина на території розміщення МСП відповідно до Орхуської конвенції [4, 6].
Метою Протоколу зазначено розширення доступу громадськості до інформації
шляхом створення послідовних, інтегрованих, загальнонаціональних реєстрів викидів і
перенесення забруднювачів (РВПЗ) згідно з його положеннями, які могли б сприяти
участі громадськості у процесі ухвалення рішень з питань, що стосуються
навколишнього середовища, а також сприяти запобіганню забрудненню навколишнього
середовища МСП та його скороченню.
Вищенаведене дозволяє запропонувати комплексне застосування процесного,
системного та ситуаційного підходів для дослідження проблеми виникнення і
ідентифікації еколого-економічного ризику та управління ним у поєднанні з сучасними
державними інструментами екологічної політики у секторі МСП України.
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СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська
політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: farat_o@ukr.net

Сьогодні в Україні наявна низка системних проблем, які гальмують розвиток
малого та середнього підприємництва, що в подальшому відображається на їх здатності
у стратегічній перспективі об‘єднуватися у інші організаційно-правові форми, зокрема
кластери. Значна частина підприємств малого та середнього бізнесу працює у сфері
послуг, зокрема торгівля складає 64,7 % їх загальної кількості, сфера промисловості 13 %, сільське господарство - 13,1%, будівництво - 9,2 % [1,4]. Наявність диспропорцій
у структурі малого та середнього бізнесу, а також неефективність сформованих
механізмів взаємодії між великим та малим бізнесом та наявні диспропорції в
територіальному розміщенні господарюючих суб‘єктів не сприяє створенню нової
доданої вартості.
Дані табл. 1. засвідчують, що основна концентрація господарюючих суб‘єктів
на 1000 чоловік переважає у місті Києві, Одеській області (наявність найбільшої в
Україні митниці), Львівській області (зручне геоекономічне розташування).
Таблиця 1
Характеристика кількості юридичних осіб та населення
за регіонами України у 2016 р.
Область
Кількість населення
Кількість
Відношення
у регіонах
юридичних осіб у
кількості
регіонах
юридичних осіб
до 1 тис. жителів
тис. осіб
%
од.
%
Вінницька

1590,4

3,73

28665

2,42

18,02

Волинська

1041,0

2,44

19547

1,65

18,78

Дніпропетровська

3230,4

7,56

97722

8,25

30,25

Донецька

4244,0

9,97

85281

7,2

20,09

Житомирська

1240,5

2,91

28449

2,4

22,93

Закарпатська

1258,8

2,96

20976

1,77

16,66

Запорізька

1739,5

4,08

44983

3,8

25,86

1379,9

3,24

25679

2,17

18,61

1734,5

4,07

6109

5,15

35,22

Кіровоградська

965,8

2,27

21666

1,83

22,43

Луганська

2195,3

5,16

40005

3,38

18,22

Львівська

2534,0

5,95

61506

5,19

24,27

ІваноФранківська
Київська
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Продовження таблиці 1
Миколаївська

1150,1

2,7

42736

3,61

37,16

Одеська

2386,5

5,6

72419

6,11

30,35

Полтавська

1426,8

3,35

31227

2,64

21,89

Рівненська

1162,7

2,73

20538

1,73

17,66

Сумська

1104,5

2,59

2179

1,84

19,73

Тернопільська

1059,2

2,49

2007

1,69

18,95

Харківська

2701,2

6,34

70651

5,96

26,16

Херсонська

1055,6

2,48

26145

2,21

24,77

Хмельницька

1285,3

3,02

27807

2,35

21,63

Черкаська

1231,2

2,89

26232

2,21

21,31

Чернівецька

908,1

2,13

15143

1,28

16,68

Чернігівська

1033,4

2,43

20556

1,73

19,89

Місто Київ

2925,8

6,87

254188

21,5

86,88

42584,5

100

1185071

100

27,83

Всього:

Сьогодні за підтримки різноманітних світових іноземних організацій в Україні
реалізується низка програм підтримки розвитку бізнесу в Україні. Наприклад, в ЄС
важливу роль відіграє Європейське виконавче агентство з підтримки малого та
середнього підприємництва, діяльність якого спрямована на підтримку розвитку малого
та середнього підприємництва. В Україні роботу порталу даного агентства було
розпочато у листопаді 2017 р. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України
шляхом запуску спільної з ЄС програми розвитку конкурентоспроможності
підприємств малого і середнього бізнесу COSME (Competiveness of Small and Medium
Enterprises – європейська програма підтримки малого та середнього бізнесу). COSME є
набором тематичних програм та проектів на період часу з 2014 по 2020 рр. із сукупним
бюджетом фінансування 2,3 млрд. євро. Доступна для України на 2017-й рік Робоча
програма містить у собі 22 підпрограми, що є класифікованими за трьома секціями, а
саме:
формування
культури
ведення
бізнесу;
поліпшення
умов
для
конкурентоспроможності; полегшення виходу на зовнішні ринки. Кожен розділ даної
Робочої програми характеризується наявністю детального опису відповідних
підпрограм, з наведенням характеристики пов‘язаних з ними завдань та цілей, які
фінансуватимуться коштом COSME. Серед цих програм: Еразмуз (підтримує проекти,
партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту);
Європейська мережа підприємств EEN; інтернаціоналізація кластерів; розвиток
туризму, полегшення доступу до державних закупівель та багато інших [2].
Незважаючи на підтримку різноманітних світових іноземних організацій щодо
реалізації програм підтримки малого та середнього бізнесу, активність зі сторони
українського бізнесу та окремих громадян є доволі низькою. Це зумовлено низьким
ступенем державного стимулювання розвитку підприємницьких ініціатив. Так, на
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2017-2018 рр.на підтримку та мікрокредитування малого бізнесу в рамках стратегії
розвитку Львівської області до 2020 р. закладено лише 4 млн.грн. [3]. З урахуванням
потенціалу Львівської області (розвиток сільського агротуризму, інформаційних
технологій, альтернативної енергетики, туризму) дана сума є надто малою і не зможе в
повній мірі забезпечити потреби по реалізації пріоритетних проектів. Тому питання
державного стимулювання розвитку підприємницьких структур є одним із ключових
елементів стимулювання інноваційного розвитку економіки.
З метою визначення потенційних можливостей розвитку підприємств малого та
середнього бізнесу та їх трансформації у класти, визначимо наступну систему
кількісних показників, порівняння яких у динаміці дозволить провести аналітичне
оцінювання рівня якісного розвитку та функціонування бізнес-структур в Україні:
1. Показники рівня економічного розвитку: частка продукції підприємств у
регіональному ВВП; величина інвестицій (внутрішніх і зовнішніх) залучених у
розвиток за певний період; темп приросту ринкової вартості за певний період; обсяг
експортованої продукції за певний період; темп приросту частки інноваційної продукції
у загальному обсязі виробництва за певний період.
2. Показники рівня соціального розвитку: середня вартіть реалізації одного
соціального проекту конкретною бізнес-структурою за певний період; загальна
кількість реалізованих соціальних проектів конкретною за певний період; частка
соціальних інвестицій у загальній структурі інвестицій за певний період.
3. Показники ефективності здійснюваної природоохоронної діяльності: середня
вартіть реалізації одного природоохоронного проекту, пов‘язаного з господарською
діяльністю конкретної бізнес-структури за певний період виробництво продукції з
власної вторинної сировини, використання альтернативних джерел енергії тощо);
загальна кількість реалізованих природоохоронних проектів за певний період.
Проведене аналітичне оцінювання рівня якісного розвитку та функціонування
бізнес-структур в Україні за допомогою вищеперерахованих показників, а також
проведення системи заходів з врахування досліду економічно розвинутих країн
дозволять сформувати сприятливе економічне середовище для розвитку кластерів.
Список використаної літератури
1. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
2. Офіційний сайт міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=ukUA&id=8dc8c0b0-4e27-409c-b90e-f076ab2a27d8&title=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv
3. Сайт регіональної цільової програми в контексті становлення політики регіонального
розвитку на прикладі Львівської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://dialog.lviv.ua/wp-content/uploads/2017/07/Regionalni-tsilovi-programi1.pdf
4. Офіційний сайт торгово-промислової палати України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://invest.ucci.org.ua/ua/business/programs

230

Т. Данько, А. Пересунько (Львів, УКРАЇНА)
ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська
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Для підвищення економічної безпеки торговельних підприємств особливо
актуальним є розроблення ефективної інвестиційної політики. Саме, сьогодні,
ефективна інвестиційна політика передбачає курс стратегічного розвитку інвестиційної
діяльності торговельних підприємств, а також забезпечує високі темпи економічного
розвитку, фінансової стійкості та платоспроможності, максимізацію доходів від
інвестиційної діяльності та мінімізацію інвестиційних ризиків.
При провадженні інвестиційної діяльності торговельні підприємства в першу
чергу повинні подбати про інвестиційні ресурси, які є всіма формами капіталу, що
залучаються для задоволення інвестиційних потреб. Таке формулювання інвестиційних
ресурсів, підкреслює різноманітність видів і форм, в яких виступає капітал, що
використовується для провадження інвестиційної діяльності торговельних підприємств,
а також можливостей щодо його залучення, саме чим, і зумовлюється наявність
класифікацій інвестиційних ресурсів. Формування інвестиційних ресурсів є важливою
складовою інвестиційної та загальної стратегії торговельного підприємства, а також
вихідною умовою здійснення інвестиційного процесу на всіх його стадіях. Так,
інвестиційна діяльність може здійснюватись за рахунок власних ресурсів інвестора
(прибутку, амортизаційних відрахувань, грошових заощаджень громадян та юридичних
осіб), позичених коштів інвесторів (облігаційних позик, банківських та бюджетних
кредитів), залучених коштів інвестора (коштів, отриманих від продажу акцій, пайових
та інших внесків громадян та юридичних осіб), а також бюджетних інвестиційних
асигнувань [1].
Важливо зазначити, що неабиякий вплив на інвестиційну діяльність торгового
підприємства здійснюють різноманітні фактори, які можна згрупувати в дві групи:
фактори прямого впливу та фактори непрямого впливу торговельного підприємства на
інвестиційну діяльність. До першої групи належать фактори, на які торговельне
підприємство може впливати і змінювати їх показники, характеристики тощо, а до
другої належать фактори, які не піддаються впливу торговельного підприємства,
оскільки на них можна впливати тільки на державному рівні. Отож, до факторів
непрямого впливу належать: політична стабільність; правове й законодавче
забезпечення інвестицій; діюча система оподатковування; розмір процентних ставок за
кредитами банків; рівень та темпи інфляції; рівень доходів населення; норма прибутку
на вкладений капітал. А, щодо факторів прямого впливу, то до них належить: кадровий
потенціал; наявність плану стратегії розвитку; конкурентоспроможність; тривалість
інвестиційної програми; стан майна і фінансових ресурсів; розмір витрат; структура
капіталу; необхідний розмір і можливі джерела інвестиційних ресурсів; оцінка
економічного й соціального ефекту від капітальних вкладень.
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Під час формування інвестиційної політики торговельним підприємствам
необхідно дотримуватись наступних правил, а також ураховувати специфічні
особливості їхньої діяльності:
- розробляти інвестиційну політику відповідно до законодавчих і нормативних актів
України, які регулюють інвестиційну діяльність;
- враховувати взаємодію інвестиційних проектів та їх вплив на всі складові системи;
- забезпечувати альтернативність вибору піл час прийняття управлінських рішень;
- відбирати ті проекти, які за інших рівних умов забезпечують ефективність
інвестицій;
- коригувати у процесі реалізації інвестиційної політики очікування результатів
діяльності підприємства;
- мінімізувати інвестиційні ризики;
- вибирати надійні джерела і методи фінансування інвестицій з принципом
мінімізації середньозваженої вартості капіталу;
- забезпечувати ліквідність інвестицій;
- передбачити можливі зміни інвестиційної політики залежно від зміни зовнішнього
середовища, а отже, в разі зниження рентабельності своєчасно прийняти рішення про
вихід з неефективного проекту і реінвестування вивільненого капіталу [4, с. 28].
Таким чином, ефективна інвестиційна політика торговельного підприємства
повинна бути збалансованою за всіма напрямами інвестиційної діяльності та
адекватною до мінливих умов господарювання. Торговельне підприємство, проводячи
інвестиційну політику, повинне виходити зі своєї стратегії розвитку, шляхів
розширення інвестиційного капіталу й форми його вкладення, що приводить до
нарощування необоротних активів.
Інтегруючись у світовий економічний простір, важливим завданням
торговельних підприємств є досягнення надійної системи економічної безпеки шляхом
розроблення та ведення правильної інвестиційної політики. У свою чергу, належний
рівень економічної безпеки торговельних підприємств в державі сприяє її
економічному зростанню, підвищенню конкурентоспроможності підприємств торгівлі,
поліпшенню експортного потенціалу та зростанню інвестиційної привабливості.
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Стала індустріалізація України та впровадження інноваційних технологій у
виробництво, є необхідною передумовою стабільного зростання національної
економіки та оптимізації її структури [1]. Пріоритетним напрямом успішного
розвитку кожної країни світу є забезпечення економічного розвитку, безпеки та
стабільності. Отже сталий розвиток є механізмом стабілізації та збереження «status
quo», якого прагне кожна держава. Прогресивна світова спільнота, провідні країни
світу - Японія, Канада, США та країни Західної Європи підтримали і впроваджують
Концепцію сталого розвитку, проте решта країн, до яких нажаль належить й Україна,
ще наближаються до цього шляху. Тому актуальним є застосування механізму
реалізації стратегії сталого розвитку у країні з малим доходом на душу населення,
екологічними проблемами, напруженою демографічною ситуацією та з потужним
природним капіталом. Сталий розвиток – це економічна модель, яка передбачає
збереження екологічного середовища та раціональне використання природних
ресурсів у поєднанні із соціальним та економічним благополуччям в інтересах
нинішнього і майбутнього покоління, що зумовило інвестування 2% світового ВВП на
рекреаційні процеси у 10 найважливіших секторів економіки для зменшення викидів
вуглецю та максимально ефективного використання ресурсів [2].
Основні положення Концепції сталого розвитку – однієї з найбільш
розповсюджених концепцій взаємодії людини і природи висвітлені у базових
документах і програмах розвитку ООН. Концепція сталого розвитку з‘явилася як
виклик на вирішення глобальних екологічних проблем ще у 70-х роках XX століття.
Механізм взаємозв‘язку між соціальним та економічним розвитком та погіршенням
екологічного стану розглядався на Першій конференції ООН (Стокгольм, 1972). За
ініціативою Генеральної Асамблеї ООН у 1983 році була створена Міжнародна
комісія з навколишнього середовища і розвитку, результатом роботи якої у 1987 році
була висунута концепція сталого розвитку. Основні положення концепції були
закріплені у Декларації з навколишнього середовища і розвитку «Майбутнє, якого ми
прагнемо», у Рамковому документі ООН «Порядок денний на ХХІ століття» (Ріо-деЖенейро, 1992), підсумковому документі Саміту зі сталого розвитку «Цілі сталого
розвитку» (Нью-Йорк, 2015) тощо.
В контексті реалізації основних положень міжнародних документів ООН
Україна взяла на себе зобов‘язання з розробки концепції стратегії сталого розвитку,
інституалізації та координації зусиль з громадськістю та підприємництвом.
Указом Президента від 12.01.2015 р. № 5/2015 була схвалена Стратегія
сталого розвитку «Україна – 2020», основною метою якої є впровадження в Україні
європейських стандартів життя та вихід нашої держави на провідні позиції у світі» і
яка має 4 вектори та 62 реформи. Основним напрямом Стратегії сталого розвитку
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«Україна – 2020» є вектор розвитку, вектор безпеки, вектор гордості та вектор
відповідальності. Вектор розвитку, поряд з іншими, передбачає такі економічні
стратегії: Дерегуляція та розвиток підприємництва; Програма розвитку малого та
середнього бізнесу; Податкова реформа; Реформа захисту економічної конкуренції;
Реформа у сфері захисту прав споживачів [3].
Однією з основних реформ є: «Дерегуляція та розвиток підприємництва»,
якою передбачено: створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвиток
малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощена система
міжнародної торгівлі, скорочення документації при ліцензуванні, відкритті бізнесу та
регуляторних актів, забезпечення надання послуг для підприємств у електронному
вигляді, спрощення доступу українських товарів на ринку ЄС, введення технічного
регулювання із європейськими вимогами, реформування державного контролю за
безпечністю та якістю харчових продуктів, захист права приватної власності, захист
економічної конкуренції [3]. Ця реформа є реалізованою частково: розвиток малого та
середнього бізнесу гальмується через розвиток на ринку олігополії; державна
підтримка спрямовується на розвиток великих підприємств, а не навпаки; має місце
несправедливе спрощення доступу українських товарів на ринок ЄС через специфічні
законопроекти, які укладаються під певні підприємства. Дії антимонопольного
комітету, який повинен розвивати справедливу конкуренцію, оскаржуються у суді, де
здебільшого скасовуються через корумпованість судів. Разом з тим, слід зазначити
успіхи України в галузі розвитку ІТ-технологій: у 2015 році експорт програмного
забезпечення склав більше 2 млрд дол. США. Проте, незважаючи на значну кількість
в Україні висококваліфікованих ІТ-спеціалістів є стійка тенденція до їх відтоку за
кордон через низькі заробітні плати. Рішення проблеми полягає у збереженні ІТспеціалістів та цифровізації української промисловості та розвитку ІТ бізнес-моделей
підприємництва [4].
Слід відзначити розвиток України у напрямі аграрного виробництва за
допомогою державного сприяння малому і середньому підприємництву. Адже
державна допомога спрямовується на великі підприємства, а через несправедливі
законопроекти невеликі аграрні підприємства не можуть експортувати свою
продукцію за кордон, що гальмує їх розвиток через несправедливу конкуренцію на
внутрішньому ринку. Таким прикладом є прийняття Кабінетом Міністрів України
Постанови «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та квот на 2017 рік», яким з 2017 року до переліку продукції, що
ліцензується, віднесено «мед натуральний» без узгодження зі «Всеукраїнським
братством бджолярів України». Цією постановою фактично знищується бджолярство
в Україні, яке збільшує на 20-60% урожайність сільськогосподарської продукції.
Через невисокі ціни на внутрішньому ринку українські бджолярі експортують
«натуральний мед» на ринки ЄС, що сприяє розвитку вітчизняного бджолярства, не
перенасичуючи український ринок продуктом та збільшуючи експорт [5].
Важливим напрямом сталого розвитку є розвиток «зеленої» економіки, яка є
перспективною для усього світу [6], і найкраще представлена у Німеччині та
характеризується
екологічно
чистими
підприємствами,
збалансованим
природокористуванням та високоякісною продукцією. Такі передумови відсутні в
234

Україні, що призводить до ерозії ґрунтів, зменшення відновних та невідновних
ресурсів. За останні 25 років світовий ВВП збільшився у 4 рази, пропорційно
збільшуються потреби у природніх ресурсах (рис. 1).

Світовий ВВП у млрд дол. США
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Рис. 1. Світовий ВВП у млрд дол. США

ООН та її держави-учасниці працюють над розвитком та впровадженням
«зеленої» економіки, та формують документацію на період 2030 року [7]. На Сьомій
Конференції «Довкілля для Європи» (2011 р., м. Астана (Казахстан)) було прийнято
рішення про розвиток «зеленої» економіки, стимулювання екологічних інвестицій та
підвищення максимального використання ресурсного циклу із залученням освітньої
та наукової діяльності для підготовки фахівців у цій галузі [8]. Восьма Конференція
«Довкілля для Європи» (8-10 червня 2016 р., м. Батумі (Грузія)), представила
вирішення питання введення «зеленої» економіки на широкий загал та прийняла
важливий документ щодо впровадження Пан‘європейської стратегічної рамки
екологізації економіки, яка стосується і України. Відповідно до зазначеного
документу, країни цього регіону зобов‘язані впроваджувати політику сталого
розвитку в країні, а також надавати щорічний звіт за 2020, 2025 та 2030 роки. У
підготовленій національній доповіді України «Цілі Сталого Розвитку: Україна»
зазначається, що Україна до 2030 року у багатьох галузях перейде до «зеленої»
економіки та представить результати вже на Конференцію «Ріо +20» [1, 8].
Головними цілями розвитку «зеленої» економіки у Пан‘європейському
регіоні є скорочення екологічних ризиків і дефіциту природних ресурсів; зміцнення
економічного прогресу; підвищення добробуту людини і зміцнення соціальної
справедливості [6].
Досягнення цих завдань забезпечить розвиток країни, розвиток екологічного
циклу у виробництві та виробництво високоякісної продукції.
Ще однією проблемою в Україні є проблема екологічного захисту, адже
більшість підприємств у сфері промисловості, є екологічно шкідливими і виробляють
товари неперспективні для ринку ЄС. Найбільш екологічні проблеми стосуються
Карпат, де масова вирубка лісів призводить до їх забруднення і створення екологічної
катастрофи, та має місце несанкційований експорт деревини на ринки Європи. Ще до
однієї екологічної катастрофи призвели у Рівненській та Волинських областях
шалений незаконний видобуток бурштину, що призвів до руйнування лісів та ерозії

235

ґрунтів. Ці нагальні екологічні проблеми повинні вирішуватися на рівні державного
контролю [7].
Наступним кроком екологізації та модернізації підприємств в Україні є
забезпечення сталого використання хімічних речовин на основі інноваційних
технологій та виробництв, спираючись на вимоги міжнародних стандартів. Частка
підприємств, в яких запроваджено системи управління хімічними речовинами згідно з
міжнародними стандартами, у загальній сукупності підприємств, що використовують
небезпечні хімічні речовини, повинна становити до 2020, 2025 і 2030 року відповідно
50, 100 і 100 %. Ресурсоємність ВВП в Україні, тобто частка вартості природних
ресурсів в одиниці ВВП до 2020 року повинна скласти 90 %, а до 2025 та 2030 року –
відповідно 80 і 60 % порівняно з 2015 роком.
У підприємницькому операційному циклі передбачається розвиток
екологічного виробництва, створення нанотехнологій, новітніх ресурсів на основі
нешкідливого виробництва, забезпечення та зобов‘язання підприємств фільтрування
шкідливих викидів підприємства, та фільтрування
водних ресурсів після
операційного циклу. Отже від якості виробленої продукції залежить і подальший цикл
споживання, що є запорукою здорової нації, оскільки на даний час у світі тільки 1з 7,6
мільярдів людей задоволенні своїм рівнем життя [8].
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Металургія є однією з провідних галузей української промисловості і має
суттєвий вплив на соціальний та економічний розвиток держави. Згідно статистичних
даних металургійна галузь у 2010 р. займала 5 частину промисловості України, однак
впродовж останніх років спостерігається тенденція скорочення металургійного
виробництва, зокрема у 2016 р. його частка зменшилась до 14,7% [1]. Це пояснюється
погіршенням умов інвестиційної діяльності, веденням бойових дій у східній частині
України, де зосереджена левова частка металургійного виробництва, знеціненням
національної валюти, втратою сировинних ресурсів та застарілістю технологічного
парку. Не дивлячись на те Україна залишається у десятці найбільших виробників сталі
у Світі, займаючи протягом останніх років 10 позицію (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка обсягів виробництва сталі [2]
Обсяг виробництва сталі
Роки
Світ
Європа
Україна
тис. тонн
%
тис. тонн
%
тис. тонн
%
2006
1250098
100
207 386
16,6
40 891
3,3
2007
1348108
100
210 260
15,6
42 830
3,2
2008
1343429
100
198 705
14,8
37 279
2,8
2009
1238755
100
139 436
11,3
29 855
2,4
2010
1433433
100
172 911
12,1
33 432
2,3
2011
1538003
100
177 791
11,6
35 332
2,3
2012
1560131
100
168 589
10,8
32 975
2,1
2013
1650354
100
166 356
10,1
32 771
2,0
2014
1669894
100
169 301
10,1
27 170
1,6
2015
1620408
100
166 115
10,3
22 968
1,4
2016
1 628 049
100
162 024
9,95
24 220
1,5
Порівнянний аналіз динаміки обсягів виробництва сталі у Світі, Європі та
Україні показує, що обсяг виробництва сталі в Україні у 2016 році знизився більше ніж
у два рази у порівнянні з 2006 роком. Такий стан негативно впливає на розвиток не
лише металургійної галузі України, а й машинобудівної, будівельної та інших, які
потребують значних обсягів металопродукції. Це зумовлено інтенсивним розвитком
металургійної галузі у Китаї, Японії та Індії, які стали лідерами не лише у виробництві,
а й у споживанні металопродукції.
Не дивлячись не те, що Україна є у десятці виробників сталі, вона також є
одним з лідерів експорту металопродукції. Наприклад, у 2016 році Україна посіла
шосте місце серед світових експортерів металопродукції, при цьому частка експорту
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складає 70-75% від усього обсягу виготовленої сталі [3]. Для більш детального
висвітлення стану обсягу експорту металопродукції необхідно проаналізувати його
структуру, а саме частку напівфабрикатів та готової продукції. У табл. 2 наведено
динаміку та структуру експорту металопродукції України впродовж 2007-2016 рр.
Таблиця 2

Роки

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Усього
тис.
тонн
30308
28648
23970
25201
25955
24142
24720
21492
17721
18230
30308

Динаміка експорту металопродукції України [2]
Обсяг експорту металопродукції
у тому числі:
плоский
напівфабрикати
довгий прокат
прокат
тис.
тис.
тис.
%
%
%
тонн
тонн
тонн
11827
39,1
7458
24,6
9011
29,7
12763
44,6
5819
20,3
8249
28,8
11520
48,0
5000
20,9
6061
25,3
11430
45,4
5909
23,4
6565
26,1
10816
41,8
5922
22,8
7561
29,1
10101
41,8
5937
24,6
6562
27,2
10952
44,3
5832
23,6
6752
27,3
9290
43,2
4956
23,1
6275
29,2
7849
44,3
4326
24,4
4940
27,9
7833
42,9
4589
25,2
5298
29,1
11827
39,1
7458
24,6
9011
29,7

трубна
продукція
тис.
%
тонн
2005
6,6
1808
6,3
1381
5,8
1291
5,1
1648
6,1
1536
6,4
1177
4,8
966
4,5
600
3,4
508
2,8
2005
6,6

Аналіз структури експорту металопродукції України свідчить, про те що
значну частку експорту складають напівфабрикати, яка коливається в межах 39-48 %. З
2014 року спостерігається тенденція до поступового зменшення частки експорту
напівфабрикатів, а натомість збільшення обсягу і відповідно частки експорту плоского
прокату.
Отже, українським металургійним підприємствам необхідно переходити від
експорту сировини та напівфабрикатів до експорту готової металопродукції, яка
реалізується за значно вищими цінами, що сприятиме розвитку металургійної галузі та
наповненню державного бюджету України.
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Чільне місце в регулюванні ринку праці посідає біржа праці. Біржа праці
спеціалізується на посередництві між робітниками та роботодавцями з метою купівліпродажу робочої сили. Не усуваючи безробіття в цілому, біржі праці, крім
працевлаштування безробітних, надають послуги особам, які бажають змінити місце
роботи, вивчають попит та пропозицію робочої сили, збирають і поширюють
інформацію про рівень зайнятості в розрізі професій та територій. До компетенції бірж
праці входить також професійна орієнтація молоді, її спрямування на курси для
придбання професії. Важливе місце займає організація на перенавчання та
працевлаштування інвалідів.
В Україні першу біржу праці, під назвою Бюро праці, було відкрито в Києві, у
жовтні 1915 р. Біржа мала терміново вирішувати завдання, пов‘язані із забезпеченням
підприємств працівниками на зміну тим, що були мобілізовані на фронт, а вже потім –
працевлаштовувати некваліфікованих робітників. На початку 1918 р. всього в Україні
було відкрито 48 бірж праці, але в 1930 р. біржі праці ліквідували. Проте, сам факт
вторинного відродження біржі є достатньою підставою для твердження, про те що
розвиток біржі праці є невідкладним явищем в процесі розв‘язання економічних потреб
суспільства. Біржова торгівля трудовими ресурсами – перевірена століттями
прогресивна форма комерційного посередництва. Цим шляхом йдуть всі цивілізовані
народи.
У даний час функції біржі праці виконують переважно державні біржі праці,
так звані центри зайнятості, підпорядковані Міністерству соціальної політики України.
Завданнями державної служби зайнятості є: надання посередницьких послуг при
працевлаштуванні безробітних осіб, що бажали змінити роботу; вивчення попиту та
пропозиції робочої сили; надання інформації про потрібні професії; профорієнтація
молоді.
У діяльності трудових бірж закладений колосальний потенціал управління
трудовими ресурсами на засадах використання трудових угод. Завдяки гнучкості ринку
і точно визначених стандартів цих угод, відкриваються широкі можливості.
У всіх зарубіжних країнах біржова діяльність є об'єктом державного
регулювання. У ринковій економіці при відсутності прямого директивного втручання в
підприємницьку діяльність саме біржі є інструментом непрямого, але дуже істотного
впливу на бізнес. Незважаючи на те, що на біржі праці контролюють відносно
невелику кількість трудових контрактів, більшість з них носить вирішальний характер
для організацій, які ризикнули звернутися за допомогою до біржі. Сьогодні найбільші
біржі праці пов‘язані між собою інформаційними комунікаціями. Це сприяє
вирівнюванню можливостей у задоволенні замовлень і формуванню єдиного світового
ринку.
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Біржі праці дають можливість обговорити умови прийому на роботу з
кадровими службами відразу декількох фірм, отримати інформацію про вакансії з
банків даних Державної служби зайнятості та Молодіжної біржі праці,
проконсультуватися з фахівцями з багатьох питань. Організатори бірж, одним зі своїх
завдань, вбачають у залученні якомога більшої кількості представників таких груп
населення, які особливо потребують соціального захисту. Біржа праці - це місце, куди
звертаються безробітні, щоб знайти роботу і отримати допомогу по безробіттю, поки ця
робота не знайдена.
Фактично дійовим і універсальним засобом активної політики на ринку праці є
громадські роботи. Хоч і схвалено національну програму громадських робіт, як частини
Державної програми зайнятості населення, проте вона не реалізовується. Водночас
громадські роботи дають змогу найраціональніше використати кошти, що виділяються
на соціальні потреби безробітних. У процесі їх проведення безробітні просто
відпрацьовують свої суми коштів, а їхня праця приносить суспільству значну користь.
Особливо значний ефект вони дають у тих галузях і регіонах, у яких на даний час
невигідні відособлені вкладення підприємців. Інвестором таких коштів на
національному рівні виступає держава.
Згідно із Законом України «Про зайнятість населення» № 5067-VI від
05.07.2012 р. вже реалізується програма формування ринку праці: створено близько 700
регіональних центрів зайнятості.
Проте не всі питання функціонування ринку праці вирішені. Зокрема,
незадовільно формується матеріально-технічна база центрів зайнятості. Вони не
забезпечені достатньою мірою комп‘ютерною технікою, не створена елементарна
інформаційна мережа, без якої не може бути ринку. Повільно формується і фонд
зайнятості, з якого потрібно черпати кошти компенсації незайнятим.
На сучасному етапі для подолання спрощеного підходу до вирішення проблем
зайнятості, здійснення глибокого аналізу тенденцій на ринку праці, прогнозу на
майбутнє, оцінці реальних масштабів безробіття та її соціально-політичних наслідків
необхідні нові структури управління зайнятістю, що відповідають потребам
суспільства. Регулююча роль держави повинна полягати в постійній підтримці
збалансованості економічних пріоритетів і пріоритетів зайнятості програмах
економічних перетворень.
Пріоритетними напрямками реформування українського ринку праці мають
бути вдосконалення системи оплати праці, розширення можливостей отримання
населенням офіційних основних і додаткових доходів, соціальна підтримка окремих
груп, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили, запобігання
зростанню безробіття через створення робочих місць за рахунок різних джерел
фінансування, впровадження механізмів звільнення і перерозподілу, реструктуризації
економіки і піднесення вітчизняного виробництва. Але досягнення цих цілей на даний
момент можливе лише за умов подолання економічної та політичної кризи.

240

В. Мартинюк, М. Карплюк (Львів, УКРАЇНА)
ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола,
Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12,
електронна пошта: volodymyr.p.martyniuk@lpnu.ua

В сучасних умовах в економіці України спостерігаються позитивні тенденції
призупинення спаду економіки та початок економічного зростання, темпи та стійкість
котрого залежать від здатності банківської системи забезпечувати потреби суб'єктів
господарювання необхідними грошовими ресурсами. Разом з тим, загальні тенденції
сучасного розвитку кредитних операцій вітчизняних банків свідчать про суттєве
послаблення ролі банківського кредиту в забезпеченні виробничого сектора
додатковими грошовими коштами. На сьогоднішній день, в Україні вагомого значення
набуває підвищення ефективності функціонування ринкової інфраструктури, що
вимагає великих змін у банківські системі, а відповідно, реалізації адекватної політики
комерційними банками. Перехід від адміністративно-командних методів управління
банківською системою до економічних посилює роль конкуренції та зумовлює
необхідність врахування потреб клієнтів грошово-кредитного ринку, розробки і
реалізації ефективної депозитної і кредитної політики [1].
Кредитний ринок як історично, так і за його значущістю та вагою є основною
складовою фінансового ринку. Він забезпечує найшвидший доступ до ресурсів. Випуск
в обіг цінних паперів і мобілізація з їх допомогою ресурсів потребує певного часу, тоді
як кредит можна отримати у досить стислі терміни – протягом кількох днів. Така
перевага дуже важлива як з погляду фінансового забезпечення потреб окремих
суб‘єктів, так і з позицій функціонування усієї фінансової системи. Переваги
кредитного ринку випливають із функціонального потенціалу основних суб‘єктів цього
ринку – комерційних банків, які не тільки опосередковують рух фінансових ресурсів, а
й певною мірою продукують їх [2].
Беззаперечним є факт, що важливим чинником розвитку підприємництва у
будь-якій державі є доступ господарюючих суб‘єктів до відносно дешевих кредитних
коштів. Крім того, наявність у країні розвиненого ринку кредитних послуг сприяє
зростання сукупного попиту, що, у свою чергу, приводить до зростання реального
обсягу національного виробництва.
Багаторічні спостереження за ринком кредитних послуг в Україні дозволяє
висунути гіпотезу про те, що пріоритетне завдання, яке завжди ставили і продовжують
ставити перед собою вітчизняні кредитні установи – це збільшення власних прибутків.
При цьому, ніколи не враховувалися довгострокові макроекономічні наслідки
відсутності доступу суб‘єктів господарювання до відносно дешевих кредитних
ресурсів.
У даному дослідженні проаналізовано сучасний стан ринку кредитних послуг в
Україні через призму його впливу на розвиток підприємницької діяльності.
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Сьогодні в Україні діяльність із надання кредитів, позик, регулюють такі
нормативно-правові акти:
1) Конституція України від 28.06.1996 р.,
2) Закон України ―Про банки і банківську діяльність‖ від 07.12. 2000 р.,
3) Закон України ―Про Національний банк України‖ від 20.05.1999 р.,
4) Закон України ―Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг‖ від 12.07.2001 року.
Державними регуляторами ринку кредитних послуг є:
 Національний банк України – щодо ринку банківських послуг;
 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;
 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Відповідно до чинного законодавства України до фінансових установ, які
можуть провадити кредитну діяльність відносяться: державні і комерційні банки,
кредитні спілки, ломбарди, юридичні особи публічного права7 (наприклад, Державна
іпотечна установа), інші кредитні компанії, які отримали відповідну ліцензію
державного органу. Динаміку кількості кредитних установ в Україні представлена на
рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка кількості кредитних установ в Україні у 2010-2017 роках

Як видно з даного рисунку, основними інституціями, що видають кредити в
Україні є банки, кредитні спілки і ломбарди. Станом на 01.01.2017 р. в Україні
зареєстровано 96 банків (в тому чисті 38 банків з іноземним капіталом), 462 кредитні
спілки, 130 інші кредитні установи, 29 юридичні особи публічного права. Хоча, як
показують дані рисунку, в аналізованому періоді їх кількість має тенденцію до
зменшення.
На рис. 2 показано обсяги виданих кредитів через різні фінансові установи у
аналізованому періоді.

7

Фінансова установа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади,
органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування й уповноважена
надавати фінансові послуги.
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Рис. 2. Обсяги виданих кредитів (залишок на кінець періоду), млн. грн.
Примітка. Для банків значення даного показника відображене у млрд. грн.

Як показують дані рисунку, кредитний портфель українських банків протягом
останніх років поступово скорочується. Зокрема, у 2016 році він скоротився на 0,4% та
станом на 01.01.2017 р. відповідав 1 005,92 млрд. грн. проти 1 009,77 млрд. грн. на
початок року. Скорочення загального обсягу кредитного портфелю відбувалося
внаслідок зменшення протягом року суми кредитів, наданих фізичним особам. За
підсумком 2016 року їх обсяг знизився на 10,43%. Кредити, надані суб‘єктам
господарюванням за підсумком року навпаки збільшилися на 1,98% та на початок 2017
року досягли 157,39 млрд. грн. У загальному, українські банки більше видають
кредитів юридичним, ніж фізичним особам. Структура корпоративного кредитного
портфелю українських банків представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структура корпоративного кредитного портфелю українських банків у 2016 році
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Середнє значення відсоткової ставки за кредитами у 2016 році, наданими
суб‘єктам господарювання, склало 17,5% у національній валюті та 8,0 в іноземній
валюті. У 2015 році значення даного показника становило 20,6 та 6,9 відповідно.
За результатами 2016 р. середнє значення відсоткової ставки за кредитами,
наданими фізичним особам в національній валюті складало 30,7% (31,6% в 2015 році)
та 4,9% в іноземній валюті (4,0% в 2015 році).
Щодо кредитних спілок, то станом на 01.01. 2017р., у більш ніж третини
кредитних спілок (95) показник середнього розміру кредиту на 1 позичальника
становить від 10,0 до 30,0 тис. грн. (від 380 до 1150 USD). Найбільш популярними на
ринку є кредити, надані на споживчі потреби, частка яких становить 56,4% (1 036,4
млн. грн.). У складі споживчих кредитів кредити на придбання автотранспорту
становлять 3,5% (36,6 млн. грн.); на придбання аудіотехніки, відео та побутової техніки
4,7% (48,1 млн. грн.) та на інші потреби – 91,8% (951,7 млн. грн.).
Друге місце посідають кредити, надані на придбання, будівництво та ремонт
нерухомого майна – 20,6% (379,0 млн. грн.). Найменшу частку в загальному обсязі
виданих кредитів 3,8% (69,0 млн. грн.), як і в попередні періоди, має кредитування
ведення фермерських господарств.
Підводячи підсумки короткого аналізу ринку кредитних послуг в Україні, слід
відмітити його значне відставання від ринків кредитних послуг країн ЄС, що негативно
впливає на розвиток підприємництва у нашій державі. Причин такого стану декілька.
По-перше, періодичні фінансові кризи українського економіки, зокрема нестабільність
національної валюти, знижують як фінансові можливості позичальників, так і
створюють додаткові ризики для кредитних установ. По-друге, кредитні установи, у
тому чисті і банки, користуються низьким рівнем довіри серед населення, через
існування додаткових одноразових або щомісячних комісій, обов‘язкового страхування
позичальника, що інколи приводить до збільшення реальності ставки за користування
кредитними коштами до 60%.
Список використаної літератури
1. Чайковський Я.І. Банківське кредитування підприємств в умовах ринкового реформування
економіки // Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 205 с.
2. Чайковський Я.І. Тенденції, сучасний стан та перспективи розвитку банківського
кредитування в Україні // Економічний аналіз. – Том 13, 2013. – С. 238-246.
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Р. Русин-Гриник, Х. Гуйдаш (Львів, УКРАЇНА)
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ НА ЗАСАДАХ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська
політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: forvardroman@ukr.net

Удосконалення
управління
конкурентоспроможністю
є
одним
із
найскладніших та найактуальніших завдань, перед яким стоять як вітчизняні, так і
закордонні підприємницькі структури, що логічно зумовлено перехідними процесами у
сфері інновацій, технологій, глобалізації та лібералізації ринкових відносин.
Підприємства та групи, які вони утворюють неминуче постають перед необхідністю
узагальнення існуючих підходів та їх удосконалення з метою формування нових
інструментів щодо генерування рішень із забезпечення високого рівня
конкурентоспроможності у довгостроковому періоді. Категорії управління та
конкурентоспроможності являються одним із найбільш визначальних у сучасній теорії і
практиці успішного ведення бізнесу. Існуючі наукові точки зору та їхню роль у
функціонуванні підприємницьких структур важко недооцінити. Практично кожна з
теорій є вагомим інструментом для прийняття рішень за даною проблематикою та
широким полем для подальших досліджень. Проте серед усіх існуючих концепції
можна виділити декілька найбільш популярних та основоположних, які лягли в основу
формування
сучасних
теоретичних
припущення
щодо
визначення
конкурентоспроможності та управління нею. До них слід віднести стратегії М. Портера,
Т. Робінсона та Р. Майла і С. Сноу.
Серед стратегій М. Портера здебільшого виділяють: стратегію зменшення витрат
на виробництво товарів, стратегію диференціювання та стратегію фокусування. Дані
стратегічні альтернативи особливо актуальні в умовах високої конкуренції. Вони
орієнтуються на товар (зменшення його собівартості, розширення асортименту і
номенклатури, посилена реклама та удосконалення наявних на ринку зразків).
Стратегії Т. Робінсона враховують етап життєвого циклу галузі. З огляду на це,
згаданими науковцем запропоновано три стратегії: піонер, запізнілий послідовник та
запізнілий новачок, які реалізуються на стадіях зародження, зростання та зрілості.
Вибір даних стратегій не залежить від того, яку товарну політику проводить
підприємство чи група підприємств.
Р. Майлз і С. Снозу запропонували інший набір стратегічних альтернатив, до
яких можна віднести: стратегію розвідника, стратегію захисника, стратегію аналітика,
стратегію консерватора. Вибір даних стратегій залежить від рівня гнучкості організації
або їх групи, оскільки у даному випадку, зазначені науковці зосередили головну увагу
на дослідження рівня консерватизму, яка притаманна певній підприємницькій
структурі. Дані стратегії також можуть реалізовуватись із врахування етапу життєвого
циклу галузі, проте вибір параметру гнучкості є більш раціональним, через те що він
забезпечує можливість виокремлення даних стратегій від інших і тим самим забезпечує
не альтернативних характер використання однієї із них у порівнянні зі стратегіями, які
розглянуті вище. На рис. 1 зображено розглянуті вище стратегії.
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Рис. 1. Групи стратегій управління конкурентоспроможністю

Стратегії окремої групи є альтернативними, групи даних стратегій не є
альтернативними, що створює можливість їх поєднання, шляхом вибору раціонального
дозування рішень, які пропонуються кожною із стратегій. Так, можливим є
використання стратегії диференціювання М. Портера та стратегії запізнілого
послідовника Т. Робінсона. Таким чином, визначення структурного дозування рішень
пропонованих даних науковцями дає змогу формувати систему управління
підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності
Таким чином, можна підсумувати, що зростання конкурентоспроможності
можливе на основі паралельного використання трьох названих стратегій, які
спрямовані на удосконалення товарної політики, врахування етапу життєвого циклу
галузі та підвищення рівня гнучкості підприємницьких структур.
Список використаної літератури
1. Вільгуцька Р.Б. Формування та використання організаційних структур управління
підприємствами [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/
ntb/26542
2. Георгіаді Н. Сучасний стан підприємницької активності в Україні [Електронний ресурс]. –
режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4818
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Л. Холявка, О. Олішевська (Львів, УКРАЇНА)
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ВІТЧИЗНЯНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська
політехніка», 79013 Львів, вул. С. Бандери, 12, електронна пошта: liljakholyavka@gmail.com

Сучасний стан розвитку вітчизняного підприємництва характеризується
інтенсифікацією процесів декларування і впровадження принципів сталого розвитку в
діяльність виробничих і торговельних суб‘єктів господарювання. При цьому, важливою
залишається проблема спрямування процесів інтелектуальної діяльності цих
підприємств на створення інтелектуальних продуктів для забезпечення збалансованого
функціонування.
Опрацювання існуючих наукових доробків [1-2] з питань використання
інтелектуального потенціалу торговельними підприємствами, сталого розвитку, а
також проведення анкетування серед управлінців вищої ланки провідних вітчизняних
торговельних підприємств, засвідчують існування таких ключових проблем, які
перешкоджають збалансуванню інтересів у системі «підприємство-суспільствонавколишнє середовище»:
1.
Значна вартість впровадження торговельними підприємствами створених
чи залучених інтелектуальних продуктів для досягнення сталого розвитку. Дана
проблема є найбільш актуальною, оскільки актуальні кризові умови господарювання
спонукають українські торговельні підприємства зосереджувати увагу на максимізації
чи збереженні прибутку, оптимізації збиткових бізнес-процесів, тоді як на питання
збалансованого функціонування відходять на другий план. В свою чергу,
інтелектуальні можливості направляються на створення управлінських, продуктових
інновацій, які забезпечать середньо-, довгострокову конкурентоспроможність, а
інновації у сфері соціальної та екологічної відповідальності не створюються через
суттєву обмеженість наявних оборотних і необоротних активів та можливостей
фінансування.
2.
Невідповідність створюваних інтелектуальних продуктів для сталого
розвитку господарським цілям торговельних підприємств. Значна частина опитаних
менеджерів даних суб‘єктів підприємництва зазначили таку проблему основною, що
обґрунтовується доволі жорсткими цілями та відповідними їм стратегіями. У
розробленні цими підприємствами інтелектуальних продуктів найбільш оперативно
створюються і впроваджуються ті, які забезпечують мінімізацію витрат, тоді як
інтелектуальні продукти екологічного чи соціального спрямування стають
другорядними, відтерміновується їхнє тестування і реалізація.
3.
Бар‘єри, створювані власниками і менеджерами торговельних
підприємств щодо розроблення і впровадження інтелектуальних продуктів задля
досягнення сталого розвитку. Більшість внутрішніх стейкхолдерів вітчизняних
суб‘єктів підприємництва орієнтовані на максимізацію короткострокових результатів
та отримання максимальної вигоди. Тому, управлінці зацікавлені постійному зростанні
247

обсягів фінансування роботи своїх структурних одиниць, доступі до розподілу ресурсів
тощо, а власники підприємств вимагають збільшення прибутків завдяки скороченню
операційних і капітальних витрат. Все це спричиняє конфлікт інтересів, пов‘язаний з не
підтриманням ініціатив сталого розвитку, які передбачають перерозподіл фінансових
ресурсів у межах структурних підрозділів торговельних підприємств. Іншими
причинами даної проблеми можуть бути: значна бюрократизація управління та
ігнорування керівництвом ініціатив підлеглих щодо створення інтелектуальних
продуктів у сфері екологічної чи соціальної відповідальності; неефективна система
комунікацій, відсутність узгодженості дій та рішень між різними рівнями управління та
власниками щодо дотримання принципів сталого розвитку тощо.
4.
Бар‘єри, створювані зовнішнім середовищем щодо розроблення і
впровадження інтелектуальних продуктів задля дотримання принципів сталого
розвитку торговельного підприємства. Основною причиною слід назвати байдужість
вітчизняних споживачів до впровадження торговельними підприємствами ініціатив
сталого розвитку, що зумовлює недоцільність значних витрат і можливе зростання
вартості продукції. Також, слід виділити низький рівень нормативно-правового
регулювання інтелектуальної діяльності в Україні, що може створити проблеми захисту
прав на створені у сфері сталого розвитку інтелектуальні продукти. Cтруктурне
співвідношення аналізованих підприємств за виявленими проблемами – див. рис. 1.

Рис. 1. Співвідношення вітчизняних торговельних підприємств за проблемами створення і
впровадження інтелектуальних продуктів щодо забезпечення сталого розвитку станом на 2017 р.
Джерело: побудовано авторами за результатами анкетування

Отже, врахування виявлених проблем доцільним у сучасних умовах
господарювання для вітчизняних торговельних підприємств є необхідною
передумовою для активізування процесів використання інтелектуального потенціалу
для ідей, інновацій чи управлінських рішень у збалансованому функціонуванні даних
підприємств, як запоруки їхньої конкурентоспроможності та тривалого зростання.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА
ЗАСАДАХ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська
політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: zinko-o@ukr.net

Високий рівень конкурентоспроможності економіки є необхідною
передумовою інтеграції України у світовий економічний простір як рівноправного
учасника міжнародних економічних відносин. Ефективна інтеграція вітчизняної
економіки у світову може відбутися лише за умови забезпечення української продукції
необхідними якісними характеристиками, що сприятиме адаптації продукції
вітчизняних підприємств до вимог ЄС і світових товарних ринків та підвищенню
конкурентоспроможності підприємств як на внутрішньому, так і зовнішньому товарних
ринках. Зазначене актуалізує теоретичні дослідження взаємозв‘язку якості продукції та
конкурентоспроможності підприємств.
Сучасний рівень конкурентоспроможності України можна визначити як
задовільний: за рейтингом глобальної конкурентоспроможності (The Global
Competitiveness Index) Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Україна у 2017 році
посіла 81-е місце серед 137 країн світу, піднявшись на 4 позиції у порівнянні з
попереднім роком (табл. 1.), а за показником «Ефективність ринку товарів» – 7 позицій
(з 108 місця до 101) [1]. Динаміка позицій України за основними складовими Індексу
глобальної конкурентоспроможності України за 2014-2017 рр. наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Основні складові Індексу глобальної конкурентоспроможності України
за 2014-2017 рр.
Позиції України

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

Індексом глобальної
конкурентоспроможності,
в тому числі
Основні вимоги
Ефективність ринку товарів,
в тому числі:
- конкуренція;
- якість умов попиту.
Відповідність бізнесу сучасним вимогам,
в тому числі:
- чисельність місцевих постачальників;
- якість місцевих постачальників.

76

79

85

81

87
112

101
106

102
108

96
101

125
70

122
68

118
83

109
81

99
80
83

91
61
80

98
62
79

90
63
67

Підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки, засвідчує
зацікавленість
вітчизняних
підприємств
у
зростанні
їх
внутрішньої
конкурентоспроможності та відповідної конкурентної поведінки на світових товарних
ринках, оскільки первинним рівнем формування конкурентоспроможності країни є
підприємство. Ефективна діяльність підприємства залежить від рівня ефективності
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виробництва, тобто від ступеня задоволення потреб суспільства при найменших
витратах. Визначальною характеристикою суспільних потреб є якість виробленої
продукції. Саме висока якість продукції визначає конкурентні переваги підприємства, а
економія матеріальних, трудових та інших ресурсів за рахунок використання
високоякісної продукції досягається на всіх фазах суспільного відтворення і може
забезпечити значний економічний ефект [2, с.38].
Якість продукції в конкурентних умовах є головним стимулом привернення
уваги споживача, що підтверджує означення поняття «якість продукції» Г.Строковича
– «…це те, що говорить споживач, а не виробник..» [3, с. 21]. Також у стандарті ISO
8420 зазначено: «якість – сукупність характеристик об‘єкта, що належать до його
здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби» [4]. У «Довіднику
товарознавця. Продовольчі товари» під якістю продукції розуміють – «… сукупність
властивостей, які відображають безпеку, новизну, довговічність, надійність,
економічність, ергономічність, естетичність, екологічність продукції тощо, які надають
їй здатності задовольняти вимоги споживача відповідно до її призначення [5, с.34].
Таким чином, саме від потенційної здатності продукції задовольняти
конкретну потребу споживачів залежить попит на неї, що надає підприємству
конкурентну перевагу та спричиняє підвищення рівня його конкурентоспроможності.
Саме тому, на підприємствах повинні діяти комерційні служби, які постійно
контролюватимуть рівень задоволення споживачів, проводитимуть аналіз
демографічного стану населення, звертаючи основну увагу на вік населення та їх
доходи, а також прогнозуватимуть можливі витрат постійних клієнтів. Кожна потреба
споживача виражається низкою вимог до продукції (економічність, функціональність,
безпечність, естетичність, зручність тощо), які беруть участь у формуванні відносин
придатності об‘єкта для цілей споживача, слугують для оцінки відповідності об‘єкта
його призначенню та, відповідно, визначають межу якості продукції.
Саме оцінювання якості продукції – сукупність операцій, яка складається із
вибирання номенклатури показників якості оцінюваної продукції (кількісних
характеристик однієї чи декількох властивостей продукції, що характеризують її якість,
яку розглядають стосовно визначених умов її створення та експлуатації або
споживання), визначення значень цих показників та порівняння їх з базовими чи
еталонними. Іншими словами оцінювання якості продукції – процес порівняння
кількісних характеристик властивостей продукції, що визначають її придатність
задовольняти певні потреби.
Оскільки продукція має різноманітні властивості, які можуть проявлятися під
час її створення і експлуатації, або споживання, тобто під час розроблення,
виробництва (виготовлення, видобування, вирощування), випробування, зберігання,
транспортування, технічного обслуговування, ремонту та використання, то для
оцінювання її якості повинна використовуватись система показників якості. За формою
представлення показники якості поділяються на абсолютні та відносні. За видом
властивостей показники якості поділяють на споживчі та економічні. Споживчі, в свою
чергу, поділяються на технічні, маркетингові та комерційні. Загалом класифікацію
основних показників якості продукції можна представити як поділ на диференційовані
(одиничні та комплексні) та узагальнені показники (рис.1.). Одиничні показники якості
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характеризують одну з властивостей продукції, а комплексні показники якості, які
відображають сукупність декількох властивостей одиниці продукції, послуг;
розраховуються на основі одиничних показників, як зведений параметричний індекс
методом середньозваженого.

Рис. 1. Класифікація основних показників якості продукції.

Недоліком диференційованих показників оцінки рівня якості є складність в
прийнятті рішення за значеннями багатьох одиничних показників якості, оскільки цих
показників якості може бути безмежно велика кількість. Для системного управління
якістю на підприємствах та загалом по країні використовують узагальнені показники,
які передбачають визначення загального рівня якості всієї сукупності продукції
підприємства, до них можуть належати: частка принципово нової прогресивної
продукції у загальному їх обсязі; коефіцієнт оновлення асортименту продукції; частка
продукції, на які одержані сертифікати якості; частка продукції для експорту в
загальному її обсязі на підприємстві; частка виробничого браку; відносний обсяг
сезонної продукції, реалізованої за зниженими цінами тощо.
За даними показниками оцінювання якості продукції здійснюється методами
прикладної кваліметрії, які поділяють за:
1.
Способом отримання інформації:
– вимірювальний (здійснюється за допомогою технічних засобів вимірювання);
– реєстраційний (здійснюється на основі інформації, отриманої на основі
спостережень, реєстрації і підрахунків кількості подій або об'єктів);
– органолептичний (здійснюється за допомогою органів чуттів за бальною
системою);
– розрахунковий (здійснюється на основі використання аналітичних чи
статистичних залежностей показників якості продукції, при цьому значення її якості
визначають з використанням правил математичної статистики, його також називають
статистичним);
2.
Джерелом інформації:
– традиційний (здійснюється на основі застосуванні технічних засобів і дає
можливість найоб‘єктивніше оцінити якість продукції, його також називають
експериментальним);
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– експертний (здійснюється на основі експертних оцінок під час визначення
значень показників якості);
– соціологічний (здійснюється на основі визначення якості продукції, на основі
вивчення думок реальних та/або потенційних споживачів про неї).
Однією з найважливіших операцій оцінювання рівня якості продукції є
визначення характеристик показників якості за допомогою статистичних методів,
оскільки в більшості випадків характеристики показників якості є випадковими
величинами, тому що в процесі виготовлення й експлуатації на продукцію впливає
значна кількість випадкових факторів. Оцінювання характеристик показників якості
продукції регламентоване спеціальними нормативними документами зі стандартизації
статистичних методів контролю та управління якістю продукції.
Таким чином, кількісна характеристика міри відповідності продукції для
задоволення конкретного попиту на неї порівняно з відповідними базовими
показниками за фіксованих умов споживання є рівнем якості продукції, серед яких
виділяють: технічний рівень; рівень якості виготовлення продукції; рівень якості
продукції під час споживання (експлуатації).
Основним підходом до забезпечення якості продукції є задоволення вимог
споживача, яке виражається як якість для споживача. В умовах конкурентної боротьби
споживач зацікавлений не тільки у високій якості самої продукції, але й у наданні йому
якісних додаткових послуг, які пов‘язані зі споживанням (експлуатацією) цієї
продукції. Саме тому, важливим прийомом підвищення конкурентоспроможності
підприємства є перехід від системи «споживач–продукція» до системи «проблема, що
хвилює споживача–глобальне рішення проблеми».
Якість продукції має важливе значення як для споживача, так і для виробника,
для якого якість є ключем до забезпечення конкурентоспроможності підприємства на
ринку. Конкурентоспроможність підприємства на товарному ринку відображається
через його імідж, тобто уявлення споживачів про підприємство, заснованого на його
діловій репутації як виробника та постачальника якісної продукції.
Високоякісна продукція задовольняє різноманітний попит населення на
споживчі товари. Лише постійний зростаючий випуск якісної продукції є необхідною
умовою виходу підприємства на світовий товарний ринок, формування позитивного
іміджу, забезпечення стабільного прибутку і фінансового становища.
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ФІТОСАНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА ЕКСПОРТУ, ІМПОРТУ ТА ТРАНЗИТУ
ТОВАРІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська
політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: xts_sweta@ukr.net

Фітосанітарна безпека будь-якої держави означає захищеність її території від
ризиків, які виникають в разі проникнення, розповсюдження та масового розмноження
шкідників, хвороб рослин та бур‘янів. Останні становлять реальну небезпеку і за
досить короткий термін можуть завдавати значних економічних збитків. Відомо, що
внаслідок діяльності шкідливих організмів національні сільгоспвиробники втрачають
щорічно понад 30% валових зборів урожаю.
Основа успішної реалізації питань щодо фітосанітарної безпеки Львівської
області є попередження проникнення та розповсюдження на територію нашої держави
регульованих шкідливих організмів, локалізація і ліквідація їх вогнищ, створення
системи управління фітосанітарними ризиками, запровадження карантинних режимів,
організація захисту рослин при вирощуванні сільськогосподарських культур [1].
Серед найважливіших завдань, що постійно постають перед сільським та
лісовим господарством є боротьба із шкідливими організмами, які завдають йому
значної шкоди, в тому числі і карантинними: відсутніми, або обмежено поширеними.
Під шкідливими організмами розуміють шкідники, хвороби рослин та бур‘яни,
що історично пристосовуються до умов розвитку культурних та дикорослих рослин,
паразитують на них, або ростуть разом з ними і в процесі свого розвитку та при
міжвидовій боротьбі пригнічують, або знищують їх. Їх видовий склад змінюється в
залежності від зовнішніх умов та в залежності від видів господарської діяльності
людини.
Територія Львівської області складає 21,8 тис. км2, що складає 3,6 % території
України і розділена на 20 адміністративних районів. В області функціонує 10

підрозділів митного оформлення товарів Львівської митниці ДФС, які
розташовані: в м. Львові, м. Броди, м. Дрогобич, м. Червоноград, м. Стрий, м.
Городок. с. Малехів Жовківського району, смт. Запитів Кам‘янка-Бузького
району та у смт. Краковець Яворівського району.
Через територію Львівської області проходять значні потоки транспортних
засобів із рослинною продукцією по імпорту, експорту та транзиту. У зв‘язку з цим для
області постає значна загроза занесення регульованих шкідливих організмів як через
кордон, так і з транспортними вантажами, що перевозяться по території країни. Тому
необхідним є здійснення контролю над шкідливими організмами та проведення аналізу
статистичних даних експорту, імпорту та транзиту.
У табл. 1 наведені дані щодо імпорту товарів рослинного походження у
Львівській області за останні 5 років [2, 3].
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Таблиця 1
Порівняльна таблиця імпорту об‘єктів регулювання
№
Назва продукції
2012 р.
2013 р.
2014р.
2015р.
2016р.
1.
Насіннєвий матеріал, т
1880,876
1694,852
1999,236 247,773
0
2.
Садивний матеріал, шт.
7517714
10177165
5109191 7041866 18875163
3. Продовольчі матеріали, т 149284,97 102746,874 71408,714 6000,383 279,118

Аналізуючи імпорт товарів рослинного походження через пункти пропуску на
державному кордоні області слід відмітити, що має місце тенденція збільшення одних
об'єктів регулювання та зменшення інших. Так, наприклад, обсяги імпорту садивного
матеріалу мали тенденцію збільшення у 2016 році в 2,7 рази порівняно з 2015 роком, та
зменшення у 21 раз продовольчих матеріалів відповідно. Насіннєвий матеріал у 2016
році не імпортувався.
У табл. 2 наведені дані щодо транзиту товарів рослинного походження у
Львівській області за останні 5 років [2, 3].
Таблиця 2
Порівняльна таблиця транзиту об‘єктів регулювання
№
1.
2.
3.

Назва продукції
Насіннєвий матеріал, т
Садивний матеріал, шт.
Продовольчі матеріали, т

2012 р.
552,565
1777450
8995,857

2013 р.
470,102
2832064
2942,505

2014р.
403,182
1661188
613,005

2015р.
21,0
762116
50,436

2016р.
0
1687396
126,255

Дані табл. 2 свідчать, що у 2016 році транзит садивного матеріалу збільшився в
2,2 рази порівняно з 2015 роком, а продовольчих матеріалів у 2,5 разів відповідно.
Через відсутність імпорту насіннєвого матеріалу у 2016 році транзиту останнього не
було.
У табл. 3 наведені дані фітосанітарного контролю імпорту товарів рослинного
походження в зонах митного контролю за останні 2 роки [2, 3].
Таблиця 3
Дані фітосанітарного контролю імпорту товарів рослинного походження в зонах
митного контролю
№

Назва продукції

За 2015 р.

За 2016 р

1.

Насіннєвий матеріал, т

368,6813

7075,055

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Картопля насіннєва, т
Садивний матеріал, шт.
Зрізані квіти, шт.
Овочі всього, т
Картопля продовольча
Фрукти всього, т
Зерно, т
Продукти харчування, т
Технічні матеріали, т
Деревина, м3

180
4752037
1468
6631,0816
180,007
86187,8628
383,7568
7265,9362
6304,588
155,312

210
1778339
50457
12396,171
105,05
85931,4
531
11494,172
6851,393
79,491
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Абсолютні
відхилення
6706,3737
30
-2973698
48989
5765,0894
-74,957
-256,4628
147,2432
4228,2358
546,805
-75,821

Дані, які наведені у табл. 3 свідчать, що порівняно з 2016 роком, обсяги
імпорту:
- збільшились: на насіннєвий матеріал на – 6706,3737 т., на картоплю насіннєву
на – 30 т., на зрізані квіти – на 48989 шт., на овочі – на 5765,0894 т., на зерно – на
147,2432 т., на продукти харчування – на 4228,2358 т., на технічні матеріали – на
546,805 т.;
- зменшились: на садивний матеріал – на 2973698 шт., на картоплю продовольчу
– на 74,957 т., на фрукти – на 256,4628 т., на деревину – на 75,821 м 3 порівняно з
аналогічним періодом 2015 року.
У табл. 4 наведені дані фітосанітарного контролю експорту товарів рослинного
походження в зонах митного контролю за останні 2 роки [2, 3].
Дані, які наведені у табл. 4 свідчать, що порівняно з 2016 роком, обсяги
експорту:
- збільшились: на насіннєвий матеріал – на 18,209 т., на картоплю продовольчу
на 228,636 т., на зрізані квіти – на 2368,343 шт., на зерно – на 1556,928 т., на технічні
матеріали – на 1223,57 т.;
- зменшились: садивного матеріалу – на 461 шт., овочів – на 18777,888 т., на
фрукти – на – 20686,34 т., на продукти харчування – на 189712,29 т., на картоплю
насіннєву на 5270 т., на деревину – на 189712,293 м3.
Таблиця 4
Дані фітосанітарного контролю експорту товарів рослинного походження в зонах
митного контролю
№

Назва продукції

За 2015 р.

За 2016 р

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Насіннєвий матеріал, т
Картопля насіннєва, т
Садивний матеріал, шт.
Зрізані квіти, шт.
Овочі всього, тонн
Картопля продовольча
Фрукти всього, т
Зерно, т
Продукти харчування, т
Технічні матеріали, т
Деревина, м3

55,5
5270
1866,563
1558,076
77881,468
186,208
52307,642
3448,258
483637,693
2878,411
483637,693

73,709
0
1405,203
3926,419
59103,58
414,844
31621,302
5005,186
293925,4
4101,981
293925,4

Абсолютні
відхилення
18,209
-5270
-461,36
2368,343
-18777,888
228,636
-20686,34
1556,928
-189712,29
1223,57
-189712,29

У табл. 5 наведені дані фітосанітарного контролю транзиту товарів рослинного
походження за останні 2 роки [2, 3]. Дані, які наведені у табл. 5 свідчать, що порівняно
з 2016 роком, обсяги транзиту:
- збільшились: на насіннєвий матеріал – на 16,465 т., на фрукти – на 2922,27 т.,
- зменшились: на садивний матеріал – на 29833 шт., на овочі – на 4123,892 т., на
продукти харчування – на 94,221 т., на зрізані квіти – на 204 шт., на деревину – на
57431,033 м3, на зерно – на 40780,022 т., на технічні матеріали – на 658,497 т.
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Таблиця 5
Дані фітосанітарного контролю транзиту (у інші області України)
товарів рослинного походження в зонах митного контролю
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назва продукції
Насіннєвий матеріал, т
Садивний матеріал, шт.
Зрізані квіти, шт.
Овочі всього, т
Фрукти всього, т
Зерно, т
Продукти харчування, т
Технічні матеріали, т
Деревина, м3

За 2015 р.

За 2016 р

19,408
288083
204
10199,617
7891,565
41060,022
290,094
680,497
94054,215

35,873
258250
0
6075,725
10813,835
280
195,873
22
36623,182

Абсолютні
відхилення
16,465
-29833
- 204
-4123,892
2922,27
-40780,022
-94,221
-658,497
-57431,033

Питання відповідності фітосанітарним вимогам української продукції
рослинного походження у міжнародній торгівлі – це питання іміджу України у світі.
Порівняно з 2015 роком кількість надходження нотифікацій до України зросла в 2 рази.
Основою причиною надходження нотифікацій є невідповідність вимогам країнімпортерів та порушення, пов‘язані із дерев‘яним пакувальним матеріалом - 46%.
Велике занепокоєння викликає збільшення надходження нотифікацій щодо
невідповідності фітосанітарним вимогам країн-партнерів у міжнародній торгівлі зерна
українського походження. Торік були складнощі у міжнародній торгівлі українським
збіжжям з Індонезією, Індією, Білоруссю, Туреччиною та КНР. Причиною надходження
більшості нотифікацій є недостатній контроль при оформленні фітосанітарних
документів з боку експортерів відповідно до Директиви Ради 2000/29/ЄС та зрідка
фітосанітарних інспекторів.
Кожна нотифікація формально може стати приводом до заборони експорту.
Покращити ситуацію з даного питання можливо за умови проведення комплексних
фітосанітарних процедур як при вирощуванні, так і при формуванні експортних партій
продуктів рослинного походження, а також при посиленні відповідальності з боку
фітосанітарних інспекторів та фітосанітарних лабораторій.
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02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, електронна пошта: mihailova@knteu.kiev.ua

Матрац є важливою річчю для забезпечення здорового і комфортного сну
кожної людини, а для продовження терміну його служби потрібно використовувати
наматрацник. Це спеціальний аксесуар, що створює сприятливий мікроклімат сну,
покращує характеристики матрацу, дозволяє об‘єднати два односпальних матраци в
один повноцінний, підвищує гігієнічність та подовжує термін використання матрацу.
На сучасному ринку реалізується значна частка товарів неналежної якості, тому
питання факторів формування якості наматрацників є актуальним в наш час.
ТОВ «Герд Біллербек ГмбХ» – це підприємство, яке займається виробництвом
постільних виробів, що було відкрито у 1993 році та належить німецькій фірмі
«Billerbeck». ТОВ «Герд Біллербек ГмбХ» нагороджений такими відзнаками, як «Лідер
галузі» 2006 та 2007 років; «Вибір року» 2008, 2009 та 2010 років «За значний внесок у
розвиток готельного господарства України» [1].
Наматрацник відноситься до білизняних виробів. Нажаль, в ДСТУ 2027-92
«Вироби швейні й трикотажні. Терміни та визначення» не зазначається визначення цієї
постільної речі, тому наведемо декілька визначень з інших літературних джерел.
Наматрацник – це додатковий захисний шар матраца з певними властивостями, який
кладеться поверх нього. Це одна з найважливіших речей у догляді за матрацом, тому
що він захищає матрац від скупчення пилу, бактерій та забруднення (у верхній частині)
[2], або перина, кладеться поверх матрацу або сітки ліжка [3], або чохол на матрац, зі
спеціальних матеріалів, або плоске простьобане покриття, що слугує захистом для
матрацу [4].
Відповідно до ДСТУ 3993-2000 «Товарознавство. Терміни та визначення» [5]
асортимент товарів – це набір товарів різних груп, підгруп, видів та різновидів, що
об‘єднані за певною ознак.
Наматрацники можуть відрізнятись один від одного за своїм призначенням,
сировинним складом та за обробкою. За призначенням наматрацники поділяються на
класичні, ортопедичні та для готелів.
Класичний наматрацник є найбільш розповсюдженим. Такий наматрацник
виготовляється з натуральних або синтетичних матеріалів і виконує захисну функцію,
оберігаючи матрац від зносу, забруднення і пошкодження.
Ортопедичні наматрацники мають вищу жорсткість і призначені для
коригування ортопедичних властивостей основного матраца в тих випадках, коли
споживач помилився з його жорсткістю при купівлі або вони були втрачені під час
експлуатації. Характерною особливістю ортопедичних наматрацників є використання
для наповнювача кокосової койри, або натурального латексу. Наматрацник з латексним
наповнювачем є значно м‘якшим, ніж з наповнювачем із кокосової койри.
Виготовляють також ортопедичні наматрацники, в яких наповнювач є комбінованим та
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складається з шару латексу і шару кокосової койри. Такий наматрацник є двостороннім,
і залежно від того, яка сторона зверху, буде м‘якшим чи більш жорстким.
Наматрацники для готелів мають бути універсальними та не викликати алергій.
Чохол виготовляють із бавовняної тканини або бавовняного трикотажного полотна, а
для наповнювачів дозволяється використовувати поліефірне антиалергічне волокно,
латекс та кокосову койру.
За методом обробки наматрацники можуть бути антибактеріальними та
вологонепроникними [6].
Антибактеріальні наматрацники просочують спеціальним складом для
запобігання проникнення всередину матраца пилових кліщів і грибних спор. Такі
наматрацники корисні людям, що страждають на алергію або просто піклуються про
своє здоров'я. Використовують антибактеріальні препарати на основі іонів срібла або
триклозану. Триклозан – синтетична органічна сполука, антибактеріальний і
протигрибковий агент широкого спектру дії [7], який діє на багатьох представників
грам-позитивною і грам-негативної флори, а також на грибкові мікроорганізми. Такі
види антибактеріальної обробки застосовуються для антибактеріальної (гігієнічної)
обробки текстильних матеріалів, в тому числі постільних виробів [8, 9]. Завдяки
широкому спектру дії, сповільнюється розмноження бактерій на виробі, покращуються
гігієнічні властивості. Крім того, препарати мають фунгіцидну дію, що дозволяє їх
використовувати для захисту від плісеневих грибів.
Вологонепроникні наматрацники, мають у своїй конструкції спеціальну
мембрану, що виготовлена з латексу, яка перешкоджає проникненню вологи, але не
знижує повітропроникність виробу. Такий наматрацник буде дуже доречним для
дитячого ліжка або для догляду за літніми людьми. На рис. 1 наведено будову та
принцип дії вологонепроникного наматрацника.

Волога

Рідина

Вологонепроникна
дихаюча мембрана

Повітря

Чохол
наматрацника

Рис. 1. Будова вологонепроникного наматрацника.

За сировинним складом виділяють хутряні наматрацники. Основна особливість
хутряних наматрацників полягає в високих терморегулювальних властивостях, м'якості
і гігроскопічності (поглинають до 35% вологи). Крім цього, хутро створює комфортний
мікроклімат для сну.
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Підприємство ТОВ «Герд Біллербек ГмбХ» виготовляє класичні, хутряні та
готельні наматрацники (табл. 1). Асортимент наматрацників, що виготовляються на
ТОВ «Герд Біллербек ГмбХ» нараховує 4 позиції. Класичні трикотажні та махрові
наматрацники мають майже ідентичну будову: наповнювач – альпійська чесана овеча
вовна, матеріал низу – тик бавовняний, матеріал верху трикотажного наматрацника –
бавовняне трикотажне полотно, а махрового – бавовняне махрове трикотажне полотно.
При виробництві хутряних наматрацників на підприємстві для наповнювача
використовують альпійську чесану овечу вовну, матеріал низу – бавовняна тканина,
матеріал верху – хутро лами на 100% бавовняній тканині.
Таблиця 1
Асортимент наматрацників на ТОВ «Герд Біллербек ГмбХ»
№

Назва
наматрацника

1

Трикотажний

2

Махровий

3

Хутряний

4

Готельний

Матеріал верху,
сировинний склад
Бавовняний
трикотаж, 100%
бавовна
Махрове
трикотажне
полотно,
100% бавовна
Натуральне хутро
лами на 100%
бавовняній тканині
Бавовняна тканина,
100% бавовна

Матеріал низу,
сировинний склад

Наповнювач,
сировинний склад

Тик,
100% бавовна

Альпійська чесана
овеча вовна 100%

Тик,
100% бавовна

Альпійська чесана
овеча вовна 100%

Тик,
100% бавовна

Альпійська чесана
овеча вовна 100%

Тик,
100% бавовна

Поліефірне
антиалергійне
волокно 100%

Спосіб
кріплення
до матрацу
Кутові
еластичні
фіксатори
Кутові
еластичні
фіксатори
Кутові
еластичні
фіксатори
Кутові
еластичні
фіксатори

Основні переваги та недоліки природніх та синтетичних наповнювачів для
наматрацників наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Основні переваги та недоліки наповнювачів для наматрацників [10]
№

Волокна

1

Овеча вовна

2

Синтепон

Переваги

Недоліки

Висока еластичність, повітропроникність та
гігроскопічність, низька теплопровідність
Висока повітропроникність, легкість

Здатність до валяння, алергічна,
довго випаровує вологу
Низька гігроскопічність, висока
теплопровідність, втрачає форму,
збивається

Вовна — тонка довга шерсть овець, що використовується в текстильній
промисловості. Вовняні волокна складаються з білка типу кератину і мають властиву
лускату поверхню. Вони еластичні, мають високу гігроскопічність 15% при відносній
вологості повітря 65%, еластичність та повітропроникність [10]. Основний недолік
вовни в тому, що такі волокна схильні до валяння та алергічні, а також довго
випаровують вологу.
Синтепон — синтетичне поліефірне волокно, що використовується в основному
як утеплювач для одягу і наповнювач для предметів побуту. Синтепон швидко втрачає
форму та збивається, навіть якщо ретельно простьобаний, має низьку гігроскопічність
(до 1%). До його основних переваг можна віднести легкість та високу
повітропроникність [11].
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На рис. 2 зображено наповнювачі наматрацників, що зроблені в лабораторії
Київського національного торговельно-економічного університету на УВКП
(Універсальному вимірювальному комп‘ютерному приладі) із роздільною здатністю
600 пікселів з використанням мікроскопів МПБ-2, MG 10085 – 1A та програмного
забезпечення Micro-Measure.

а
б
Рис.2. Вигляд наповнювачів для наматрацників під мікроскопом:
а) волокно овечої вовна; б) поліефірне волокно.

Для виготовлення готельних наматрацників використовують лише гіпоалергенні
матеріали, чохол виготовляють з бавовняної тканини, а в якості наповнювача
використовують поліефірне антиалергійне волокно.
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національний технічний університет нафти і газу, 76019, м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15, електронна пошта: public@nung.edu.ua.

У процесі організації та здійснення виробничо-господарської діяльності, на
жаль, донедавна поза розглядом залишались наслідки економічного розвитку у вигляді
різних забруднень, деградації навколишнього середовища і ресурсів. Не вивчено і
зворотній вплив та зв‘язок між екологічною деградацією та економічним розвитком,
станом робочої сили, якістю життя населення. У кінці XX ст. прийшло усвідомлення
необхідності докорінної зміни економічних поглядів у напрямі врахування
екологічного фактора. Таке усвідомлення значною мірою зумовлене глибокою
деградацією стану навколишнього середовища в результаті гігантського розвитку
продуктивних сил, безпрецедентного збільшення кількості населення, що призвело до
якісних змін у відносинах природи і суспільства [1, с. 135].
Степаненко А. вбачає тісний взаємозв‘язок між розвитком суб‘єктів
господарювання та збільшенням їх впливу на навколишнє середовище, що потребує
кардинальних змін у практиці управління підприємствами. Об‘єктивна необхідність
формування концептуально нових підходів до еколого-економічного управління
компаніями зумовлена також інтеграцією України у світовий економічний простір,
змінами у міжнародних зобов'язаннях нашої держави щодо захисту природного
середовища та забезпеченні екологічної безпеки, які випливають з положень
ратифікованих конвенцій та угод з подальшим їх дотриманням у внутрішньому
законодавстві [2, с. 1].
Проблематиці еколого-економічного управління та екологізації діяльності
підприємств присвячено багато наукових праць українських та зарубіжних учених,
серед яких роботи І. Александрова, Б. Данилишина, С. Дорогунцова, С. Ілляшенка, Д.
Матукової, Л. Мельника, А. Садекова, А. Степаненка, В. Шевчука та багатьох інших.
Як зазначає В. Шевчук, для того щоб екологічне управління відповідало своєму
призначенню, необхідно дотримуватися таких вимог:
1. Принципи, методологія екологічного управління мають бути адекватними
задекларованим на глобальному й національному рівнях керівним принципам
гармонізації життєдіяльності суспільства і природи.
2. Впровадження й розвиток екологічного управління мають ґрунтуватися на
екологічних функціональних законах і принципах та методології системного підходу.
3. Для забезпечення методологічної тотожності в підходах екологічне
управління має базуватись на системі міжнародних регламентів і стандартів,
методології системно-екологічного підходу.
4. Розвиток системного екологічного управління має засновуватись на
гуманітарних принципах і пріоритетах національної екологічної політики.
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5.
Функції
екологічного
управління
мають
кореспондуватися
із
загальносистемними функціями адміністративного управління.
6. Екологічне управління має грунтуватися на власній законодавчій і
нормативно-правовій базі, яка за своїм правовим впливом на розвиток суспільства
повинна займати домінуюче місце та роль.
7. Ефективність екологічного управління забезпечується професійно
підготовленим управлінським персоналом – екологічними менеджерами, підготовку
яких здійснюють за спеціальними програмами.
8. Екологічне управління має мати у своєму розпорядженні власну інформаційну
систему, яка забезпечує моніторинг реалізації прийнятих рішень [3].
Далі автор стверджує, що для створення умов щодо реалізації сучасних
екологічних вимог треба подолати проблеми в екологічному управлінні, а саме:
законодавчу невизначеність екологічного управління;
недостатню професійну екологічну підготовку управлінського персоналу
щодо володіння методологією системного підходу;
міжгалузеву методологічну неузгодженість функцій екологічного
управління;
міжгалузеву нормативну невідповідність моделей екологічного
управління;
функціональну невідповідність національної системи екологічного
управління Європейському регламенту 1836/93 і міжнародним стандартам серії ISO
14000 [3].
Узагальнюючи інформацію із низки джерел [4-10], наведемо класифікацію
принципів управління екологічною спрямованістю розвитку підприємств в сучасних
умовах (табл.1).
Таблиця 1
Класифікація принципів управління екологічною спрямованістю розвитку підприємств
Принцип
Ознака
Опис
1
2
3
Управління
ПроцесноПоліпшення екологічної ефективності через
екологічною
орієнтоване
підвищення продуктивності ресурсів і
підтримкою
ефективності використання енергії шляхом
розвитку
впровадження енергозберігальних технологій.
підприємства
[4]
ОрганізаційноПоліпшення ланцюжка постачань і внутрішніх
орієнтоване
бізнес-процесів через використання
систематичних механізмів екологізації.
Пасивна
Стратегічна
орієнтація та Реактивна
конфігурація
[5]

Впровадження екологічних програм тільки у
відповідь на значний зовнішній тиск
Планування і впровадження кращих «зелених»
програм», які привели б до зниження
негативного впливу процесів транспортування
та зберігання природного газу на навколишнє
середовище.
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Продовження табл. 1
1

2
Превентивна

3
Прогнозування потенційних загроз та шкоди
навколишньому середовищу, що є основою для
формування планів відповідних запобіжних
дій, завчасного введення відповідних змін.
Інтегрована
Інтеграція екологічних проблем в усі бізнеспроцеси та стратегію розвитку підприємства, з
високим рівнем підтримки та участі
працівників,
які
сприяють
екологізації
виробництва.
Фокусування
Внутрішнє
Фокус на дотримання законодавчих та інших
на
фокусування
зовнішніх стандартів щодо навколишнього
корпоративній (ризик ослаблення середовища через мінімізацію ризиків.
підтримці
структури)
[6]
Зовнішнє
Фокус на зовнішніх відносинах, отримання
фокусування
ліцензій на здійснення діяльності та
(узаконення
використання природних ресурсів.
стратегії)
Консервативність
Зосередження на екологічній ефективності та
(ефективність
чистому виробництві.
стратегії)
Цілісне традиційне Фокус «зовні - всередину », формування
бачення
стратегії базується на основі ринкових
(перспективне
можливостей, коли результати підтримки
бачення
«ззовні- призводять до ринкових переваг для бізнесу.
всередину»)
Цілісне
Поєднання цілісного традиційного бачення зі
систематичне
стратегією «навиворіт». Формування стратегії
бачення
базується на перегляді ринкового інтерфейсу,
(перспективне
підтримці ресурсного підходу та забезпеченні
бачення
сталого розвитку підприємства.
«навиворіт»)
Обґрунтування Профілактика
Фокус на контролі і запобіганні викидів та
поетапних
забруднення
відходів з метою поліпшення бізнес-процесів.
стратегічних
Якість продукції
Використання аналізу життєвого циклу з
можливостей
метою підсилення екологічного впливу на
[7]
розробку продукту та виконання операцій.
Чисті технології
Інвестування в розвиток нових екологічно
чистих технологій.
Стійкість бачення
Роль (підтримка) підприємства відображається
в розвитку виробництва продукції і сервісних
послуг, що ґрунтується на компетенції
підприємства та існуючих стратегіях.
Безперервність Початківець
Визнання
необхідності
екологічного
дій (п‘ять типів
управління
поведінки
Борець з вогнем
За необхідне вважається вирішувати екологічні
підприємства)
проблеми в міру їх виникнення.
[8]
Стурбований
Екологічне управління вважають доцільною
громадянин
функцією.
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Продовження табл. 1
1

2
Прагматик
Проактивіст

Забезпечення
конкурентоспроможності
ГТП
[9; 10, с. 37-38]

Забезпечення
конкурентоспроможності
Фокусування
зусиль

3
Екологічне управління вважають важливою
бізнес-функцією.
Екологічне
управління
є
пріоритетним
пунктом у стратегії розвитку та частиною
діяльності підприємства.
Зосередження
на
будь-якому
лідерстві
(витрати або диференціювання тощо).
Фокусування на організації процесів та/чи
продукції/послугах.

Сформовано авторами на основі джерел: [4-10].

Відтак, дбаючи про економічний розвиток підприємства необхідно
враховувати можливі негативні екологічні наслідки, що зобов‘язує сучасного
менеджера запроваджувати ефективну екологічну політику та розробляти екологічноорієнтовану стратегію розвитку підприємства, що є необхідною та безальтернативною
передумовою забезпечення його стійкого функціонування та подальшого розвитку.
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МАСШТАБИ ТА НАСЛІДКИ ПІЛЬГОВИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МІСЬКИМ ТА
ПРИМІСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Інститут економіки та менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: natalya.yaroshevych@gmail.com

Законодавство України зобов‘язує перевізників до безоплатного перевезення
всіх громадян, що мають право на пільговий безкоштовний проїзд. Держава, в свою
чергу, зобов‘язана відшкодовувати перевізнику втрати доходів від здійснення
пільгових перевезень. Обов‘язок компенсовувати витрати перевізника за перевезення
пільгових категорій пасажирів покладено на організатора перевезень, яким виступають
виконавчі ради і місцеві держадміністрації. Проте діюча сьогодні в Україні практика
фінансування пільгових перевезень характеризується відсутністю затверджених
загальноприйнятих методик визначення необхідного розміру дотаційних коштів та
відсутністю державних соціальних стандартів і нормативів (норм) щодо пільгового
проїзду громадянам окремих категорій, тобто немає основи для розрахунку суми
компенсації перевізникам за пільгові перевезення з бюджетів усіх рівнів і для
міжбюджетних відносин.
Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги
(ЄДАРП), що веде облік 13,2 млн. одержувачів пільг (29% населення України) за 26
млн. посвідчень (58% населення) – одна особа може одержувати різні категорії пільг за
різними законами і проходити по кількох реєстрах), не передбачає обліку транспортних
послуг, наданих кожному «пільговику» з проїзду в міському та приміському
транспорті. Сьогодні право на пільговий проїзд мають 2,9 млн. громадян, яким пільги
були встановлені 5 законами України, та у 9,1 млн. пенсіонерів за віком, яким ці пільги
надані постановою Кабінету Міністрів, що в сумі становить понад 12 млн. осіб, тобто
27% населення. Підприємства-перевізники стикаються з численними категоріями
пільговиків (24 категорії), що мають право на необмежений безоплатний проїзд; з
неможливістю контролю достовірності їх посвідчень; відсутністю обліку наданих
пільгових послуг та неможливістю ні спростувати ні підтвердити суму втрачених
доходів від пільгових перевезень. Відсутність державного обліку пільг, для розрахунків
бюджету з транспортними організаціями є основною причиною суперечностей між
перевізниками і представниками влади з приводу відшкодувань підприємствам
пільгових перевезень пасажирів і численних судових позовів перевізників до
відповідних органів державної влади. В результаті в Україні кількість пільгових
перевезень як транспортна рухомість «пільговиків» є невідомою.
З метою нормативного забезпечення розрахунку компенсації перевізникам за
здійснення пільгових перевезень місцевими органами влади запроваджені власні
методики і порядки визначення умовно-розрахункового обсягу перевезень пільгових
категорій громадян, які можна узагальнити наступним чином: місячна сума втрат
доходів перевізника від пільгових перевезень визначається як добуток розрахункової
кількості поїздок перевезених «пільговиків» за місяць на затверджений тариф за 1
поїздку (в грн); розрахункова кількість поїздок перевезених пільговиків обчислюється
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як добуток кількості перевезених пасажирів, що оплачують проїзд (чол.) на
затверджений в місті (районі) коефіцієнт співвідношення пільгових і платних
пасажирів; кількість перевезених пасажирів, що оплачують проїзд (чол.) обчислюється
шляхом діленням місячної виручки перевізника від перевезення пасажирів (в грн.) на
затверджений в місті (районі) тариф за 1 поїздку ( в грн.). Таким чином розрахункова
сума втрат доходів перевізників від пільгових перевезень залежить від затвердженого
коефіцієнта співвідношення пільгових та платних пасажирів, значення якого у
більшості випаків (деякі органи місцевої влади затверджують коефіцієнт
співвідношення і без експертного обстеження пасажиропотоків (приклад: м.
Маріуполь), значення якого є істотно нижчим від експертно встановленого (див.табл.1),
що суттєво занижує реальні втрати перевізників від пільгових перевезень) для кожного
міста чи району обчислюється за допомогою вивчення пасажиропотоку експертним
методом.
Таблиця 1
Коефіцієнти співвідношення пільгових та платних пасажирів, встановлені експертним
методом шляхом обстеження пасажиропотоку вибіркових рейсів
Місто

Львів

Луцьк

Значення коефіцієнта співвідношення пільгових та платних
пасажирів
Автотранспорт
Електротранспорт
розрахований вітчизняними
дослідниками
затверджений
розрахований вітчизняними
дослідниками
затверджений

Житомир
Хмельницький
Суми
Кропивницький

0,57*

1,9

0,59
–
1,24
1,8*
2,3*
–

2,5
2,37
1,22
1,86*
2,3*
4,3

Маріуполь

розрахований вітчизняними
1,48
дослідниками
–
0,03**
затверджений
* – обчислено авторами, як відношення загальної кількості пільгових до загальної платних пасажирів
** – затверджений без обстеження пасажироропотоків відповідно до рекомендації Голов. управління статистики [1]

Держадміністрації та міські ради формують експертні групи, що складають з
представників органів влади та перевізників з питань обстеження пасажиропотоків на
міських та приміських маршрутах, які протягом кількох днів (найчастіше 1 раз в рік)
проводять обстеження окремих рейсів вибіркових маршрутів, в результаті чого на
підставі складених ними актів визначають співвідношення кількості перевезених осіб
пільгових категорії до кількості пасажирів, що оплачують вартість проїзду на загальних
підставах (окремо для автобусних, тролейбусних, трамвайних перевезень). Обчислений
таким чином середній коефіцієнт співвідношення стає основою для розрахунків
компенсації всім перевізникам у відповідному місті чи районі (в окремих містах
розрахунок коефіцієнта для автоперевізників проводиться за кожним маршрутом
окремо, чи для кожного перевізника окремо).
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На нашу думку, обчисленим таким чином коефіцієнт співвідношення пільгових
та платних пасажирів може бути основою для визначення транспортної рухомостві
«пільговиків» та обсягу пільгових перевезень в Україні, затверджені значення якого
неістотно відрізняються від встановленого шляхом наукових досліджень (див.табл.1)
Виходячи зі значень фактичних коефіцієнтів співвідношення, структура
пасажирських перевезень в Україні (див.рис.1) демонструє значний обсяг пільгових
перевезень та в основному переважання кількості пільгових пасажирів над платними,
що свідчить про значне недоотримання перевізниками доходів від пільгових
перевезень.
Автотранспорт

Електротранспорт

19

30
30

30

34

Львів 37
Житомир 55
Хмельницький 64

36

35

45

Житомир 55

45

Хмельницький 65

63

Львів 66

Суми 70

Луцьк 70

Суми 70
Кропивницький 81

Платні пасажири, %

Пільгові пасажири,%
Платні пасажири, %

Пільгові пасажири,%

Рис.1. Структура міських та приміських пасажирських перевезень в Україні у 2016-2017 рр.,
обчислена на основі коефіцієнтів співвідношення пільгових і платних пасажирів

Виплату компенсації перевізникам за перевезення пільгових категорій
пасажирів здійснюють самостійні структурні підрозділи місцевих держадміністрацій і
виконавчих рад, до компетенції яких належать питання праці та соціального захисту
населення на основі поданих перевізниками розрахунків в межах кошторисних
призначень, розподіляючи виділену суму компенсації між перевізниками пропорційно
до сум їх втрат доходів. До 2016 р. вартість пільгових транспортних послуг
компенсовувалася перевізникам з місцевих бюджетів за рахунок субвенції з державного
бюджету, виходячи з підрахованої місцевими органами влади потреби в коштах для
надання компенсації підприємствам за пільгові перевезення, а також при наявності
коштів у бюджеті (при цьому затверджена у державному бюджеті сума видатків для
надання компенсації підприємствам за пільгові перевезення покривала розраховану
місцевими органами влади потребу в коштах лише на 29% - 49% [2, с.20]); а з
01.01.2016 – виключно за рахунок місцевих бюджетів (без підкріплення доходної бази
місцевих бюджетів), обмежені фінансові можливості яких не дозволяють перевозити
всіх пільговиків, яким надано це право.
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В результаті на практиці перевізникам відшкодовується лише незначна частина
втрачених доходів: приблизно 17%, згідно з дослідженнями вітчизняних вчених [3,
ст.65] та 29% – згідно з розрахунком Рахункової палати за результатами аудиту в м.
Києві [2, с.21-22]; розподіл суми бюджетних призначень, виділених на компенсацію
втрат перевізників є нерівномірним і несправедливим: конкретні автопідприємства
отримують різну компенсацію, яка складає від 3,9% до 82 % від розрахованої.
В умовах трансформації відносин між державним та місцевими бюджетами в
рамках децентралізації, які відбуваються в Україні, пасажирський транспорт, частково
фінансований з бюджету, опинився серед найбільш вразливих, з точки зору фінансових
результатів, галузей економіки. Недосконалість державної системи компенсації
перевізникам витрат, пов‘язаних з перевезенням пільгових категорій пасажирів та
недостатність бюджетного відшкодування втрат від пільгових перевезень призводять
до різкого погіршення стану пасажирських перевезень в Україні, наслідком чого стала
нестабільність роботи громадського пасажирського транспорту, що породжує ряд
складних соціально-економічних проблем у суспільстві. Фінансова відповідальність за
соціальні заходи держави повинна бути знята з суб‘єктів господарювання і
реалізовуватись безпосередньо за рахунок бюджетних коштів шляхом монетизації
транспортних пільг. Значна нерівномірність кількості пільгових перевезень по регіонах
України (див.рис.1) показує, що задекларована реформа системи соціального захисту,
яка передбачає монетизацію пільг не може бути здійснена виключно коштами місцевих
бюджетів. Проведені досідження показують, що обсяги пільгових перевезень в Україні
є значними: від 37% до 81% (див.рис.1) і фінансування таких обсягів пеервезень не
витримають ні місцеві, ні державний бюджет. Можливості бюджету є обмеженими,
тому кількість «пільговиків» має бути зменшена до мінімальної кількості найбільш
малозабезпечених і вразливих категорій населення.
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Ідеологія «зеленого» бізнесу добре вписується у потребу покращення стану
навколишнього середовища жителів мегаполісів, забезпечуючи одночасно і
економічний розвиток. Відчутне подорожчання енергоносіїв, стрімке погіршення
екологічної ситуації, вагоме ускладнення характеру функціонування міського
господарства та урбаністичних взаємозв‘язків підвищують інтерес до проблеми сталого
економічного розвитку міських агломерацій, що передбачає реалізацію в рамках
концепції «розумного» міста комплексу трьох взаємопов‘язаних складових –
економічних, екологічних і соціальних.
Концепція «розумного міста» зародилась одночасно з виникненням руху на
користь «розумного» зростання наприкінці 1990-х років ХХ ст. У ХХІ ст. «розумне»
місто розглядають як частину «зеленого» зростання міських територій і окремих
регіонів, де одну із системних складових становить «зелене» будівництво, що має за
мету послаблення тиску на навколишнє середовище урбаністичних тенденцій і
вдосконалення наявних технологій [1, с. 35]. «Розумне» місто передбачає природну
вентиляцію будинків і низьке споживання енергії. Запровадження таких інновацій у
сфері містобудування вимагає: кращого планування розвитку міський територій;
розширення просвітницької роботи задля розуміння важливості змін у містобудівній
сфері серед населення; розвиток відновлювальних джерел енергії, систем
енергопостачання і транспорту; збільшення кількості озеленених площ [2, С. 120-121].
Важливо згадати 2007 рік, який став знаковим для світової спільноти: вперше в
історії людства кількість населення у містах перевищила кількість населення поза їх
межами. З того часу, кількість міських жителів невпинно зростає. Хоча площа світових
міст становить лише 0,4 % від загальної площі планети, їх жителі споживають до 75%
від світового споживання енергетичних ресурсів. Як наслідок, 80% від загального
обсягу викидів парникових газів (та СО2) належить саме невеликій кількості світових
міст. З метою ефективного розподілу ресурсів (у т.ч. енергетичних), споживання
енергії, захисту навколишнього середовища та, вирішення проблем перенаселення у
містах було створено концепцію «розумного міста» (smart city), яка стає ключовою
стратегією для боротьби з бідністю та нерівністю, безробіттям та вуглецевою
енергетикою [3].
«Розумне» місто – це місто, в якому традиційні системи працюють більш
ефективно за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій [4,
С.141-145]. Такі технології дозволяють використовувати менше енергетичних ресурсів,
задовольняючи незмінний обсяг потреб та зменшуючи масштаби парникової емісії. Це
означає запровадження «розумнішої» системи міського транспорту, оновленої системи
водопостачання та утилізації відходів, а також створення ефективніших систем
опалення та охолодження будинків. При цьому, всі системи між собою мають бути
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взаємопов‘язані та працювати як єдиний злагоджений механізм. До інформаційнокомунікаційних технологій додається людський та соціальній капітал, який відповідає
за підвищення безпеки громадських місць та створення зручностей для жителів. Таким
чином, концепція «розумного міста» спрямована на надання реальних переваг для
життя населення та функціонування бізнесу відповідно до принципів сталого розвитку.
Однією із складових концепції «розумне місто» є «розумне довкілля» (smart
environment), яка має тісний зв'язок із енергетикою. Адже основний наголос робиться
на запровадженні принципів енергоефективності та зменшення викидів парникових
газів [5]. Тому у межах «розумного навколишнього середовища» передбачається
створення «розумної» енергетики за рахунок запровадження замкнутих енергетичних
мереж, систем контролю та моніторингу рівня забруднення, реставрації та спорудження
будинків, підвищення енергоефективності тощо. Окреме місце відводиться системам
опалення-охолодження будинків і електропостачання, які працюють на основі
використання інноваційної та дешевої біомаси, сонячної, вітрової та інших видів
відновлюваної енергії.
Невід'ємний елемент міста – будинки. Тому актуальною сферою ведення
бізнесу, дотримуючись екологічних принципів є «зелене» будівництво. Цей термін
виник у США і країнах Європи ще в 70-х роках минулого століття. У 1975 році
з‘явилися перші демонстраційні будівлі, що вирізнялися високою енергоефективністю.
Вже в 1990 році у Великобританії був прийнятий перший стандарт екологічно чистого
будівництва, що отримав назву BREEAM, через два роки свій стандарт, що регламентує
зведення «зелених» будівель EnergyStar був прийнятий і в Сполучених Штатах.
Досягнення пріоритетних цілей служать:
1) використання енергоефективних технологій, що знижують споживання
води, електроенергії і теплових ресурсів;
2) скорочення відходів і викидів при експлуатації будівлі;
3) увагу до здоров‘ю і комфорту мешканців будинку або службовців, що
працюють в «зеленому» офісному центрі, підвищення їх працездатності, шляхом
покращення якості повітря в приміщеннях і використання більш чистої питної води.
Станом на 2016 рік частка «зелених» будівель в загальному числі новобудов у
США досягає 20%, приблизно такі ж показники в сфері будівництва в державах ЄС, і
кількість таких будинків у розвинених країнах постійно зростає. Потужним поштовхом
для розвитку технологій «зеленого» будівництва стали зростаючий рівень забруднення
навколишнього середовища у всьому світі, глобальне потепління і необхідність більш
економічного використання енергетичних ресурсів планети.
Яскравими прикладами успішної реалізації «зелених» проектів можуть
служити наступні будівельні об‘єкти: «Зелений маяк» – будинок у центрі Копенгагена,
Данія, що відрізняється не тільки здоровим кліматом, але і надзвичайно низьким рівнем
енергоспоживання; Грімальді Форум в Монако; Манітоба Гідро Плейс, Вінніпег,
Канада; Будівля юридичного факультету університету сіднея, Австралія; Crowne Plaza
Копенгаген Тауерс – багатоповерховий поверховий готель в Копенгагені, повністю
забезпечує себе електроенергією за рахунок поновлюваних джерел; Greentowers,
«Зелені вежі» – реконструйований будинок, в якому розташовується штаб-квартира
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Дойче Банку у Франкфурті; Каліфорнійська Академія Наук; Середня школа Sidwell
Friends, розташована у Вашингтоні, США і багато інших.
У таких містах, як Лондон, вже з‘явилися квартали житлових будинків, що
відрізняються наявністю високоефективних енергозберігаючих технологій, наприклад,
Greenwich Millenium Village і BED ZED. Існує «сонячне» селище Solarsiedlung am
Schlierberg і у Фрайбурзі, Німеччина, успішно експлуатується і квартал будинків з
сонячними панелями і в Хельсінкі, Фінляндія. Таким чином, в західних країнах існує
вже безліч прикладів успішної реалізації принципів «зеленого» будівництва,
затверджених урядами держав. В даний час цей напрямок вважається одним з
найперспективніших, так як сучасні технології дозволили позбавитися від деяких міфів,
пов‘язаних із зведенням «зелених» будинків. Зазвичай зведення «зеленого» будинку
обходиться всього на 10-20% дорожче будівництва звичайного багатоквартирного
будинку. Однак вигоди для власників такого житла в майбутньому настільки очевидні,
що таке будівництво окупається вже на етапі продажу квартир – дуже багато жителів
мегаполісів розвинених країн воліють зараз сплатити за житло трохи дорожче, щоб у
майбутньому щорічно економити значні кошти на оплату рахунків за опалення, воду і
електроенергію.
Актуальним питанням для жителів мегаполісів є проблема розвитку
транспортної інфраструктури. В рамках «зеленої» економіки та бізнесу пропонуються
інновації, де екологічний транспорт виходить на перший план. Першопричинами для
переходу на електромобілі є наступні: зниження податків; подорожчання пального та
його вичерпність; забруднення навколишнього середовища; потреба у розвитку нової
інфраструктури та інші. Розвитнуті країни світу активно пітримують нову галузь для
автомобілебудування – електромобілебудування.
Виходячи з даних Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), за
перше півріччя 2016-го частка електрокарів у структурі продажів нових авто в ЄС
становила 0,4% [7]. Відсоток людей, які при купівлі автомобіля роблять вибір на
користь електрокара: в Норвегії – близько 15% ринку нових авто мають електричний
двигун; в Швейцарії, Австрії, Франції та Нідерландах – на кожну сотню проданих
машин припадає одна на «батарейках»; у Швеції показник вищий, ніж в Україні всього
на 0,02 відсоткових пункти (табл. 1) [7].
Таблиця 1
Країни-лідери з продажів електромобілів у світі у 2015 – 2016 рр.
№
з/п

Країна

Кількість
електромобі
лів у 2016
році,
одиниць
25 779

№ з/п

Країна

Норвегія

Кількість
електромобі
лів у 2015
році,
одиниць
24 222

1.

Швеція

Кількість
електромо
білів у
2015 році,
одиниць
2962

Кількість
електромобі
лів у 2016
році,
одиниць
2945

8.

2.

Франція

17 268

21 751

9.

Бельгія

1358

2054

3.

Німеччина

12363

11410

10.

Іспанія

1342

2005

4.

Великобританія

9934

10246

11.

Україна

470

1602

5.

Нідерланди

4148

4147

12.

Італія

1452

1375
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Продовження таблиці 1
6.

Австрія

1677

3826

13.

Данія

1373

4604

7.

Швейцарія

3257

3295

14.

Португалія

645

756

Примітка. Складено автором на основі даних ститистики по автомобілям із повністю електричним приводом ACEA

Дані результати впливають на розвиток ринків автомобілів та інфраструктуру у
зазначених вище країнах. Так, збільшення продажів електромобілів вимагає збільшення
кількості зарядних станцій, електроенергія для яких може бути вироблена за рахунок
відновлюваних джерел енергії. Це є класичним втіленням «зеленого» бізнесу, що має
значний потенціал у будь-якій країні. Встановлення станції зарядки для електромобілів
підвищує конкурентоспроможність бізнесу: торгівельних центрів, кафе, ресторанів,
готелів, парковок, бізнес центрів. Встановлену зарядну станцію можна нанести на
міжнародну мапу зарядок, щоб власники електрокарів могли планувати свої маршрути
із заїздом скористатись послугами.
Рух міст в бік розумної технологічної спільноти демонструє не лише бажання
керівників міст перетворити їх на осередки технологій, але й відповідність такого
технологічного прагнення демографічним трендам. Держава, в такому випадку,
виступає основним ініціатором розбудови «розумних» міст, яка регулює механізми
фінансування та інвестування. Важливу роль для розбудови «розумного» міста відіграє
запровадження «розумного» довкілля та «розумної» енергетики. Ці два напрями
зводяться до реструктуризації транспортної системи та створення замкнутих, але
поєднаних між собою систем обслуговування. Така трансформація міст дає змогу
підвищити енергоефективність та знизити рівень забруднення довкілля, що відповідає
принципам сталого розвитку. «Розумне» місто – це відповідь на зростаюче техногенне
навантаження, що на практиці реалізує перехід до сталого економічного зростання та
має необмежені перспективи для втілення екологічних бізнес-ідей.
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Актуальність проблеми екологічного підходу до формотворення об‘єктів
дизайну в сучасному періоді багатовекторної екологічної еволюції так званої «другої»
(рукотворної) природи (архітектурно-дизайнерського середовища), як фактора сталого
розвитку, обумовила необхідність теоретичного осмислення ускладненої екологічної
ситуації, що склалася у формоутворенні дизайнерських речей, які оточують нас і з
якими людина щоденно знаходиться в тісному контакті. Націленість дизайнерської
освіти на виховання та формування художньо-проектної діяльності дизайнера на
засадах екологічного мислення сприятиме розвитку екологічної свідомості
українського суспільства в цілому. «Екологічна свідомість» розуміється як рівень
свідомості і знань, культури виховання, при якому кожна людина у своїй професійній
діяльності переслідує цілі створення найкращих умов громадського і природного
середовища для життя і подальшого розвитку, проектування, спрямоване не на імітацію
гармонії, а на саму гармонізацію стосунків між індустріальним людським світом з
навколишнім світом, світом природи.
Обраний напрямок дослідження пов‘язаний з навчальними програмами та
пріоритетною тематикою курсового і дипломного проектування ХДАДМ, зокрема з
держбюджетною темою «Дизайн меблів: етнотрадиції та інновації у формоутворенні,
технологіях виробництва і фаховій освіті» (№ 0117U001384) на 2017-2019 рр.
Дослідження екологічних факторів в дизайні започатковано випускницею
ХДАДМ О.О. Орловою (2003 р.) та продовжено в низці магістерських робот, зокрема
О. Плахотним. Регіональній екології, екології міста і житлового середовища присвячені
праці А.Г. Большакова, В.М. Вадимова, А.П. Вергунова, В.В. Владимирова, О.І.
Генисаретського, Н.Ф. Гуляницького, М.Ф. Денисова, М.М. Дьоміна, Н.Я.
Крижановської, В.П. Кучерявого, Г.І. Лаврика, Р. Леггерта, М.В. Маслова, С.С.
Ожогова, А.М. Римши, А.М. Рудницького, С.Б. Чистякової, З.М. Яргіної та інших.
Соціально-екологічній інтерпретації міського середовища присвячені
монографії О.Е. Гутнова, В.Л. Глазичева, О.Н. Яницького. Проблема оптимізації
архітектурного середовища у контексті ергономічного підходу досліджена д. арх. В.П.
Мироненком, проблема формування регіональних рекреаційних систем – д. арх. В.В.
Шуликом, концепція реабілітації міського середовища – д. арх. Ю.М. Шкодовським.
Проблема відеоекології розглядалась в докторській дисертації В.А. Філіна, у
статтях В.Й. Кравця, Н.Є. Трегуб; проблема екології культури – у докторській
дисертації мистецтвознавця К.А. Кондратьєвої. Слід зазначити праці, що розкривають
зв'язок екології і предметної творчості, таких авторів, як Б. Стерлінг, Е. Тоффлер, А.
Хеммонд, Д. Хокинс, Г. Галлопін, а також роботи в області соціології, економіки,
взаємовпливу суспільства і природи Т. Хаавелмо, Г. Дейли, Я. Тінбергена.
Серед дисертаційних досліджень слід виділити роботу Махмуда Алі Хассана
Аль Субеха (кер. Н.Є. Трегуб), який підтвердив, що екологічна проблема не має
абсолютної новизни в історико-культурному розвитку суспільства, а також те, що не
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існує екосистемного середовища ідеальної якості. На початковій стадії архітектура як
штучна екосистема виконувала для людини захисну функцію від несприятливих
кліматичних факторів. На наступних стадіях розвитку цивілізації відбувалось
нарощування екологічних факторів (екзогенних і ендогенних), серед яких є суттєві
(імперативні), що діють і змінюють екосистему. Таким чином, архітектура як
«продукт» людської діяльності, урбанізація як об‘єктивний цивілізаційний процес,
вирішуючи соціальні задачі, сама породила проблему порушення стану збалансованості
середовища життєдіяльності, стала причиною екологічної кризи.
В процесі виконання магістерської роботи О.А. Плахотним (кер. Трегуб Н.Є.)
було проведено соціологічне опитування через мережу Інтернет і анкетування 50-ти
спеціалістів, зайнятих у сфері архітектурі й дизайну, щодо їхнього бачення
інноваційних тенденцій у формуванні сучасних меблевих виробів як складових
середовищного обладнання інтер‘єрного та урбанізованого середовища. Статистична
обробка даних дозволила дійти висновків, що сучасна людина відчуває дискомфорт
завдяки домінуванню різноманітних речей в її життєвому просторі; користувачі
висловлюють потребу у створенні індивідуального предметно-просторового оточення
(на основі індивідуальних антропометричних даних та власних інтересів); 47 учасників
анкетування (із 50-ти) позитивно оцінили можливість приймати активну участь у
створенні індивідуального об‘єкту (його форми, розмірів, конфігурації, положення).
Отже, домінування компонентів предметно-просторового середовища над
людиною – сучасний феномен. Тому в процесі розробки прогностичної дизайнконцепції формоутворення екологічних меблів з урахуванням сучасних альтернативних
екотехнологій і матеріалів магістрантом Плахотним О.А. була приділена увага такому
екологічному чиннику, як «візуальна екологія», що досліджена В.А. Філіним, а саме:
об‘єкт, який «існував» і «був перед очима» тільки під час користування ним, міг би
бути «вилученим» з візуального поля. Проектний варіант даної дизайн-концепції
ґрунтується на екологічному принципі морфологічної трансформації (по аналогії з
природними об‘єктами – равлик, гніздо в дуплі) та модульності, що дозволяє
максимально зробити об‘єкт рухливим в просторі, компактним, вирішити такі
проблеми як накопичення меблів, зберігання та габаритність. Таким чином, сьогодні
формується нове бачення меблевого дизайну: меблі як обладнання, фактично
необхідні лише в момент їх використання, а після того, як об‘єкт виконав своє
призначення, він перестає бути потрібним. Поки об‘єкт знаходиться у візуальному полі,
його вплив не закінчується, а якщо прийняти до уваги те, що більшу частину часу
людина знаходиться в обмеженому просторі (робота – транспорт – дім), який
наповнений різноманітними предметами, отримаємо постійний інформаційний тиск на
індивіда.
До чинників, що обумовлюють естетичне сприйняття середовища людиною,
відноситься відносно новий напрям - мультисенсорний дизайн (П. Люкнер, П. Кіфер,
Ю. Кремер, Т. Ямагіши), у якому джерелом проектних ідей виступає функціональне
освітлення, акустика й аромат, а в перспективі – навіть зміна кліматичних факторів у
предметно-просторовому середовищі (температури повітря, вологості, атмосферного
тиску). Таким чином, відбувається розширення діапазону дизайнерських засобів у
формуванні комфортних умов для перебування людини в архітектурному середовищі.
Зібрані відеоматеріали з інтерв‘ю закордонних дизайнерів дозволяють
визначити головні програмні цілі проектної діяльності в контексті екологізації
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середовища життєдіяльності. Так, наприклад, директор дизайнерського бюро Braun
Рамс Д. (Former Design Director Braun Dieter Rams) визначає, що є хорошим дизайном:
це інноваційний, корисний, естетичний, зрозумілий, простий, ненав‘язливий,
довготривалий, продуманий до дрібниць, екологічно чистий. За його висловлюванням,
хороший дизайн – це як найменше дизайну. Давін Стовел (Davin Stowell CEO &
Founder
Smart Design) вважає, що «..дизайн повинен робити життя легким,
комфортним. при цьому людина не повинна замислюватися над цим». Ендрю Бловелт
(Andrew Blauvelt Designer Curator Walker
Art Center) виділяє три напрямки
дизайнерської діяльності, тобто: 1) розглядання дизайну з формальної точки зору
(формальна логіка об‘єкту, акт надання форми, форма перероджує форму); 2)
розглядання дизайну в рамках символізму (зміст того з чим маємо справи, ритуали
використання, культурний символізм конкретного об‘єкту); 3) розглядання дизайну в
контекстуальному змісті (технологічний контекст, об‘єкт направлений на відношення
об‘єкта та людини). Елла Йонгеріс (Hella Jongeris Designer Rotterdam) вважає головним
завданням - надавати індивідуальності тому, що виготовляється промисловим
способом, створювати елемент індивідуальності в рамках серійного зразка.
Проведений в роботі аналіз закордонних та вітчизняних досліджень,
присвячених вивченню екологічного фактора та підходу показав, що екологізація
дизайну відповідає світовим процесам осмислення проблем екології, гармонізації
відносин техносфери та біосфери. Було виявлено такі напрямки екологізації:
економічна екологізація; функціональна екологізація; технологічна екологізація;
фактор використання матеріалу; соціальна екологізація. В результаті було виділено
фактори, які відображують екологічний підхід у формуванні середовища: використання
матеріалів, традиційних для даної місцевості, зниження енергетичних затрат та
матеріальних ресурсів, переробка та відновлення матеріалу (рециклінг), продовження
терміну використання об‘єкту (ревіталізація), застосування безвідходних технологій,
урахування життєвого циклу виробу в процесі проектування та експлуатації,
запропонування послуг замість володіння об‘єктом, концепція дизайну «поза старіння»
та «поза модою», створення об‘єкту, що має можливість удосконалюватися, та
модернізуватися. Теоретичне значення дослідження міститься у виявленні критеріїв і
сформульованих принципах екологічного підходу в меблевому дизайні, що уточнюють
екологічну парадигму. Екологічність дизайн-продукту – це: новітні екологічні
технології виробництва (використання екологічно чистих технологій виробництва,
використання нанотехнологій, «маловідхідних» технологій, технологій закритого
циклу); економія сировини за допомогою зниження матеріалоємності конструкції
дизайн-продукту; заміна дорогих матеріалів на дешеві; виробництво вузлів, деталей,
конструкцій з довгим терміном служби (баланс концепцій багаторазового і
одноразового використання об‘єктів); використання матеріалів, які можуть бути
перероблені і повторно використані у виробництві (біоматеріали, рециклінг);
продовження «життя» виробу (модернізація, заміна частин, універсальність);
економічна доцільність.
Екологічні підходи до формотворення меблів систематизовано за принципами
пріоритетності того чи іншого екологічного чинника (екоестетичності, екологічності
матеріалу, екотехнологічності, екофункціональності).
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Із стрімким розвитком сучасних технологій у сфері сучасного дизайну
інтер‘єру та меблів особливої актуальності набувають питання та проблеми
екологічності використовуваних матеріалів та збереження їх природних властивостей у
поєднанні із практичністю та бюджетністю проектів. Саме тому все більшого попиту та
розповсюдження в дизайні інтер‘єру та меблів набуває рустикальний напрям в рамках
напряму кантрі. Даний напрямок спрямований на відповідність дизайнерських проектів
щодо екологічності, природності, максимальній користі для людини, а також
відповідності сучасним тенденціям в дизайні:
ідейні концепції звернення до природної краси та її первинності;
мінімалістичність в засобах вираження завдяки використанню первинних
природних мотивів;
можливість створення одиничних авторських об‘єктів;
передбачення застосування ручної роботи;
можливість поєднання екстер‘єру та інтер‘єру;
Використання рустикального напряму в дизайні інтер‘єру та меблів має
визначну історію, починаючи від перших людських поселень та предметів меблів і
закінчуючи сучасними практиками та новими витками і видозміненнями даного
напрямку. Наприклад, у роботах видатних архітекторів Френка Ллойда Райта, Луїса
Баррагана та японських дизайнерів меблів, які намагалися за допомогою даного
напряму встановити зв‘язок інтер‘єрного та екстер‘єрного простору.
Окрім цього, даний напрямок відноситься до достатньо бюджетних у процесі
роботи та економічних, що на даний момент є надзвичайно актуальною рисою для
сучасних тенденцій в дизайні , а також має практичний характер та користується
попитом серед реальних замовників та дизайнерів. Надзвичайно актуальним питанням
для сучасного дизайну інтер‘єру та меблів практичність обраного стилю. Рустикальний
напрям відзначається своєю надзвичайною зручністю в експлуатації. Саме тому його
також називають «антивандальним». Власнику такого простору або предметів мебелі
не варто хвилюватися, що кути меблів обітруться, у каменя будуть сколи, а плитка
потріскається. Це визначна риса рустикального напрямку. У сучасному дизайні
інтер‘єру та меблів рустикальний напрям розглядається як можливість єднання
людини із природою та створення цілісного простору інтер‘єру та екстер‘єру, що
особливо актуально для житлових об‘єктів із прилеглою територією.
На сьогодні рустикальний напрям в дизайні інтер‘єру та меблів користується
надзвичайною популярністю та попитом і має велику кількість прикладів використання
завдяки своїм практичним властивостям та можливостям відносно проектування
інтер‘єрно-екстер‘єрного простору, проте поки що не знайшов відповідного
дослідження в наукових роботах. До XXI століття дизайн остаточно утвердився як
276

найважливіший вид проектно-художньої діяльності. Однак проблеми екологізації
середовища та екологізації виробництва продуктів дизайну поставили перед ним
абсолютно нові завдання: на перший план вийшло не так вдосконалення форми і
функції виробів, скільки формування нової структури потреб, скорочення надлишкової
кількості продуктів дизайну, перегляд матеріалів і технологій, економія природних
ресурсів, нешкідливі і безвідходні технології, вторинне використання виробів,
екологічний «круговорот». Дизайн все частіше звертається до питань екологічно
раціональних розробок.
Екологічний дизайн - це створення екологічно доцільного середовища
проживання людини. Сьогодні «екологічний» дизайн - це утвердження принципів
екологічної етики і орієнтація на гармонізацію відносин людини з навколишнім світом.
Іноді дизайнери під напрямками екодизайну розуміють фітодизайн, дизайн меблів,
одягу, інтер'єру, однак питання стоїть ширше: об'єктами дизайну можуть бути будь-які
об'єкти, які пов'язані з діяльністю людини.
Екологічний напрям в дизайні виник у 70-х роках минулого століття і
орієнтувався на активний вплив дизайну на охорону і відновлення природного
середовища, тобто, на розробку нових матеріалів і технологій, що не завдають шкоди
навколишньому середовищу; максимальну економію ресурсів і матеріалів; досягнення
оптимального співвідношення витрат при виробництві виробу і його довговічності;
використання альтернативних джерел енергії.
В авангарді екологічного дизайну стояли Джон і Ненсі Тодд. З 1982 р
подружжя Тодд займалися розробкою біотехнології і проектуванням судів, керованих з
використанням вітрової та сонячної енергії. У них свій погляд на технології і на
транспортні засоби. Як писав Дж. Тодд: «З екологічної точки зору можна також
поглянути і на транспортні засоби. Я схиляюся думати про технології, скоріше з
позицій добра і зла, а не розділяти її на високу і низьку. Деякі технології мають
характеристики обох вищевказаних категорій. Яскравим прикладом може служити
автомобіль. Він не відрізняється безпекою, витрачає багато пального, забруднює
середовище, З іншого боку, саме автомобіль дозволяє нам сьогодні бути разом! ». Ненсі
Тодд пише: «Ми не відкидаємо сам автомобіль як такий, ми проти існуючого типу
автомобілів».
Леа Пойссон, який також був одним з перших екодизайнерів, пройшов шлях
від дизайну фірмових знаків і великих проектів промислового дизайну до проектування
установок, що працюють на сонячній енергії і службовців для задоволення потреб
людини в їжі, теплі і даху. З 1970 р він відомий як поборник використання
альтернативних джерел енергії та талановитий дизайнер, який здійснює на практиці
свої ідеї. У його найсміливішому проект «Сонячний будинок Пойссона« Трисоль »діє
близько п'ятдесяти різних установок. Проект «Трисоль» підтвердив, що така споруда
може функціонувати повністю на енергії сонця.
Принципи екологічного дизайну сформульовані на основі принципів, що
відносяться до самих різних дисциплін, таким як екологія, енергозбереження,
ландшафтна архітектура і природознавство. Спочатку ці принципи були сформульовані
в кінці 80х років минулого століття Б. Моллісон і в їх число входило: ефективне
енергопланування, використання біологічних ресурсів замість викопного палива,
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використання природних моделей та ін. В даний час створюється нова промислова
культура, згідно з якою вже на стадіях проектування і виробництва повинна
передбачатися можливість «руйнування» («деконструкція») виробів після їх
використання. В основі цієї культури лежить ідея «штучного замкнутого циклу» життя
вироби. Перед проектувальниками стоїть завдання сприяти формуванню процесу
«зеленого споживання», тобто, чистого виробництва чистих виробів.
На основі вивченої літературної та наукової бази по темі дослідження
визначено, що принципи та проблеми екологічної складової в дизайні мебелі, як
елементів цілісного простору розглядаються Ботт І. К., Митрофановою О. В., Якушою
В.Н..
У різних джерелах (дисертаціях, статтях, наукових роботах) були розглянуті
прийоми та принципи етнодизайну та рустикального напряму. Такими науковцями та
авторами являються: Jessa Kristia, Ісаєва Т. І., Демшина А.Ю.
Над ідеями та концепціями екологічності інтер‘єрного та екстер‘єрного
простору працював всесвітньо відомий американський архітектор Ф.Л. Райт, який вивів
головну парадигму своєї архітектури: «природна органічність». Він активно
використовував природний ландшафт у своїх роботах. Яскравим прикладом цього
прийому є «Будинок над водопадом». Дана парадигма та приклади робіт Ф. Л. Райта
освячені у статті Topdom [8]. Максимальної екологічності меблів для інтер‘єрного та
екстер‘єрного простору внес відомий мексиканський архітектор Луїс Барраган. Він
казав: « Я не разделяю архитектуру, ландшафт и садоводство, для меня они одно
целое». Про дослідження та практику Л. Баррагана написано у статті Creative Journal.
До проблем єдності елементів дизайну житлового простору з точки зору
екологічності та сучасних тенденцій звернулась у своїй роботі архітектор та дизайнер
інтер‘єру Якуша В. М.: «Современный экстерьерный дизайн несколько отличен от
классических примеров прежних эпох. Сегодняшний потребитель желает, с одной
стороны – технологического максимума, с другой стороны – максимума
экологического,
то
есть
наличие
специального
оборудования
систем
кондиционирования, энергосберегательных систем и прочего и вовсе не исключает
наличие водоемов, садов и лесов, а если получится, то и гор на собственной
территории. Разумеется, о единстве интерьера и экстерьера лучше говорить на примере
большого дома, а не отдельно взятой квартиры… В понятие экстерьера включена не
только архитектура, но и ландшафт. Кто-то из архитекторов занимается ландшафтным
дизайном в проекте по совместительству, иногда же приходится прибегать к услугам
ландшафтного дизайнера.»
Сучасний український дизайнер інтер‘єру А. Лирсман у своїй статті розглядає
прийоми у сучасному будівництві та дизайні оселі, які допомагають вдало і грамотно
єднати простір інтер‘єру та екстер‘єру за допомогою екологічних матеріалів та
природнього оздоблення оселі і меблів: «Другой способ осуществления связи между
интерьером и экстерьером – использование т. н. многостворчатых дверей… будучи
полностью открыты, они создают впечатлениие исчезнувшей стены, и тогда интерьер с
большим эффектом как бы сливается с экстерьером…»
Американський архітектор Jessa Cristia розповідає у своїй статті про
дослідження прийомів для досягнення естетичної та екологічної єдності безпосередньо
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у рустикальному напрямі і визначає такі прийоми загальними положеннями
формування житлового простору, наприклад, провести аналіз первинних можливостей,
якими наділена споруда. У створенні інотер‘єру Jessa Cristia радить не використовувати
прямих ліній, на яких не буде виступу або гілки для залетівшого всередину оселі птаха.
У своїй дисертації мистецтвознавець Ботт І. К. на прикладах робіт архітектора
А. І. Штакеншнейдера ( палаців та павільйонів ), розглядає прийоми поєднання
екологічної мебелі з природніх матеріалів та внутрішнього і зовнішнього убранства
архітектурних споруд, як єдиного цілого.
Велика частина літературної бази, присвяченої рустикальному напряму та його
екологічної складової, в якій виділено окремий блок по відношенню до примінення
даного напряму відносно громадських закладів. Так, російський архітектор
Митрофанова О. В. розглядаючи та вивчаючи дизайн інтер‘єру ресторанних закладів
стверджує: «…Современный ресторанный интерьер, как сложная комплексная система,
интегрирующая в единое целое многочисленные эстетические и технические
составляющие, является в целом мало изученным, с научной точки зрения,
архитектурно-дизайнерским феноменом… Пространственная основа, являющаяся, как
правило, следствием реализации утилитарно-прагматических задач, а также
конкретного расположения в структуре здания или в рамках определенной территории.
В итоге взору посетителей предлагается более или менее целостная интерьерная
«картина», воспринимаемая в процессе их постепенного включения в созданный
средовой образ.»
Окремі наукові дослідження проводилися відносно предметів декору, як
важливого компоненту побудови інтер‘єрно-екстер‘єрного екологічного простору у
рустикальному напрямі. Як приклад аналізу використання декоративних елементів у
інтер‘єрі етнодизайну та рустикального напряму можна привести дисертацію Ісаєвої Т.
І., яка зазначає: « Этнические решения дизайна текстиля в современном интерьера уже
многие годы остаются популярными… мы можем наблюдать достаточно доказательств
существования этнического или рустикального стиля». Нові технології, вирішення
технічних і організаційних питань, застосування методів і засобів екодизайну - шлях до
екологічної стійкості та підвищення якості життя. Є безліч свідчень того, що в усьому
світі численні фахівці (в першу чергу, інженери, технологи, дизайнери, політики),
провідні компанії та громадські організації вже роблять перехід до екологічної
стійкості. Розробка численних екодизайнерських проектів свідчать, що перехід до
сталого майбутнього не є ні технічною, ні концептуальною проблемою. Це проблема
цінностей і політики. Розробка численних екодизайнерських проектів свідчать про те,
що перехід до екологічного майбутнього можливий.
Отже, можна зробити висновок, що таке обширне присвячення уваги концепції
єднання людини та природи за допомогою використання природних матеріалів та
мотивів в дизайні меблів свідчить про зростаючий попит щодо даного напрямку та його
актуальність. На сьогоднішній день питання екологічності в дизайні є чи не найпершим
критерієм відповідності виробу загальним світовим функціональним та естетичним
стандартам .
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Екологічність і безпечність виробництва та споживання лакофарбових матеріалів
(ЛФМ) є глобальною проблемою у світі. Вирішенню її приділяють значну увагу
міжнародні організації з охорони навколишнього середовища, захисту прав і здоров‘я
споживачів, що змушує уряди країн підвищувати вимоги до безпечності цієї продукції.
З набуттям чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [1], актуальним
завданням є активізація зусиль щодо законодавчого регулювання безпечності ЛФМ і
покриттів в Україні, що передбачає прийняття відповідних технічних регламентів. Це
дозволить адаптувати українське законодавство щодо безпечності ЛФМ до
європейських вимог.
ЛФМ є багатокомпонентними хімічними композиціями, які суттєво
відрізняються від інших полімерних матеріалів за фізико-хімічними властивостями,
технологією нанесення, застосовуються у незатвердженому стані і полімеризуються під
час експлуатації покриття, що обумовлює контакт з ними людини в умовах проведення
фарбувальних робіт та перебування в пофарбованих об'єктах (приміщеннях). Деякі
хімічні елементи і сполуки можуть спричинити суттєвий негативний вплив на здоров‘я
людей [2].
Аналіз європейського підходу показує, що вимоги до ЛФМ передбачають, в
першу чергу, законодавче регламентування їх безпечності. Це стосується вмісту
шкідливих компонентів, що можуть негативно вплинути на здоров‘я споживачів та
навколишнє середовище, зокрема летких органічних сполук (ЛОС), важких металів (в
першу чергу свинцю).
Директивами №1999/13/ЄC щодо викидів органічних розчинників та
№2004/42/ЄС про матеріали для декоративних та автомобільних покриттів, обмежується
вміст ЛОС у ЛФМ залежно від категорії та сфери застосування.
Аналіз зазначених директив ЄС та деяких стандартів, наприклад EN 13300 та EN
1062-1, ідентичні яким набули чинності в Україні, дозволяє зробити висновок, що
європейський підхід під якістю передбачає в першу чергу безпечність ЛФМ. Друга
складова якості – відповідність отриманих покриттів вимогам споживача залежно від умов
експлуатації та окремих властивостей ЛФМ і покриттів. При цьому, зазначені стандарти
передбачають лише класифікацію за призначенням (для внутрішніх чи зовнішніх робіт) та
розподіл на класи за основними показниками, які визначають експлуатаційні властивості
покриттів. Останні зумовлюють здатність задовольняти потреби споживачів у ЛФМ
відповідно до їх призначення, умов і сфери застосування. До таких відносяться стійкість до
вологого стирання, покривність, практична норма покривання, ступінь блиску та інші.
Особливу небезпеку у складі ЛФМ становлять важкі метали, зокрема свинець.
Всесвітня організація охорони здоров‘я визнала свинець одним із токсичних елементів, на
які необхідно звернути особливу увагу. Свинець потрапляє в організм, як правило, при
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вдиханні парів і пилу, що містить цей елемент. При цьому він проявляє психотропну
(збуджуючу), нейротоксичну (дегенеративні зміни в мотонейронах), гематотоксичну
(пригнічення синтезу гемоглобіну) дію. Особливо шкідливими свинець та інші важкі
метали є для дітей. Свинець та його неорганічні сполуки відносяться до 1-го класу, тобто є
надзвичайно небезпечними [3].
Міжнародна конференція з регулювання хімічних речовин на своїй другій сесії у
Женеві у 2009 р. схвалила створення Глобального партнерства зі сприяння поетапній
відмові від використання свинцю та його сполук у ЛФМ. Це партнерство в рамках ООН
названо Глобальним альянсом з відмови від використання свинцю у складі ЛФМ [4].
Головним законодавчим документом ЄС щодо управління хімічними речовинами
та сполуками є Регламент ЄС №1907/2006 «Реєстрація, Оцінювання, Авторизація та
Обмеження Хімічних речовин (REACH)», який набув чинності з липня 2007 року. Вимоги
REACH застосовуються до хімічних речовин як таких, а також у складі препаратів або
виробів, в тому числі ЛФМ, під час їх виробництва, постачання на ринок ЄС і
застосування. Відповідно до REACH, компанії повинні ідентифікувати і керувати
ризиками (загрозами), пов‘язаними з речовинами, що виробляються і розповсюджуються
на ринку ЄС. Це також стосується хімічних речовин, які можуть міститися в ЛФМ,
зокрема важких металів та їх сполук. Наприклад, відповідно до REACH карбонати свинцю
(CAS № 598-63-0, CAS № 1319-46-6) та сульфати свинцю (CAS № 7446-14-2, CAS
№ 15739-80-7) не можуть розміщуватися на ринку або використовуватися як речовини або
у сумішах для використання у складі ЛФМ [5].
Що стосується досвіду регламентування безпечності ЛФМ в Україні, то більшість
нормативів і санітарних правил були затверджені ще в 90-х роках минулого століття або на
початку 2000-х років і не відповідають вимогам сучасності. Крім того, на сьогодні відсутні
нормативні документи, які безпосередньо врегульовують безпечність ЛФМ [6].
Виходом із цієї ситуації стане запровадження відповідних технічних регламентів,
робота над якими вже проводиться членами технічного комітету стандартизації №168
«Лаки та фарби». Розроблено проект технічного регламенту «Щодо обмеження викидів
ЛОС внаслідок використання органічних розчинників у певних ЛФМ та матеріалах
ремонтного фарбування автотранспортних засобів», текст якого оприлюднено на сайті
Мінекономрозвитку і торгівлі для громадського обговорення [7]. Технічний регламент
розроблено на основі Директиви 2004/42/ЄС. Підготовлено проект технічного регламенту
«Щодо обмеження вмісту свинцю у ЛФМ», в основу якого покладено рекомендації
Глобального альянсу з відмови від використання свинцю у фарбах.
Проводиться робота з впровадження в Україні національних стандартів серії
«Фарби та лаки», що відповідають сучасним вимогам та є ідентичними європейським (EN)
та міжнародним (ISO). Так, з 01.07.2013 набули чинності такі основоположні стандарти, як
ДСТУ EN 1062-1:2012 та ДСТУ EN 13300:2012; з 01.07.2014 – ДСТУ ISO 1514:2013, з
01.01.2015 – ДСТУ ISO 1513:2014, ДСТУ ISO 15528:2014, ДСТУ ISO 4618:2014.
Нормативні документи використовуються на близько 140 підприємствах-виробниках та у
профільних ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців з вищою освітою для сфер
виробництва, розповсюдження та застосування ЛФМ.
Відповідно до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 05.11.2015 №145 за поданням ТК168
було введено в дію з 01.01.2016 ще 255 стандартів серії «Фарби та лаки» методом
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підтвердження. Цим же наказом скасовано в Україні 51 міждержавний стандарт (ГОСТ),
які були прийняті до 1992 р. і фізично та морально застаріли.
Продовжується зазначена робота із запровадження в Україні сучасних
європейських і міжнародних стандартів, що регламентують вимоги до ЛФМ, покриттів і,
що саме головне, запроваджують сучасні методи їх контролю, які відповідають світовій
практиці.
Членами ТК 168 «Лаки та фарби», функції секретаріату якого виконує
Асоціація українських виробників лакофарбової промисловості, здійснено переклад і
науково-технічне редагування ще більше 50 стандартів, проте вони не були
опубліковані. Проблемним питанням залишається занадто висока вартість, яка
передбачена за проведення експертизи стандартів. Хоча не зрозуміло, з якою метою
вона проводиться, оскільки стандарти приймаються методом перекладу, є ідентичними
відповідним ISO або EN, а точність перекладу перевіряється окремо. Усунення цієї
законодавчої перешкоди дозволить суттєво прискорити запровадження в Україні
національних стандартів методом перекладу, що ідентичні європейським і
міжнародним. Це забезпечить реалізацією сучасних світових підходів до
регламентування вимог до якості ЛФМ та стане реальним кроком до усунення
технічних бар‘єрів у торгівлі цією продукцією між Україною та ЄС.
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Туристична галузь на сьогодні є однією з найбільш динамічних, а потенціал її
розвитку практично безмежний. Стримуючими чинниками розвитку туризму можна
вважати прогресуючі екологічні загрози, урбанізацію, техногенні навантаження,
політичну та економічну нестабільність, військові конфлікти, фізичні обмеження
доступності окремих туристичних ресурсів.
У наукових джерелах наразі не сформовано єдиного методичного підходу до
оцінювання як туристичних ресурсів, так і туристичного потенціалу. Окремі вчені
вважають, що повинен оцінюватись «рекреаційний потенціал» розуміючи під ним
систему природних, історико-культурних об‘єктів та їхніх властивостей, які
використовують у рекреаційний діяльності.
При оцінюванні перспектив розвитку туризму сформувались кілька основних
підходів до оцінювання туристичних ресурсів: психолого-естетична, технологічна,
рентна, або грошова, кадастрова та бальна оцінки. Нема єдності щодо територіального
охоплення
оцінюваних
туристичних
ресурсів:
місцевості,
територіальноадміністративної одиниці, району, області.
Найчастіше до питання оцінки туристичних ресурсів звертаються при
дослідженні перспектив формування нових туристичних проектів. Зазвичай
зрозумілими і достатньо прогнозованими мотивами поведінки для переважного числа
інвесторів, власників ресурсів та ініціаторів розроблення та просування нових
туристичних продуктів є:
1) максимізація теперішньої вартості всіх приведених грошових потоків на
період формування та реалізації туристичних продуктів;
2) стабільне зростання туристичного бізнесу з прогнозованим рівнем доходу та
ризику за період реалізації проекту.
Окремі туристичні ресурси, які на сьогодні не задіяні при формуванні
туристичних продуктів і від використання яких не отримують доходи, можуть також
котируватися на рику за зростаючою ціною. Це відбувається через те, що їхні власники
в майбутньому сподіваються продати їх за вищу ціну.
Звичайно вважається, що оцінка майбутніх грошових потоків і перспективна
ціна продажу туристичних ресурсів залежить не лише від окремих проектів
формування туристичних продуктів, які можуть реалізуватись, і повноти інформації,
якою володіють власники та інвестори. Результат такої оцінки багато в чому залежить
від того, як випадкові покупці уявляють собі еволюцію даного туристичного ресурсу. З
другого боку, безпосередній вплив на прийняття рішення про формування туристичних
продуктів має інформація про динаміку ціни на той чи інший туристичний ресурс.
Якщо першочерговою умовою організування і здійснення господарської
діяльності у туристичній сфері є підприємницька ідея, то наступною необхідною
умовою є наявність або можливість отримання у власність чи у користування
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необхідних ресурсів визначеного обсягу і структури.
У нашому дослідженні об‘єктом формування господарського рішення у
туристичній сфері з метою вчинення господарського впливу визначається сукупність
деяких ресурсів, їхні фізичні параметри, вартісна оцінка або інша суттєва
характеристика до прикладу естетична чи історична привабливість, ліквідність. Такі
ресурси, вже є, або можуть бути, отримані у власність суб‘єкта господарювання. На
визначених умовах окремі ресурси можуть бути передані у розпорядження чи в
оперативне управління суб‘єкта господарського управління. До числа ресурсів
господарського впливу можемо зачислити: природні, трудові, матеріальні, фондові,
земельні, водні, фінансові, інформаційні, енергетичні, інфраструктурні, інтелектуальні
ресурси (гудвіл) тощо.
Лише за умови ефективного продуктивного використання, яке може
забезпечити кваліфікована праця, знання та уміння – умовно статистична категорія
―ресурс‖ чи ―сукупність ресурсів‖ перетворюється на категорію ―потенціал‖, тобто
ресурси набувають здатність приносити дохід, виготовляти продукти, надавати послуги
для задоволення конкретних потреб споживачів, забезпечуючи приріст вартості
ресурсів через використання господарського і ринкового механізмів.
Продуктивне використання ресурсів передбачає наявність відповідних засобів
видозміни ресурсів через налагодження процесу виробництва та реалізації туристичних
продуктів, формування послуг з метою надання їм певних споживчих властивостей і
характеристик. Під засобами видозміни розуміють прийоми, способи дії для
досягнення чого-небудь, а також предмети, пристосування (або їх сукупність),
необхідні для здійснення певної діяльності.
В класичному розумінні до сировинних ресурсів відносять матеріальні об‘єкти,
на які спрямована праця людини з метою їх цілеспрямованої видозміни. Унаслідок
остаточної видозміни сукупності предметів праці утворюється кінцевий продукт
виробництва, товар, послуга. Продуктом процесу можуть бути матеріальна й
нематеріальна продукція, виконані роботи, надані послуги. До матеріальних предметів
праці відносять: сировину, матеріали, комплектувальні вироби, напівфабрикати а також
матеріальні об‘єкти, щодо яких виконуються роботи чи надаються послуги. До
предметів праці, які не мають матеріальної форми, можна віднести об‘єкти
проектування, результати теоретичних досліджень, туристичні маршрути, тури а також
дозволи і права користування надрами, природними ресурсами тощо.
Трудові ресурси мають необмежену сферу застосування. Лише за умови
прикладання людської праці статичні туристичні ресурси перетворюються в реальні
передумови формування туристичних послуг. Процес використання трудових ресурсів
полягає у виконанні найманими працівниками, певних фізичних та інтелектуальних
функцій, процедур і операцій, специфіка яких залежить від особливостей процесу
формування та реалізації туристичних послуг та зумовлюється складом і розподілом
персоналу господарського формування за категоріями, спеціальностями, посадами,
рівнем кваліфікації, набутими навичками та досвідом. Власниками трудових ресурсів є
фізичні особи які самостійно, свідомо вступають у трудові відносини з господарськими
суб‘єктами, погоджуючи умови праці і розмір винагороди відповідно до суб‘єктивної
оцінки своїх фізичних та інтелектуальних здібностей, знань і навиків. Важливим видом
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ресурсу, що забезпечує необхідні матеріальні умови провадження діяльності у
туристичній сфері, є земля, на якій розміщуються будівлі, споруди, об‘єкти
інфраструктури.
Інформація слугує засобом усунення невизначеності параметрів щодо стану та
взаємозв‘язків між основними ресурсними елементами при формуванні та просуванні
туристичних продуктів. Під інформаційними ресурсами, також розуміють сукупність
даних, які мають новизну й корисність та можуть бути використані при формуванні та
просуванні туристичних послуг.
Інтелектуальні ресурси включають знання, умілості, ліцензії, технології,
патенти, ноу-хау, права використання науково-технічних розробок, туристичні
маршрути, тури, дозволи на здійснення агентської чи тур операторської діяльності,
торгівельні чи фірмові знаки, логотипи.
До екологічних ресурсів при провадженні діяльності у туристичній сфері
відносять ліцензії, дозволи і права на дослідження і використання природних надр,
заповідних зон.
Інноваційні ресурси формують інноваційний потенціал туристичного
підприємства, суб‘єкта господарювання, а отже, його здатність розробляти,
впроваджувати та реалізовувати інноваційні туристичні продукти і/або інноваційні
послуги. Таку здатність, в першу чергу, формує персонал туристичного підприємства,
що перебуває у штаті господарської структури: інженери, дослідники, конструктори,
раціоналізатори та інший творчий персонал, що задіяний у інноваційній діяльності.
Також слід наголосити на необхідності володіння правами на об‘єкти інтелектуальної
власності (інтелектуальні ресурси – матеріальні і нематеріальні), що визначають
спроможність туристичного підприємства розвиватися на інноваційних засадах. Для
здійснення самостійної інноваційної діяльності або на засадах партнерства
підприємства туристичної сфери повинні бути в достатній мірі забезпеченні
матеріально-технічними, інформаційними, технологічними та фінансовими ресурсами.
До числа економічних ресурсів туристичних підприємств відносять усі
ресурси, які залучені у виробничий процес і використовуються для здійснення
господарської діяльності. Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку називають
активами. Ресурс можна трактувати як актив при виконанні таких умов: 1) він повинен
перебувати у володінні суб‘єкта господарської діяльності або контролюватись ним;
2) він повинен бути достовірно оцінений у грошовому вимірі або еквіваленті.
При всій різноманітності ресурсів підприємств туристичної сфери, які залучені
у господарський процес, усі вони мають достовірно визначену вартість у грошовому
вираженні. Реальних власників найбільше цікавить результат оцінювання лише
окремих, ресурсів, які трактуються як матеріальні і нематеріальні активи і покликані
забезпечувати отримання доходу. Вартісна оцінка ресурсів є підсумковим показником
ресурсної складової при здійсненні господарської діяльності і обумовлюється
напрямом застосування ресурсів, рівнем організації їх використання тощо. Вона
базується на внеску, який робить конкретний актив у вартість діючого господарського
формування безвідносно до грошової суми, яка може бути отримана від його продажу.
У цьому випадку йдеться про вартість конкретного виду ресурсу для конкретного
туристичного підприємства при конкретному варіанті його використання.
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Туристичний бізнес належить до тих галузей економіки, нехтування якими є
збитковим. Згадана збитковість стає наслідком того, що в разі, коли на території
відсутні можливості для туризму (в тому числі літнього), то значна частина
―відпочинкових грошей‖ мешканців цієї території буде вивезена за її межі, і в тому
числі за кордон, що є небажаним і для багатих країн, а для країн, які перебувають в
економічних труднощах і поготів. Зважаючи на це важливо розвивати туристичну
галузь так, щоб привабити і вітчизняних, і чужоземних туристів. Зазначена тема,
зокрема аналіз можливостей, перспектив максимально ефективного використання
туристичних ресурсів Львівської області, стала предметом дослідження, результати
якого викладено в цій доповіді.
Можливості значно інтенсивнішого, ефективнішого використання туристичних
ресурсів Львівської області зумовлені декількома чинниками. Це, зокрема, такі.
Світові тенденції тренду літнього відпочинку стають сприятливими для
регіонів з такими ресурсами, які є у Львівській області. Для пояснення суті цих
тенденцій можна навести міркування історика курортів Фреда Грея [1]. Починаючи з
30-х років ХХ ст. опалювання сонячними променями стало усвідомлюватися як одна з
провідних приваб відпочинку на морських курортах (до 20-х років для жінок з вищих
прошарків суспільства зразковою була біла шкіра). Тому, приблизно в цей період,
значно інтенсифікувався занепад морських курортів, на яких відпочивали заради
оздоровлення в холодній воді, натомість, почали інтенсивно розвиватися тепловодні
морські курорти. Однак ера всезагального захоплення шоколадним кольором шкіри
тривала менше століття. У 80-х роках австралійські вчені-медики встановили, що в разі,
якщо надуживання сонячним опаленням триватиме в такому вигляді як це було на той
час, то через декілька десятиліть близько половини з цих людей матиме рак шкіри.
З наведеного екскурсу можна зробити такий висновок. Нова парадигма
рекреації не усуває відпочинок на морському узбережжі, адже воно містить, скажімо,
також цілюще повітря. Водночас, перебування на узбережжі з вимушеним
переховуванням від сонячних променів зменшує привабливість такого відпочинку.
Зважаючи на це виникає думка, що морські курорти можна успішно замінити іншими
курортами. Яким чином можна успішно замінити морські приваби? До головних
приваб морського узбережжя віднесемо: можливість купатися у водоймі, гарний (не
урбанізований принаймні на акваторії) ландшафт, цілюще повітря. Крім цього, на
морських курортах може бути таке: атракціони, можливість займатися спортом,
можливість доповнити пасивний відпочинок пізнавальними екскурсіями.
Усі перераховані приваби можна запропонувати туристам використовуючи
туристичні ресурси Львівської області. Розгляньмо послідовно можливість формування
згаданих приваб у вигляді туристичного продукту.
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1. Гарний, не урбанізований ландшафт. Психологічний ефект відчуття спокою, а
також позитивні естетичні емоції формуються в людини тоді, коли вона може бачити
великий простір. Це є і на морському узбережжі, і в разі, якщо піднявшись навіть на не
дуже високу вершину мати змогу бачити великі обшири незалюдненої, не
урбанізованої території. Протилежністю до урбанізованої території є заліснена
територія, оскільки вона наповнена життям дикої природи. Отже, важливим ресурсом
виявляються заліснені території, на яких можна знайти вершину (це може бути горб,
однак з можливістю охоплення зором максимально протяжної території). Біля підніжжя
такого узвишшя доцільно розташувати рекреаційний комплекс, а на вершині –
обладнати оглядовий майданчик з лавками. Важливо, щоб такий рекреаційний
комплекс був розташований не дуже далеко від населеного пункту (близькість
інфраструктури), а також, щоб у спостережуваному ландшафті не було слідів
цивілізації.
2. Можливість купатися у водоймі. У разі купання на морському курорті людей
приваблює, окрім іншого, прозорість води, можливість бачити, що в тебе під ногами.
Озера, ставки однозначно програють в цьому аспекті, оскільки переважно не мають
згаданої властивості (якщо дно в них не піщане). В такому разі оптимальною водоймою
є басейн, розмір якого повинен уможливлювати одночасне купання всіх
відпочивальників рекреаційного комплексу. Розташування такого басейну біля
підніжжя гори (горба) зручне тим, що в горі (горбі) акумулюється вода, і для очищення
води в басейні можна використати зазначене джерело води.
3. Цілюще повітря. Цілюще повітря неважко сформувати насадженням
визначеного комплексу рослин (дерев, кущів, трав). Низка хвойних дуже інтенсивно
виділяють фітонциди, тож обсаджування ними вже тільки території рекреаційного
комплексу може бути достатнім для досягнення і цілющого ефекту, і відчуття
перебування в хвойному лісі, що також викликатиме позитивну емоцію
відпочивальників.
4. Створення атракціонів, майданчиків для занять відпочивальників спортом
(бадмінтоном, футболом, волейболом, баскетболом, великим та малим тенісом)
належить до технічних питань. Задоволенню пізнавальної потреби, досягненню ефекту
незвичності (принаймні мінімальної екзотичності) сприятиме можливість взяти участь
у спектрі екскурсій, створених на основі унікальних культурних та природних об‘єктів
регіону.
Друга обставина, яку доцільно врахувати під час формування та реалізації
стратегії, концепції туристичного розвитку Львівської області, це той факт, що в
сучасній конкурентній боротьбі у сфері економіки дуже дієвими є інструменти
територіального маркетингу. Підприємства на тих територіях, які (території) не
використовують цей інструмент, не рекламують себе як осередки масштабного
виробництва якісного продукту, опиняються в програшній ситуації порівняно з тими
територіями, які активно розвивають обрані стратегічними економічні напрями і
просувають на ринку пропозицій не окремі підприємства, а територію, насичену
такими підприємствами. Зважаючи на це, доцільно підійти до створення описаних
раніше рекреаційних комплексів системно. Зокрема доцільно виконати такий комплекс
дій.
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1. Виявити потенційні місця для створення описаних рекреаційних комплексів.
2. Розробити типовий проект рекреаційного комплексу відпочинку, в якому буде
уніфіковано не архітектурне рішення, а структуру компонентів, які повинен містити
такий комплекс (щоб кожен рекреаційний комплекс мав описані раніше приваби).
Тільки в такому разі можна рекламувати територію. Адже на ній розміщено багато
однотипних відпочинкових підприємств, які конкурують між собою (а це сприяє
підвищенню якості сервісу, що розуміють, звичайно, і потенційні клієнти); але,
водночас, ці підприємства об‘єднані тим, що як одне ціле, як кластер, вони конкурують
з іншими відпочинковими регіонами.
3. Формування пільгових умов успішним підприємствам області для створення
та експлуатації таких відпочинкових комплексів, що стане і джерелом інвестицій для
побудови рекреаційних комплексів, і гарантуватиме наповненість відпочинкових
підприємств клієнтами.
4. Масштабні рекламні акції (насамперед у Львівській області) у формі медичної
просвіти (супроти ризиків набути меланому на морських курортах) та на користь
відпочинку на рекреаційних комплексах, створених за принципом ―ландшафт–
водойма–спорт‖.
Оцінимо наявність у Львівській області туристичного ресурсу, потрібного для
втілення описаної концепції в дійсність. Головним ресурсом для цього є гориста
(горбиста) заліснена територія.
За ступенем заліснення Львівська область належить до найбільш заліснених в
Україні. Ліси займають майже третину території області (31, 8%), що становить
694,6 тис. гектарів. Більшість лісових масивів розташовані в гірських районах Карпат, в
Розточчі, Гологорах та Малому Поліссі.
Практично половина Львівської області (на південь від р. Дністер і височини
Розточчя) належить до фізико-географічної країни Карпати. Ця фізико-географічна
країна містить дві провінції: височинне Передкарпаття і гори Карпати. Отже, ця
частина Львівської області однозначно містить гористі та горбисті ландшафти.
Північна частина Львівської області належить до фізико-географічної країни Руська
рівнина. У південній частині цієї фізико-географічної країни переважають лісостепові
ландшафти і заліснені території практично всі мають горбистий ландшафт. Північну
частину згаданої країни становлять мішано-лісові Поліські ландшафти (і це єдина
частина Львівської області, де ліси переважно не горбисті).
На підставі виконаного науково-практичного дослідження можна виснувати
таке. Переважна більшість території Львівської області містить значну частину
заліснених горбистих ландшафтів. Використовуючи сприятливі обставини, доцільно
спрямувати організаційні, фінансові та трудові ресурси на максимально прибуткове
використання цих туристичних ресурсів області у формі Прикарпатського
рекреаційного кластеру ―Ландшафт–водойма–спорт‖ у поєднанні зі створенням
найзручніших умов для якісного відпочинку мешканців області.
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У сучасному світі у всіх сферах людської діяльності триває процес переходу до
сталого розвитку – концепції, основними положеннями якої є забезпечення
економічного зростання і соціального розвитку людства за умов збереження та охорони
навколишнього середовища.
Завдяки туристичній діяльності, на певній території спостерігається
економічний розвиток. Однак, для того, щоб довше і гармонійно залучати до цього
процесу ресурси довкілля, варто пам‘ятати про раціональне природокористування.
Саме тому, для функціонування сталого розвитку на території України, важливо
розвивати екологічні види туризму, серед яких не втрачає популярності сільський
зелений туризм.
Головною діючою особою в організації відпочинку на селі є родина, яка
здійснює діяльність, пов‘язану з веденням особистого підсобного господарства, та
може надавати послуги у сфері сільського зеленого туризму. У такий спосіб
відбуваються популяризація української культури, поширення знань та інформації про
історичні, природні, етнографічні особливості сільських територій [2]. Ті родини, котрі
ще з 90-х років, започаткували власну агротуристичну діяльність, зараз мають досвід,
успіх і достаток (як, напр. в окремих районах Львівської, Івано-Франківської та
Закарпатської областей.
На сьогодні в Україні спостерігається друга хвиля активізації розвитку
сільського зеленого туризму. Це підтверджується проектами, які реалізуються
представниками громадських організацій та органів державного управління, зокрема,
проект ПРООН в Україні «Зміцнення бізнес-об‘єднань малих і середніх підприємств»,
за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань
(SECO); проект «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку»
(«Агросільрозвиток»), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID) тощо. В рамках проекту Європейського Союзу «Підтримка впровадження
сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні» проводився (1617.03.2017 р., м. Львів) навчально-практичний семінар «Державна політика в галузі
розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні. Застосування
європейських підходів до розвитку сільських територій в українському контексті.
Вивчення та поширення кращих практик в Україні», учасниками якого були
представники Мінагрополітики, керівники структурних підрозділів обласних та
районних державних адміністрацій, до повноважень яких належать реалізація
державної політики, спрямованої на розвиток сільських територій, аграрного бізнесу та
туризму, представники територіальних громад, голови сільських та селищних рад,
власники агросадиб, члени фермерських господарств та сільськогосподарських
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кооперативів, представники профільних громадських організацій. Незабаром
відбудеться круглий стіл «Сільський зелений туризм - проблеми розвитку» (14.02.2018,
Київ) з метою удосконалення фахової системи підготовки та перепідготовки робітників
і фахівців сфери сільського зеленого туризму, організаторами якого є ГО «Спілка СЗТ
України» спільно з Інститутом модернізації змісту освіти. І в цьому аспекті варто
звернути увагу на те, що не у всіх вузах для спеціальності «Туризм» читається
навчальна дисципліна «Сільський зелений туризм» чи «Екологічний туризм і
агротуризм», а варто було би, оскільки на сьогодні – це реальна можливість
випускникам отримати роботу і розвивати сільські території. Крім освітнього аспекту,
серед перспектив розвитку сільського зеленого туризму можемо назвати: прийняття
відповідного
нормативно-правового
забезпечення;
розвиток
туристичної
інфраструктури (розбудова нічліжної бази, доріг, закладів харчування) в менш
розвинених районах; підвищення якості послуг (категоризація, сертифікація);
реконструкція об‘єктів історико-культурної спадщини, створення сільських музеїв;
покращення рекламно-маркетингового забезпечення; встановлення тісніших контактів
із туристичними фірмами [1].
Таким чином, можемо стверджувати, що розвиваючи сільський зелений
туризм:

частка безробіття може суттєво зменшитися і мешканці можуть
працювати, надаючи послуги з прийому туристів та забезпечення їхнього відпочинку,
при облаштуванні туристичних маршрутів, підготовці культурних програм,
транспортному обслуговуванні туристів, виконувати роботу гідів чи екскурсоводів,
надавати кулінарні послуги для туристів, послуги аматорського полювання чи
спортивного рибальства, послуги з прокату туристичного спорядження тощо;

діяльність у сфері сільського туризму стане джерелом доходів сільського
населення, компонентом комплексного розвитку сільських територій та сільської
інфраструктури, а також одним із чинників стратегії подолання бідності в сільській
місцевості;

лише сільський (зелений) туризм як відпочинок, зосереджений на
сільських територіях, що передбачає використання сільського (фермерського)
господарства з метою рекреації, освіти чи активного залучення до традиційних форм
господарювання у сучасних економіко-демографічних умовах здатний реально
допомогти малим поселенням України вижити, адже саме малі села своєю
специфічністю приваблюють туристів і рекреантів.
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Характеризуючи Розточчя, звернемо увагу, передусім, на ту обставину, що у
цьому регіоні відбулося класичне поєднання географічного з політичним. Географічна
цілісність регіону поєдналася з політичною розділеністю, оскільки географічно цілісне
Розточчя є транскордонним регіоном (Україна-Польща). Саме у цьому закладена
потенціальна загроза, яка при вмілому менеджменті може перетворитися у шанс.
Потенціальна загроза полягає у можливості різних стратегій соціально-економічного
розвитку політично поділених частин географічно цілісного регіону Розточчя, що може
зумовити конфлікт між розвитком соціально-економічних і екологічних систем у межах
цього регіону. Шанс Розточчя полягає у виявленні сфери економічної діяльності, яка
дозволить не лише уникнути зазначеного потенціального конфлікту, але й перетворити
його на рушійну силу соціально-економічного розвитку регіону. Такою сферою
економічної діяльності, на нашу думку, може стати зелений туризм, який би зумів
перетворити загрози транскордонності регіону на шанси.
Проблематиці соціально-економічного розвитку транскордонних регіонів,
загалом, і Розточчя, зокрема, присвячено багато наукових публікацій [1-4], однак у цих
дослідженнях можливості використання засобів маркетингу місць не розглядаються.
Самі ж публікації з маркетингу місць [5-8] акцентують свою увагу на удосконаленні
реклами просторової одиниці (ПО) та її місць. До того ж маркетинг місць мало
цікавили транскордонні регіони.
Маркетинг місць, маючи своїм призначенням приваблення бажаних
потенційних і фактичних внутрішніх і зовнішніх "тимчасових і постійних мешканців –
ТПМ" (інвесторів, туристів, жителів) у якусь ПО (населений пункт, регіон, країну)
може використовувати для здійснення поставлених перед ним цілей заходи за такими
напрямками:
1. Реклама ПО та її місць;
2. Інформаційно-консультаційне сприяння процесу вибору місць у межах ПО;
3. Реклама ТПМ ПО і благ, які виробляються у її межах;
4. Інформаційно-консультаційне сприяння існуючим ТПМ у межах ПО.
Реклама ПО має бути націлена на потенційних і фактичних внутрішніх і
зовнішніх ТПМ, для яких, у відповідності з попередньо здійсненою оцінкою, умови ПО
конкурентні у порівнянні з іншими ПО. Власне такі потенційні і фактичні внутрішні і
зовнішні ТПМ повинні передусім бути інформовані про це. У відповідності з цільовою
аудиторією для реклами ПО мають бути вибрані відповідні рекламні комунікації. На
нашу думку, це, передусім, повинні стати науково-інформаційні статті в ділових і
наукових журналах (як вітчизняних, так і зарубіжних) відповідної спеціалізації.
Важливу роль у наш час можуть відіграти публікації такого ж характеру в інтернетвиданнях. Окрім цього слід передбачити традиційну рекламу ПО, яка б відбувалася за
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класичною технологією рекламних кампаній з використанням різноманітних рекламних
комунікацій. Однак вона повинна носити передусім іміджевий характер і бути
спрямованою до уваги потенційних і фактичних внутрішніх і зовнішніх ТПМ.
Враховуючи, що Розточчя варто орієнтувати на зелений туризм, рекламу регіону варто
спрямовувати на відповідні туристичні фірми, а також на підприємців, які б
забезпечували логістику зеленого туризму в регіоні.
Інформаційно-консультаційне сприяння процесу вибору місць у межах ПО має
передбачати дві складові: інформаційну та рекомендаційну. Інформаційна складова
повинна містити якомога повнішу інформацію, необхідну для оцінки потенційних і
фактичних внутрішніх і зовнішніх ТПМ відповідності умов ПО їхнім потребам.
Рекомендаційна складова має відображати науково обґрунтовані рекомендаційні схеми
оптимального розміщення ТПМ у межах ПО. Слід підкреслити, що для підвищення
якості інформаційно-консультаційного сприяння процесу вибору місць у межах ПО
влада повинна залучати до виконання відповідних завдань вітчизняні та заграничні
наукові інституції, а також сприяти організуванню наукових конференцій відповідної
тематики. Інформаційні та рекомендаційні матеріали повинні бути вільно доступними
як для потенційних ТПМ, так і для вже наявних у межах ПО ТПМ. Зазначене
інформаційно-консультаційне сприяння процесу вибору місць у межах ПО мало б
відноситися до усіх цільових груп маркетингу місць - інвесторів, туристів, жителів
(потенційних і фактичних внутрішніх і зовнішніх).
Реклама ТПМ ПО і благ, які виробляються у межах ПО, має бути результатом
системного, комплексного підходу, який дозволяв би отримати синергічний ефект від
реклами з погляду цілої ПО, а не з погляду окремих ТПМ. Очевидно, що така реклама
матиме специфіку й суттєво відрізнятиметься від реклами окремих ТПМ. Очевидно, що
в цій ситуації повинна передбачатися й можливість здійснення індивідуальної реклами,
а участь у спільній та взаємоузгодженій рекламі з погляду цілої ПО буде носити
добровільний характер. У транскордонному регіоні Розточчя така реклама могла би
стосуватися, передусім, зеленого туризму і сфер, з ним пов'язаних – харчування,
проживання, інформування тощо.
Просування на ринку ТПМ ПО і благ, які виробляються у межах ПО,
сприятиме вирішенню двох важливих задач маркетингу місць. По-перше, реклама ТПМ
ПО і благ, які виробляються у межах ПО, підвищуватиме їхню престижність та
виступатиме прикладом і своєрідним магнітом для розміщення там нових ТПМ. Подруге, реклама ТПМ ПО і благ, які виробляються у межах ПО, автоматично, хай часто
й на підсвідомому рівні, просуває серед потенційних ТПМ відповідну ПО.
Із цього погляду заслуговує на увагу концепція диференціації благ, що
передбачає ситуацію, коли виробляючи певне благо, відмінне від благ інших
виробників, фірма отримує часткову ринкову владу чи монополію диференційованого
блага. Диференціацію створює в тому числі й те, де благо було вироблене.
Місцезнаходження підприємства спроможне створити йому та вироблюваним ним
благам репутацію. Ця репутація може бути давно сформованою чи цілком новою,
утвореною в процесі реалізації певної системи заходів. Репутація Розточчя може
поєднувати давно сформовану у межах окремих країн з цілком новою як
транскордонного регіону, який почав гармонізувати політичну відокремленість з
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географічною цілісністю. При цьому, транскордонний зелений туризм буде стрижнем
соціально-економічного розвитку регіону, оскільки формуватиме попит на необхідні
для туристів блага (харчування, проживання, інформування).
Інформаційно-консультаційне сприяння успішному існуючому ТПМ у ПО
заслуговує на особливу увагу, оскільки ніщо так не сприяє поширенню серед
потенційних ТПМ доброї слави про ПО, як приклади успішного ТПМ. Підтримка ТПМ
сприятиме їхній успішності, що стане "живою рекламою" відповідної ПО. Зазначена
підтримка у рамках маркетингу місць ПО повинна відбуватися у формі відповідного
інформування та консультування, яке б стосувалося б інноваційних і екологічно
безпечних технологій, існуючих та потенційних ринків збуту, можливостей
організування у межах ПО виробництва комплектуючих благ тощо.
У цьому зв'язку доречно говорити про організування кластера зеленого
туризму у межах транскордонного регіону "Розточчя". При цьому учасниками такого
кластера були б туристичні фірми, які спеціалізуються у сфері зеленого туризму, а
також відповідні бізнеси: транспортні, харчові, готельні, сувенірні тощо. Маркетинг
місць варто поєднувати зі SWOT–аналізом ПО (рис. 1).
Аналіз сильних і слабих сторін ПО, шансів і загроз для неї (SWOT - аналіз)

Формування списку потенційних ТПМ ПО

Позиціювання (інформування, реклама) місць ПО перед потенційними ТПМ

Інформаційно-консультаційне сприяння процесу вибору місць у межах ПО

Реклама ТПМ і благ, які виробляються у межах ПО

Інформаційно-консультаційне сприяння успішному існуючому ТПМ у межах ПО
Рис. 1. Послідовність поєднання СВОТ-аналізу і маркетингу місць ПО

Щойно після аналізу сильних і слабких сторін ПО, шансів і загроз для неї
здійснюється формування списку її потенційних ТПМ. Така послідовність є логічною,
оскільки саме SWOT–аналіз дозволяє робити аргументовані висновки про
перспективність тих чи інших видів господарської діяльності у межах ПО у
довготерміновій перспективі. Після формування потенційних ТПМ ПО можна
позиціонувати перед ними відповідні місця. При цьому, таке позиціювання буде
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насичене науково обґрунтованими арґументами, отриманими у результаті виконання
професійного SWOT–аналізу. Вже після позиціювання місць ПО здійснюється перехід
до інформаційно-консультаційного сприяння процесу вибору місць для відповідних
ТПМ у межах ПО. Два завершальні етапи послідовності на рис. 1 стосуватимуться
ТПМ, які прийняли рішення про розміщення у межах ПО. Реклама ТПМ і благ, які
виробляються у межах ПО буде передостаннім етапом послідовності поєднання SWOT
- аналізу і маркетингу місць ПО, а інформаційно-консультаційне сприяння успішному
існуючому ТПМ у межах ПО – останнім. Варто звернути увагу на ту обставину, що
виконувати SWOT–аналіз і діяти згідно запропонованої послідовності потрібно буде з
певною періодичністю. Очевидно, що моніторувати зміни сильних і слабких сторін ПО,
шансів і загроз для неї потрібно постійно, але діяти згідно наведеного алгоритму
доцільно лише після суттєвих змін у результаті SWOT–аналізу.
Таким чином, маркетинг ПО повинен інформувати її потенційних і фактичних
ТПМ про унікальні властивості місць ПО і підносити їх як товар, що має свою
корисність і цінність. Маркетинг ПО слід орієнтувати на тих її потенційних і
фактичних ТПМ, для яких умови відповідної ПО не гірші за умови інших
(конкурентних у цьому випадку) ПО. Розточчя слід представляти для потенційних і
фактичних внутрішніх і зовнішніх ТПМ як регіон, привабливий для транскордонного
зеленого туризму. Важливою складовою маркетингу Розточчя повинен бути й
маркетинг благ, які виробляються у регіоні. Подальші розвідки у цьому напрямку
перспективні у напрямку розроблення конкретних схем маркетингу регіону як для
Розточчя загалом, так і для окремих його частин.
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Водний туризм є одним з найскладніших видів туризму і підготовка до водних
подорожей має ряд характерних особливостей. Навіть у найпростішому поході туристводник повинен володіти багатьма знаннями, вміннями і навичками, а також володіти
питаннями безпеки: вміти добре плавати; збирати і ремонтувати туристичне судно;
правильно пакувати, розміщувати і захищати від вітру продовольство і спорядження;
правильно сідати на туристичне судно і сходити з нього; гребти і управляти судном;
підходити, причалювати до берега і відходити від берега.
На популярність того чи іншого маршруту впливає багато чинників, і не менш
важливими, ніж отримання бурхливих емоцій від самого проходження порогів, є
наявність природних, культурних або історичних пам‘яток, транспортна доступність
маршруту, комфорт при використанні спорядження та обладнання.
Водний туризм в межах України має тривалу історію й власні традиції,
сформовані в середині ХХ ст. Перші гуртки та клуби туризму, які займалися водним
туризмом виникли в Києві, цьому сприяло також поява у широкому продажу розбірних
туристичних байдарок. Найбільшої популярності даний вид туризму досягнув протягом
останніх десяти років.
Басейн річки Дністер за особливостями рельєфу, геологічної будови
поділяється на три великі частини: Карпатська (Львівська область), Подільська
(частково Львівська, повністю Івано–Франківська, Чернівецька, Тернопільська,
Хмельницька, Вінницька) і Нижня (Молдова, Одеська область). Водозбірна площа
басейну р. Дністер становить 72,9 тис. км2, що складає 9% від загальної території
України. Головними притоками р. Дністер на яких організовують походи з водного
туризму є: Стрий, Свіча, Мізунка, Збруч і Серет [1].
Зважаючи на кліматичні особливості досліджуваної території чітко
сформувалися періоди в році, які дозволяють максимально використовувати дані водні
артерії. Сезон з водного туризму в Карпатській частині (Дністер, Стрий, Свіча,
Мізунка) триває з березня до травня. В період зливових дощів (червень-липень) різко
підвищується рівень води в гірських річках, що також створює сприятливі умови для
організації сплавів. Зважаючи на швидкість течії та складність подолання перешкод,
можливо використовувати в якості плавзасобів: катамарани, байдарки надувні та
каркасні, каяки і рафти. В межах Подільської частини басейну р. Дністер можливо
використовувати всі типи плавзасобів, винятком є притоки Збруч і Серет.
В Карпатській частині басейну внаслідок наявності широкого спектру
природних (пороги, бочки, перекати) та антропогенних перешкод можливо
організовувати походи 1-3 категорії складності. Проте, незначна довжина ділянок для
сплаву на гірських річках вимагає під час організації категорійних сплавів поєднання
двох річок (Свіча-Дністер та ін.).
В Подільській частині максимальна категорія складності водних походів –
друга. Починають маршрути від м. Галич або с. Нижнів, які характеризуються доброю
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транспортною доступністю. Значна протяжність р. Дністер у цій частині басейну
дозволяє організовувати водні походи тривалістю до 14 днів.
Головними туристичними ресурсами в Карпатській частині басейну є:
Вигодська вузькоколійна залізниця (басейн р. Свіча); печерний монастир біля с.
Розгірче, фортеця Тустань, урочище Святослав та ін. (басейн річок Стрий та Опір),
пам‘ятки архітектури м. Сколе.
Значною туристичною привабливістю в Подільській частині характеризуються:
місто Галич (Старостинський замок, Церква Різдва, пам‘ятник Данилу Галицькому та
ін.); с. Маріямпіль (залишки Маріямпільського замку, палацу, фортечних укріплень
кінця XVII ст., колишній монастир капуцинів XVIII ст.); смт. Коропець (палац графа
Бадені, церкви Успіння Пресвятої Богородиці і св. Миколая, римо-католицький костел);
м. Заліщики (церква Покрови Пресвятої Богородиці (1873), костел святого Станіслава
(1763), цісарсько-королівська військова казарма (XVIII ст.), палац баронів Бруніцьких);
Хотин (фортеця).
Найглибший каньйон на р. Збруч простежується між селами Жабинці і
Кудринці. Серед об‘єктів геоспадщини басейну Збруча виділяються: відслонення
силуру в Скалі-Подільській, Окопах, Кудринцях, відомі карстові печери Атлантида і
Мала Киянка тощо. В населених пунктах часто трапляються фортифікаційні споруди
(Чорнокозинці, Кудринці, Скала-Подільська, Окопи та ін.). В долині р. Серет
найпопулярнішим туристичним об‘єктом є печера Вертеба.
На даний час існує широкий спектр пропозицій з організації турів з водного
туризму. В межах досліджуваної території тури організовують: «Турклуб Тернопіль»,
«Турклуб Манівці», «Команда Ture», «Туристична компанія Павлів&К» та інші.
Діяльність цих організацій охоплює всі актуальні перспективні в контексті водного
туризму річки басейну Дністра.
Головними проблемами, які лімітують розвиток водного туризму є:
забруднення вод промисловими та біогенними виробничими відходами; безконтрольне
винищування біотичних ресурсів; діяльність та будівництво нових ГЕС; низький рівень
транспортної доступності тощо.
Успішній промоції туристично-рекреаційного потенціалу басейну р. Дністер
бракує застосування такого інформаційно-маркетингового забезпечення, як
налагодженої роботи туристичних інформаційних центрів (ТІЦ). Адже такі структури
можуть у мінімально короткі терміни надати практично будь-яку туристичну
інформацію (наявність місць в готелях, популярні екскурсії, заклади харчування,
розклад руху транспорту тощо). Особливістю ТІЦ є переважна частка безоплатних
послуг, водночас саме ці організації є «обличчям» регіонального (місцевого)
туристичного комплексу, формують позитивний туристичний образ та імідж територій.
Для даного регіону ТІЦ є важливим елементом інфраструктури, оскільки
значна частка туристів є неорганізованими (самодіяльними) і потребують інформації.
Проте ТІЦ розміщені переважно в обласних чи районних центрах. Поряд з цим,
діяльність окремих з них не є регулярною внаслідок відсутності стабільного
фінансування.
Іншою потенційною проблемою розвитку водного туризму на р. Дністер є
спорудження каскаду ГЕС на Верхньому Дністрі [2]. В Програмі розвитку
гідроенергетики на період до 2026 року, аргументують необхідність тим, що
найважливішими проблемами Карпатського регіону, де розташований Дністер є
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прискорення соціально-економічного розвитку регіону, зокрема розвиток генерації з
відновлюваних джерел, з іншого боку – захист від паводків. Проте, територія Дністра,
де планується будівництво ГЕС не є гірською територією Карпат і не зазнає паводків, а
будівництво передбачає постійне затоплення територій сільськогосподарського
призначення, садиб мешканців, заповідних територій з унікальним кліматом,
ландшафтом, заповідною флорою і фауною, де паводки настають 1 раз на 20 чи 100
років.
Окрім того проект будівництва 6 ГЕС на Верхньому Дністрі має ряд
техногенних ризиків, найбільшими з яких є підвищена сейсмічність у районі
будівництва та нестійкі ґрунти а також конструктивні та гідрологічні ризики. Зараз
призупинено роботи стосовно будівництва ГЕС.
Щодо екологічних наслідків, то проект загрожує обезводненням пониззя
Дністра, що призведе до катастрофічних наслідків для природи регіону, зокрема для
плавневої системи Дністра, що охороняються Рамсарською конвенцією (Конвенція з
водно-болотних угідь), а також викличе проблеми з питною водою у регіоні.
Будівництво каскаду ГЕС призведе до повного знищення екосистеми Дністра, що
формувалася мільйони років. Непоправної шкоди зазнає іхтіофауна, 70 відсотків якої
тепер під охороною закону, включена до Червоної книги України та Європейського
червоного списку. Дністер також втратить своє значення як меридіональний природний
коридор загальнодержавного значення, який є одним з основних комунікаційних
елементів національної екологічної мережі та унікальним оселищем для багатьох видів
риб, занесених до Червоної книги України.
Для природи, місцевих жителів і туристів побудова таких ГЕС може означати:

зміну гідрологічного режиму територій;

погіршення туристичної привабливості територій. При цьому деякі види
туризму, наприклад, сплави річкою, може взагалі зникнути (як це сталось у межах
існуючого Дністровського водосховища);

зниження доходів місцевих жителів від ведення підсобного сільського
господарства внаслідок затоплення земель;

збільшення вирубування лісів для потреб будівництва, водосховищ та
прокладання труб;

зникнення водних організмів (в тому числі червонокнижних риб і комах)
через знищення оселищ, неможливість міграції в місця їхнього розмноження (до
прикладу червонокнижна риба марена звичайна (лат. Barbus barbus) зникла у р. Збруч
після побудови каскаду ГЕС, так як може жити виключно на течії);

зарегульованість річки призведе до втрати природної здатності річки до
самоочищення і самовідтворення;

погіршиться якість води в ріці (евтрофікація і цвітіння води, збільшення
вмісту органічних сполук і важких металів).
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Малі міста – вагома складова системи міського розселення України. Згідно з
вітчизняним законодавством, до категорії малих належать міста з людністю
до 50 тис. осіб [1]. Такі міста є в усіх областях України, найбільше їх (40) на
Львівщині [2]. Малі міста Львівщини володіють значним історико-культурним і
рекреаційно-оздоровчим потенціалом, що визначає високу туристичну привабливість
області. Деякі з малих міст Львівщини в минулому були «мономістами», тобто,
економічні показники та рівень зайнятості населення цих міст величезною мірою
залежали від одного або кількох промислових підприємств [4]. Зараз міста такого типу
стають все більш популярними серед туристів, котрих цікавлять занедбані
індустріальні об‘єкти. Зауважимо, що майже половина усієї кількості малих міст
Львівщини – центри адміністративно-територіальних районів. Усі малі міста
Львівщини є унікальними і мають необхідний потенціал для того, щоб бути осередками
туризму різних адміністративно-територіальних рівнів; деякі з них уже є відомими
осередками туризму не лише на Львівщині, а й в Україні, інші міста можуть стати
такими осередками в майбутньому. Серйозною перешкодою на цьому шляху є
відсутність прогресивних ініціатив щодо комплексного розвитку туристичного
потенціалу малих міст області.
Базуючись на виконуваних малими містами функціях, а також на основі
їхнього потенціалу можемо виділити декілька перспективних напрямків туризму в
малих
містах
Львівщини:
історико-культурний,
рекреаційно-оздоровчий,
індустріальний (рис. 1). Кожен з цих напрямків можна диференціювати на дрібніші
напрямки. Наприклад, у межах історико-культурного туризму знаходиться також
сакральний туризм. Деякі малі міста області, які вже є знаними осередками туризму,
поєднані між собою туристичними маршрутами. Наприклад, популярний туристичний
маршрут «Золота підкова Львівщини» включає найбільш відомі замки області –
Олеський, Підгорецький, Золочівський, а іноді також Свірзький і Старосільський.
Проте кількість таких туристичних маршрутів, які включають декілька малих міст
Львівщини, поки що є недостатньою. 32 малих міста області входять до Списку
історичних населених місць України [3].
Найбільшою кількістю серед малих міст Львівщини відзначаються вже існуючі
та перспективні осередки історико-культурного туризму. Це, зокрема, такі: Жовква
(колишнє королівське місто-фортеця демонструє найбільш збережений, можливо, у
всій Галичині архітектурний ансамбль фортечно-культово-громадських споруд),
Золочів (у місті знаходиться замок – унікальна пам‘ятка історії та оборонної
архітектури XVII ст.), Буськ (центр туристичної зони, до якої входять Олеський замок,
палац графа Бадені, давньоруське городище Пліснисько), Броди (у місті знаходяться
руїни великої синагоги і замку; на відстані 24 км на південний захід розташований
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Підгорецький замок), Перемишляни (поряд з містом розташована Свято-Успенська
Унівська Лавра та Свірзький замок), Старий Самбір (у місті знаходиться синагога, яка,

Рис. 1. Перспективні напрямки туризму в малих містах Львівської області

на жаль, поступово руйнується; через місто проходить популярний веломаршрут Сянки
– Старий Самбір), Турка («Серце Бойківського Краю»; на території міста знайдені
залишки древньоруського поселення ІХ ст.), Белз (у місті створено Державний
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історико-культурний заповідник), Хирів (через місто пролягає туристичний маршрут
«Шляхами бравого вояка Швейка»), Новий Калинів (тривалий час це було засекречене
військове містечко, зараз тут базується велика військова частина) та ін. Позитивна
тенденція останніх років – ознакування туристичних маршрутів, зокрема, нещодавно
було завершено ознакування автомобільного туристичного шляху вздовж дороги Львів
– Броди (встановлено 14 інформаційних стендів до семи об‘єктів туристичної
відвідуваності (м. Броди, монастир-фортеця в смт Підкамінь, замок-палац ХІІ ст. в
с. Підгірці, Історико-культурний заповідник «Давній Пліснеськ», смт Олесько,
м. Буськ, м. Золочів)).
Осередками рекреаційно-оздоровчого туризму серед малих міст Львівщини є:
Сколе, Моршин і Трускавець. Сколе – початковий пункт багатьох туристичних
маршрутів: на г. Лопата, г. Парашка, до водоспадів на р. Кам‘янка тощо. В межах міста
облаштовано рекреаційну зону з двома турбазами. Існування тут Національного
природного парку «Сколівські Бескиди» створює підстави для екологічного туризму.
Моршин – бальнеологічний курорт, оточений лісами. Тут знаходиться чимало
санаторно-курортних закладів. Можна стверджувати про те, що Моршин і зараз є
своєрідним «мономістом», оскільки його економіка повністю спрямована на
обслуговування відпочиваючих. Трускавець – також бальнеологічний курорт, відомий
своїми мінеральними водами («Нафтуся»), а також своєрідною вілловою забудовою
(давні дерев‘яні вілли і пансіонати).
Осередками т. зв. індустріального туризму на Львівщині є, передовсім, такі
малі міста: Борислав, Стебник, Новий Розділ, Новояворівськ, Соснівка. Борислав до
цього часу є єдиним містом в Україні, що розташоване на діючому нафтовому
родовищі. Від середини ХІХ ст. місто стало відомим як центр видобутку нафти й
озокериту. Спочатку нафту видобували примітивним методом, тобто копали звичайні
колодязі, з яких нафту відрами подавали на поверхню. Після введення в експлуатацію в
1872 р. залізниці Борислав – Дрогобич бориславська нафта й озокерит вийшли на
широкий ринок, але нещадна експлуатація нафтових родовищ завдавала величезної
шкоди використанню природних багатств і згодом призвела до затухання
бориславського родовища [3]. До складу Бориславської міської ради входить також
бальнеологічний курорт Східниця. У Львові зараз набув популярності тур «Галицька
Каліфорнія», що пропонує екскурсію на озокеритові і нафтові копанки Борислава і
дегустацію мінеральних вод Східниці. Стебник відомий одним з найбільших в Україні
родовищ калійних солей, яке внаслідок екологічної катастрофи 1983 р. не
експлуатується. Забудова і заселення міста визначалися діяльністю тут калійного
комбінату. В місті знаходиться споруда солеварні на території «Саліни», а також
залізна конструкція шахти «Кюбек» (одна з найдавніших гірничо-промислових споруд
Галичини). Місто Новий Розділ було засноване у зв‘язку з освоєнням великого
родовища сірки і розбудовувалося разом із будівництвом сірчаного комбінату.
Новояворівськ виник як робітниче поселення для будівельників гірничо-хімічного
комбінату. Розробка Яворівського та Немирівського родовищ сірки зумовила
проектування та будівництво нового поселення для робітників сірчаної промисловості.
Соснівку було засновано у зв‘язку з будівництвом кам‘яновугільних шахт.
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Висновки. Малі міста Львівщини мають значний туристичний потенціал, який,
проте, використовується недостатньо. За умови приділення належної уваги та
вирішення нагальних проблем ці міста можуть стати відомими осередками туризму –
історико-культурного, рекреаційно-оздоровчого, індустріального – не лише в Україні, а
й за її межами. Особливо гостро постає проблема збереження історико-культурних
пам‘яток малих міст – чимало з них знаходяться в аварійному стані. Також існує
проблема незадовільного стану туристичної інфраструктури малих міст області.
Туристичні ресурси, якими володіють малі міста Львівщини, недостатньо
популяризуються серед населення. Існує надто мало туристичних маршрутів, які б
охоплювали декілька малих міст області, і утворювали б, наприклад, кільце. Загалом,
відсутній комплексний підхід до розвитку малих міст як осередків туризму Львівщини.
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Сколівський район відноситься до найпривабливіших у Львівській області з
точки зору туристичного освоєння і відвідування туристами. Цей район розташований в
Українських Карпатах в межах залісненого і слабо заселеного широкого гірського
пасма – Сколівських Бескид, абсолютні висоти якого не перевищують 1400 м.
Найбільш характерні елементи ландшафту – довгі заліснені гірські пасма та долини рік
Стрия і його притоки Опору. Район характеризується добре розвинутою туристичною
інфраструктурою. В районі знаходяться найпопулярніші в Карпатах центри
гірськолижного туризму з підйомниками і гірськолижними трасами – в Славську і в
Тисовці, та національний природний парк «Сколівські Бескиди», який охоплює
заліснену і не заселену частину Сколівських Бескид. Більшість об‘єктів нічліжної бази
зосереджені в околицях Славська і Тисовця.
Проведений аналіз інформації з інтернет-джерел показав, що серед туристів
найпопулярнішими маршрутами в НПП «Сколівські Бескиди» є одноденні походи на
гору Парашка (1268 м), до водоспаду на р. Кам‘янка і відвідання державного історикокультурного заповідника «Тустань».
Піднятися на найвищу вершину національного природного парку г. Парашка
можна різними стежками, проте найзручнішими вважаються виходи з м. Сколе та з
с. Коростів. Оптимальним на нашу думку є наступний промаркований маршрут:
м. Сколе – г. Парашка – вод. Гуркало – с. Корчин (довжина маршруту 18 км)
Перевагою цього маршруту є відвідання 7-ми метрового водоспаду Гуркало.
Цікавим є також наступний маршрут: м Сколе – г. Парашка – г. Кривий Верх –
хр. Середній – с. Майдан. Це може бути одно- або ж дводенна мандрівка. Довжина
маршруту: 28 км, перепад висот – 838 м. Похід дасть туристам можливість побачити
зміни природи, обумовлені висотної зональністю. Стартує маршрут з точки 440 м над
рівнем моря.
Для любителів походів середньої складності можна запропонувати сходження
на найменш віддалену від м. Сколе вершину хребта Зелем‘янка гору Лопата (1210,9 м).
Це є одноденний маршрут, протяжністю 9 км. Тривалість походу становить 5 год.
Нитка маршруту є такою: м. Сколе – ур. Павлів потік – г. Лопата. З вершини
відкриваються краєвиди на хребет Зелем'янка та інші вершини Сколівських Бескидів.
Найбільш відвідуваним об‘єктом в НПП «Сколівські Бескиди», особливо
влітку, є водоспад Кам‘янка. Нитка маршруту «До водоспаду на річці Кам‘янка»
виглядає так: м. Сколе – ур. Павлів потік – ур. Чудилів потік – Кам‘янецький водоспад
(тривалість походу 2 год., довжина маршруту – 3,5 км, перепад висот – 220 м). Даний
маршрут цікавий тим, що проходячи по ньому можна оглянути так звані «шпери»
(греблі) у Павлевому потоці (р. Опір); мурашник рудих лісових мурашок; складки
гірських порід на Чудиловому потоці; святилище ІХ-Х ст. – пам‘ятка дохристиянського
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періоду, що розташована на підвищенні у місці, де Чудилів потік впадає в Опір;
гідрологічну пам‘ятку природи – водоспад Кам‘янка. Приблизно за півкілометра від
водоспаду знаходиться унікальний для національного парку природоохоронний об‘єкт
– Журавлине урочище. Тут на бідному на підземне живлення глибокому торфовищі
росте тайговий мешканець – «північний виноград» – журавлина болотна. В урочищі
знаходиться озеро Журавлине (місцева назва – Мертве озеро).
Для
науково-пізнавального
туризму
інтерес
становить
городище
давньоруського літописного міста-фортеці Тустань (X-XIII cт.) на Урицьких скелях, що
й нині вражають своєю суворістю і непідступністю. Тустань – унікальна пам‘ятка
історії, археології, архітектури та природи, яка не має аналогів у Європі. Популярним
серед туристів є одноденна мандрівка безпосередньо в с. Урич або можливий
дводенний похід за маршрутом: скелі в Ямельниці – Тустань – г. Цюхів Діл (939 м).
Довжина дводенного маршруту – 26 км. Вхід на територію скельного комплексу і
музеїв Тустані є платним: повна вартість становить 42 грн., пільгова – 21 грн.
Якщо говорити про дво- чи триденні маршрути з с.м.т. Славське, то тут
варіантів є багато. На нашу думку, найбільш оптимальними є такі 3-ох денні маршрути
(нитка першого маршруту: Славське – с. Грабовець – с. Головецько – с. Козьова –
Тисовець; нитка другого маршруту: Славське – с. Тишів – с. Плав‘я – с. Риків –
с. Орява. – с. Орявчик – с. Мита – с. Сухий Потік – Росохацькі полонини). Два вище
зазначені маршрути можна об‘єднати в один кільцевий маршрут.
Цікавими атракційними туристичними місцями району є також скелі і печери у
Розгірче, бойківські етнографічні села Верхня і Нижня Рожанка, Тухля, в яких
збереглась дерев‘яна забудова, багаточисленні дерев‘яні церкви.
Минулого року команда від ІСТР ім. В. Чорновола взяла участь в туристичних
перегонах «Кубок Карпат - 2017», які проводилися в травні в Сколівському районі,
Львівської області. Нитка маршруту, яку подолала команда була такою: с.м.т. Славське
(Старт) – перевал «під Тростяном» (895 м) – с. Пшонець – г. Маківка (931 м) –
с. Головецько – г. Головецько (904 м) – перевал «Козьова» (694 м) – с. Козьова –
с. Орява – перевал «під г. Острий» (850 м) – с. Плав‘я – с. Погар – г. Звенів (1068 м) –
с. Мита (Фініш). Практика показала, що деякі позначення на туристичній карті не
відповідають дійсності. Наприклад, на карті не відображена вирубка лісів, яка постійно
проводиться і набула значних масштабів. На карті деякі гори показані як заліснені, тоді
як насправді вони безлісі, часто не зачищені від гілок, коріння дерев; схили
деформовані внаслідок вивезення лісу машинами та розмивання грунтів дощами. Все
вище сказане в сукупності утруднює орієнтування на місцевості.
Якщо оцінювати наявність туристичних карт по Сколівщині, то слід відмітити,
що ситуація в цьому відношенні покращилася. В 2017 році була випущена туристична
карта (масштаб 1:50000) з нанесеними маркованими маршрутами, яка присвячена
головним чином НПП «Сколівські Бескиди». Крім того, є карта Сколівського району
масштабом 1 : 75000. Було б добре, якби з‘явилися «пятсотметрівки», які охоплювали
не тільки НПП «Сколівські Бескиди», а й південні і південно-західні частини
(наприклад, околиці с.м.т. Славське) Сколівського району.
Екологічний туризм може стати на Сколівщині галуззю спеціалізації,
представляючи альтернативу руйнуючій природу виробничо-господарській діяльності.
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ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНО
ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола,
Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: mirkah@ukr.net

Посилення ролі туризму як для економічного, так і для соціально-культурного
розвитку багатьох країн світу, а також загострення проблем, що невід‘ємно пов‘язані з
його організацією та розвитком, змушують знаходити шляхи та механізми щодо нових,
екологічно значимих напрямків його впровадження. Це стало причиною проведення
адаптації основних положень та принципів концепції еколого-збалансованого розвитку
до контексту туризму.
Основою еколого-збалансованого розвитку є необхідність встановлення
балансу між задоволенням соціально-економічних потреб суспільства, захистом
інтересів майбутніх поколінь та забезпеченням якісного екологічного стану довкілля.
Враховуючи особливості функціональної схеми туристичної галузі
(використання природних та культурно-історичних ресурсів – надання туристичних
послуг – отримання економічних прибутків), перші спроби визначення основ
збалансованого туризму були зроблені ще у 1988 році Світовою туристичною
організацією(СТО). Туризм починає розглядатись як напрямок, що веде до управління
ресурсами таким чином, що економічні, соціальні та естетичні потреби можуть бути
задоволені без спричинення значної шкоди довкіллю, порушення основних екологічних
процесів та зміни природних екосистем.
Основними екологічними принципами збалансованого туризму передбачена
мінімізація антропогенних тисків, утилізація відходів, використання енерго- та
ресурсозберігаючих технологій та альтернативної енергетики, впровадження систем
очищення та повторного використання води, зменшення хімічного та шумового
забруднення від туристичного транспорту, розвиток нових, екологічно-орієнтованих
видів туризму [2, с.5].
Єдиним напрямком впровадження даних принципів та їх реалізації може стати
саме екологізація туризму. За рахунок її комплексності та узгодженості управлінських
механізмів стане можливим досягнення визначеного принципами сталого розвитку
балансу
між
реалізацією
туристичного
продукту
та
раціональним
природоспоживанням. В її основі також закладена екологічна освіта, що, в свою чергу,
є важливим засобом підвищення екологічної культури та розвитку екологічної
свідомості населення. Екологізація дозволить провести повну переорієнтацію
туристичної галузі не лише на рівні певного регіону, але й у глобальних, планетарних
масштабах.
Слід зазначити, що екологізація розглядається як процес послідовного
впровадження нової техніки і технології, нових форм організації виробництва,
виконання управлінських та інших рішень, які дають змогу підвищити ефективність
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використання природних ресурсів з одночасним збереженням природного середовища
та його поліпшення на різних рівнях. [1, с.374].
Виходячи із основного призначення екологізації – збереження якісного,
екологічного стану усіх компонентів НПС, вона повинна являти собою сукупність
можливих та існуючих засобів, які допоможуть раціонально використовувати,
охороняти та відтворювати природні ресурси [2, с.6].
В загальному розумінні екологізація - це стабілізація і поліпшення
екологічного стану природних комплексів та екосистем за рахунок змін у
взаємовідносинах в системі природа - людина. До цього можна віднести:
- підвищення потенціалу самовідтворення екосистем;
- зменшення рівня забруднення всіх компонентів довкілля в процесі
життєдіяльності людини;
- антропогенне оздоровлення середовища життєдіяльності людини.
Що стосується саме екологізації туризму, то вона являє собою науковообгрунтовану, екологічно-орієнтовану управлінську діяльність, яка направлена на
поліпшення екологічного стану природних комплексів та об‘єктів територій
туристичної зацікавленості; збереження та відновлення порушених або змінених
(деградованих) екосистем за рахунок зміни режиму (способу) їх використання;
розрахунок та встановлення допустимої кількості туристів за певний туристичний
сезон; модернізацію обладнання та очисних споруд, що застосовуються в туристичній
інфраструктурі; підвищення культури виробництва туристичних послуг; екологічну
освіту.
Для ефективного сприяння розвитку туризму слід визначити декілька способів,
а саме: розумне управління; розумне використання ресурсів; розумне споживання;
підтримка місцевої господарської діяльності, надання інформації.
Розумне управління туристичною індустрією може забезпечити її екологізацію
шляхом: збереження і популяризації природного, історичного і культурного
різноманіття, які є істотною частиною туризму; включення туристичної діяльності до
планів сталого розвитку відповідного регіону; навчання обслуговуючого персоналу
підвищенню якості сервісних послуг; маркетингового аналізу і надання докладної
інформації про туристичний об‘єкт; проведення нових досліджень і спостережень, які
сприяють подоланню існуючих проблем або відкривають нові туристичні об‘єкти, а
також є необхідними для промисловості та споживачів.
Варто відзначити, що збереження та розумне використання природних,
культурних і соціальних ресурсів не тільки є суттєво необхідним, але й має
довгострокове значення для розвитку бізнесу.
Скорочення споживання і зменшення об‘єму відходів сприяють зниженню
витрат на відновлення довкілля і підвищення якості туризму.
Підтримка місцевої господарської діяльності може відбуватися шляхом:
заохочення на місцевому рівні широкого спектру екологічної діяльності з урахуванням
витрат на охорону довкілля; залучення місцевих товариств до урегулювання питань,
пов‘язаних не лише з підвищенням добробуту місцевого населення, але й покращенням
якості туризму; проведення консультацій з місцевими бізнесменами і населенням,
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оскільки співпраця між різними секторами суспільства є основним способом подолання
проблем і уникнення конфліктів.
Слід відмітити, що попереднє надання туристам необхідної інформації
правильне використання природних, культурних і соціальних ресурсів та їх вплив та
туризм.
Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що значення
екологізації туризму для розвитку економіки полягає у збереженні та відновлені
вразливих, екологічно нестійких природних територій; усуненні потенційних та
існуючих джерел впливів на довкілля в процесі туристичної діяльності; узгодженому
плануванні туристичної активності з іншими видами економічної діяльності;
впровадженні у туристичну галузь екологічно м‘яких технологій; мінімізації тисків та
навколишнє середовище за рахунок рівномірного розподілу туристів (у часі і просторі)
та створенні альтернативних зон відпочинку.
Список використаних джерел
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ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПАМ’ЯТОК НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ
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Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола,
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Важливими ресурсами етнічного туризму є пам‘ятки народної архітектури, до
яких відносять сільські та містечкові житлові й господарські будинки, а також споруди
сакрального та громадського призначення (церкви, каплиці, божниці, школи,
громадські комори тощо). Особливістю їхнього поширення є регіонально-етнічний та
природний чинники. Народне будівництво України розвивалося за принципом
спадкоємності, багато запозичило від попередніх культур, що відобразилося в тих
пам‘ятках, які збереглися до наших днів [2].
Значний туристичний потенціал мають об‘єкти народної архітектури
Тернопільської області, 97,81 % яких – це пам‘ятки українського традиційного
будівництва, що є логічним з огляду на моноетнічний характер цього регіону.
Тернопільська область розташована в межах двох історико-географічних областей –
Поділля (більша частина області) та Волині (її північна частина), що знайшло суттєве
відображення в об‘єктах народної архітектури.
Великий вплив на створення народної архітектури, характер будівель та їх
розміщення мали природні умови. У кожному ландшафті формувалися особливі
характерні для цієї території моделі будівель народного житла, при спорудженні якого
використовували матеріал, що був доступний сільським мешканцям – глина, дерево,
солома. Ще однією особливістю традиційного народного будівництва Поділля є
збереження у своїй конструкції багатьох архаїзмів, що зумовлено тяглістю культурних
традицій.
Для Подільської частини Тернопільщини традиційні житлові і господарські
будівлі зводились з глини (болота) і соломи. Такі пам‘ятки збереглися в с. Глібів, с.
Крогулець, с. Вікно, с. Пізнанка (Гусятинського району), с. Зелений Гай, с.
Щутраненці, с. Шутраменці, с. Блищанка (Заліщицького району), в м. Збараж та с.
Нижні Луб‘яки (Збаразького району), с. Млинівці (Зборівського району), с. Білозірка, с.
Ланівці (Ланівецького району), с. Підлісне, с. Велеснів (Монастирецького району), с.
Гнилички, с. Качанівка (Підволочиського району), с. Деренівка, с. Зубів, с. Перемилів,
с. Сороцько, с. Світанок (Теребовлянського району), с. Острів (Тернопільського
району), с. Колиндяни (Чортківського району). Що стосується Волинської частини
регіону, то там визначальним є переважання дерев‘яного будівництва, з частковим
використанням глини і соломи. Хати збудовані з каменю (вапняку) – рідкісне явище, їх
можна зустріти у Теребовлянському районі де стіни в будинках споруджували
комбінованою технікою: низ – з каменю, верх – з вальків [1].
На спорудження житлових будівель важлива роль відводилась рельєфу. Так
перші поселення Поділля були розташовані в днищі річкових долин, а згодом
поселення з‘являються в межиріччі. Народне житло перетворюється в садибу –
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комплекс житлових і господарських будівель, без яких неможлива інтенсивна
сільськогосподарська діяльність. Отже, характер місцевості був першим і головним
чинником у створенні стилю народної архітектури.
Серед об‘єктів народної архітектури особливе місце займають церкви та
громадські будівлі, зокрема, школи. Тому сакральна і громадська народна архітектура є
найбільш багатою з мистецького погляду. Для Тернопільщини характерним є галицькоподільський тип церковного будівництва. Його особливість – тридільна будова з одним
або трьома верхами, які бувають на восьмигранних барабанах, форма яких змінювалась
в залежності від часу.
Найпростішим типом такої споруди є церква 1773 р. з с. Соколів Бучацького
району [1]. Цікавими також є дерев‘яні церкви м. Бережан (святого Миколая, 1691 р.),
с. Урмань Бережанського району, с. Зелене та с. Копичинці Гусятинського району
(Воздвиження Чесного Хреста, 1630 р.), с. Щепанів Козівського району (Введення в
храм Богородиці, 1638 р.), с. Медин Підволочиського району (Церква Покрови
Пресвятої Покрови 1862 р.).
Отже, пам‘ятки народної архітектури Тернопільської області можуть бути
важливим ресурсом організації етнічного туризму, але перспективи їх використання
залежатимуть від створення належних інфраструктурних передумов розвитку в‘їзного
туризму.
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Новою концепцією розвитку туризму є концепція сталого розвитку, яка
відображалася в документах ООН, Всесвітньої туристичної організації. Сталий
розвиток базується на рівновазі між економічною, екологічною та соціальною сферами.
Сталий розвиток туризму – це розвиток туристичної галузі, який дає змогу
задовольнити потреби всіх учасників туристичних відносин і при цьому не погіршувати
стан навколишнього середовища, надати можливість використовувати природноресурсний потенціал в рекреаційних цілях для майбутніх поколінь.
Останніми роками відбувається прискорений розвиток туристичної індустрії.
Поряд з позитивними наслідками для економіки і суспільства, спостерігаються і
негативні впливи функціонування рекреаційно-туристичної сфери: надмірна
концентрація рекреаційної та туристичної інфраструктури (санаторно-курортних
закладів, готелів, туристичних баз, ресторанів, паркінгів, авто-заправних станцій) в
рекреаційних зонах; відсутність облаштованої інфраструктури; нераціональне
використання природних лікувальних ресурсів, відсутність дієвого державного
контролю за їх експлуатацією; викиди забруднюючих речовин в атмосферу та водойми;
великий потік неорганізованих туристів тощо.
Одним із заходів щодо збереження туристичних ресурсів є їх паспортизація.
Екологічний паспорт – це документ, який дозволяє аналізувати причини зміни стану
навколишнього середовища під впливом господарської діяльності. Екологічна
паспортизація надає необхідну інформацію про існуючий стан та використання
природних ресурсів, дає можливість запобігати негативним впливам на природні
екосистеми.
Екологічна паспортизація територій та об‘єктів полягає у інвентаризації
основних джерел антропогенних впливів на навколишнє природне середовище,
дотриманні природоохоронних правил у процесі природокористування, визначенні
ступеня використання природних ресурсів і розробці природоохоронних заходів.
Екологічні паспорти допомагають проаналізувати вплив туризму на навколишнє
середовище.
Екологічна паспортизація туристичних об‘єктів дозволить:
- визначати вплив антропогенної діяльності на туристичну територію;
- оцінити вплив викидів від закладів туристичного розміщення та
обслуговування;
- розробляти природоохоронні заходи;
- сприяти проведенню екологічних експертиз;
- визначати відповідальність за недотримання правил природокористування.
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Головною метою екологічної паспортизації є екологізація туристичної
діяльності.
Екологічний паспорт природно-заповідних та туристичних територій повинен
містити такі розділи:
1-й розділ - загальні положення. Він включає інформацію про розробника
екологічного паспорту та природокористувача (суб‘єкта туристичної діяльності). У цей
розділ входить інформація про площу території, її розташування, наявність природнотуристичних ресурсів, що сприятимуть розвитку туристичної галузі.
2-й розділ - характеристика сучасного екологічного стану туристичного
об‘єкта. Тут міститься характеристика антропогенного навантаження, джерела, обсяги
та види забруднень від підприємств чи екологічно небезпечних об‘єктів,
характеристика природних ресурсів території (земельних, водних, лісових,
атмосферного повітря).
3-й розділ - характеристика туристичних потоків та туристичного
обслуговування (відомості про туристичний контингент та туристичну діяльність,
особливості туристичного обслуговування). Зокрема наводиться інформація про вік
туристів, їх соціальний статус, середній час перебування на території, допустима
кількість туристів залежно від рекреаційної ємкості території, наявність туристичної
інфраструктури на території, екологічних маршрутів тощо.
4-й розділ - особливості природоохоронної діяльності. В даному розділі
наводиться інформація про використання природних ресурсів (водних, лісових,
земельних), а також про заходи щодо їх охорони і збереження, обсяги утворених
відходів, економічні витрати на охорону довкілля, еколого-освітня діяльність
Екологічні паспорти необхідно розробляти для всіх природно-заповідних та
туристичних територій. Це дозволить ефективно проводити екологічну експертизу,
аудит та моніторинг.
На жаль, в Україні екологічна паспортизація лише започатковується. Не існує
ні державної програми екологізації туристичної галузі, ні типових екологічних
паспортів, ні відповідної законодавчої бази. Жодна туристична територія не має
екологічного паспорту, який би зміг відображати динаміку туристичних потоків, рівень
антропогенного навантаження на природні екосистеми, а також містити необхідні
рекомендації та шляхи усунення екологічних проблем.
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Господарські процеси, котрі сьогодні відбуваються у світі відзначаються
значним динамізмом, здійснення котрого є можливим лише завдяки застосуванню
новітніх технологій. Можливості виникаючі внаслідок їх застосування в одній сфері
діяльності часто спонукають до необхідності проведення змін в іншій сфері. Саме
таким яскравим прикладом є вплив науково-технічного прогресу на стан соціальноекономічного життя населення, котрий за умов нарощення темпів виробничогосподарських процесів призвів до необхідності значного удосконалення елементів
інфраструктури, синергійний ефект розвитку котрої на початкових етапах важко було
передбачити.
На зародковому етапі зміст поняття «інфраструктура» охоплювало всі умови
навколишнього суспільного середовища, необхідних для того, щоб приватна
промисловість була в змозі зробити перший ривок. Більш детально дане поняття
висвітлено у великому енциклопедичному словнику, під змістом котрої розуміється
(від лат. infra - нижче, під, і structura - побудова, розташування) - сукупність споруд,
будинків, систем і служб, необхідних для функціонування галузей матеріального
виробництва й забезпечення умов життєдіяльності суспільства. Розрізняють виробничу
(дороги, канали, порти, склади, системи зв'язку й ін.) і соціальну (школи, лікарні,
театри, стадіони й ін.) інфраструктуру. Іноді терміном "інфраструктура" позначають
комплекс так званих інфраструктурних галузей господарства (транспорт, зв'язок,
освіта, охорона здоров'я й ін.) [1].
Ускладнення міжгалузевих зв‘язків та необхідність ефективного управління
складовими інфраструктури призвело до умовного її поділу на виробничу, соціальну,
інституційну, інформаційну, інноваційну, екологічну та туристичну.
Туристична сфера, у процесі здійснення своєї діяльності, є одним із
найактивніших споживачів набутих благ суспільством і виокремлення поняття
інфраструктури туризму є необхідністю зумовленою його масовістю та набуттям
значної ваги в умовах важливості диверсифікації ризиків національної економіки.
Інфраструктуру туризму умовно у зв‘язку із високою ступінню взаємозв‘язків
з іншими галузями народного господарства розподіляють на три групи: до первинної
належать - підприємства та організації з послуг розміщення (готелі, кемпінги, і т.п.),
до вторинної групи належать – заклади обслуговування як туристів так і місцевого
населення (заклади побутового обслуговування, харчування, торгівлі, транспорт і т.п. );
до третинної групи належать – організації котрі обслуговують населення країни [2,
с.61].
Таким чином, принципами її формування є:
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1.
принцип стійкості. Передбачає необхідність розгляду інфраструктури як
стійкої системи із внутрішніми взаємозв‘язками, котрі відіграють чи не найважливішу
роль у відтворювальному процесі на національному, регіональному та міжнародному
рівнях. Суттєвим недоліком у даному випадку є неможливість проведення просторових
перетворень, адже докорінна реконструкція інфраструктури призводить до колосальних
витрат.
2.
принцип цілісності закладений у трактуванні її сутності. Підтвердженням
такої думки є тракутвання М. Й. Хорунжия, котрий під інфраструктурою розглядає
сукупність елементів продуктивних сил у вигляді галузей, виробництв і видів
діяльності, які надають цілісного характеру як усій національній економіці, так і
окремим сферам та комплексам, функціональне призначення яких полягає, по-перше, у
створенні загальних умов, що забезпечують ефективне функціонування основного
виробництва, і, по-друге, у забезпеченні відтворення робочої сили [3].
3.
принцип функціональної необхідності. Функціональність обумовлює
корисність її існування.
4.
принцип комплексності. Розвиток одного інфраструктурного елементу
призводить до необхідності появи іншого, що у поєднанні дає синергетичний ефект.
5.
принцип взаємодоповнення полягає у неможливості розвитку одного
інфраструктурного елементу без наявності іншого. Яскравим прикладом є важливість
розвитку транспортної інфраструктури (наявність вздовж автотрас - АЗС, закладів
харчування, мотелів і т.п.)
Враховуючи специфіку надання туристичних послуг у процесі впровадження
інновацій у туристичну інфраструктуру слід дотримуватись таких принципів:
1.
Науковості, що полягає у використанні наукових знань і методів для
реалізації інновацій, відповідних потребам туристів.
2.
Системності. Розроблена стратегія інноваційного розвитку сфери туризму
в регіоні повинна враховувати фактори і умови, необхідні для задоволення потреб
людей у відпочинку; ресурсні можливості регіону (економічні, фінансові, кадрові та
інші); соціальний вплив на суспільство; фактори зовнішнього середовища.
3.
Відповідності інновації потребам туристів. Пропонуються тільки ті
нововведення, які дійсно потрібні клієнтові, а не ті, які може виробити і впровадити
туристична організація.
4.
Позитивності результатів, що складається у попередженні нерозумного,
не продуманого створення та впровадження нововведення, яке може бути небезпечно,
по-перше для туриста, по-друге для конкретного підприємства, по-третє для біосфери і
суспільства в цілому.
5.
Іманентності інвестиційним процесам. Для проведення необхідних
досліджень, розробки та матеріалізації інновацій використовуються інвестиційні
ресурси, ефективність яких визначається ступенем значущості і масштабністю
нововведень.
6.
Відповідності інноваційної діяльності та її результатів (нововведень)
рівню розвитку суспільства.
7.
Зв'язності. Процес нововведення закінчується появою на ринку продукту,
який має на певному етапі свого життєвого циклу викликати потребу (стимулювати
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ідею) створення наступного нововведення і забезпечувати фінансову підтримку цього
процесу.
8.
Безпеки. Будь-яке нововведення повинне гарантувати відсутність шкоди
для людини і навколишнього його середовища.
Застосування інновацій у туристичній сфері дає змогу значно спростити
методику отримання туристичної послуги, починаючи від процесу інформування про
неї, закінчуючи її кінцевим споживанням. Значний поступ у даному напрямку дало
змогу зробити виникнення мережі Інтернет, застосування котрої у повсякденному
житті призвело до спрощення обміну інформацією. Набуття масовості її використання
різними групами населення, завдяки появі найрізноманітніших підтримувачів даної
функції (нетбуків, ноутбуків, смартфонів і т.д.), пропагандою соціальних мереж дали
змогу значно удосконалити методи реалізації маркетингового циклу в туризмі.
На жаль, використання он-лайн операцій для отримання інформації про
можливості бронювання туристичних послуг, купівлі квитків та розрахунків на
українському туристичному ринку використовується неповністю, адже вимагає
значних удосконалень у правовому аспекті та готовності споживачів до такого типу
нововведень. Проведені дослідження свідчать, що лише близько 17% вітчизняних
туристичних фірм мають власний сайт, у інших він або взагалі відсутній, або містить
застарілу інформацію й не оновлювався з моменту створення. На сайтах в основному
розміщується реклама підприємства (86%) і турів (86%), дані про його діяльність
(79,1%) та умови бронювання турів (72,1%) [4].
Зважаючи на стрімкі глобалізаційні процеси, котрі відбуваються останні 50
років у суспільстві, гостро постала необхідність проведення відкритої державної
політики, уніфікації та ратифікації міжнародних правил, норм та процедур з
дотримання юридичних стандартів щодо прав людини, налагодження взаємозв‘язків
та ділових стосунків із діловими партнерами.
Всесвітній рух за спрощення системи перетину кордонів, підвищення рівня
освіченості, зростання добробуту населення, інтернаціоналізація ділових відносин та
відкритість доступу до інформації, створює нові можливості культурного обміну між
різними країнами світу, одним з методів досягнення якого є зростання активності
туристичного руху із застосуванням сучасних інфраструктурних елементів.
Сьогодні
важливим залишається завдання впровадження сучасних
законодавчих актів на рівні держави щодо структурної побудови інфраструктури
туризму на засадах сталого розвитку, реалізація котрих повинна здійснюватись на
основі науково-дослідного обґрунтування з врахуванням інтересів суміжних галузей.
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В умовах жорсткої конкуренції кожне підприємство, незалежно від його
розміру і виду діяльності, для успішного функціонування та задоволення попиту ринку
використовує певні інструменти маркетингу. Підприємства, що працюють у сфері
туризму широко застосовують дослідження ринку і часто вдаються до таких
традиційних ринкових підходів, якими є сегментація ринку й позиціонуванню
продукту. Сьогодні багато підприємств туристичної сфери, приділяючи багато уваги
позиціонуванню свого продукту, активно використовують найважливіший засіб
просування продукту на ринку – рекламу, яка забезпечує створення іміджу продукту,
передбачуваного позиціонуванням.
Теоретико-методологічні
та
практичні
аспекти
сегментування
та
позиціонування досліджувалися у роботах В.Василенко, В.Павлицького, О.Азяріної,
Є.Альткорної, О.Виноградової, Л.Шульгіної, Д. Ісмаєвої, К. Сіренко, Ф. Котлера,
О.Любінцевої, М. Мальської та ін.
Основна мета сегментації та позиціонування полягає в тому, щоб привернути
до себе споживача та ―заслужити‖ його прихильність до товару через визначення
позитивних відмінностей, тобто кращої якості цього товару порівняно з товаром, що
виготовляють конкуренти.
Стратегія сегментації туристичного ринку дає можливість туристичній
компанії, враховуючи свої сильні і слабкі сторони при виборі методів маркетингу,
вибрати з них ті, які забезпечують концентрацію ресурсів саме в тих сферах діяльності,
де туристичний продукт має максимальні переваги або мінімальні недоліки. При
виділенні сегментів і виборі цільового з них, слід завжди враховувати масштаб
туристичного ринку і тенденції, що складаються на ньому. З метою досягнення
конкурентної переваги, розробляючи конкурентну стратегію організації, необхідно
орієнтуватися на потреби та бажання певного сегмента ринку. При застусуванні
стратегії сегментування також не слід забувати, що її успішність залежатиме від
багатьох факторів внутрішнього й зовнішнього середовища організації.
Вибираючи підхід до проведення сегментації, потрібно керуватися наступними
критеріями:
 місткість сегмента, за якою визначається число потенційних споживачів і
відповідно необхідні виробничі потужності;
 канали просування і продажу туристичного продукту, що дають можливість
вирішити питання про формування мережі просування і продажу туристичного
продукту;
 стійкість туристичного ринку, що дає можливість зробити висновок про
доцільність завантаження потужностей туристичної компанії;
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прибутковість, що показує рівень рентабельності туристичної компанії на
даному сегменті ринку;
сутність сегмента туристичного ринку з ринком основних конкурентів, що дає
можливість оцінити силу або слабкість конкурентів і прийняти рішення про
готовність внесення додаткових витрат при орієнтації на такому сегменті;
захищеність від конкуренції (вже зайняті позиції, сформований позитивний
імідж туристичної компанії);
доступність освоєння сегмента для туристичної компанії;
змінність – ступінь, за яким розмір і купівельна спроможність туристичного
ринку може бути виміряна;
дієвість – ступінь, за яким ефективна маркетингова програма може бути
використана для залучення споживачів.

Рис. 1. Алгоритм сегментування

В індустрії туризму і національна, і міжнародна глобальна конкуренція швидко
зростають. Це означає, що позиціонування має бути дієвішим, щоб допомогти
відрізнити одну пропозицію від іншої і забезпечити найбільшу наближеність різних
пропозицій до цільових і специфічних ринкових сегментів. Покупці майбутнього
володітимуть ширшим вибором завдяки зростанню конкуренції. Тому на них буде
неможливо впливати за допомогою позиціонування, заснованого на іміджі, де
туристичний продукт не відповідає обіцянкам. Як туристичне підприємство
позиціонується на ринку залежить його ринковий успіх. Імідж тур фірми, складова
частина позиціонування відіграє визначальну роль у вирішенні туристів щодо вибору
туристичної фірми.
Головне завдання позиціонування полягає у реалізації комплексу мір,
спрямованих на адаптації туристичного продукту до вимог цільового ринку, із проявом
його унікальних, важливих з точки зору споживачів характеристик, що відрізняють
його від продукту конкурентів. Основні типи позиціонування турпродукту в цільовому
сегменті:
 позиціювання, засноване на відмінній якості тупродукту;
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позиціонування, орієнтоване на певну категорію споживачів;
позиціонування по відношенню до конкуруючого турпродукту;
позиціонування, засноване на розриві з певною категорією турпродуктів;
позиціонування турпродукту на основі його походження, побудоване на
зв'язку турпродукту з місцем його розсташування;
 комплексна стратегія позиціонування.
Чинники успішного позиціонування:
 усвідомлювання реальної позиції свого туристичного продукту на ринку;
 ознайомлення із позиціями всіх конкурентів;
 оцінювання рентабельності;
 узгоджування позиції товару з іншими елементами маркетингового
підприємства;
 вигоди, на яких грунтується позиціонування, мають бути важливі для
цільових покупців;
 позиціонування турпродукту потрібно будувати на реальних можливостях
компанії чи торгової марки.
Туристичні компанії часто застосовують не одну з перелічених стратегій
позиціонування, а їх комбінацію. Реалізація позиціонування турпродукту
безпосередньо пов'язана з розробкою маркетингового плану.

Рис. 2. Основні етапи плану позиціонування

Таким чином, сегментація та позиціонування ринку потрібні для залучення
вибору цільового сегмента продукту на ринку, є потужними засобами для одержання
визнання на туристичному ринку, підвищення конкурентноспроможності й розуміння
культури споживачів, для залучення засобів інвестора в перспективний туристичний
напрям, для виходу туристичної фірми на нові ринки, оптимізації витрат туристичної
фірми, найповніше задовільнити запити туристів, створення мережі для просування й
продажу туристичного продукту, для підвищення конкурентоспроможності.

317

М. Мирош, О. Роїк (Львів, УКРАЇНА)
ПРО ПОНЯТТЯ АРХЕОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола,
Національний університет «Львівська політехніка»,
79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: murmarja@gmail.com

Пізнавальний туризм завжди був важливим сегментом подорожей. Він є
вагомою складовою наповнення бюджетів як місцевих співтовариств і його членів, так і
держав. Основним мотивом даного виду туризму є ознайомлення з унікальними
історико-культурними цінностями. Попри це, історико-культурні пам‘ятки досі
залишаються ізольованими від загального туристичного простору. Особливо мало уваги
приділяється розвитку та популяризації специфічних груп історико-культурних
рекреаційних ресурсів, зокрема археологічних ресурсів. Хоча саме вони могли б стати
новим асортиментним продуктом, що представлятиме і позиціонуватиме регіони України
в культурному туризмі.
Розглянемо сутність поняття археологічний туризм. Під археологічним
туризмом розуміють різновид туризму, метою якого є відвідування місцевості,
пов‘язаної з археологією та археологічними розкопками [4, с. 318].
Археологічний туризм в Україні був популярний ще за часів Радянського Союзу,
коли практикувалося залучення в експедиції волонтерів, що не були професійними
археологами. Постійна нестача трудових ресурсів для фізичної праці на великих площах і
складних об‘єктах дозволяла залучати туристів, а точніше позаштатних співробітників,
останніх в свою чергу приваблювала можливість зміни усталеного способу життя, пошук
артефактів, чи можливість необмеженого спілкування з вченими. Часто в таких
експедиціях формувалися колективи, що практикували розкопки з року в рік [1; 2].
Сьогодні ж археологічний туризм здійснюється виключно на особисті кошти
добровільних помічників. Оскільки археологічні розкопки, чи розвідки, як правило,
ведуться у віддалених районах (не завжди), але саме для туриста така участь скоріше
нагадує похід, експедицію, що вимагає відповідного спорядження, на що потрібні чималі
кошти [6, с. 113].
Наукова класифікація пам'яток історико-культурної спадщини, чи історикокультурних ресурсів, відбиває сформований порядок і форми державного обліку цього виду
ресурсів, потреби практики й має на увазі специфіку кожного виду. Залежно від їхніх
основних ознак пам'ятки історії й культури підрозділяються на п'ять основних видів: історії,
археології, містобудування й архітектури, мистецтва та документальні пам'ятки. Так, до
пам'яток археології відносять городища, кургани древніх поселень, укріплень, виробництв,
каналів, древні місця поховань, кам'яні статуї, наскельні зображення, стародавні предмети,
ділянки історико-культурного шару древніх населених пунктів [4; 7].
Законодавством України передбачено поділ усіх об‘єктів археологічної
спадщини за ознакою рухомості на рухомі та нерухомі, а за типами ‒ на споруди
(витвори), комплекси (ансамблі), визначні місця. Нерухому групу становлять місця
первісних стоянок, кургани, поховання. З позицій пізнавально-культурної рекреації
важлива та обставина, що об'єкти цієї групи являють собою самостійні одиночні або
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групові утворення. До другої групи (рухомих) належать знаряддя праці, речі побуту,
прикраси, виявлені під час розкопок та ті, які можна легко переміщати. Споживання
рекреаційних ресурсів цієї групи пов'язане з відвідуванням музеїв, бібліотек і архівів, де
вони звичайно концентруються [3].
За ступенем організації для показу об'єкти поділяються на спеціально
організовані (музеї, виставки, експозиції) і неорганізовані (панорама давнього міста,
перспектива вулиці чи могильника і т.п.). Організовані об'єкти потребують більше часу
на огляд, оскільки психоемоційний ефект сприйняття об'єкта і контакт з ним є метою
огляду і складають основу екскурсії. Неорганізовані об'єкти служать фоном при
проведенні екскурсії, який охоплюється одним поглядом без детального розгляду [5; 7].
За місцезнаходженням екскурсантів об'єкти поділяються на інтер‘єрні
(екскурсант всередині об'єкта, внутрішній огляд) та екстер'єрні (екскурсант поза
об'єктом, зовнішній огляд). Сумарний час огляду екстер'єрних об'єктів, як правило,
більший, ніж час огляду інтер‘єрних об'єктів [4; 5].
Зауважимо, що археологічними ресурсами вважають речові пам‘ятками від
найдавніших часів і до ХІV століття. Адже археологія вивчає історію тих стародавніх
суспільств, які ще не знали писемності, або які вже знали письмо, але їх писемні джерела
до нас дійшли в обмеженій кількості і не можуть висвітлити всі сторони їх життя. Більша
частина історії людства вивчається за археологічними джерелами і тільки менше одного
відсотка  за писемними [6, с. 115].
Для туризмознавства велике значення має комплексна і спеціалізована оцінка
рекреаційних ресурсів території. Великою мірою вона має суб'єктивний характер і
залежить від досвіду, інтелектуального та освітнього рівня дослідників. Оцінюються
рекреаційні ресурси якісно, кількісно, бально і вартісно [4; 5; 7].
Для якісної оцінки використовують слова «найкращий», «кращий», «гірший»,
«найбільший», «більший», «найпривабливіший», тощо. Якісна оцінка в рекреації завжди
матиме місце. Адже, людям притаманна внутрішня здатність до порівняння. Відвідавши
хоча б два рекреаційні об'єкти, вони обов'язково порівнюють їх якість. Ця якісна оцінка
за всієї її суб'єктивності значно впливає на загальну думку про рівень привабливості тих
чи інших рекреаційних об'єктів і територій [4; 7].
Кількісна оцінка визначає формальну характеристику рекреаційних ресурсів у
метрах, кілометрах, грамах на літр, температурі, солоності, рівні забрудненості води,
глибинах прибережних вод, кількості опадів тощо [4; 5].
Бальна оцінка знаходиться десь посередині між якісною і кількісною. На основі
суб'єктивної дії розробки оціночних шкал той чи інший вид або підвид рекреаційних
ресурсів отримує певний бал. Найбільш уживаною є 3‒7-ступенева шкала. Наприклад, 5ступенева шкала відповідає якісній оцінці «найкращий», «вище середнього», «середній»,
«нижче середнього» і «найгірший» [5; 7].
Вартісна оцінка рекреаційних ресурсів нині домінує в царині їх господарського
освоєння. Інвестиції спрямовуються на використання найпривабливіших ресурсів, які, як
правило, мають і найвищу ціну. Постійне зростання цін рекреаційних ресурсів є велінням часу.
Особливо широко на практиці застосовується бальна система оцінок. Зокрема у
тих випадках, коли будь-яке явище не піддається точному виміру, але є потреба хоча б у
приблизній його оцінці, а також тоді, коли немає потреби в точному вимірі явища.
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Сутність бального підходу оцінки археологічних ресурсів полягає в тому, що оціночні
шкали побудовані на подальшій структуризації видових компонентів у відповідності з
історико-культурною важливістю явищ, що їх характеризують і часу, необхідного для
огляду таких об'єктів. Необхідний час огляду визначають спеціалісти-експерти. Чим
більше часу необхідно для пізнання об'єкту, тим вища пізнавальна цінність, а це значить,
що вищий оціночний бал йому присвоюється [6, с. 115].
Бальна оцінка археологічних об'єктів (див. табл. 1), як залишків матеріальної
культури, життя та діяльності людей у вигляді окремих старовинних предметів або
комплексів, що відкриті завдяки археологічним розкопкам, зводиться до визначення рівня їх
привабливості, пізнавальної цінності. Остання більше відповідає можливості уявного
відтворення відвідувачем історичної епохи, чи окремої події, що пов'язані з ними.
Таблиця 1
Бальна шкала оцінок історико-культурних туристичних ресурсів
№п/п

Групи і підгрупи об'єктів

Археологічні об'єкти
1 Території первісного заселення

Оцінка,
бали
1

2

Стоянки, поселення

2

3

Кургани

3

4

Древні городища (прості)

4

5

Древні городища - складні (з декількома лініями оборони, дитинцем і
довколишнім містом)

5

Так, стоянки, що оцінені у запропонованій шкалі двома балами, для пересічного
туриста виглядатиме як неукріплене давнє поселення з малопотужним культурним шаром,
позбавлене довготривких споруд. Тоді, як городища (оцінені в чотири і п'ять балів)
вважаються поселеннями, що укріплені одним або кількома земляними, деревоземляними,
глинобитними, кам'яними або цегляними валами та зовнішніми ровами, де для його
пізнання значно більше необхідно потратити часу [6, с. 115].
Водночас, не кожен з зазначених вище археологічних об‘єктів може стати
потенційним туристичним продуктом. Розглянувши приблизний склад типового
турпродукту археологічної спрямованості, можна виділити основні елементи туристичної
інфраструктури та ресурсів регіону, необхідних для його успішної реалізації. Це:
1. Археологічно обґрунтована географічна місцевість проведення розкопок; 2. Можливість
екскурсій, лекцій, виставок археологічної спрямованості; 3. Присутність кваліфікованих
фахівців у галузі археології, бажано з досвідом викладання; 4. Наявність значної території
поруч з розкопками для встановлення наметового містечка; 5. Наявність водойм в радіусі
50-100 м від місця розкопок; 6. Інфраструктура: заклади харчування, стоянки, транспорт
тощо [6, с. 117].
Археологічні пам‘ятки  непоправні об‘єкти матеріальної та духовної діяльності
людей минулого. Їх кількість не збільшується, а навпаки, щорічно зменшується в
результаті природного руйнування, техногенного втручання (коли при промисловому
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будівництві руйнуються пам‘ятки археології) або антропогенного впливу (внаслідок
неуцтва або байдужого ставлення людини до минулого). Саме тому такою важливою є
популяризація даного виду туризму, адже він дає можливість не лише пасивно
споглядати, але й цілком легально працювати, відшукуючи «скарби» і бачити результат
туристичної подорожі, комунікувати в іншому колективі та в інших природних умовах.
Література
1. Величко В. В. Організація рекреаційних послуг. Навчальний посібник.  Харків: Харківський
національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, 2013. – 202 с.
2. Енциклопедичний словникдовідник з туризму / В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух. 
К.:Видавничий Дім «Слово», 2006.  372 с.
3. Закон України «Про охорону археологічної спадщини» від 18.03.2004 р.
4. Карягін Ю. О., Тимошенко З. І., Демура Т. О., Мунін Г. Б. Маркетинг турпродукту.
Підручник.  К: Кондор, 2009.  394 с.
5. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк,
Н. М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661.
6. Мирош М. В. «Пам‘ятки археологічної спадщини Львівської області як чинник розвитку
туризму в регіоні». / М. В. Мирош //Науковий вісник Херсонського державного
університету. Серія: Географічні науки. – Херсон. – 2016. – Випуск №5/2016. – С.112-119.
7. Філософія туризму. К.: Кондор, 2004.  268 с.
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О. Недзвецька (Львів, УКРАЇНА)
АНІМАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет
«Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С. Бандери, 12,
електронна пошта: nedzvetska.olga@gmail.com

Світ невпинно рухається вперед і неможливо зупинити розвиток людства у
цьому процесі. В умовах численних криз і проблем у суспільства виникає нагальна
потреба в постійному пошуку нових та особливих шляхів розвитку. Однією із таких
теорій, що у своєму стержні містить різнобічний розвиток людини, збереження її
природного оточення, а у домінанті забезпечує задоволення економічних інтересів є
концепція сталого розвитку. Такий всебічно збалансований розвиток повинен
забезпечити взаємодію суспільства, економіки та природного середовища,
задовольнити потреби не тільки нинішніх а й майбутніх поколінь, і не ставити під
загрозу можливість наступних поколінь у задоволенні свої потреб.
На початку ХХІ століття туризм характеризуємо як вид економіки, що
розвивається стрімко і динамічно, випереджає за темпами зростання доходів інші
галузі. Феномен туризму полягає у тому, що в його основі лежить задоволення
фізіологічних потреб людини та її потягу до пізнання навколишнього світу. Розвиток
туризму в економіці України й на регіональному рівні є дуже актуальним, оскільки
завдяки саме туристичній діяльності можна покращити соціально-культурну ситуацію в
цілому. Стратегічна мета концепції сталого розвитку – збереження постійного процесу
розвитку галузі, який задовільняє потреби туристів та приймаючого регіону на основі
ефективного управління усіма ресурсами, що зберігає можливості для майбутнього
розвитку [2].
У сьогодення в туризмі великої популярності набуває туристична анімація, що
вважається чи не найважливішим елементом туристичного продукту. ―Досвід
історичного розвитку переконливо показує послідовно зростаючу роль культурного
дозвілля в духовному доєднанні, залученні людини до соціуму, в соціалізації і
соціальній адаптації особистості, у зміцненні суспільних зв‘язків між людьми‖ [3, с.
31]. За оцінками фахівців, включення анімаційних програм культурно-пізнавального,
спортивно-оздоровчого, розважального характеру у зміст туристських маршрутів і
поїздок, в роботу готелів підвищує їхню самоцінність, престиж і затребуваність на
ринку туристичних послуг.
Організацію туристичної діяльності розкрито у працях В. Кифяка, М. Мальської,
В. Цибуха, В. Федорченка. Питанням сталого розвитку туристичної індустрії присвячено
наукові дослідження Л. Божко, В. Герасименка, Н. Свірідової, Т. Ткаченко. Різнобічні
аспекти анімаційної діяльності досліджували вчені: С. Байлик, І Булигіна, Г.
Вишневська, М. Гаранін, А. Даринський, С. Килимистий, Л. Курило, І. Петрова.
Призначення анімації в туризмі полягає в активному залученні людини до
культури на основі творчості, створенні умов для зняття напруги, розкритті
інтелектуальних можливостей особистості, розкріпаченні ініціативи, відновленні
організму людини. У туристському термінологічному словнику «анімаційне
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обслуговування» визначено «…як пожвавлення програм розваг, відпочинку і дозвілля
туристів». До анімаційної діяльності в туризмі належать малі і великі, індивідуальні,
групові і масові форми дозвіллєвої діяльності. Зокрема, розважальні заходи, конкурсні
ігрові програми спортивно-ігрового та культурно-пізнавального характеру, дегустація
напої, перевтілення у відважних героїв різних історичних епох із використанням
елементів театралізації.
Туристична анімація як вид дозвіллєвої діяльності, напрям формування
дозвіллєвої культури має багато видів та форм.
Підготовка і розробка анімаційних програм – особлива діяльність команди
аніматорів. У процесі складанні анімаційної програми організатори обов‘язково
враховують:
–
національність(віросповідання), особливості культурних традицій;
–
вік туристів(діти-дошкільнята, школярі, молодь(студенти), дорослі люди,
пенсійний вік);
–
стать відпочиваючих(скільки орієнтовно дівчат, хлопців, сімейних пар,
неодружених або розлучених, скільки людей ―золотого віку‖, чи будуть присутні діти і
якого віку);
–
професія та рівень(бажано напрям) освіти(для студентів, для митців, для
успішних бізнесменів, а можливо це відкритий туристичний комплекс);
–
стан здоров`я (зокрема для розробки спортивно-оздоровчих програм або
вкраплень у програму спортивних вправ, змагань).
При формуванні програми анімаційна команда повинна знати:
1. Для кого складається програма;
2. Що закладено в основу анімаційної програми (мета, завдання, надзадача)
заходу;
3. Де буде проведено анімаційне дійство(відкриті або закриті майданчики,
спортивні площадки, сценічні площадки та їхня кількість);
Коли зібрана інформація за попередніми позиціями потрібно перейти до
четвертого найскладнішого і найбільш творчого завдання у побудові програми.
Найчастіше цим займається «менеджер анімаційної служби» (Петрова І. В. [5]),
«старший менеджер анімаційної служби» (Гаранін М. П., І. Булигіна [1]), «шефаніматор» (Килимистий С. М. [4]).
4. Як вибудувати анімаційне дійство(особливості сценарію, монтажного листа,
наявність матеріально-технічного забезпечення).
Погоджуємось з вченими М. Гараніним, І Булигіною, що анімаційну діяльність
туристів можна поділити у проведенні за певними особливостями. До таких відносимо:
•
анімаційні програми культурно-пізнавального характеру;
•
пригодницько-ігрові анімаційні програми;
•
аматорські (творчо-трудові) анімаційні програми;
•
видовищно-розважальні анімаційні;
•
анімаційні програми за типом "спілкування за інтересами" [1].
Анімаційні програми одночасно з розважальними заходами, де
використовуюся різні мистецькі жанри, включають в себе різноманітні змагання та ігри
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спортивного характеру. Таке поєднання робить анімаційні програми більш цікавими,
захоплюючими та корисними для здоров'я.
Отже, анімаційні програми в туризмі сприяють:
 задоволенню якістю відпочинку туристів,
 відновленню духовних і фізичних сил людини,
 формуванню її як особистості, що потребує зміни ціннісних орієнтирів туриста,
 удосконаленню дозвіллєвої культури кожного відпочиваючого.
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
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У важливих міжнародних документах останнього десятиліття, присвячених
екологічним проблемам, (зокрема, Підсумковий документ Конференції ООН зі сталого
розвитку «Майбутнє, якого ми хочемо» («Ріо+20», 2012); Добровільні зобов‘язання
України на саміті «Ріо+20» щодо екологізації освіти (Greening of Education: Ukraine's
Contribution) значну увагу приділено екологічній культурі, екологічній обізнаності,
ознайомленню населення з концептуальними підходами зі збереження біогалузі й
цивілізації. Усе більш актуальною стає екологізація науки, екологізація технологій усіх
сфер діяльності, зокрема екологізація туризму й туристичної освіти.
Туризм є рушійним двигуном економічного зростання та економічного
розвитку як територій, регіонів держав, так і країни загалом. Розвиток туризму набуває
активних обертів, що спонукає по-новому оцінювати усі його аспекти: економічні,
соціальні, екологічні. За даними UNWTO, лише за останні два десятиліття кількість
міжнародних туристів у світі зросла вдвічі і в 2012 році вперше перетнула мільярдну
позначку, а до 2030 р. прогнозується збільшення цієї цифри до 1,8 млрд. осіб.
Пропорційно до росту індустрії туризму відбувається наростання протиріч між
задоволенням туристичного попиту і раціональним використанням туристичних
ресурсів.
Однак, попри значний позитивний соціально-економічний ефект, інтенсивний
розвиток туризму несе зі собою низку загроз, серед яких важливе місце займає
негативний вплив на навколишнє природне середовище. Найважливіші джерела впливу
туризму на навколишнє середовище: надмірна концентрація туристичного руху в часі і
в просторі, нерівномірне розташування туристичної інфраструктури (часто в місцях з
найціннішими природними комплексами), недосконалі форми організації відпочинку а
також брак екологічної культури туристів.
З огляду на це, надзвичайно актуальною є проблема пошуку нових концепцій
розвитку туризму, ключовою метою яких повинна стати гармонізація стосунків людини
з навколишнім природним та соціальним середовищем, турбота про збереження
довкілля, що використовується в туристичних цілях та підвищення екологічної
свідомості суспільства. Одним з нових векторів розвитку туризму є застосування
основоположних принципів концепції сталого розвитку. Отже, сталий розвиток – це
розвиток, який задовольняє потреби сьогодення і не ставить під загрозу задоволення
потреб майбутніх поколінь. В його основі лежить рівність у відносинах: людинагосподарство-природа. Управління туристичною сферою на засадах сталого розвитку
ґрунтується на 2 основоположних підходах: ощадливе використання природних
ресурсів та мінімізації шкоди для довкілля; забезпечення збалансованого соціальноекономічного розвитку туристичних регіонів.
Основоположні принципи концепції сталого розвитку вперше прозвучали в
програмному документі «Порядок денний на XXI століття (Agenda XXI)», прийнятому
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в 1992 році на конференції ООН у Ріо-де-Жанейро. На основі цього документу у 1996
році ВТО, Світовою радою з подорожей і туризму та Радою планети Земля був
розроблений власний ―Порядок денний на ХХІ століття у сфері подорожей та індустрії
туризму‖. Там вперше визначено поняття «сталого туризму», тобто туризму, що
базується на засадах сталого розвитку.
Сталий туризм (англ. sustainable tourism) – сучасна концепція розвитку
туризму, що ґрунтується на принципах концепції сталого розвитку. Це туризм, що
задовольняє всі наявні потреби, але при цьому розвивається таким чином, щоб
забезпечити аналогічними можливостями майбутні покоління.
У ХХІ столітті екологічна грамотність, екологізація мислення працівників
туристичної галузі стає важливим чинником поширення ідей сталого розвитку серед
широких верств населення, а, отже, забезпечення конкурентоспроможності туристичної
індустрії України на світовому ринку. Проблема екологізації туристиної діяльності й
туристичної освіти є сьогодні маловивченою, але разом з тим украй актуальною,
оскільки розвиток туристичної галузі неможливий без використання природних
ресурсів, тому їх знищення чи ушкодження прямо відібразиться на розвитку
туристичної індустрії.
Згідно до визначення терміну, приведеного з Екологічноі енциклопедіі,
екологізація це: 1) поліпшення екологічного стану природних або соціальних систем
(зменшення рівня забруднення довкілля, підсилення потенціалу самовідновлення
екосистем, оздоровлення середовища життєдіяльності людини тощо); 2) діяльність,
спрямована на поліпшення екологічного стану природних чи соціальних систем або
екологічно орієнтовану зміну властивостеи іхніх складових.
Предметами екологізаціі є: компоненти природних систем (повітрянии басеин,
водні об‘єкти, ландшафти, біологічні об‘єкти тощо), суспільні системи (економіка
краіни або регіону, сектори господарства, галузі підприємства), виробничі системи та
іхні компоненти (технологіі, обладнання, виробничі процеси), компоненти економічноі
сфери, суспільні відносини, властивості людини (знання, навички, потреби).
Екологізація є дієвим механізмом врівноваження антропо- і техногенного
навантаження на природно-туристичні комплекси Украіни, як вагома передумова
забезпечення належноі якості та ефективності оздоровлення і відпочинку населення.
Забезпечення раціонального, еколого-збалансованого туристичного природокористування має охоплювати заходи стосовно: - дослідження природно-ресурсного
потенціалу туристичних регіонів Украіни, визначення допустимого антропогенного
навантаження; - вдосконалення нормативно-правовоі бази у відповідності з вимогами
міжнародного законодавства, в тому числі впровадження комплексу стандартів на
туристичний продукт та суміжні послуги (готельні, послуги ресторанного
господарства, транспорту, торгівлі тощо); - поширення практики стандартизаціі та
сертифікації туристичних послуг, а також ліцензування закладів, що іх надають; оптимізації механізмів залучення до туристичноі інфраструктури вітчизняних і
зарубіжних інвесторів; - обґрунтування місткості (норм і нормативів використання)
об‘єктів, розташованих в туристичних зонах і центрах; - розвиток наибільш
перспективних видів туристичноі діяльності, якими є санаторно-курортне
оздоровлення, лікування, воднии, мисливськии, пішохіднии, кіннии, культурно326

пізнавальнии, екологічнии, сільськии, зелении та агротуризм (тобто види туризму,
наитісніше пов‘язані з природою і наименш для неі загрозливі); - вдосконалення
рекламно-інформаціиноі діяльності, у тому числі активізація участі держави в
рекламуванні національного туристичного продукту на зовнішньому ринку; - сприяння
створенню мережі інформаціиних туристичних і курортних порталів в мережі Інтернет.
Виходячи із вище зазначеного, встановлено основні значення екологізаціі
туризму для сталого розвитку, які полягають у:
- збереженні та відновлені вразливих, екологічно нестіиких природних територіи;
- усуненні існуючих джерел впливів на довкілля в процесі туристичноі діяльності;
- узгодженому плануванні туристичноі активності з іншими видами економічноі
діяльності;
- впровадженні в туристичну галузь екологічно м‘яких технологіи;
- мінімізаціі тисків на навколишнє середовище за рахунок рівномірного розподілу
туристів (у часі і просторі), створенні альтернативних зон відпочинку.
У широкому розумінні екологізація туристичної галузі – це науково
обґрунтована діяльність людини, яку буде спрямовано на розумне управління процесом
взаємодії працівників галузі і туристів з навколишнім природним середовищем.
Необхідно сформувати таку систему управління взаємовідносин туристів з
природою, яка не призводитиме до незворотного руйнування природних комплексів та
систем, а також зможе зберегти їх у задовільному екологічному стані. Тому,
екологізація туристичної галузі являє собою сукупність засобів і методів, які
допомагають збалансовано використовувати, охороняти і відтворювати (де можливо)
природні ресурси відповідно до основних принципів функціонування біосфери.
Екологізація туристичної діяльності повинна стосуватись абсолютно всіх її
сфер, що надають послути. Основними напрямками є: вдосконалення нормативноправової бази; регулювання туристичних потоків; врахування екологічних норм при
плануванні та будівництві об‘єктів туристичної інфраструктури; екологізація
транспортних перевезень, а також індустрії розміщення, харчування та розваг;
підвищення екологічної свідомості туристів; запровадження програм добровільної
екологічної сертифікації та маркування.
Отже, пропозиція на ринку конкурентоспроможних туристичних продуктів як
на рівні суб‘єктів турбізнесу, так і регіональних економік потребує врахування
критеріїв сталого розвитку усіх сфер життєдіяльності людини – соціальної,
економічної, екологічної та політичної. На даний час в України є гостра потреба
вивчення проблем розвитку різних видів туризму у контексті сталого розвитку регіонів,
збереження його етнічних, історико-культурних особливостей, глобальних тенденцій
зміни мотивацій туристів з масового на альтернативні виду туризму.
Вплив туристичної діяльності на довкілля має глобальний характер і при
нинішніх темпах використання туристичних ресурсів може призвести до незворотніх
наслідків. З іншого боку, погіршення якості навколишнього середовища, яке на
сьогодні набуло характеру глобальної екологічної кризи, негативно позначаються на
розвитку туристичної галузі. Саме тому, розвиток туризму на сучасному етапі повинен
базуватися на основоположних принципах сталого розвитку, що передбачає
раціональне використання природних ресурсів і зменшення шкоди для довкілля.
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Туризм став невід‘ємною частиною життя сучасної людини. Завдяки
інформаційній відкритості та транспортній доступності теперішнього суспільства все
більше людей проводить свій вільний час не в стані пасивного розслаблення, а в
процесі активного відпочинку. Долаючи значні відстані, відкриваючи для себе цікаві
особливості довкілля, традицій, культури та побуту життя країн та регіонів, отримуючи
при цьому позитивний емоційний заряд, люди позбуваються таких негативних
наслідків урбанізованого постіндустріального суспільства, як стрес, напруженість,
проблеми міжособистісних комунікацій та ін.
Останнім часом у відповідь на тенденцію зростання мобільності населення і
збільшення туристичних потоків спостерігається активний розвиток туристичного
бізнесу та супутньої інфраструктури – готелів, ресторанів, лікувально-курортних та
розважальних комплексів. Це, в свою чергу, стимулює розвиток транспортної
інфраструктури – мережі автомобільних, залізничних, морських та авіашляхів і
відповідних транспортних засобів. Перевагами розвиненої туристичної інфраструктури
користається дедалі більше туристів, відпочинок яких здебільшого організовується
суб‘єктами ринку туристичних послуг – міжнародними туристичними компаніями,
великими туроператорами, турагентами, екскурсійними бюро тощо.
Проте значна частина подорожуючих, самостійно плануючи свою подорож,
намагається зробити її максимально автономною, використовує для цього власні засоби
пересування і проживання, або мандрує пішки чи автостопом. Саме на цю категорію
туристів орієнтовано такий сегмент туристичної інфраструктури, як кемпінги. В
англійській мові слово camping означає «проживання в таборі», тобто це певний
процес, діяльність. У нас його значення дещо видозмінилось і набуло нових смислових
відтінків. Кемпінгом на всій території колишнього Радянського Союзу прийнято
називати спеціально обладнане на відкритому повітрі місце (табір) для відпочинку
автомобільних, мото-, вело- чи пішохідних туристів. У цьому випадку даним словом
означується певна територія, площа, місцевість. Іноді кемпінгом також називають
пересувний (мобільний) будиночок, змонтований на шасі автомобіля або
автомобільного причепу. Тут значення цього слова стосується певної речі, предмету.
Як правило, кемпінг є сезонним закладом, який працює здебільшого у теплу пору року,
хоча в Україні, наприклад на гірськолижному курорті Буковель, існують кемпінги, де
основний сезон – зимовий.
Територія кемпінгу розбита на ділянки (сектори), де передбачені місця для
встановлення наметів, навісів, або є заздалегідь встановлені легкі будиночки збірнорозбірної конструкції. Також на цих ділянках, або на окремій частині території
відведені місця для паркування автомобілів, причепів, мотоциклів чи інших
транспортних засобів, на яких прибули подорожуючі. Крім цього, територія кемпінгу
обов‘язково повинна бути обладнана мінімальною інфраструктурою: водогоном,
електричною мережею, місцями для приготування їжі, душовими, пральнями з
необхідним обладнанням, туалетами, місцем утилізації відходів з пересувних будинків,
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найнеобхідніших туристичних товарів, естакадою для обслуговування транспортних
засобів тощо. На кемпінгах вищого рівня комфортності можуть бути ресторани,
розважальні комплекси, спортивні майданчики, різноманітні атракціони, концертновидовищні споруди, пункти прокату туристичного та спортивного спорядження,
поштові відділення, супермаркети, станції техобслуговування транспорту і т.д. Іноді
кемпінги є складовою частиною великих готельно-ресторанних комплексів і відвідувачі
кемпінгу можуть користуватись всією інфраструктурою цих комплексів.
Функціонування кемпінгу здійснюється на засадах самообслуговування.
Зазвичай турист оплачує лише перебування на території кемпінгу, а всі побутові
потреби як то приготування їжі, облаштування спального місця, прання одягу,
обслуговування транспорту тощо здійснює власними автономними засобами. У зв‘язку
з цим вартість перебування в кемпінгу є невисокою і доступною для широкого кола
мандрівників, які хочуть зменшити свої витрати для того, щоб мати змогу відвідати і
побачити якомога більше цікавих місць. За кордоном цей вид туристичного відпочинку
є дуже популярним. У країнах Європи, Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону
мережа кемпігових стоянок (там вони називаються campsite або camping pitch)
розвинена набагато більше, ніж в Україні, незважаючи на значно вищий рівень доходів
населення, здатного оплачувати комфортніші умови перебування на відпочинку.
Кемпінги орієнтовані не тільки на автомандрівників. В Європі дуже популярним видом
відпочинку є простий виїзд з наметом на вихідні у найближчий приміський район, щоб
побувати на природі. Там практично відсутній такий популярний у нас відпочинок на
дачі, тому, що заміською нерухомістю володіє незначний відсоток населення.
Крім цього кемпінги орієнтовані не тільки на туристів – прихильників
активного відпочинку на природі, а й на тих, для кого важливим є культурнопізнавальний аспект подорожі. Саме тому кемпінги розташовують не тільки поряд з
привабливими природньо-рекреаційними об‘єктами чи територіями, але й поблизу
визначних історико-культурних пам‘яток. Також у світі практикується розташування
кемпінгів уздовж основних магістралей і транспортних артерій, по яких циркулюють
туристичні потоки великого обсягу. Це дозволяє оперативно забезпечувати потребу у
тимчасовому житлі під час подорожі для менш вибагливої щодо комфорту частини
туристопотоку, регулюючи і розвантажуючи готельну мережу у великих містах.
Особливою популярністю кемпінги користуються у мототуристів. У середньому на
одному кемпінгу знаходиться від 20 до 40 секторів – майданчиків для таборування. В
Європі є і такі кемпінги, територія яких охоплює понад 1000 секторів.
На жаль в Україні даний вид відпочинку майже нерозвинутий. Так, за даними
Української федерації кемпінгу, караванінгу і автотуризму, на території нашої держави
є лише близько 30 кемпінгів, причому 12 з них – на території окупованого Криму. За
іншими даними, в Україні існує близько 50 кемпінгів, що також є надзвичайно мало для
країни з такою кількістю населення, площею і туристично-рекреаційним потенціалом.
Частково дану ситуацію можна пояснити традиціями туризму, які склались ще за
радянських часів. У нас більшість прихильників самодіяльного туризму з ночівлею в
наметі схильна до подорожей у місцевості, значно віддаленій від цивілізації, а для
менш екстремальних груп туристів більш звично проводити відпочинок в готелях чи
санаторіях. Беручи до уваги зростання мобільності населення та збільшення
чисельності тієї категорії туристів, для якої важливим є сам процес подорожі,
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отримання вражень від подолання шляху, а не лише від перебування у межах певної
туристичної дестинації, в Україні необхідно розширювати мережу кемпінгів та
розвивати їхню інфраструктуру, зокрема, на нашу думку, доцільною є розробка
логістичної стратегії розвитку мережі мотокемпінгів на традиційних маршрутах
мотоподорожей з урахуванням середньодобового пробігу мотомандрівників.
Недостатньо розвинута кемпінгова мережа в Україні та очевидна потреба у її
розширенні дає змогу проявити інноваційний підхід у питанні розбудови кемпінгової
інфраструктури з врахуванням потреби сталого грозвитку та збалансованого
використання обмежених природніх ресурсів. У першу чергу цей підхід полягає у
пріоритетному автономному енергозабезпеченні кемпінгів з використанням
відновлювальних джерел енергії. Також, враховуючи особливості життєдіяльності
таких місць компактного розміщення подорожуючих, зокрема те, що тут відсутні
великогабаритні тверді побутові відходи і промислове хімічне забруднення, кемпінгові
території можуть служити пілотними майданчиками для апробації нових технологій
збору, сортування, переробки та повторного використання сміттєвих відходів. Ще
одним позитивним аспектом розвитку кемпінгової мережі є те, що кемпінги можуть
бути швидко і відносно дешево демонтовані і перенесені в інше місце, якщо виявиться
їхній негативний вплив на довкілля чи спостерігатиметься незбалансоване вичерпання
природних ресурсів. Без сумніву, реалізація цих та подібних заходів сприятиме сталому
розвитку довколишнього територіально-природного комплексу, дозволить запобігти
його деградації і передати в належному стані майбутнім поколінням.
Перебування у кемпінгу приваблює туристів тим, що це простий та недорогий
спосіб відпочити на природі. Він дозволяє більш органічно вписатися в природнє
оточення, відчути той зв‘язок з довкіллям, який часто буває втрачений у великих містах
чи у стінах дорогих фешенебельних готелів, де наявність сучасних благ цивілізації
нівелює потребу у спілкуванні з живим природнім середовищем. Разом з тим кемпінги
відіграють важливу роль у попередженні самовільної організації стоянок туристів на
природі і плановому регулюванні таких закладів. Це дозволяє значно зменшити
негативний вплив на довкілля, спричинений самодіяльними туристами, роблячи ареал
їх перебування більш компактним, даючи змогу централізовано організовувати збір і
переробку сміття, не дозволяючи продуктам життєдіяльності людей неконтрольовано
потрапляти в навколишнє середовище. У цьому контексті роль кемпінгової мережі є
надзвичайно важлива, адже, на жаль, в Україні, де мережа організованих стоянок
туристів не надто розвинута, спостерігається значне засмічення довкілля в місцях
популярних маршрутів самодіяльних туристичних походів.
Таким чином, кемпінги можна вважати територією комплексного туристичного
призначення, комерційною формою рекреаційного використання землі, яка
розповсюджена у багатьох країнах, де туризм належить до пріоритетних напрямів
економічного розвитку. Туристичній галузі України також слід рухатися у цьому ж
напрямі. Вкладання інвестицій у розвиток кемпінгової мережі на території популярних
туристичних регіонів (Карпатський, Причорноморський, Поліський тощо) та на
магістральних шляхах пересування туристопотоків сприятиме розвитку не тільки
активних видів туризму, але й збільшить кількість учасників пізнавального туризму.
Враховуючи не надто високий поріг входження у даний вид бізнесу, а також те, що у
кемпінгах є мінімальна кількість об‘єктів нерухомості та капітальних споруд, окупність
таких інвестицій буде швидкою, а рентабельність і прибутковість – високою.
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На сучасному етапі соціально-економічного розвитку в контексті
глобалізаційних перетворень, туристична галузь є однією з найбільш прибуткових
галузей, що динамічно розвиваються. ЇЇ успішний розвиток має позитивний вплив на
такі галузі економіки, як транспорт, зв'язок, будівництво та розвиток інфраструктури в
цілому. Інтенсивний розвиток сучасних новітніх технологій потребує залучення в
туристичну галузь фахівців, які впевнено володіють новітніми досягненнями,
передовими технологіями, а також здібних впроваджувати й використовувати сучасні
методи та прийоми у професійній діяльності. Відповідно цілеспрямований пошук таких
фахівців на ринку праці та залучення їх роботи є актуальним завданням на сучасному
етапі функціонування та розвитку ринку праці туристичної галузі.
Суттєво змінюється роль працівника, який з пасивного виконавця
перетворюється на активного учасника виробництва чи надання послуг, може та й
бажає брати участь в управлінні. Зазначимо, що однією з істотних особливостей
туристичного продукту, що перш за все відрізняє його від промислових товарів, є
широка участь людей у процесі його створення та реалізації. Людський чинник
обумовлює його неоднорідність та якість [1].
Для професійної роботи в індустрії туризму, крім технологічної підготовки та
знань в області туристичного бізнесу, необхідна відповідна психологічна підготовка,
володіння питаннями міжособистісного спілкування. Дедалі більшого значення
набувають особові якості працівника (природна презентабельність і привітність,
швидка реакція, відмінна пам'ять, порядність, стійкість у стресовій ситуації тощо), його
інтуїція, досвід, здатність та уміння оцінювати ситуацію з різних сторін, у тому числі з
погляду своїх клієнтів, можливість творчо та новаторське підійти до розв'язання
проблем, що виникають. Персонал туристичної організації може бути важливим
джерелом переваги цієї фірми або її недоліком. Важливе значення персоналу
туристичного підприємства випливає з характеру послуг туристичної діяльності;
високої частки витрат у загальних витратах; значного впливу персоналу на
ефективність функціонування підприємства;
здатності персоналу до генерації
інновацій; факту, що на ринку туристичних послуг взаємовідносини між персоналом та
клієнтами впливають на якість пропонованих послуг, задоволення туристів та
формування позитивного іміджу фірми та її продуктів.
Персонал туристичної організації зобов‘язаний надавати послуги споживачу так,
щоб останній перетворився на постійного клієнта. Від цього значною мірою залежить
дохід організації — чим більша кількість постійних клієнтів, тим вищий прибуток.
Позитивними рисами персоналу як ресурсу праці є здатність до постійного
самовдосконалення та розвитку, унікальність кожної людини, що створює неповторну
організаційну культуру, можливість тривалих партнерських відносин організації та
працівника на ґрунті спільних інтересів.
Зважаючи на це, сьогодні важливе значення надається підвищенню рівня роботи
з особовим складом організації, спрямованість цієї роботи на міцний науковий
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фундамент, використання прогресивного вітчизняного та зарубіжного досвіду в аспекті
формування, розстановки й використання персоналу туристичної галузі.
Досягнення стратегічних цілей підприємства, а також успішне рішення
оперативних завдань, можливе лише при компетентному управлінні персоналом
підприємства. Управління персоналом орієнтується на визначення майбутніх потреб і
розвитку потенціалу працівника, а також на усвідомлення кожним працівником
важливості покладених на нього завдань, створення сприятливого соціальнопсихологічного клімату в колективі, що забезпечувало б у подальшому належний
рівень мотивації до ефективної праці й досягнення поставлених цілей організації. Мета
управління персоналом в індустрії туризму полягає в тому, щоб мотивувати службовців
на надання клієнтам якісного обслуговування. Матеріальна мотивація повинна мати
вигляд грошової винагороди, соціальних трансфертів тощо. Мотиваційні аспекти
мають враховуватися при розробленні стратегії підприємства та впроваджуватися за
наявності зворотного зв‘язку щодо оцінки їх дієвості. В основі сучасної концепції
управління персоналом лежить визнання економічної доцільності інвестицій в
залучення персоналу.
Актуальною вимогою стає використання інструментів маркетингу в управлінні
персоналом, що дозволяють сформувати системний підхід до вивчення ринку праці,
проводити модернізацію системи управління людськими ресурсами у сфері туризму і
найголовніше - задовольнити потребу організації в компетентних працівниках.
Маркетинговий підхід до управління персоналом представляє діяльність,
спрямовану на ретельне та всебічне вивчення ринку праці, попиту на персонал, переваг
і потреб роботодавців, планування та прогнозування потрібних на ринку професій,
розробку заходів щодо задоволення попиту на робочу силу, виявлення потенційних
потреб роботодавців у рідкісних або дефіцитних професіях, формування купівельних
пріоритетів в пошуку персоналу вищої кваліфікації, співробітництво зі службами
зайнятості, біржами праці, освітніми установами та іншими джерелами робочої сили,
формування іміджу роботодавця. Реалізація поставлених завдань у такий спосіб,
дозволить у довгостроковій перспективі забезпечити туристичну організацію не стільки
людськими ресурсами, скільки сформувати стратегічний потенціал, за допомогою
якого можливе вирішення конкретних цільових завдань [2].
Системно-організаційний процес відтворення та ефективного використання
персоналу сприяє досягненню цілей підприємства. Саме тому управління персоналом є
ефективним фактором реалізації стратегії підприємства.
Таким чином, персонал – це не просто кількість працівників, які зайняті у
створенні та реалізації продукту (послуги),
це комплекс властивих кожному
особистісно-поведінкових характеристик, а саме компетенцій, потреб, можливостей,
кругозору, інтелекту. Персонал можна розглядати як стратегічний ресурс, якому
притаманні такі ознаки як активність, відновлюваність, здатність до саморозвитку,
зростання вартості з часом. Готовність та прагнення працівника виконувати свою
роботу найкращим чином мають розглядатися організацією туристичної галузі як
ключовий чинник, що забезпечує її успіх.
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Сталий розвиток є необхідною умовою подальшого розвитку цивілізаційних
процесів. На сьогоднішній день питання сталого розвитку є одним з головних у
розвитку кожної країни, яке обумовлене необхідністю стабілізації техногенного
навантаження на навколишнє природне середовище та розв'язання комплексу
екологічних проблем в умовах соціально-економічного зростання. Функціонування
народногосподарського комплексу призводить до незбалансованої експлуатації
природних ресурсів та виснаження ресурсного потенціалу територій, тому переважає
суспільна думка, що саме туристична галузь є тою золотою серединою між
експлуатацією природних територій та їх збереженням.
Метою дослідження є визначення впливу видів туристичної діяльності на
територію та можливості її використання на засадах сталого розвитку.
Концепція сталого розвитку сформована на основі економічних, екологічних та
соціальних індикаторів, взаємодія яких передбачає динамічний економічний розвиток з
наданням рівних можливостей кожному члену суспільства за рахунок підвищення
ефективності використання ресурсів та ліквідації залежності між економічним
зростанням та забрудненням довкілля. Для регіону Українських Карпат саме ця
концепція забезпечуватиме конструктивне цілісне рішення в реалізації стратегій
розвитку.
Дана територія має для розвитку туризму необхідну природно-ресурсну базу,
надлишковий потенціал для розвитку різних видів туризму, вигідне економікогеографічне, геополітичне положення, – і це на фоні порівняно високої екологічної
безпеки регіону. Однак тут існують непрості умови для проживання і господарювання,
тому надзвичайно гостро стоїть проблема зайнятості, і, як наслідок – низький рівень
матеріального добробуту місцевих жителів.
У результаті антропогенного тиску в регіоні та нефахового підходу людини до
природокористування (розширення вирубок лісу, браконьєрство, промислове та
аварійне забруднення, непродумана забудова) постала загроза порушення унікальності
Карпатських гір. Наприклад, найбільша полонина Українських Карпат – Свидовець. На
цій території в Рахівському районі (який межує з «Буковелем») заплановане
будівництво гірськолижного курорту із назвою «Свидовець», який прийматиме до 28
тисяч туристів одночасно. Для цього буде побудовано близько 60 готельних споруд
різного типу, 33 підвісні канатні дороги, облаштовано 230 кілометрів лижних трас.
Крім того, на курорті відкриють близько 120 закладів харчування, а також магазини,
фітнес-центри та медичні установи, банківські відділення, багаторівневі паркінги для
автомобілів. Заплановано навіть будівництво приватного аеродрому з довжиною злітної
смуги 1000 метрів для посадки невеликих літаків. Як основний аргумент за будівництво
озвучується створення робочих місць для місцевого населення. Однак не слід забувати і
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про контраргументи, які стосуються збереження природного автентичного ландшафту,
що приваблює туриста не менше ніж сформована дестинація. З точки зору досвідчених
туристів, Свидовецький масив це як парк відпочинку – рівні дороги, туристичні
вказівники, відносна заселеність. І тут необхідно розуміти, що створення курорту в
межах гірської природної території вимагає врахування еволюційних процесів, які
неминучі і тягнуть за собою втрату автентичності та недоторканості як основної
конкурентної переваги для туризму, що також може призвести до зниження
рекреаційної оцінки території.
Гори – комплексна екосистема, що являє собою джерело води, енергії та
біорізноманіття, гори – основа видобутку мінералів, лісопродукції, а також потужна
рекреаційна зона. Однак, активне її освоєння згубно діє на загальну гірську екосистему.
Бо ж щороку освоєні людиною гірські території розширюються: будують дороги,
гідростанції, зводять нові міста, котеджні поселення, метою яких є привабити більшу
кількість туристів. Активне будівництво завдає непоправної шкоди рослинному
покриву. В Україні, маючи нерозвинену очисну інфраструктурою, величезною
проблемою є забрудненість гірських річок та стихійні сміттєзвалища. Окрема зона
ризику – транспорт. Автомобільні викиди в горах шкідливіші, адже що вище, то
повільніші процеси окиснення, а значить, зростає емісія чадного газу та твердих
частинок. У гірських же долинах розсіювання забруднюючих речовин затримується, а
взимку вони перетворюють повітря на смог. Специфічний гірський транспорт – канатні
дороги чи фунікулери – деструктивно впливають на флору і фауну, спричиняють
ерозію. Якщо не виправляти ситуацію, наслідки можуть бути катастрофічними:
землетруси, снігові лавини, зсуви, деградація генетичного та природного середовища.
Проблему вразливості екосистеми гір можна вирішувати у двох напрямах:
створення та удосконалення знань про екологію і сталий розвиток гірських систем;
сприяння комплексному розвитку водозбірних районів та пошуку альтернативних
джерел засобів для існування.
Підсумовуючи вищесказане можна зробити висновок, що туризм потребує
врахування довгострокової перспективи, адже кожна сформована дестинація має
періоди формування, піку використання, і, врешті-решт, занепаду через втрату
ландшафтної привабливості, екологічної рівноваги, споживчого перенасичення. У
процесі інтенсивної діяльності людини руйнуються біотопи, життєве середовище
рослин і тварин. А оскільки недоторкана природа завжди приваблює, існує
необхідність зберігати зони незайманого ландшафту, де мандрівник знайде чимало
цікавих об'єктів природи, що збагатить його знання і зробить відпочинок повноцінним.
Використані джерела
1. Сталий розвиток для України. Гірські райони. Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://sd4ua.org/golovni-temi-stalogo-rozvitku/girski-rajoni/
2. Стоян К.С. Вплив міжнародного туризму на сталий розвиток. / К.С. Стоян // Економіка.
Управління. Інновації. – 2011. – №2 (6). Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://tourlib.net/statti_ukr/stoyan.htm
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:
СХЕМИ АНАЛІЗУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ
Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»,
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У забезпеченні ефективного управління конкурентоспроможністю туристичної
організації (ТО) важливо вибудувати струнку систему, яка дозволить пройти від
аналізу конкурентних переваг такої організації до реальних послідовних кроків щодо
поліпшення її конкурентної позиції на ринку.
За результатами вивчення чисельних методичних підходів [1] – [4], до
стратегічної діагностики та управління конкурентоспроможністю туристичних
організацій, з урахуванням доцільності їх застосування на практиці, нами було
сформовані такі дві схеми.
Перша схема, яку ми назвемо «нео-класичною» через поєднання в ній досить
«стандартних» підходів, відображених у працях класиків стратегічного менеджменту
[4, с. 275] з певними новими елементами, передбачає такі послідовні кроки (рис. 1):
прийняття стратегічних завдань (цілей) ТО, оцінку можливостей та ресурсів для їх
використання; аналіз альтернатив; підготовку конкретних проектів за обраними
туристичними напрямами, їх бюджетів; оцінку сильних та слабких сторін діяльності ТО з
урахуванням обраних цілей.
Стратегічний
діагноз

Стратегічний
аналіз

Формування
стратегії

Оцінка окремих
проектів
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Вибір стратегічного Оцінка проектів Вироблення Контроль
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і можливостей
їх бюджетів

Рис. 1. Етапи розроблення стратегії конкурентоспроможності туристичної організації

Інноваційні елементи у зазначеній схемі передбачають підключення до аналізу
конкурентного стану і вибору стратегій ТО не одного відомого підходу, а їх комплексу
(за М. Портером, Ф.Котлером, І. Ансоффом, А. Томпсоном і А.Стріклендом,
А. Юдановим та ін.). Така схема дозволяє більш ґрунтовно визначити позицію ТО. При
чому важливим є врахування можливостей та перешкод у застосуванні формальних
моделей конкурентних інноваційних стратегій згідно з широкою їх типологією.
У даній публікації вважаємо за потрібне зупинитись на різноманітті
конкурентних ходів, що пропонує ТО класифікація стратегій за А. Юдановим, яку не
заслужено рідко застосовують для обґрунтування стратегій. Вибір стратегії ТО за цим
підходом передбачає врахування різних умов середовища та різних ресурсів у
розпорядженні для здобуття конкурентних переваг, що відповідають визначеному типу
ТО: патієнтна (нішова) стратегія – з перевагами за рівнем пристосованості до ринку,
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віолентна (силова) – за рівнем продуктивності праці / функціонування, комутантна – за
гнучкістю в плані пристосування до змін і експлерентна (піонерська) – за випередженням
у нововведеннях.
Для обґрунтування вибору конкурентних стратегій ТО за «нео-класичною»
схемою рекомендуються такі основні («класичні») методи як SWOT-аналіз,
конкурентний аналіз, аналіз привабливості ринку для туристичної організації). У
підсумку мають бути вказані головні управлінські компоненти здійснення
конкурентної стратегії, намічені можливості порівняння перспектив розвитку ТО за
умови комбінації в її господарському портфелі різних туристичних напрямів і / або
видів туристичної діяльності.
За другою, більш інноваційною схемою аналізу і управління
конкурентоспроможністю туристичної організації пропонуємо основну увагу звернути
на зв'язок між життєвими циклами продуктів (ЖЦП) ТО (диференційованих за
напрямами, видами тощо), життєвим циклом туристичної організації у цілому (ЖЦТ),
застосуванням матричних схем до вибору стратегічних альтернатив, їх руху і розвитку
в межах матриць Shell / DPM (привабливість галузі / конкурентоспроможність) або
модель Hofer / Schendel (стадія розвитку ринку / конкурентна позиція) чи
модель ADL / LC (стадія ЖЦ продукту / конкурентна позиція).
Не варто забувати про аналіз і вибір стратегічних альтернатив за допомогою
матриць стратегій (переліку їх варіантів у напрямку від оптимістичних до песимістичних
сценаріїв розвитку подій), що часто дають вписаними у згадані вище матриці [2].
Порівняння перспектив ТО організації для різних туристичних напрямів / тур. продуктів,
встановлення певних пріоритетів і розподіл ресурсів між ними служить базою для
вибору стратегічних альтернатив розвитку ТО. Перегляд стратегічних альтернатив на
основі вказаних вище матриць можна доповнити аналізом чинників, який дозволить
скоротити кількість можливих стратегій до мінімуму й оцінити рівень забезпечення
вибраної стратегії трудовими, фінансовими, матеріальними та іншими ресурсами.
Результатом застосування розглянутих схем можуть стати: 1) формування ТО,
здатної успішно реалізувати конкурентну стратегію; 2) спрямування достатніх ресурсів
на ті турпродукти / напрями, які визначають стратегічний успіх; 3) використання
передового досвіду формування стратегічних ходів і механізмів для безперервного
вдосконалення; 4) створення систем для успішного конкурування ТО з іншими.
Література
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Соціально-культурна анімація в сучасному суспільстві привертає неабияку
увагу наукової громадськості, викликаючи бурхливі дискусії не лише навколо своєї
значимості, але й завдяки поняттєвій невизначеності, розпорошеності поглядів щодо
структурно-функціонального та змістового наповнення, специфіки соціального
призначення та ролі у системі теоретичних наук й соціально-культурної практики.
Соціально-культурна анімація сформувалась на перехресті педагогіки,
психології, соціальної психіатрії, соціально-культурної діяльності та прикладної
культурології. Зрозуміло, що вчені різних наукових напрямів, аналізуючи змістовність
поняття «соціально-культурна анімація», розглядають останню з позицій конкретної
науки, ґрунтовно аналізуючи лише певні характерні ознаки анімації. Проте, не
зважаючи на досить різні тлумачення поняття «анімація», вченими наголошується на
інноваційності цієї технології, її спрямуванні на процес соціальної та культурної
міжособистісної оптимізації, засобами покращання якого є духовне спілкування,
духовне просвітництво та духовне подвижництво (Мамбеков Є. «Организация досуга
во Франции: анимационная модель», Тарасов Л. «Организация анимационного
процесса в учреждении культуры с целью преодоления отчуждения молодых
инвалидов от общества», «Социально-культурная анимация: принципы, задачи,
содержание»).
Загальновідомо, що етимологічне походження слова «анімація» (від лат.
«anima» – вітер та «animatus» – оживляти, одухотворювати) призводить до розгляду
поняття «анімація» як натхнення, одухотворення, стимулювання життєвих сил,
залучення в активну діяльність. У науковий обіг поняття «анімація» вводиться на
початку ХХ ст. у Франції, що обумовлюється прийняттям закону про створення
різноманітних асоціацій та добровільних об‘єднань і трактується як діяльність,
спрямована на провокування й посилення інтересу до культури та художньої творчості.
У 1937 р. у Франції створено Національну асоціацію Ceméa (Centre d‘Entrainrment aux
Methody d‘Education Active), завданнями якої визначено пропагування ідей активного
соціального виховання, а основними напрямами роботи Ceméa визначено добровільну,
волонтерську анімацію; професійну анімацію; діяльність, спрямовану на суспільну та
професійну інтеграцію населення; діяльність, спрямовану на пропаганду здорового
способу життя та зміцнення здоров‘я; роботу з інвалідами; підготовку та
перепідготовку аніматорів [4, С.68].
Ціннісно-орієнтаційний зміст діяльності «Ceméa» забезпечується дотриманням
таких принципів: будь-яка людина має індивідуальні можливості та бажання, які можна
розвивати протягом усього життя; будь-яка людина має право на освіту; будь-які дії
людини пов‘язані з реальним життям; кожна людина має право на повагу; головну роль
у розвитку індивіда відіграє соціально-культурне середовище; особистісний культурноосвітній розвиток не можливий без активності індивіда; необхідним чинником для
розвитку людини є особистий досвід [3, 4]. Досить швидко анімація як соціальнокультурна технологія поширюється у Бельгії, Чехії та Швейцарії (вже з початку 70-х
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років у навчальних закладах цих країн починає викладатись навчальні дисципліни
«Основи анімації», «Анімаційний менеджмент», «Соціокультурна анімація») і
вводиться у соціально-культурну практику в Італії, Іспанії, Португалії та Австрії. 2000
р. створено Європейську асоціацію аніматорів, членами якої є Франція, Італія,
Фінляндія, Португалія та інші країни. Професія організатора дозвілля та рекреаційної
діяльності у Франції, франкомовних частинах Бельгії та Швейцарії, Італії, Іспанії,
Туреччині, Чехії здобуває назву «аніматора».
Аналіз наукових досліджень дозволяє нам виокремити пріоритетні напрями
анімації як соціокультурної практики:
1. Анімація у роботі із соціально незахищеними верствами населення
найефективніше використовується в клубах, творчих гуртках, групах взаємопідтримки,
і дозволяє подолати соціально-культурне відчуження та відчуття власної
неповноцінності, основними показниками яких є відчуття власного безсилля чи
безцільність свого існування; нездатність самостійно контролювати своє життя;
сприйняття навколишньої дійсності як світу, в якому зруйновано систему культурних
цінностей; відчуття втрати індивідом свого власного «Я»; руйнування
самоідентифікації особи [4, С. 41].
2. Анімація в закладах культури має на меті залучення людини до
культуротворчої діяльності та підготовку до сприйняття мистецьких творів. У цьому
контексті прикметним прикладом є театральна анімація. У сучасному світі театр
перетворився на багатофункціональний культурно-просвітницький заклад, в якому,
завдяки синтезу різних видів мистецтв (літератури, живопису, музики, танцю,
скульптури, пантоміми, драми), створено оптимальні умови для функціонування
театральної анімації. Для досягнення цієї мети використовуються активні дозвіллєві
форми роботи з глядачем, не притаманні театру як традиційному закладу культури:
виїзні вистави, театральні уроки, екскурсії до театру, залучення глядача у процес
підготовки спектакля тощо. Таке нетрадиційне спілкування з відвідувачами театру
допомагає сформувати ефективне сприйняття творів мистецтва і – найголовніше –
налагодити неперервний двосторонній зв‘язок між акторами та публікою.
3. Рекреаційна анімація спрямована на поєднання розважальної, культурної,
соціальної та лікувально-оздоровчої функцій у туристичних та готельних комплексах.
Внаслідок розвитку рекреаційної анімації в індустрії туризму удосконалюється
соціально-культурне обслуговування, що включає дозвіллєві програми, спрямовані на
відпочинок та розваги; культурно-мистецькі проекти (від відвідування фестивалів,
карнавалів, театралізованих дійств та національних свят до активної участі ), спортивні
змагання та ін.
4. Шкільна анімація спрямована на допомогу особистісному самовираженню
шляхом використання ігрових, театралізованих та психотерапевтичних методів й
зводиться до «активного» виховання. Основними принципами останнього є:
врахування ритму життя кожної людини та її індивідуальних можливостей; урахування
бажань індивіда та стимулювання нових мотивацій і потреб; допомога у самостійному
виборі різних видів анімаційної діяльності; дотримання поваги та рівності у роботі з
дітьми; визнання дитини повноцінною особистістю із своїми бажаннями, потребами,
правом власного вибору; фізична, інтелектуальна та емоційна участь дитини в
анімаційній діяльності [4, С. 68-70].
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5. Та найбільш теоретично й практично розвиненою, на наш погляд, є
туристична анімація, спрямована на обслуговування шляхом активного залучення
людини у різноманітні дозвіллєві програми туристичного комплексу. Туристична
анімація має на меті задоволення туриста відпочинком (його хороший настрій,
позитивні емоції, відновлення моральних та фізичних сил) й класифікується вченими
на турпродукт, елементи анімації в туристичних послугах, додаткові анімаційні
послуги на туристичних маршрутах [2]. Авторську й доволі ґрунтовну класифікацію
видів анімаційної діяльності в туризмі здійснив Килимистий С. у праці «Класифікація
видів анімаційної діяльності в туризмі» [1].
Не зважаючи на здійснений нами аналіз напрямів соціокультурної анімації,
маємо наголосити на тому, що їх об‘єднує. Варто згадати точку зору Ярошенка М.,
яким запропоновано поняття «соціальної смерті» особи, що зводиться до руйнації
соціальних зв‘язків між людиною та суспільством. Вченим наголошується на тому, що
соціально-культурна анімація відіграє роль антитези соціальному вмиранню людини.
Тобто, перешкоди, які виникають на шляху соціально-культурної взаємодії, зводяться
не лише до зовнішніх обставин (соціального стану, посади, матеріального забезпечення
тощо), а, і передусім, до комплексу психологічних бар‘єрів, наслідком яких є соціальна
дезадаптація. Тому завданням аніматорів є не усунення фізичних вад у людини чи зміна
соціально-культурного статусу клієнта, а створення особливих психолого-педагогічних
й соціокультурних умов, що сприяють подоланню психологічних перешкод на шляху
до соціально-культурної взаємодії [4, С.40-41].
Тобто, значимість соціокультурної анімації в сучасному супільстві обумовлена
саме функціями, які вона здатна вирішити. Серед них необхідно вказати на функцію
адаптації та участі, рекреаційну, виховну, коригувальну та стабілізаційну функції.
Об‘єктами анімаційного інтересу можуть бути природні (клімат, пляжі, водний простір,
гори, каньйони) та культурно-історичні (історія населеного пункту, пам‘ятки культури і
мистецтва) ресурси; значимі культурні події (свята, карнавала, спортивні заходи,
фестивалі); національні особливості (звичаї, фольклор, народні ремесла); рекреаційні
зони (національні праки, гірськолижні курорти, санаторії, бази відпочинку, спортивнооздоровчі комплекси) та інфраструктура індустрії дозвілля (розважальні центри,
тематичні парки, івент-платформи).
Здійснене дослідження дозволило нам дійти такого висновку. Анімація є
соціально-культурною практикою, завданням якої є подолання соціального та
культурного відчуження з метою усунення особистісної соціальної дезінтеграції,
реабілітації критичних станів людини, надання допомоги в культуротворчій
самореалізації. У результаті анімаційного впливу задовольняються релаксаційні,
оздоровчі, культурні, освітні, творчі потреби та інтереси людини або соціальної групи,
створюються умови для соціально-культурної активності особи, здатної до
перетворення навколишньої дійсності.
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Технічний прогрес, стрімкий розвиток інформаційних технологій сприяють
суттєвим змінам життєвого середовища. Одноманітне і агресивне оточення великих
міст є чинником дискомфорту, причиною психологічних розладів у людини. В зв‘язку з
цим зміни характеру життя людини або осередку людей, їх взаємозв‘язок з природою
набувають важливого значення та стають актуальною проблемою сьогодення.
Вирішенню цієї проблеми сприяють засоби «зеленого дизайну», головним пріоритетом
якого є поєднання штучного середовища з природою.
Частково альтернативою міському життю можуть стати екопоселення, які
об‘єднують місця для роботи, відпочинку, навчання, охорони здоров‘я. Люди, які
мешкають в такому містечку, повинні знайти в ньому не тільки відпочинок і захист, але
мати можливість для гармонійного розвитку своїх здібностей. Аналізуючи історичні
аспекти цієї теми, де людина та його життєвий простір органічно би поєднувалися,
можна відзначити, що вона розвивалась за певними законами. Науково-методологічні
напрямки досліджень, пов‘язані з темою інноваційного дизайну в контексті науковотехнічного прогресу і екологічних проблем, ведуться на кафедрі «Дизайн інтер‘єру»
протягом останніх років. Одним з таких напрямків можна назвати розробку проектних
рішень екоселищ для студентів, які виконані згідно з договором про творчу
співдружність між Харківською державною академією дизайну і мистецтв та
Массачусетським університетом (США).
До головних задач, які ставились при розробці проектних рішень можна
віднести поєднання природного середовища з екологічно комфортним помешканням. У
зв‘язку з ним може розглядатись тільки комплексний підхід до вирішення
архітектурного середовища відповідно до екологічних принципів, до яких можна
віднести фізіологічний, соціологічний, культурологічний, екологічний, психологічний,
ергономічний, комбінаторний, енергетичний, зооботанічний, проксимальний.
Для розробки проектних рішень екоселищ для студентів творчих учбових
закладів були обрані декілька територій. На першому етапі роботи був виконаний
передпроектний аналіз середовища, до якого увійшли такі складові: факторна оцінка
території, в якій визначені природоохоронні зони і зони для будівництва, вивчення
тривимірного простору, визначення природних зон їх елементів (ліси, водойми,
рельєфи), аналіз композиційних можливостей екопростору, візуальний аналіз. Проектні
рішення повинні враховувати такі фактори як історична цінність обраної території її
місцезнаходження, природні ресурси, поєднання пластичних рішень архітектурних
форм з геопластикою довкілля, збереження насаджень, природно-кліматичних чинників
формування житлового середовища, орієнтація його відповідно сторін світу та
напрямків сонячних променів, концентрація зон активного та місць для тихого
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відпочинку.
Благоустрій території та дизайн малих архітектурних форм в проектних
рішеннях спиралися на використання таких засобів: природних, технологічних та
функціонально-експлуатаційних, формально-композиційних, художньо-образних, а
також синтезу мистецтв. До можливих складових елементів у проектуванні
екопоселення пропонувалось включення сонячного та екологічного парків, ботанічного
саду, енергозберігаючі технології, енергії вітру та сонця, малі архітектурні форми з
екологічних матеріалів, вироби з вторинної сировини у ландшафтному дизайні,
інтерактивне освітлення тощо.
Проектне рішення екоселища, яке пропонується розмістити на території
поблизу з Жихорським лісом у м. Харкові загальною площею 4 га дозволяє
розташувати повноцінну інфраструктуру (автор студ. Н. Брижаченко). Основою
дизайн-концепції є поєднання ландшафту із сучасною архітектурою, інтерактивним
мистецтвом і новітніми екологічними розробками.
У проектному рішення екоселища з назвою «Місто Сонця» покладена ідея
єдиного простору який має центричну систему з радіальним розвитком по чотирьох
головних напрямках. Формоутворюючим елементом є коло, яке символізує сонце.
Проектуючи селище для студентів творчих ВНЗ, акцент ставився на тому, що поняття
творчості включає в себе такі якості, як розвиток, пульсацію, динаміку та рух.
Вивчення твору філософа часів Відродження Томмазо Кампанелли надихало автора
проекту до включення в своє рішення деяких ідей великого італійця. Це частково
відноситься до планувального рішення та назви екоселища. Використання
інтерактивних мистецтв дозволяє надати простору селища сучасний вигляд. Саме
наявність новітніх технологій може стимулювати студентів творчих спеціальностей у
фахових пошуках та появі нестандартних ідей. Важливою особливістю застосування
інтерактивного мистецтва є зміна зовнішнього вигляду малих архітектурних форм у
контакті з людиною. Тобто навколишнє середовище може змінюватись та розвиватись,
та залишає молодим людям можливість самим формувати простір навколо себе.
Наступна проектна розробка екоселища знаходиться у Чугуєвському районі
Харківської області, на березі Печенізького водоймища, неподалік від архітектурноісторичного заповідника «Верхній Салтів» (автор студ. О. Гопкало). Поруч з обраною
територією щорічно проводиться етно-мистецький фестиваль «Печенізьке поле».
Територія є ідеальною для створення екоселища для студентів творчих закладів не
тільки завдяки мальовничій природі, але також позитивній енергетиці культурної
цінності місця, що знаходиться поруч. Так, студенти станкових художніх напрямків
мають можливість працювати на пленері, проводити творчі практики, студентимистецтвознавці – брати участь в археологічних експедиціях, вивчати історію і
культуру краю, студенти-дизайнери – проводити біонічну практику.
Завдяки природному ландшафту загальне планувальне рішення побудоване за
системою терас. Образне рішення планується в етнічному стилі, характерному для цієї
місцевості, а саме з урахуванням історичних витоків, пов‘язаних зі скіфською
культурою. Композиційним центром, який знаходиться у найвищій ділянці селища, є
літня естрада та амфітеатр, позаду їх оточує адмінкорпус. Все планувальне рішення
динамічно розвивається, органічно поєднуючись з природним ландшафтом. На
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території планується розмістити такі зони: адміністративну, житлову, паркову, літної
естради, майстерень, спортивну, набережну, водного відпочинку і т. інше. Найбільш
цікавими розробками в проекті є окремі зони відпочинку, мощення доріжок і алей, в
оздобленні яких мотиви скіфської культури шляхом вдалої трансформації та стилізації
отримали сучасне звучання.
Наступне проектне рішення планується розташувати на території 3,7 га, яка
знаходиться в районі гідропарку на річці Харків. (автор студ. А. Варфоломєєва).
Аналізуючи планувальну систему, можна відзначити, що вона будується за класичним
варіантом, а саме – на центричних колах з головним акцентом у середині композиції . З
центральної частини у вигляді променів розходяться алеї, які проходячи через кола,
об‘єднують їх. Головною ідеєю концептуального рішення є створення обвідних
каналів, які з‘єднані з водоймищем. Тому доречно говорити про створення «екоселища
на воді». Ще однією рисою на якій базується концепція є розташування на дахах
будівель квіткових садів і галявин завдяки застосуванню сучасних технологій.
Відмітною рисою проектного рішення є використання сучасної ландшафтної
скульптури та інтерактивного освітлення в зонах «площі мистецтв» та набережній
водоймища.
На основі проведеного аналізу проектних рішень можна виділити такі
напрямки у розробці концепцій: а) використання засобів екодизайну; б) звернення до
історичних витоків і використання деяких принципів і систем з побудови екопоселень;
в) побудова планувальних рішень може базуватися на класичній системі з центром
посередині та радіальним вісями, які розходяться від нього (вулиці, алеї, доріжки т. ін.).
Екокультура, екоархітектура, екодизайн вже давно не данина моді. Вони
стають необхідними для життя людини. Створення екоселищ має піввіковий досвід.
Протягом цього часу з‘являлись нові ідеї, визначались можливості та засоби їх
спорудження. Можна припустити, що при усій складності побудови екоселень
майбутнє належить саме їм.
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