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СВІТОВИЙ ДОСВІД З ПРОТИДІЇ КОМП’ЮТЕРНИМ КРИМІНА-
ЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

 

Такий феномен, як комп'ютерна злочинність, у більшості розвинених 
країн світу зводиться в ранг загрози не тільки інформаційній безпеці, але й 
національній безпеці в цілому. Разом з тим, сьогодні в Україні не існує ефе-
ктивної системи протидії комп'ютерній злочинності, спрямованої на забез-
печення безпеки життєво важливих інтересів особи, суспільства, держави 
від злочинних посягань у сфері комп'ютеризованої обробки інформації. По-
рівняльно-правовий аналіз відповідних положень кримінального законодав-
ства Федеративної Республіки Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії, 
Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Молдови, Сполуче-
них Штатів Америки та Канади дозволяє зробити таке узагальнення: зако-
нодавці різних країн, як правило, обирають один із трьох способів встанов-
лення кримінальної відповідальності за "комп'ютерні" злочини. Перший із 
них - створення нових кримінально-правових норм, які спеціально передба-
чають відповідальність за ці посягання (наприклад, Франція). Другий спосіб 
полягає в розширенні меж складів "некомп'ютерних", більш традиційних 
злочинів (приміром, Іспанія). В ряді країн за окремі посягання відповідаль-
ність встановлена спеціально створеними нормами, а частина злочинів охо-
плюється складами, що існували раніше. 

Слід погодитися з науковцями, які вважають, що обираючи шляхи про-
тидії "комп'ютерній" злочинності, необхідно насамперед враховувати кри-
мінально-правові традиції тієї чи іншої держави, принципи, що діють у від-
повідній галузі її права. Український законодавець повинен використати 
останній, змішаний спосіб: нові норми потрібно створювати лише в тому 
випадку, коли суспільне небезпечне діяння не може охоплюватися вже іс-
нуючим складом, або розширення меж таких складів призведе до порушен-
ня внутрішньої структури відповідної кримінально-правової норми [1]. 

Активізація організованої злочинності у сфері інформаційних техноло-
гій, що відбулася в останні роки через політичні, економічні, інноваційні та 
соціальні зміни глобального характеру, потребує нових, у тому числі міжна-
родно-правових, підходів до їх нейтралізації. Правові норми, що спрямовані 
на протидію організованій злочинності, передбачені низкою міжнародно-
правових актів, насамперед Конвенцій, які вимагають від держав, які їх під-



Кафедра трудового права НЮУ імені Ярослава Мудрого 

Матеріали VІІ-ї студентської наукової інтернет-конференції, 21 – 22 квітня 2016 р. 5 

писали, відповідних розслідувань, судових розглядів, притягнення винних 
до відповідальності, а також практичної реалізації правового співробітницт-
ва з іншими державами. 

Важливе значення для державних органів щодо протидії організованій 
та комп'ютерній злочинності має Конвенція Організації Об'єднаних Націй 
проти транснаціональної організованої злочинності та Конвенція Ради Єв-
ропи про кіберзлочинність, а також протоколи, що їх доповнюють. 

Відповідно до сучасного міжнародного кримінального права злочини з 
використанням комп'ютерних технологій віднесені до злочинів міжнародно-
го характеру Конвенцією Ради Європи про кіберзлочинність 2001 р. Ця кон-
венція була ратифікована Верховною Радою України у 2005 р. із застере-
женнями та заявами. Відповідно до положень Конвенції про кіберзлочин-
ність 2001 р., до кіберзлочинів віднесені наступні склади: незаконний до-
ступ до комп'ютерної системи, нелегальне перехоплення технічними засо-
бами комп'ютерних даних, втручання у комп'ютерні данні, втручання у фу-
нкціонування комп'ютерної системи, підробку та шахрайство, пов'язані з 
комп'ютерами, правопорушення, пов'язані з дитячою порнографією, тощо. У 
п. 14 Доповіді Комітету ІІ Десятого Конгресу ООН 2000 р. по попереджен-
ню злочинності і поводженню з правопорушниками було зазначено, що іс-
нує дві категорії злочинів: 1) кіберзлочини у вузькому розумінні («комп'ю-
терні злочини»): будь-яке протиправне діяння, здійснюване шляхом елект-
ронних операцій, метою якого є подолання захисту комп'ютерних систем і 
оброблюваних ними даних; 2) кіберзлочини в широкому розумінні («злочи-
ни, пов'язані з використанням комп'ютерів»): будь-яке протиправне діяння, 
яке вчиняються шляхом або в зв'язку з комп'ютерною системою або мере-
жею, включаючи такі злочини, як незаконне зберігання, пропонування або 
розповсюдження інформації через комп'ютерні системи або мережі. Конве-
нція про кіберзлочинність 2001 р. врегульовує кримінальну відповідальність 
за кіберзлочини як у вузькому, так і широкому розумінні [2]. 

У країнах Західної Європи, США та деяких країнах СНД основні акти 
законодавства у сфері протидії комп'ютерним злочинам були прийняті у 
2001-2005 роках лише у відповідь на прояви міжнародного та регіонального 
тероризму: Акт патріота-2001 у США, який передбачає моніторинг мереж та 
плідну взаємодію між операторами зв'язку; Стратегія з питань боротьби з 
кіберзлочинністю у Франції, метою якої є співпраця між приватним бізне-
сом (постачальниками інформаційно-телекомунікаційних послуг) та право-
охоронними органами з обміну інформацією та питаннях в об'єднанні зу-
силь у боротьбі з кіберзлочинністю; Проект "СОРМ" у Росії тощо. Виходячи 
з транскордонності, організованості, швидкоплинності та латентності ком-
п'ютерних злочинів та проявів комп'ютерного тероризму, основними зага-
льновизнаними напрямами розвитку законодавства за кордоном є: 
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- введення у національне законодавство вимог, що дозволяють здійсню-
вати авторизацію усіх користувачів Інтернету; 

- спрощення процедур документування правоохоронними органами 
протиправної діяльності у сфері кіберзлочинності; 

- встановлення додаткових вимог до провайдерів телекомунікацій та 
суб'єктів, що надають послуги колективного доступу до мережі Інтернет, у 
частині забезпечення збереження даних про трафік від 6 місяців до 3 років, а 
також забезпечення належного та прозорого для правоохоронних органів рі-
вня контролю за користувачами мережі Інтернет (у тому числі, за відвідува-
чами пунктів колективного доступу); 

- виконання державними органами заходів щодо блокування шкідливо-
го або протиправного контенту [4]. 

У США існує декілька федеральних законів або статей, які повністю 
присвячено протидії злочинам у сфері комп'ютерної інформації, також мо-
жуть застосовуватися й інші нормативно-правові акти, окремі положення 
яких торкаються «комп'ютерних» злочинів . У переважній більшості штатів 
прийнято ще й власні нормативно-правові акти щодо аналізованих посягань, 
які в більшості збігаються з федеральними. Велика кількість законодавчих 
актів, які передбачають кримінальну відповідальність за злочини аналізова-
ного виду, їх «розпорошеність», а також особливості побудови законодавст-
ва США (прецедентне право) зумовлюють значні складнощі при його аналі-
зі, але навіть у результаті простого узагальнення стає очевидним проблема-
тичність використання здобутків законотворення США у національному за-
конодавстві України. 

Була змушена відреагувати на «комп'ютерні» злочини й Велика Брита-
нія, яка відома консерватизмом своєї правової системи. Протягом тривалого 
часу вона намагалася протидіяти цьому явищу, використовуючи свій бага-
товіковий досвід судочинства, але ж під «тиском» комп'ютерної злочинності 
«здалася». Із серпня 1999 р. набрав чинності Закон «Про зловживання ком-
п'ютерами». Особливістю цього нормативно-правового акта є те, що в разі, 
коли яку-небудь частину об'єктивної сторони складу «комп'ютерного» зло-
чину буде здійснено в межах Великої Британії, то злочин у цілому визнаєть-
ся таким, що його вчинено на її території. 

Фахівці правоохоронних органів Франції виділяють дві форми даного 
виду злочинності. Одна з них - суспільно небезпечні діяння, пов'язані з неза-
конним тиражуванням комп'ютерного програмного забезпечення, незакон-
ним втручанням до автоматизованих систем обробки даних, вторгненням на 
сайти, створенням та розповсюдженням шкідливих програм та інші. Друга 
форма кіберзлочинів - вважається більш розвинутою і динамічною, викори-
стовує глобальні інформаційні мережі. До неї відносять розповсюдження 
сайтів, пов'язаних з наступним контентом: 
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- дитячою порнографією; 
- збутом наркотиків; 
- расистською, ксенофобною або антисемітської спрямованістю; 
- терористичного толку; 
- про замахи на приватне життя; 
- з інструкціями з експлуатації вибухових речовин; 
- повідомлень, реклами в шахрайських цілях [3]. 
Міністром внутрішніх справ Франції 14 лютого 2008 р. була оприлюд-

нена Стратегія з питань боротьби з кіберзлочинністю. Мета Стратегії - спів-
праця між приватним бізнесом (постачальниками інформаційно-
телекомунікаційних послуг) та правоохоронними органами з обміну інфор-
мацією та питаннях щодо об'єднання зусиль у боротьбі з кіберзлочинністю. 

Однак, незважаючи на загострення нових викликів і загроз, підходи, які 
на сьогодні застосовуються при виконанні завдань у згаданій сфері в Украї-
ні, негативно різняться з загальносвітовою практикою, що негативно впли-
ває на стан інформаційної безпеки держави. 

З огляду на вказане, існує необхідність приведення діяльності операто-
рів і провайдерів телекомунікацій у відповідність до вимог сучасності та 
міжнародних актів, ратифікованих Верховною Радою України. 

Зокрема, необхідно чітко прописати на законодавчому рівні не тільки 
права, але й обов'язки операторів та провайдерів телекомунікацій, які б від-
повідали положенням Декларації про свободу комунікацій в мережі Інтер-
нет, затвердженої Комітетом Міністрів на 840-му засіданні заступників міні-
стрів Ради Європи 28 травня 2003 року в м. Страсбурзі (Франція), Конвенції 
Ради Європи про кіберзлочинність, Додаткового протоколу відносно кримі-
налізації дій расистського і ксенофобного характеру, що здійснюються за 
допомогою комп'ютерних мереж, Директиви 2000/31/ЄС Європейського па-
рламенту та Ради (Директива про електронну комерцію). Вказані міжнарод-
ні нормативні акти необхідно покласти в основу розробки власної законода-
вчої бази в інформаційній сфері та сфері комп'ютерних технологій. 

Так, Конвенцією Ради Європи про кіберзлочинність встановлені обов'я-
зкові вимоги для врахування у законодавстві країн, які приєдналися: 

- надання органам дізнання та слідства повноважень щодо видачі обо-
в'язкових до виконання приписів про термінове фіксування та подальше 
зберігання комп'ютерних даних, які необхідні для розкриття злочину (ч. 1 
ст. 16 та ст. 17 Конвенції про кіберзлочинність); 

- збереження провайдерськими установами даних про трафік інформації 
на термін до 90 днів з можливістю подальшого продовження цього строку 
(ч. 2 ст. 16 Конвенції про кіберзлочинність); 

- встановлення для суб'єктів, які зберігають комп'ютерні дані, зобов'я-
зань не розголошувати факт проведення оперативно-розшукових та проце-
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суальних дій протягом періоду, який визначається законодавством держави 
(ч. 3 ст. 16, ч. 3 ст. 20, ч. 3 ст. 21 Конвенції про кіберзлочинність); 

- розкриття провайдером в інтересах органу дізнання або слідства тех-
нічної інформації, достатньої для ідентифікації підприємств чи фізичних 
осіб, що надавали послуги, та шлях, яким інформація передавалась (ч. 1 
ст. 17 Конвенції про кіберзлочинність); 

- надання органам дізнання та слідства права терміново здійснити об-
шук (огляд, виїмку) комп'ютерної інформації. 

Підсумовуючи варто зазначити, що криміналізація суспільно-
небезпечних діянь у сфері комп'ютерної інформації в різних державах здій-
снюється переважно у три способи. Перший з них - це створення нових спе-
ціальних кримінально-правових норм, які передбачають відповідальність за 
аналізовані діяння (наприклад, Франція). Другий - це розширення меж скла-
дів «некомп'ютерних», більш традиційних злочинів (приміром, Іспанія). 
Окремі країни обрали змішаний спосіб - за частину посягань відповідаль-
ність установлено спеціальними нормами, а частина злочинів охоплюється 
загальними складами. Обираючи один із названих способів, необхідно на-
самперед враховувати кримінально-правові традиції тієї чи іншої держави, 
принципи відповідної галузі права. Український законодавець, мав би вико-
ристати останній спосіб: нові спеціальні норми потрібно створювати лише в 
тому випадку, коли певне суспільно небезпечне діяння не може охоплюва-
тися вже існуючим складом, або розширення меж таких складів призведе до 
порушення внутрішньої системи кримінально-правової норми. 

Підвищення ефективності роботи правоохоронних органів по розкрит-
тю і розслідуванню злочинів у сфері високих технологій в даний час немож-
ливе без інтеграції в діяльність поліції нових інформаційних технологій. У 
процесі вдосконалення кримінального законодавства щодо протидії злочи-
нам у сфері комп'ютерної інформації потрібно враховувати міжнародні зо-
бов'язання України, які виникли через ратифікацію Верховною Радою Укра-
їни Конвенції про кіберзлочинність. Для встановлення кримінальної відпо-
відальності за всі інші діяння, зазначені в Конвенції, необхідно створити но-
ву систему кримінально-правових норм, оскільки самої лише зміни існую-
чих статей недостатньо для встановлення належного захисту суспільних 
відносин у сфері комп'ютерної інформації. 

Слід зазначити, що крім розробки та прийняття законів щодо протидії 
злочинності необхідно створювати умови для їх виконання. 

З огляду на зазначене, з метою підвищення якості протидії комп'ютер-
ній злочинності необхідно також провести наступні організаційні заходи: 

1) Створити міжвідомчу робочу групу для розроблення та координації 
спільних заходів протидії комп'ютерній злочинності між правоохоронними 
органами та операторами зв'язку, інтернет-провайдерами, контент-
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провайдерами, банківськими, фінансовими установами, державними та гро-
мадськими організаціями. 

2) Створити міжвідомчу систему моніторингу оперативної обстановки 
у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та розробити ефекти-
вні механізми реагування на комп'ютерні інциденти. 

3) Розвивати експертні знання про комп'ютерну злочинність. До спеці-
альних відносяться криміналістичні знання, які торкаються виявлення, 
фіксації, вилучення та дослідження доказів, а також знання, які відно-
сяться до предмету відповідних галузей криміналістичних експертиз. 
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АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СТЕГАНОГРАФІЇ ДЛЯ ВДОСКО-

НАЕННЯ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ 
 
На сучасному етапі розвитку суспільства і держави все нагальніше 

постає питання захисту права інтелектуальної власності. Законодавцем 
розроблено та прийнято низку нормативно-правових актів, які дозволя-
ють врегулювати це питання. Але у світі комп’ютерних технологій, коли 
майже вся людська діяльність, починаючи з покупки товарів та послуг та 
закінчуючи сплатою податків, пов’язана з використанням нових елект-
ронних систем, маємо звернути увагу на можливість захисту прав інте-
лектуальної власності за допомогою комп’ютерних програм. 

Чому саме стеганографія? Через те, що, образно кажучи, криптогра-
фія робить зрозуміле незрозумілим, то стеганографія робить видиме не-
видимим. Досягається це «розчинення » інформації, яка приховується 
серед інших даних значно більшого об'єму. Мабуть, значення стеганог-
рафії у справі приховування інформації сьогодні крім спецслужб повною 
мірою оцінили лише зломщики програм і автори комп'ютерних вірусів. 

Приховувана інформація називається стеганограммой або просто 
Стего. Дані, серед яких вона схована, відіграють роль інформаційного 
контейнера, а тому так само і називаються. Для комп'ютерного вірусу, 
наприклад, контейнером служить виконуваний файл. Одна і та ж стега-
нограмма може бути упакована в різні контейнери подібно до того, як 
одна і та ж криптограма шифрується різними методами або ключами. 

Комп'ютерні технології надали нового імпульсу розвитку і вдоско-
наленню стеганографії, з'явився новий напрямок в галузі захисту інфор-
мації - комп'ютерна стеганографія (КС). 

Сучасний прогрес у галузі комп'ютерних мереж і засобів мультиме-
діа привів до розробки нових методів, призначених для забезпечення 
безпеки передачі даних по каналах телекомунікацій та використання їх в 
неоголошених цілях. Ці методи, враховуючи неточності пристроїв оци-
фровування і надмірність аналогового відео або аудіо сигналу, дозволя-
ють приховувати повідомлення в комп'ютерних файлах (контейнерах). 

Стеганографія поділяється на три типи та використовується у насту-
пних сферах сучасної життєдіяльності (рис. 1): 1) технічна стеганогра-
фія; 2) лексична стеганографія; 3) цифрова стеганографія. 

Короткий опис лінгвістичної стеганографії: лінгвістична стеганог-
рафія приховує повідомлення в контейнері деякими неочевидними спо-
собами, які класифікуються як відкрите кодування і семаграмми. 

А) Семаграмми приховують інформацію за допомогою знаків або 
символів. Візуально семаграмми використовують звичайні фізичні об'-
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єкти або простий перегляд, щоб передати повідомлення, - наприклад 
«каракулей» або позиціонування компонентів на веб-сайті або на столі. 
При даній техніці живопис, музика, малювання, письмо або будь-який 
інший символ можуть бути використані для приховування інформації. 
Текстові семаграмми приховують повідомлення, змінюючи текст, що 
передається появою змін в типі або розмірі шрифту, додаючи додаткові 
пробіли або різні завитки в рукописному тексті. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сфера використання стеганографії. 
 
Б) Відкрите кодування приховує повідомлення із законним носієм 

повідомлення способами, очевидними для спостерігача, який нічого не 
підозрює. Інколи сполучення-носій іменується як явне повідомлення, в 
той час як приховане повідомлення є таємницею передачі інформації. 
Відкриті коди використовують відкритий текст для читання. 

Цей текст складається з пропозицій або слів, які можуть бути при-
ховані у вертикальному або зворотному порядку. Ця класифікація поді-
ляється на приховані шифри і жаргони. 

В) Жаргони. На думку М. Зелковіц [3] жаргони використовують мо-
ви, які розуміє група людей, але які не мають сенсу для інших людей. 
Підклас жаргонів це ключовий код, де конкретні заздалегідь підготовле-
ні фрази передають зміст. Ключові коди використовують найбільш ко-
роткий носій повідомлення, щоб сигналізувати про існування події, се-
мантика якої була заздалегідь спланована. 

Г) Приховані шифри. Arnold, Schmuker і Wolthusen [5] описали, що 
покриті або масковані шифри приховують повідомлення, відкрите в но-
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сії, так що воно може бути відновлене ким завгодно, хто знає секрет то-
го, як воно було приховано. Приховані шифри можна розділити на грат-
кові й нульові шифри. 

Д) Граткові шифри застосовують шаблон, який використовується 
для приховання носія повідомлення і слова, які існують в прогалинах 
шаблону, що і є прихованим повідомленням. Можливе шифрування від-
критого тексту шляхом запису його на аркуші паперу через окремий 
проколотий картон або аркуш паперу. Коли усвідомлено проколотий 
лист поміщають на повідомлення, сам текст може бути прочитаний. 

Е) Нульові шифри. По деякому заздалегідь підготовленому набору 
норм нульовий шифр приховує повідомлення так, щоб читати кожне 5 
слово або подання третіми символами в кожному слові. Нульовий шифр 
приховує повідомлення у величезній кількості непотрібних даних. Дані 
можуть бути змішані з даними, які не використовуються в будь-якому 
порядку, що дозволяє тільки людині, яка знає порядок зрозуміти це. 

Один із найперше відомих шифрів є Шифр Цезаря, також відомий 
як шифр зсуву, код Цезаря або зрушення Цезаря - один з найпростіших і 
найбільш широко відомих методів шифрування. Шифр Цезаря - це вид 
шифру підстановки, в якому кожен символ у відкритому тексті заміню-
ється символом, що знаходяться на деякому постійному числі позицій 
лівіше або правіше нього в алфавіті. Наприклад, в шифрі зі зрушенням 
вправо на 3, літера А буде замінена на Г, Б стане Д, і так далі. 

Шифр названий на честь римського імператора Гая Юлія Цезаря, 
який використав його для секретного листування зі своїми генералами. 

Фахівці виділяють наступні вимоги до стегосистеми: 
• Властивості контейнера повинні бути модифіковані, щоб зміни 

неможливо було виявити при візуальному контролі. Це вимога визначає 
якість приховування впроваджуваного повідомлення: для забезпечення 
безперешкодного проходження стегоповідомлення по каналу зв'язку во-
но жодним чином не повинно привернути увагу атакуючого суб`єкта. 

• Стегоповідомлення повинне бути стійке до спотворень, в тому чи-
слі і шкідливих. В процесі передачі зображення (звуки чи інше) може за-
знавати різних трансформацій: зменшуватися або збільшуватися, пере-
творитися в інший формат тощо. Крім того, воно може бути стислим, в 
тому числі і з використанням алгоритмів стиснення з втратою даних. 

• Для збереження цілісності вбудованого повідомлення необхідно 
використання коду з виправленням помилки. 

• Для підвищення надійності вбудоване повідомлення повинно бути 
продубльовано. 

Один з найпростіших методів прихованої передачі тексту - кожній 
букві алфавіту привласнюється якийсь двійковий код. Наприклад най-
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простіший спосіб кодування: 
А = 00000 Б = 00001 В = 00010 Г = 00011 Д = 00100 тощо, 
а потім, наприклад, нам потрібно приховати слово ВАГА в текст. 

Беремо шматок тексту і своїми букви і вважаємо, наприклад, що 0 - 
це один пробіл, а 1 - це два пробіли і вписуємо в кожен пробіл один біт 
(0 або 1). 

"Майже_в_кожній_країні__існує_власний_національний_напій._ 
Так,_наприклад,_у_Росії_-_це__горілка,_у_Франції_–_шампанське._ 
А_вот..." 

Для більш наглядного прикладу на місці пробілу пишемо нижнє 
підкреслення. 

Плюс такого методу - те, що текст може бути абсолютно будь-якого 
змісту і не потрібно підлаштовувати текст під дані, які в нього вбудову-
ються. Мінус - якщо потрібно сховати великі обсяги інформації, то вихі-
дний текст повинен бути ще в кілька разів більше. 

В даний час комерційні і державні організації все активніше вико-
ристовують електронний документообіг в своїй повсякденній діяльності. 
До такої можливості нас привів прогрес у сфері комп’ютерних техноло-
гій, та у подальшому отримав нормативне закріплення на державному 
рівні, відколи й стало можливим використання електронного документа 
на рівні зі звичайним паперовим носієм інформації. 

При цьому існування певних вимог до електронних документів, які 
передбачені в законодавстві нашої держави, не ускладнюють їх викорис-
тання, а лише покликані забезпечити цілісність інформації. Відповідно 
до частини 4 статті 7 Закону України «Про електронні документи та еле-
ктронний документообіг» [1] оригінал електронного документа повинен 
давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку, визначе-
ному законодавством; у визначених випадках може бути пред'явлений у 
візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії. 

Постає питання: чи є електронний підпис достатнім засобом захисту 
електронного документа, чи захищати потрібно на декількох рівнях? До-
слідивши історію виникнення стеганографії, основні сфери та способи її 
використання, можна зробити висновок, що вона неодмінно може при-
йти на допомогу при вирішенні цього питання. Додатково захистити 
файл від несанкціонованого втручання злочинців, які здатні порушити 
як цілісність документа, так і його авторство, можливо при використанні 
такого засобу захисту як цифрові водяні знаки. Цей метод демонструє 
взаємодію електронного цифрового підпису та стеганографії. Спочатку 
цифровий водяний знак вбудовується в документ, а потом вже ставиться 
підпис на окремих водяних знаках, або на цілому документі. 

За допомогою методів стеганографії можна захистити власність від 
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незаконних посягань, а у випадку, коли права власника вже були пору-
шені, довести факт приналежності даної інформації до певної особи. 
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АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ У НАСЕЛЕННЯ 

КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ 
 
Слово “культура” походить від латинських слів colo, colere – щось 

вирощувати, доглядати, обробляти. Протягом років тлумачення зміню-
валось та варіювалось, але сенс залишався тим же. 

Поняття «культури безпеки» як цілісного терміну з’явилося в 1986 
році, як результат досліджень та аналізу наслідків та причин аварії на 
Чорнобильській АЕС які проводилися Міжнародним агентством з атом-
ної енергії (МАГАТЕ). Було запропоновано наступне визначення понят-
тя "Культура безпеки – це такий набір характеристик і особливостей дія-
льності організацій та поведінки окремих осіб, який встановлює, що 
проблемам безпеки атомних станцій, як таким, що мають вищий пріори-
тет, приділяється увага, яка визначається їх значущістю". 

Сьогодні це поняття охоплює не лише атомну сферу, а й всі інші. 
Адже саме відсутність культури безпеки в громадян є причиною підви-
щеного травматизму в побуті та на виробництві, високого рівня профе-
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сійних захворювань, наявності високих показників передчасної смертнос-
ті від зовнішніх причин та поширення соціально небезпечних хвороб. 

Необхідно пам’ятати, що будь-яка діяльність є потенційно небезпе-
чна і навіть найсуворіші заходи і закони не можуть знизити втрати сус-
пільства і держави, якщо будуть відсутні умови для розвитку культури 
безпеки, заохочення і формування безпеки особистості. 

Культура безпеки людини включає змістово-процесуальний (особи-
сті якості, вітогляд, моральність, складові діяльності, що сприяють утво-
ренню безпеки людини і суспільства) і функціональний (профілактика та 
мінімізація шкоди від шкідливих і небезпечних факторів життєдіяльнос-
ті; використання соціальних факторів захисту; протидія негативному 
впливу соціальних і природних факторів) аспекти. 

Виділяють наступні складові культури безпеки в соціумі: 
– ціннісно-мотиваційна (усвідомлення життя як основної цінності); 
– когнітивна (обізнаність, знання в проектуванні, вирішенні та пове-

дінці при небезпечних та надзвичайних ситуаціях); 
– рефлексивна (здатність аналізувати небезпечні ситуації та свої дії в них). 
Виховання культури безпеки включає в себе наступні аспекти: 
– формування предметних умінь та навичок (видів діяльності, які 

здійснюються не тільки в безпечних умовах, але і в умовах ризику); 
– спеціальну теоретичну підготовку (осмислення загальних проблем 

ризику, безпеки, небезпеки тощо); 
– психологічну підготовку (формування сміливості, рішучості, гото-

вності до розумного ризику тощо); 
– розвиток якостей особистості, необхідних для безпечної життєдія-

льності (проникливості, далекоглядності, гуманності, оптимістичність і 
т.д. як основи безпеки людини і суспільства). 

Для ефективного поширення, формування та розвитку культури 
безпеки серед населення перш за все необхідно розуміти, що усвідомле-
не ставленням до питань особистої безпеки та безпеки оточуючих, роз-
винення психологічних та духовно-моральних якостей потрібно форму-
вати починаючи з перших кроків людини. 

Також необхідно долучати вітчизняні ЗМІ для пропаганди практич-
ної діяльності щодо зниження соціальних ризиків, володіння нормами 
безпечної і продуктивної поведінки в соціумі, ведення здорового способу 
життя і розвинення умінь користуватися інформацією серед громадян. 
Адже соціальна реклама сьогодні є засобом формування культури і вміле 
її використання приведе до відповідних позитивних змін. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА 

ПОЧВЫ БИОИНДИКАЦИОННЫМ МЕТОДОМ 
 
В условиях интенсивного антропогенного загрязнения окружающей 

среды, вопрос о влиянии загрязняющих веществ на живые организмы, 
является крайне актуальным. Оценить опасность техногенных воздейст-
вий позволяют методы биоиндикации. Биохимический показатель - 
ферментативная активность - это элементарная почвенная характеристи-
ка. Ферментативная активность почвы складывается из совокупности 
процессов поступления, иммобилизации и действия ферментов в почве. 

Цель работы: Выявить влияние техногенной нагрузки на террито-
рию (железной дороги) на каталазную активность почв. 

Основные задачи эксперимента: 
1. Провести анализ научно-технических материалов о влиянии ан-

тропогенного загрязнения на ферментативную активность почв. 
2. Освоить методику определения каталазной активности почв. 
3. Определить каталазную активность почв находящеюся под техно-

генной нагрузкой, и почв в относительно чистой зоне. 
Объект исследования – почвы Харьковского региона. 
Фермент каталаза катализирует окислительно-восстановительную 

реакцию, в ходе которой из двух молекул ядовитой для организма пере-
киси водорода образуется вода и кислород: 

 

2Н2О2 →2Н2О+О2 
 

Как видно из табл. 1, каталазная активность почв на территории, на-
ходящейся под техногенной нагрузкой выше, чем КА почв в условно 
чистой зоне на 30%. Эти результаты совпадают с данными научно-
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технической литературы о том, что каталаза является стрессовым фер-
ментом, то есть, чем больше стресс, тем выше каталазная активность. 

 
Таблица 1. Каталазная активность почв в условиях различной техно-

генной загрузки. 
 

Вариант опыта 
Объём 0,1 н КМпО4 , 
пошедший на титро-
вание, мл 

Каталазная актив-
ность, мл КМпО4/ г* 
20 мин 

Почва под техноген-
ной нагрузкой 

1,3 1,6 

Почва в условно 
чистой зоне 

1,9 1,3 

Контроль 4,5 - 
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ФИЛЬТРОВАНИЕ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ ЦЕОЛИТА 
 

Вода с научной точки зрения – это прозрачная бесцветная жидкость, 
представляющая собой в чистом виде химическое соединение водорода 
и кислорода. А с точки зрения человека вода – это жизнь. Она покрывает 
две трети поверхности Земли, оказывает влияние, практически, на все 
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процессы, которые происходят на нашей планете. Живой мир состоит из 
воды на 70–95%. Воде посвящено огромное количество научных трудов, 
но до сих пор она остается неизученной до конца. 

Население нашей планеты сейчас употребляет около 7–8 млрд. тонн 
воды каждые сутки. Ученые уверены, что при рациональном использо-
вании водные ресурсы неисчерпаемы. Однако проблема качественной 
питьевой воды в мире всегда стояла особенно остро. 

Согласно с Государственными санитарными нормами и правилами, в 
которых в пункте 3 о гигиеничных требованиях к безопасности и качеству 
питьевой воды, предназначенной для потребления человеком сказано: 

3.1. Питьевая вода, предназначенная для потребления человеком, 
должна отвечать таким гигиеническим требованиям: быть безопасной в 
эпидемическом и радиационном отношении, иметь благоприятные орга-
нолептические свойства и безвредный химический состав. 

Для производства питьевой воды следует отдавать преимущество 
воде подземных источников питьевого водоснабжения населения, на-
дежно защищенных от биологического, химического и радиационного 
загрязнения. 

А что мы получаем в итоге из наших кранов? 
Вода из-под крана подходит разве что для ванны и мытья посуды. В 

такой воде часто бывает ржавчина - водопроводы в большинстве случа-
ев старые и металлические, окись железа растворяется в воде и присут-
ствует в виде мелких частиц. 

Не удивительно, что сегодня люди стараются пить бутилированную 
воду или использовать фильтры для воды, но у всех фильтров есть один 
главный недостаток – это их стоимость. К сожалению, не всегда можно 
определить, как долго стоит вода на полках супермаркета, потому что на 
этикетках иногда не указана конечная дата употребления. Защитить себя 
от рисков можно, лишь позаботившись о фильтрации воды дома. 

Но ведь должны же существовать настолько же эффективные 
фильтры и по приятной стоимости. В работе мы рассмотрим фильтрова-
ние такого природного ископаемого как цеолит и проведем опыты в ла-
боратории экологии и охраны ОС ХНУСА на общее железо. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРЕСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 
 
Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року, під ци-

вільним захистом (ЦЗ) розуміє функцію держави, спрямовану на захист 
населення, територій, навколишнього природного середовища та майна 
від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, лікві-
дації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в 
особливий період [1]. 

Одним з головних завдань цивільного захисту є й захист населення 
України від безпеки, яка виникає під час воєнних дій або внаслідок них. 

У квітні 2014 року розпочався збройний конфлікт на території Лу-
ганської і Донецької областей. Тому на сьогодні Україна для забезпе-
чення територіальної цілісності держави проводить бойові дії у вигляді 
антитерористичної операції на цих територіях. В даний час діапазон 
впливу факторів війни (бойових дій) на людину надзвичайно широкий. 

За час проведення антитерористичної операції загальна кількість за-
гиблих з середини квітня 2014 року по грудень 2015 року становила що-
найменше 9 098 осіб, і ще 20 732 були поранені. Ця кількість включає в 
себе цивільне населення, українські збройні сили та озброєні групи [2]. 
Дані показники постраждалих осіб свідчить про неготовність держави 
виконати покладенні на неї Конституцією України обов’язки щодо захи-
сту життя і здоров’я людей. 

Причинами жертв серед цивільного населення стали в основному 
вибухонебезпечні предмети та боєприпаси. На сьогоднішній день най-
більш небезпечними є касетні боєприпаси, які мають особливі характе-
ристики й обумовлюють смертельну небезпеку для мирного населення. 
Ця зброя доставляється з повітря або за допомогою гармат, вивільняє 
велику кількість вибухонебезпечних суббоєприпасів, які розсіюються 
по значній території. Це тягне за собою велику кількість жертв серед 
мирних жителів, особливо коли ця зброя використовується в населених 
районах [3]. Противники цього виду зброї вказують, що 98 % втрат від 
неї становлять цивільні особи, причому майже третина з них – діти. 

Також не слід забувати про те, що від кожної скинутої бомби на мі-
сцевість залишається велика кількість снарядів, що не вибухнули, і які 
будуть представляти небезпеку для мирного населення в майбутньому. 

Відповідно до звітів міжнародних організацій, які здійснюють моні-
торинг ситуації на Донбасі стало відомо, що під час ведення бойових дій 
використовувалися касетні боєприпаси, використання яких у більше ніж 
100 країнах світу заборонено [4], однак Україна до їх числа не входить. 
Ця заборона пов’язана з підписанням Конвенції ООН про заборону касе-
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тних боєприпасів, оскільки таке озброєння є небезпечним для мирного 
населення, та на міжнародному рівні було розцінено як негуманне. 

Як бачимо, під час воєнного конфлікту на Сході України, застосову-
ється зброя від якої, в першу чергу, страждає мирне населення, а не по-
літичні сили які зацікавленні в веденні воєнного конфлікту. Тобто дер-
жава в цій ситуації не справилась з поставленими вимогами щодо захис-
ту життя і здоров’я людей, бо не виконала свою функцію щодо цивіль-
ного захисту населення під час надзвичайної ситуації в державі. 

Під час виникнення конфлікту на Донбасі, ніхто не очікував повно-
масштабних воєнних дій, тому: 

– не були підготовленні системи оповіщення населення; 
– більшість захисних споруд та бомбосховищ, що залишилися після 

Великої Вітчизняної Війни були занедбані, оскільки на їх підтримку не 
виділялися кошти, а ті захисні споруди, які використовувалися в мирний 
час підприємствами, установами, організаціями не були введені в готов-
ність для укриття; 

– не була організована завчасна евакуація людей, які цього бажали, 
але не мали можливості самостійно покинути цю зону; 

– не було організовано першочергове життєзабезпечення постраж-
далого населення та інше. 

Хоча конфлікт зростав поступово, як бачимо з реалій сьогодення, 
суб’єкти, які були відповідальні за цивільний захист населення не роби-
ли ніяких кроків по підготовці до надзвичайної ситуації. 

На даний час вже зроблено низку дій, які направленні на ЦЗ насе-
лення, прийнято низку нормативно-правових актів щодо цього питання, 
але все ж таки система є не досконалою. Тому на наш погляд необхідно: 

1. На законодавчому рівні: 
- систематизувати нормативно-правову базу що стосується питань 

проведення антитерористичної операції та захисту населення; 
- прийняти відомчі акти щодо організації захисту населення на ви-

падок воєнних дій на всій території України; 
- привести законодавчу базу у відповідність до міжнародних дого-

ворів, акти, які приймаються стосовно проведення антитерористичної 
операції мають відповідати Конвенції про права людини, Міжнародному 
пакту про громадські та політичні права тощо; 

- приєднатися до Конвенції ООН про заборону касетних боєприпа-
сів, оскільки касетні боєприпаси є найбільш небезпечні для цивільного 
населення, а під час воєнних дій держави повинні не забувати про насе-
лення, також приєднання до Конвенції допоможе вирішити гуманітарні 
проблеми, викликанні застосуванням цього виду зброї. 

2. На фінансово-економічному рівні: з державного бюджету необ-
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хідно виділити кошти на відновлення та облаштування занедбаних захи-
сних споруд, оскільки затрати на це будуть менші, ніж побудувати та 
облаштувати нові. 

3. На адміністративно-управлінському рівні: для керування і органі-
зацією цивільного захисту запросити на роботу спеціалістів, які мають 
спеціальну освіту і володіють практичними навичками з ЦЗ. 

4. В навчальних закладах всіх рівнів проводити лекції і навчання з 
ЦЗ щодо особливості поведінки осіб під час воєнних дій. 

Таким чином, у зв’язку з ситуацією, що склалася в Україні останнім 
часом, значну увагу слід приділити удосконаленню цивільному захисту, 
для подальшого благополуччя держави та населення. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 
УКРАЇНИ 

 

«Істинно тотальна війна – це війна за  
допомогою інформації». М. Маклуен. 

 
Інформаційний вплив на свідомість людини існував завжди. Пер-

шим використовував термін "інформаційна війна" американський екс-
перт Томас Рона в звіті, підготовленим їм у 1976 році для компанії 
Boeing, і названий "Системи зброї і інформаційна війна". Т. Рона вказав, 
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що інформаційна інфраструктура стає ключовим компонентом 
американської економіки. У той же самий час, вона стає і вразливою ме-
тою, як у воєнний, так і в мирний час. Цей звіт і можна вважати першою 
згадкою терміну "інформаційна війна"[1]. 

Науковці наводять визначення інформаційної війни – це дії, розпо-
чаті для досягнення інформаційної переваги шляхом завдання шкоди ін-
формації, процесам, що базуються на інформації та інформаційних сис-
темах противника при одночасному захисті власної інформації, проце-
сів, що базуються на інформації та інформаційних системах. Основні 
методи інформаційної війни – блокування або спотворення інформацій-
них потоків та процесів прийняття рішень. Мета – послабити моральні і 
матеріальні сили противника або конкурента та зміцнити власні [2]. 

Інформаційні війни в різні часи історії мали велике значення та за-
стосовувалися владними структурами. Як приклад, використання цього 
терміна під час Першої та Другої світових війн та у двох тоталітарних 
державах – СРСР та Німеччині. Однак, під час В'єтнамської війни, цьо-
му напрямку не було надано необхідного значення, і як наслідок амери-
канське суспільство відчуло зневіру у власних військових силах. 

Сформувати і вплинути на думку громадян зараз дуже легко, у 
зв’язку з поширенням і розвитком ЗМІ, які виступають як джерело інфо-
рмування суспільства, науково технічним процесом. На сьогодні, можна 
з повною впевненістю сказати, що ЗМІ стали частиною життя кожної 
людини і можуть деформувати її світосприйняття. 

Російські мас-медіа поширюють неправдиву інформацію, що дис-
кредитує Україну. Проаналізувавши відповідні факти і події, що склали-
ся за останні роки, можемо констатувати, що така пропаганда російсько-
го телебачення розпочалась задовго до окупації Криму та Донбасу. На 
сьогоднішній час вона стає більш радикальнішою та агресивнішою, ви-
кривляючи інформацію таким чином, щоб діяв принцип – чим більша 
брехня, тим більше в неї повірять. 

Так, за три місяці 2014 р. з лютого по травень (ще до початку актив-
них військових дій на Сході України) чисельність позитивно налаштова-
них до Росії українців різко скоротилася (з 78 % у лютому до 52 % у 
травні). У Росії кількість позитивно налаштованих до України громадян 
скоротилася порівняно з лютим із 66 % до 35 %, а кількість негативно 
налаштованих росіян зросла з 26 до 49 % [2]. 

Російські журналісти, намагаючись задовольнити певні суспільно-
політичні кола в РФ, вигадують та викривляють дійсні факти про події в 
Україні, а особливо про ситуацію в зоні АТО та українських солдат. З 
акторською майстерністю розповідають про «распятого мальчика», гва-
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лтування нацгвардійцями жінок, як «нацисты перевозили пленных, при-
вязав за ноги к вертолету» та інші звірства «кровожадных бандеровцев». 

Розширюючи пропагандистське інформування, Росія витрачає нема-
ленькі кошти знімаючи фільми в дусі «Кисельов ТВ». Прикладом висту-
пає «номінаційна» стрічка «Крим. Шлях на Батьківщину» [3], показану 
на каналі "Россия - 1". Цим фільмом демонструється відверта злочинна 
крадіжка території України та нездорового глузду вигадки про перепов-
нений "бандерівцями" поїзд зі Львова на Крим, вбивства кримчан тощо. 

У Службі Безпеки України (СБУ) заявили, що мають докази викори-
стання російськими телеканалами технології «25-го кадру» для інфор-
маційно-психологічного впливу на глядачів. Начальник прес-служби 
СБУ Марина Остапенко продемонструвала журналістам відео фрагмент 
випуску новин на телеканалі «Росія-24», в якому використовується ма-
ніпулятивна технологія. Так, протягом усього випуску про події в Одесі 
2 травня в куті екрана з’являються малопомітні написи: «підпал: «Пра-
вий сектор», «людей убивають бандерівці», «нацгвардія – вбивці» [2]. 

Слід також згадати як російське телебачення реагувала на події 
пов’язані зі збитим Малайзійським «Боїнгом». Так, «Комсомольская 
правда» та журналісти телеканалу НТВ доводили, що саме з українсько-
го літака була випущена ракета, яка, мовляв, і влучила у «Боїнг-777» 
Малайзійських авіаліній. Таким чином прикривалася терористична дія-
льність бойовиків, що вчинили цей терористичний акт. 

Проте не всі випадки пошуку «правильних» кадрів російськими жу-
рналістами завершуються вдало. Слід пригадати скандал 2014 року у За-
карпатській області, коли журналісти каналу «Россия-24», намагалися 
зробити репортаж про те, що в регіоні нібито відбуваються утиски угор-
ців. Але мирні мешканці та журналісти не дозволили їм зробити «карти-
нку» і як наслідок, видворення з України та громадський осуд. 

Тяжко доводиться людям, які проживають на окупованих територіях 
Донбасу, адже там Росія у повній мірі заволоділа інформаційним прос-
тором, намагаючись сформувати необхідну для неї думку у населення. 

В самому Донецьку можна купити газети «Донбасс Неделя», «Ком-
сомольская правда», де є більш менш дійсна інформація про ситуацію в 
країні, прогнози розвитку подій, можливість досягнення миру. Але зде-
більшого, відбувається заборона українських джерел інформації, жорст-
ка цензура. Проте російські канали працюють безперешкодно разом (як-
би це смішно не звучало) з «республіканським» телебаченням, що повні-
стю дублює формат російського. Існують такі канали як «Новоросія», 
«Оплот», які транслюють «культурні» заходи за участю Захарченко, по-
стійні повтори передач та «солодке» життя місцевого населення. 
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Отже, українське телебачення, яке є домінуючим у впливі на свідо-
мість, на окупованій території є повністю закритим. Альтернативну ін-
формацію російській пропаганді, можна знайти хіба, що через Інтернет 
ресурси та супутникове телебачення. Тож стає недивно, коли населення 
Донбасу, після такого «бомбування», вірить, що Росія це краще майбут-
нє. І за це ми не можемо та і не маємо права їх засуджувати, а мусимо 
відкривати правду, переконувати у хибності таких марень. Адже це жах-
ливо, коли у наш час, у 21 столітті, чутки стають реальним джерелом ін-
формації на окупованих територіях. 

Україна втрачає свої позиції у цьому напрямку через те, що: по-
перше, – не контролюється розповсюдження російської пропаганди в 
ЗМІ, Інтернеті, супутниковому телебаченні; по-друге, – Росія весь час 
розробляє різноманітні засоби маніпуляції, а у нас навіть не виділяються 
кошти для протидії такій агресії; по-третє, – немає підготовлених фахів-
ців для ведення інформаційної війни в ЗМІ. 

Дослідники інформаційних війн, вважають, що для того, щоб про-
тидіяти російській інформаційній експансії на Україну треба [4]: 

1. Підвищити ефективність політики інформаційної безпеки в галузі 
оборони, відтак вдосконалити відповідні структури. 

2. Перешкоджати маніпулятивним технологіям, застосованим для 
впливу на суспільну свідомість. 

3. Вдосконалювати методи безпеки інформаційних і телекомуніка-
ційних систем, а також систем та засобів інформатизації озброєння і вій-
ськової техніки, систем управління військами і зброєю. 

4. Готувати у ВНЗ фахівців з протистояння інформаційним війнам. 
На нашу думку, необхідно, щоб керівництво нашої країни сформу-

вало конкретний план дій щодо захисту населення від недостовірної і 
дезінформуючої інформації, ввело більш жорстку цензуру на законодав-
чому рівні. Зокрема, Верховна Рада прийняла постанову від 25.11.2015 
№ 830-VIII «Про державну підтримку публікацій, наукових, освітніх та 
дослідницьких програм, спрямованих на висвітлення об'єктивної та до-
стовірної інформації щодо агресії Російської Федерації проти України» 
[5], що передбачає виділення відповідних грантів та стипендій, закла-
дення необхідних витрат при роботі над Державним бюджетом України 
на 2016 рік. Водночас, влада не повинна замовчувати інформацію, а від-
верто доводити до населення всі події, що відбуваються. Особливо це 
стосується жителів окупованих територій, з якими необхідно в першу 
чергу налагодити контакти та надавати збалансовану інформацію щодо 
подій у світі, політики України та ситуації в зоні АТО. 

Отже, ми маємо розуміти, що в даний момент дійсно відбувається 
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ведення інформаційної війни Росією проти України і необхідно діяти, 
для того щоб зовсім не втратити контроль над ситуацією, не дати РФ 
нав’язувати свою політику. Необхідно об’єднатися українським журна-
лістам, усім мас-медіа і почати змінювати світогляд людей, що підпали 
під російську пропаганду не лише в Україні, а й в усьому світі, адже цей 
вид агресії може бути спрямований і проти будь-якої держави Європи. 
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ВОЗМОЖНОСТИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
 
В национальном докладе Государственной службы Украины по 

чрезвычайным ситуациям «О состоянии техногенной и природной безо-
пасности Украины 2014 году» приводится информация о значительном 
ухудшении экологической обстановки: «Україна є регіоном з високим 
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рівнем промислового навантаження та наявністю зон з надзвичайно ви-
соким ступенем ризику виникнення НС. Цей ризик постійно зростає 
внаслідок підвищення відносної частки застарілих технологій та облад-
нання, зниження темпів відновлення і модернізації виробництва… 
Останніми десятиріччями відбуваються також значні зміни у структурі 
хвороб, що свідчить про зростання випадків захворювань, спричинених 
вживанням неякісної питної води та продуктів харчування, забрудненим 
повітрям, зокрема гепатит, легеневі й онкологічні хвороби». 

На рисунке 1 приведены данные об удельной плотности потенци-
ально опасных объектов на территории областей Украины. 

Значительное количество вредных химических веществ содержится 
в плодовоовощной продукции (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 1. Данные об удельной плотности потенциально опасных объ-
ектов на территории областей Украины. 

 
Даже под воздействием современных быстроразлагающихся фосфо-

рорганических препаратов, признанных перспективными с точки зрения 
специалистов по защите растений, у людей развиваются депрессия, раз-
дражительность, нарушаются память и способность к абстрактному мыш-
лению, 90% пестицидов обладают канцерогенным действием. По данным 
американских специалистов, у фермеров, использующих 2,4-Д более 20 
дней в году, вероятность возникновения опухолей увеличивается в 6 раз. 
Контакт с пестицидами во время их применения ведет к возникновению 
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профессиональных дерматозов у сельскохозяйственных рабочих. 
 

 
Рис. 2. Количество образцов плодоовощной продукции (в %), в ко-

торых обнаружены остатки одного и более пестицидов. 
 
Исследования, проведенные в Российской Федерации, свидетельст-

вуют о нарушениях иммунных свойств организма у людей, имеющих 
отношение к пестицидам. Уровень дисфункции иммунитета находится в 
прямой зависимости от стажа работы. Предполагается, что наблюдаемое 
увеличение количества случаев неблагоприятных родов и рождение де-
тей с наследственными дефектами является следствием появления в ок-
ружающей среде различного рода ядохимикатов. На рисунке 3 пред-
ставлена обобщенная схема действия механизмов повреждения мем-
бранных структур клетки в результате химической токсикации. При 
проведении лечения используются антиоксиданты прямого действия. К 
их недостатку относится дозозависимый эффект, что вызывает сложно-
сти при попытках медикаментозного купирования явлений окислитель-
ного стресса при той или иной патологии. 

В последние годы в биомедицинской науке интенсивно развивается 
направление, связанное со сверхвысокочастотными (СВЧ) - излучения-
ми, т. е. электромагнитными излучениями (ЭМИ) в миллиметровом диа-
пазоне (10-1 мм) длин волн (имеются в виду частоты от 30 до 300 ГГц). 
Однако, до настоящего времени не существует единого мнения (не гово-
ря уже о рекомендациях) по различным аспектам проблемы низкоэнер-
гетического СВЧ воздействия и большинство биотропных параметров 
излучения определяется опытным путем. В ряде работ, выполненных с 
участием научного руководителя, получено математическое выражение, 
позволяющее описать динамику изменения популяции клеток, охвачен-
ных воспалительным процессом под действием ЭМИ. 

Один из вариантов развития воспалительного процесса под действи-
ем ЭМП показан на рисунке 4 в сравнении с развитием воспалительного 
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процесса без воздействия ЭМП. 
 

 
 

Рис. 3. Схема действия механизмов повреждения мембранных 
структур клетки. 

 

 
 
Рис. 4. Влияние ЭМП с разной шириной спектра на развитие воспа-

лительного процесса: 1 – при отсутствии лечения; 2 – при ∆ω/ωmax = 0,04 
(q= 2,5); 3 – при ∆ω/ωmax = 0,2 (q= 4,5); 4 – при ∆ω/ωmax = 0,9 (q= 4,5). 

 
Из рисунка 4 видно, что электромагнитная терапия существенно по-

давляет воспалительный процесс и, как правило, приводит к выздорав-
ливанию. Так, например, электромагнитная терапия с параметром 
∆ω/ωmax = 0,9, что соответствует q = 4,5 (кривая 4), практически в пять 
раз обеспечивает меньшее значение параметра N/N∞, характеризующего 
процесс выздоровления организма. 

Выводы: 
1. Применение терапевтических технологий основанных на низко-
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энергетическом сверхвысокочастотном воздействии позволяет миними-
зировать объем медикаментозных препаратов или полностью отказаться 
от них при лечении ряда заболеваний вызванных действием химическо-
го фактора. 

2. Необходимо разработать математическую модель клетки, которая 
позволит прогнозировать последствия воздействия химических веществ 
и ЭМИ на мембрану. 
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СУЧАСНІ ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКИ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО 

ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 
 
В Україні щорічно відбувається близько 500 надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, в яких гине близько 400 і страж-
дає від різноманітних ушкоджень близько 500 людей, а матеріальні зби-
тки сягають кількох мільярдів гривень. Нині в багатьох регіонах України 
у зв’язку з небезпечними природними явищами, аваріями і катастрофа-
ми обстановка характеризується як дуже складна. Тенденція зростання 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру змушує 
розглядати ці явища як серйозну загрозу безпеці, життю та здоров'ю як 
окремої людини так і всього суспільства. 

Закон України «Про захист населення та територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру» визначає, що надзвичай-
на ситуація техногенного та природного характеру – це порушення норма-
льних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній 
або на водному об'єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним ли-
хом або іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією, 
епіфітотією, пожежею, яке призвело (може призвести) до неможливості 
проживання населення на території чи об'єкті, ведення там господарської 
діяльності, загибелі людей та/або значних матеріальних втрат [1]. 

Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенно-
го характеру зазначені у пункті 1 статті 50 Кодексу цивільного захисту 
України, а саме: 1) потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної 
небезпеки; 2) будівлі та споруди з порушенням умов експлуатації; 
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3)суб’єкти господарювання з критичним станом виробничих фондів та 
порушенням умов експлуатації; 4) ядерні установки з порушенням умов 
експлуатації; 5) наслідки терористичної діяльності; 6) гідротехнічні спо-
руди; 7) неконтрольоване ввезення, зберігання і використання на тери-
торії України техногенно небезпечних технологій, речовин, матеріалів; 
8) надмірне та неврегульоване накопичення побутових і промислових 
відходів, непридатних для використання засобів захисту рослин; 9) нас-
лідки військової та іншої екологічно небезпечної діяльності; 10) 
суб’єкти господарювання, на об’єктах яких здійснюються виробництво, 
зберігання та утилізація вибухонебезпечних предметів; 11)об’єкти жит-
тєзабезпечення населення з порушенням умов експлуатації; 12) інші 
об’єкти, що можуть створити загрозу виникнення аварії [2]. 

Наслідки надзвичайних ситуацій самі по собі різні та мають різний 
характер їх виникнення. Зазвичай це: 

1) транспортні аварії (аварії на залізничному транспорті, автомобі-
льному транспорті, на авіаційному транспорті, на суднах, на транспорті з 
викидом або загрозою викиду, на міському транспорті); 

2) пожежі, вибухи (пожежі на спорудах, на комунікаціях та техноло-
гічному обладнанні промислових об’єктів, на об'єктах розвідки, видобу-
вання, переробки, транспортування і зберігання легкозаймистих, горю-
чих і вибухових речовин, на транспорті, в шахтах, підземних та гірничих 
виробітках, в будівлях та спорудах громадського призначення, на радіа-
ційних, хімічних та біологічно небезпечних об'єктах); 

3) аварії на системах життєзабезпечення (на каналізаційних систе-
мах з масовим викидом забруднюючих речовин, на магістральних і ко-
мунальних газопроводах, на нафтопроводах і продуктопроводах, на сис-
темах зв'язку та телекомунікації); 

4) аварії на очисних спорудах (стічних вод з масовим викидом за-
бруднюючих речовин, промислових газів з масовим викидом забрудне-
них речовин в повітря); 

5) аварії з загрозою викиду ХНР та БНР (аварії з викидом (загрозою 
викиду) ХНР, утворення та розповсюдження ХНР під час виробництва, 
переробки або зберігання (поховання), аварії з викидом (загрозою викиду) 
БНР на підприємствах промисловості і науково-дослідних установках; 

6) раптове руйнування будівель і споруд [3]. 
Особливості географічного положення України, атмосферні проце-

си, а також наявність гірських масивів та близькість теплих морів обу-
мовлюють різновид кліматичних умов. У результаті взаємодії всіх цих 
факторів виникають небезпечні стихійні явища. Вони становлять катаст-
рофічний характер для навколишнього середовища та населення і висту-
пають джерелом надзвичайних ситуацій природного характеру [4]. 
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В Україні щороку виникає від 100 до 300 надзвичайних ситуацій 
природного характеру. Частіше всього виникають стихійні лиха, які уяв-
ляють собою небезпечні природні явища, процеси атмосферного, гідро-
логічного, геологічного, біосферного або іншого походження великих 
масштабів. Вони призводять до катастрофічних ситуацій з раптовим по-
рушенням систем життєдіяльності населення, руйнуванням і знищенням 
матеріальних цінностей, об’єктів народного господарства, що у свою 
чергу може спричинити аварії й катастрофи. 

Наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру є: земле-
труси, повені, зсуви, селеві потоки, бурі, урагани, снігові заноси, пожежі 
лісів, торфу, полів і населених пунктів. 

Для України найчастіше спостерігаються такі надзвичайні ситуації 
природного характеру як: 

- небезпечні геологічні явища: зсуви, обвали, обсипки, просадки зе-
мної поверхні різного походження; 

- небезпечні метеорологічні явища: зливи, урагани, сильні снігопа-
ди, сильний град, ожеледь; 

- небезпечні гідрологічні явища: повень, паводки, підвищення рівня 
ґрунтових вод; 

- природні пожежі лісових та торф’яних масивів; 
- масові інфекції та хвороби людей, тварин, рослин [5, с. 29-32]. 
Крім зазначеного, до видів надзвичайних ситуацій можна віднести 

надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, джерелом яких є 
соціально-політичний конфлікт. 

Як розуміти конфлікт у ракурсі надзвичайних ситуацій? Конфлікт – 
це зіткнення двох чи декількох різноспрямованих сил з метою реалізації 
їх інтересів, джерелом якого виступає соціальна нерівність. Наслідками 
таких конфліктів є війни та тероризм. 

Зокрема, війна – це збройна боротьба між державами (їх коаліціями) 
або соціальними, етнічними та іншими спільнотами. У переносному ро-
зумінні слова – останній ступінь політичної боротьби, ворожих відносин 
між певними політичними силами. 

Тероризм – це форма політичного екстремізму, застосування найжорс-
токіших методів насилля, включаючи фізичне знищення людей для досяг-
нення певних цілей; це антигуманний спосіб вирішення політичних проблем 
в умовах протиборства, зіткнення інтересів різних політичних сил, проявів 
нерівноправності у міждержавних, міжетнічних, міжрелігійних відносинах. 
Тероризм проявляється в нападі на державні та промислові об’єкти, захоп-
ленні державних установ або посольств, захопленні літаків або інших 
транспортних засобів, а також викраденні, захопленні жертви [6]. 

Найбільш небезпечними наслідками надзвичайних ситуацій техно-
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генного, природного та соціально-політичного характеру виступають 
людські жертви, загроза здоров’ю, ушкодження, покалічення, втрата 
працездатності, руйнування будівель, інфраструктур, транспортних за-
собів, збитки, матеріальні втрати, руйнування об’єктів, на відновлення 
яких потрібні мільйони гривень. 

Для безпеки свого власного життя і здоров’я та добробуту оточую-
чих основною метою кожної людини є не допустити виникнення над-
звичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного 
характеру. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ 
ЛЮДЬМИ 

 
Проблема торгівлі людьми не є новою для українського суспільства, 

державних службовців, вчених. Її існування та загроза правам людини, 
людському розвитку, національній безпеці не тільки не заперечується, 
як це було на початку та в середині 90-х рр. минулого століття, але й фо-
рмуються та реалізуються різноманітні заходи попередження та проти-
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дії. Україна є країною походження, транзиту та призначення у торгівлі 
чоловіками, жінками та дітьми, крім того, зростає кількість випадків 
внутрішньої торгівлі людьми. 

Тому проблема попередження, як засобу протидії торгівлі людьми 
була в полі зору багатьох вчених, серед яких К.Б. Левченко, М.В. Євсю-
кова, К.О. Дядюра та інші. Однак питання щодо попередження торгівлі 
людьми в рамках міжнародної діяльності та досвіду регулювання прав й 
захисту людини потребують додаткового вивчення. 

Заходи попередження такого негативного явища, як торгівля людь-
ми містяться у низці міжнародних угод і документів провідної міжнаро-
дної установи, діяльність якої спрямована на захист прав і свобод люди-
ни, а саме Організації Об'єднаних Націй (ООН). 

Протокол ООН про попередження і припинення торгівлі людьми 
вимагає від Держав-учасниць вживання запобіжних заходів, таких як 
ініціативи у соціальній та економічній сферах, дослідницькі та інформа-
ційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на суспільство в цілому, а та-
кож на потенційних жертв. Країни повинні вживати та посилювати захо-
ди, включаючи двостороннє та багатостороннє співробітництво, для 
усунення факторів (наприклад, відсутність рівних можливостей, бід-
ність), які роблять людей, особливо жінок і дітей, уразливими до злочи-
ну торгівлі людьми [3]. 

Стаття 9 Протоколу ООН про попередження і припинення торгівлі 
людьми зобов'язує Держави-учасниці виробити комплексну стратегію 
попередження торгівлі людьми з пропозиціями рішення соціальних та 
економічних чинників, які посилюють уразливість жертв перед торгов-
цями людьми. Не є виключенням і Україна [3]. 

У теорії на міжнародному рівні складовими стратегії з попереджен-
ня торгівлі людьми є: 

- зменшення уразливості потенційних жертв шляхом соціально-
економічного розвитку суспільства; 

- зменшення попиту на послуги осіб, які стали жертвами торгівлі 
людьми; 

- забезпечення ґендерної рівності; 
- впровадження загальної освіти для всіх; 
- прикордонний контроль; 
- попередження корупції серед посадових осіб. 
Однак, щодо практики, то вищенаведені складові відносно нашої кра-

їни так і залишаються не втіленими. Це пов'язано з низьким рівнем еко-
номічного добробуту країни та соціальною незахищеністю населення. 

Одним із практичних попереджувальних заходів щодо торгівлі лю-
дьми є збільшення можливостей для законної міграції. Обмеження мож-
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ливостей для законної міграції сприяють поширенню явища торгівлі 
людьми, через те, що політика обмеження допуску економічних мігран-
тів суттєво збільшує кількість громадян третіх країн, які нелегально 
в'їжджають до України та інших європейських країн. 

У 2001 році Європейська Комісія ухвалила пропозиції до Директи-
ви, що стосувалися «умов в'їзду та проживання громадян третіх країн, 
які прибули з метою оплачуваного працевлаштування або особистої 
економічної діяльності». Європейська Комісія у 2005 році також прийн-
яла так звану «Зелену книгу», котра визначає підхід Європейського Со-
юзу до питань пов'язаних із міграцією. Вона покликана стимулювати 
дискусії у громадянському суспільстві і серед соціальних партнерів та 
інших інститутів ЄС щодо потреби розробки комплексної стратегії ЄС із 
зазначеної проблеми. 

Окремі країни мають активізувати діяльність із працевлаштування 
іноземців на законних підставах, а також видачі їм і членам їх сімей до-
зволів на проживання на своїй території. Створення законних можливос-
тей для міграції допоможе не тільки впорядкувати потік мігрантів, а й 
покращити інтеграцію мігрантів у країнах призначення. Проте, окрім 
економічних причин бажання мігрувати виникає і через порушення прав 
людини у країні походження. З метою попередження звернення жертв до 
торговців людьми всі країни мають співпрацювати для розширення мо-
жливостей легальної міграції [2]. 

Іншим не менш ефективним практичним попереджувальним заходом 
торгівлі людьми є привернення уваги до даного негативного явища. Запо-
біжні стратегії мають передбачати освітні та пропагандистські кампанії, 
щоб привернути уваги до проблеми торгівлі людьми та мобілізувати під-
тримку населення для боротьби з нею. Крім того, пропагандистські кам-
панії можуть бути націлені на різні групи ризику. Проте дуже важливо 
проводити такі пропагандистські кампанії у зрозумілий спосіб, який не є 
зневажливим або дискримінаційним, не стимулює дискримінацію за озна-
кою статі та не перешкоджає реінтеграції осіб, які повернулись додому. 

Служби «гарячої лінії» можуть бути корисними для виявлення ви-
падків, пов'язаних з торгівлею людьми. Однак такі служби «гарячої лі-
нії» повинні комплектуватися кваліфікованим персоналом, тому існує 
необхідність у проведенні неперервної підготовки операторів «гарячих 
ліній». Крім того, консульським співробітникам також корисно прохо-
дити періодичні підготовчі курси, включаючи інформацію про психоло-
гічний портрет жертви, типові схеми і тенденції торгівлі людьми та ін-
формаційні матеріали, отримані від неурядових організацій, які повинні 
розповсюджуватися у консульських установах [2]. 

Засоби масової інформації також є визначальним важелем у прак-
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тичному попередженні торгівлі людьми. В процесі попередження тор-
гівлі людьми засоби масової інформації: інформують суспільство про 
торгівлю людьми в цілому; поширюють інформацію про механізм тор-
гівлі людьми з метою запобігання цьому злочинові; сприяють поши-
ренню інформації про заходи протидії торгівлі людьми та боротьби з 
нею; поширюють інформацію про умови працевлаштування за кордо-
ном; сприяють формуванню толерантного ставлення до потерпілих; 
поширюють інформацію про організації та соціальні проекти, що пра-
цюють у сфері запобігання торгівлі людьми; висвітлюють питання ви-
конання/невиконання владою взятих на себе зобов'язань у сфері боро-
тьби з торгівлею людьми, ефективності витрати бюджетних коштів, що 
виділяються на таку діяльність [1]. 

Таким чином, проведений аналіз доводить, що на сучасному етапі іс-
нує міжнародна правова база з захисту чоловіків, жінок і дітей від торгів-
лі людьми. В Україні ці положення покладені в основу законодавчих ак-
тів, які забезпечують захист життя і здоров'я людей від вищезазначеного 
злочину. Однак виникає проблема в реалізації попереджувальних заходів 
торгівлі людьми, оскільки є потреба матеріального забезпечення даних за-
ходів через низький економічний стан та політичну нестабільність країни. 

 
Список використаних джерел 

1. Висвітлення в засобах масової інформації проблеми торгівлі лю-
дьми // Посібник для журналістів [Електронний ресурс].- Режим досту-
пу: http://imr.gov.ua/files/rabu/posibnuk/10-MediaToolkit_UA.pdf 

2. Навчальний посібник у сфері протидії торгівлі людьми для суддів 
та прокурорів // Ознайомчі матеріали для держав-членів ЄС, асоційова-
них членів і держав-кандидатів на вступ [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: http://www.osce.org/uk/ukraine/75880?download=true 

3. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особ-
ливо жінками і дітьми, і покарання за неї, [...] ООН; Протокол, Міжна-
родний документ від 15.11.2000 р. [Електронний ресурс]. - Режим до-
ступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_791 

 
 
Білоус Ольга Степанівна, Шевчук Ірина Борисівна, студентки 

фізико-технічного інституту, 3 курс, група ФБ-32 
Науковий керівник: Мітюк Людмила Олексіївна, доцент кафедри охорони 
праці, промислової та цивільної безпеки, кандидат технічних наук, доцент 

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут», м. Київ 

 



Кафедра трудового права НЮУ імені Ярослава Мудрого 

Матеріали VІІ-ї студентської наукової інтернет-конференції, 21 – 22 квітня 2016 р. 36 

ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ  
ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 
Ми живемо в час швидкого розвитку, переходу до демократичного 

суспільства; нових технологій, інновацій. Та водночас це час соціально-
го розшарування, диференціації доходів населення. 

Бідність – дуже гостра проблема сьогодення, і не тільки в Україні. В 
кожній країні існує певна частина людей, що змушені виживати. Такі 
люди не можуть дозволити собі купити одяг, їжу, інші життєво необхід-
ні речі. Більше мільярда людей, переважно в країнах, що розвиваються, 
живуть за межею бідності, в убогості, скруті та злиднях. 

Таке явище як бідність породжує низку небажаних соціальних не-
безпек. Для того щоб вижити в скрутних ситуаціях деякі люди вдаються 
до таких способів здобування коштів, як крадіжки та бандитизм, в край-
ніх випадках, деякі з них навіть здатні на вбивство. Інші ж, особливо жі-
нки, заробляють гроші на життя проституцією. 

З 1992 року 17 жовтня відзначається Міжнародний день боротьби з 
бідністю. І цим ще раз підкреслюється важливість вирішення цієї про-
блеми [1]. 

У вересні 2000 року на Саміті Розвитку Тисячоліття ООН Україна 
разом з іншими 189 країнами світу зобов’язалась виконати до 2015 року 
8 Цілей Тисячоліття. І саме подолання абсолютної бідності й голоду бу-
ло визначено першою метою, згідно з якою потрібно було реалізувати 2 
завдання (на світовому рівні): 

– зменшити в 2 рази частину людей, добовий дохід яких складає ме-
нше ніж 1,25 доларів США; 

– скоротити частину людей, що змушені голодувати. 
З 2000 до 2013 року рівень бідності істотно зменшився – з 77 % до 

22 %. Проте у 2014 році через економічно-політичну кризу та внаслідок 
нестабільної ситуації в країні рівень бідності підвищився. Станом на 
2015 рік він сягнув відмітки у 28 % [6]. 

Бідність соціальних груп залежить від різних факторів. Зокрема, за 
статево-віковою структурою найбільший рівень бідності спостерігається 
в наймолодшій віковій групі (діти та підлітки віком до 18 років) та най-
старшій (люди похилого віку старше 75 років – через низький рівень пе-
нсійного забезпечення). Впливають на рівень бідності також гендерні 
особливості в суспільстві, адже оплата праці чоловіків перевищує опла-
ту жіночої праці на 33,5 % [4]. 

Внаслідок збройного конфлікту у країні відбулись негативні еконо-
мічні та соціальні зрушення в східних областях, зокрема, Донецькій та 
Луганській областях. Велика кількість людей втратили домівки, роботу, 
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родину, та були змушені шукати інше місце проживання. Більше 1,7 
млн. людей були зареєстровані як внутрішньо переміщені в межах краї-
ни [4]. 

Рівень бідності в Україні залишається високим – за даними 2015 ро-
ку, за межею відносної бідності за витратами – 23,8 %, а рівень безробіт-
тя - 9%. Крім того, бідність в Україні характеризується такими ознаками: 

- низький рівень життя населення – у зв’язку з цим спостерігається 
міграційний відтік, зокрема, спостерігається «відплив мізків»; 

- психологічне неприйняття соціальної нерівності; 
- велика частка бідних людей серед працюючого населення. 
Тож зараз це питання бідності не перестає бути актуальним. 
У вересні 2015 року на Саміті ООН були затверджені Цілі сталого 

розвитку на 2015 – 2030 рр. Відповідно до цього, 16 березня 2016 р. Ка-
бінетом Міністрів України було ухвалено Стратегію подолання бідно-
сті до 2020 року. «Подолання бідності, зменшення нерівності, підви-
щення рівня життя та забезпечення доступу до базових послуг для всіх 
верств населення, розвиток соціальної інфраструктури та розширення 
можливостей для самореалізації в безпечному середовищі є першочер-
говими завданнями світової спільноти.» - зазначається в Розпорядженні 
[4]. «Ми маємо надію, що цей документ стане дієвим дороговказом на 
шляху до подолання бідності», – відзначила Олена Іванова, керівник 
проекту Програми розвитку ООН в Україні «Підтримка реформи соціа-
льного сектору в Україні» [5]. 

Дана Стратегія передбачає поступове зниження рівня бідності в 
Україні та розробку нових способів запобігання цьому явищу.[4] Розро-
блена низка шляхів подолання бідності, що повинні бути реалізовані в 
різних напрямках суспільної роботи. Варто відзначити такі напрями реа-
лізації Стратегії: 

– запобігання довготривалому безробіттю зареєстрованих безробіт-
них шляхом залучення їх до активної діяльності на ринку праці; 

– підвищення розміру мінімальної заробітної платні; 
–доступ до соціальних послуг різних верств населення; 
– розширення мережі зв’язку (телефонія, Інтернет, телебачення); 
– допомога малозабезпеченим сім’ям; 
– підвищення рівня доступності соціальних послуг інвалідів; 
– допомога сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції; 
– сприяння адаптації учасників антитерористичної операції та бага-

то інших [4]. 
Високий рівень людей, що живуть за межею бідності, безробіття, не-

достатньої забезпеченості соціальними послугами – зокрема, медичними, 
транспортними; різка соціальна диференціація між різними групами на-
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селення – такого роду чинники свідчать про достатньо критичний стан 
життя в країні. Для розвитку країни потрібно здійснювати всі можливі 
необхідні заходи, щоб ці фактори проявлялись меншою мірою. Якщо ми 
дійсно хочемо жити в успішній країні, треба намагатись підвищити рівень 
життя, соціальних показників; звернути увагу на верстви населення, які 
потребують особливої уваги; підтримувати соціальний та економічний 
розвиток. Адже шляхом ефективної діяльності з покращення рівня життя і 
зменшення показників бідності, безробіття можна досягнути необхідного 
розвитку країни та забезпечити впевненість суспільства в майбутньому. 
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КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ 

 
Початок XXI століття характеризується стрімким розвитком п’ятого 

технологічного укладу (ТУ) і переходом людства до шостого ТУ, клю-
човим фактором якого стають нанотехнології, клітинні технології, мето-
ди генної інженерії та альтернативна енергетика [1]. Стрімкі темпи тех-
нологічної еволюції з одного боку позитивно впливають на розвиток су-
спільства, оскільки дають можливість вирішувати питання, пов’язані з 
підвищенням якості людського життя. З іншого боку, впровадження в 
усі сфери соціального життя високих технологій не лише приносить ко-
ристь, а й спричиняє виникнення цілого ряду проблем, перш за все 
пов’язаних з питаннями забезпечення технологічної безпеки. 

Історично проблема забезпечення технологічної безпеки виникла 
разом із винайденням перших знарядь праці. Поява перших кам'яних 
шкребків і сокир призвела не тільки до швидкої технологічної еволюції 
людства, а й до безлічі травм і конфліктів. Чим складніше ставали зна-
ряддя праці, тим небезпечніше вони виявлялися для людини. Вирішую-
чи завдання поліпшення свого добробуту, людина сама створювала собі 
проблеми, на залагодження яких витрачалися сотні років. Таким чином 
технологічна безпека міцно інкорпорувалася в загальну технологічну 
культуру суспільства і стала її необхідним складовим елементом. 

Термін «культура» (з лат. сultura) в буквальному перекладі означає 
обробіток, обробка. Проте це не просто сукупність матеріальних і духов-
них цінностей, а й способи створення, розподілу і споживання цих цінно-
стей. Культура – теж поняття історичне. Культура виникла разом із по-
явою на Землі людини і розвивалася під час опанування нею силами при-
роди, вдосконалення суспільства і самої людини. Змінюючи природний 
світ, пристосовуючи його до своїх потреб, людина створює культурне се-
редовище, в яку входять техніка й техногенні об’єкти, житло, засоби спі-
лкування та інформації, предмети побуту, твори мистецтва тощо. 

Термін «технологія» походить від давньогрецького techne – мистец-
тво, майстерність, вміння і logos – вчення, наука. Отже, технологію, з 
одного боку, можна розглядати як науку, а з іншого боку – як практичну 
діяльність людини. Технологія – багатозначне поняття. По-перше, це на-
ука про перетворення матеріалів, сировини, енергії та інформації в по-
трібний для людини продукт, тобто наука про способи перетворюваль-
ної діяльності людини. По-друге, це наука про способи виробництва в 
конкретних сферах і видах людської діяльності. Отже, в основі техноло-
гічної культури лежить перетворювальна діяльність людини, в якій про-
являються її знання, вміння і творчі здібності. 
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Технологічну культуру можна розглядати в соціальному і особистіс-
ному аспекті. В соціальному аспекті – це рівень розвитку суспільства на 
основі доцільної і ефективної перетворювальної діяльності людей, сукуп-
ності досягнутих технологій в матеріальному виробництві і духовному 
житті. В особистісному плані – це рівень оволодіння людиною сучасними 
способами пізнання і вдосконалення себе й навколишнього світу. 

Водночас технологічна культура як сукупність знань та вмінь у пев-
ній галузі виробництва, що гарантують особистісну безпеку та безпеку 
суспільства, є фундаментальним компонентом загальної культури як 
окремої людини, так і суспільства загалом. 

Разом із тим існуючий стан справ свідчить про те, що формування у 
людей сукупності знань та умінь є недостатнім для забезпечення безпе-
ки. 2014 року в Україні у поза виробничому середовищі від зовнішніх 
причин смертності загинуло 40135 осіб – у 4,4 рази більше, ніж за весь 
період війни на Сході країни [2]. Враховуючи загальну чисельність на-
селення держави 42,76 млн. осіб, ризик невиробничого травматизму ста-
новить 9,410-4, що за міжнародними стандартами оцінюється як високий 
ризик. Виробничий травматизм зі смертельними наслідками склав у 
2014 році 857 осіб. По відношенню до економічно активного населення 
(21,29 млн. чол.) ризик смертельного травматизму на виробництві 4,010-

5, що вчетверо більше, ніж гранично допустимий рівень. Отже культура 
безпеки у населення явно не сформована. 

Цього року термін «культура безпеки» може відзначати своєрідний 
ювілей: минає 30 років відтоді, як вперше в процесі аналізу причин і на-
слідків Чорнобильської аварії, здійсненого Міжнародним агентством з 
атомної енергії (МАГАТЕ), з’явилося це поняття. Було визнано, що саме 
відсутність культури безпеки стала однією з причин цієї найбільшої тех-
ногенної катастрофи в історії людства. Міжнародна консультативна гру-
па з ядерної безпеки при Генеральному директорі МАГАТЕ запропону-
вала таке визначення цього поняття: «Культура безпеки – це такий на-
бір характеристик і особливостей діяльності організацій та поведінки 
окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки атомних стан-
цій, як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, яка ви-
значається їх значущістю» [3]. 

Слідом за МАГАТЕ концепцію культури безпеки підтримали Між-
народна організація праці, Міжнародна організація цивільної авіації, 
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Всесвітня організація 
трубопровідного транспорту, Міжнародна асоціація з радіаційного захи-
сту та інші авторитетні міжнародні інституції. Так поступово цей термін 
почали розповсюджувати на усі сфери людської діяльності та застосову-
вати як до окремої людини, так і до суспільства в цілому. В науковій лі-
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тературі культура безпеки визначається як рівень розвитку людини і су-
спільства, що характеризується значущістю забезпечення безпеки люди-
ни в системі особистісних і соціальних цінностей, безпечної поведінки її 
як у повсякденному житті, так і в умовах надзвичайних ситуацій, рівнем 
захищеності від загроз і небезпек в усіх сферах життєдіяльності. 

Кодекс Цивільного захисту України (ст. 41) визначає поняття куль-
тури безпеки як сукупність цінностей, стандартів, моральних норм і 
норм поведінки, спрямованих на підтримання самодисципліни як спосо-
бу підвищення рівня безпеки [4]. 

Отже, нині безпека має стати пріоритетною метою та внутрішньою 
потребою окремої людини, колективу та суспільства в цілому. Цього 
можна досягти лише шляхом формування нового світогляду, системи 
ідеалів і цінностей, норм і традицій безпечної поведінки, тобто станов-
ленням цілісної культури безпеки як елемента загальної технологічної 
культури, що дозволяє реалізувати захисну функцію людей. 
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ТАКТИЧНА ЯДЕРНА ЗБРОЯ – ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА 

НАГАЛЬНЕ ПИТАННЯ ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 
Ядерна зброя – це зброя масового ураження вибухової дії, побудо-

вана на використанні ядерної енергії, що вивільняється при ланцюговій 
ядерній реакції розщеплення важких ядер й/або термоядерній реакції 
синтезу легких ядер. 

Ядерна зброя істотно відрізняється від інших видів озброєння як за 
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руйнівними масштабами, так і за характером ураження. На відстані бли-
зько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та 
знищується все живе поза укриттями. Перш за все така дія зумовлена 
тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого 
боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки. Потужність ядер-
них вибухів вимірюють у так званому тротиловому еквіваленті – вага 
тринітротолуолу (ТНТ), вибух якого призводить до вивільнення еквіва-
лентної енергії. Навіть найменші ядерні заряди мають потужність вибу-
ху близько 1 кілотонни (тобто одну тисячу тонн тротилу). Створення та-
кого заряду зі звичайної вибухівки практично неможливо. 

При підриві ядерних боєприпасів відбувається ядерний вибух, ура-
жаючими факторами якого є: ударна хвиля; світлове випромінювання; 
проникаюча радіація; радіоактивне зараження; електромагнітний ім-
пульс (ЕМІ); рентгенівське випромінювання [2]. 

Люди, які безпосередньо піддалися впливу вражаючих факторів 
ядерного вибуху, крім фізичних ушкоджень, зазнають потужний психо-
логічний вплив від жахаючого вигляду картини вибуху й руйнувань. 
Електромагнітний імпульс безпосереднього впливу на живі організми не 
робить, але може порушити роботу електронної апаратури. 

Ядерна зброя вперше з’явилася у 1945 році в авіації у вигляді ядер-
них бомб. Перше випробовування цього виду зброї відбулося в США 16 
липня 1945 року в пустелі Аламогордо ( штат Нью-Мексико США), по-
тужність атомної бомби становила 20 кілотонн, що підтвердило практи-
чну можливість створення і наступного промислового виробництва 
атомної зброї. Найпотужніша випробувана бомба, «Цар-бомба» потуж-
ністю 50 мегатонн, вибухнула 30 жовтня 1961 р. на Новій Землі (сучасна 
Російська Федерація). У 1963 року всі ядерні держави (США, РФ, Вели-
кобританія, Франція, Китай, що є членом «Ядерного клубу» з 1964 р.) 
підписали договір про обмеження випробовування ядерної зброї, за яким 
заборонялися вибухи в атмосфері, під водою й у відкритому космосі, але 
дозволялися підземні вибухи. Франція продовжувала випробовування в 
атмосфері до 1974 р., Китай – до 1980 р. Востаннє підземні випробуван-
ня ядерної зброї здійснювалися: Радянським Союзом – 1990 р., Сполу-
ченим Королівством – 1991 р., США – 1992 р., Китаєм та Францією – 
1996 р. У 1996 році був підписаний міжнародний договір про повну за-
борону випробовувань ядерної зброї. Індія (ядерна держава з 1974 р.) та 
Пакистан (ядерна держава з 1998 р.) не підписали цей договір та здійс-
нили випробовування ядерної зброї 1998 р. Останнє випробовування, 
станом на вересень 2010 р., здійснила Північна Корея – 25.05.2009 р. [2]. 

За призначенням засобу доставки ядерної зброї, вона ділиться на: 
– тактичну (нестратегічну), призначену для ураження живої сили й 
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бойової техніки супротивника на фронті й у найближчих тилах. До так-
тичної ядерної зброї звичайно відносять і засоби ураження морських, 
повітряних, і космічних цілей; 

– оперативно-тактичну – для знищення об'єктів супротивника в 
межах оперативної глибини; 

– стратегічну – для знищення адміністративних, промислових 
центрів й інших стратегічних цілей у глибокому тилу супротивника [5]. 

Тактична ядерна зброя – це боєприпаси для ураження великих цілей 
і скупчень сил противника на фронті і в найближчих тилах. 

На відміну від стратегічної ядерної зброї, тротиловий еквівалент та-
ктичних боєзарядів, зазвичай, не перевищує кількох кілотонн, а часто 
буває менше однієї кілотонни. Тактична ядерна зброя може існувати у 
вигляді вельми широкої номенклатури боєприпасів: авіаційних бомб; 
головних частин ракет (оперативно-тактичного та тактичного класу); ар-
тилерійських снарядів; мін; глибинних бомб; торпед та ін. [5]. 

Тактична ядерна зброя є на озброєнні у всіх ядерних держав світу, 
окрім Великобританії, яка залишила ядерну зброю тільки стратегічного 
класу (хоча у минулому Об’єднане Королівство володіло і нею). 

Тактична ядерна зброя може бути різних калібрів і має тротилові ек-
віваленти приблизно від 1000 до 50 000 т. Важливі є способи доставки 
ядерних зарядів до цілей. В тактичній зброї носіями ядерних зарядів мо-
жуть бути некеровані і керовані реактивні снаряди (ракети) з різними 
дальностями стрільби, літаки, ствольна артилерія крупних калібрів. 

На морі ядерні заряди можуть переноситися морськими торпедами 
або телекерованими катерами. Тактична ядерна зброя з 1950-х існує у 
формі артилерійських снарядів і мін – боєприпасів для ядерної артилерії. 
Для прикладу, 10 жовтня 1957 пройшли перші випробування радянської 
торпеди з ядерним бойовим зарядним відділенням (БЗВ). Торпеда 53-58, 
випущена з підводного човна С-144 (капітан 1-го рангу Г. В. Лазарєв) 
проекту 613, пройшовши 10 кілометрів, вибухнула на глибині 35 метрів. 
Результатом її дії стало потоплення всіх кораблів, призначених для ви-
пробувань: двох есмінців, двох підводних човнів і двох тральщиків. Ста-
ло очевидним, що нова зброя може визначити результат не окремого 
морського бою, а цілої операції. Тому вже в 1958 році Військово-
морський флот СРСР приймає на озброєння торпеду 53-58 з ядерною 
бойовою частиною РДС-9. Реальна можливість бойового застосування 
радянської торпеди з ядерним боєзарядом була в ході Карибської кризи. 
27 жовтня 1962 група з 11 есмінців ВМС США, очолювана авіаносцем 
«Рендольф», оточила близько Куби радянський підводний човен Б-59 
проекту 641 («Фокстрот» за класифікацією НАТО) з ядерною зброєю на 
борту; окрім того, човен був обстріляний американським літаком, а за 
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даними радянської сторони, проти човна були застосовані ще й глибинні 
бомби. Відповіддю могла б стати торпедна атака із застосуванням ядер-
ного боєзаряду, але радянські моряки утрималися від відповідних дій, 
чим можливо й вберегли світ від ядерної війни [2]. 

Згідно з статистичними даними, наведеними на рисунку 1, почина-
ючи з 1967 США розпочинає зменшувати запаси ядерної зброї, а СРСР 
розпочала процедуру ядерного роззброєння лише з 1987 року, після під-
писання із США у Вашингтоні Договору про ліквідацію ракет середньої 
та меншої дальності, що набув чинності у 1988 році [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Кількість ядерних боєголовок у США та РФ, включаючи тактич-
ну ядерну зброю. 

 
Запаси ядерної зброї у світі у період з 1947-2010 роки наведені у 

таблиці 1 та рисунку 2. Проте, щодо даних по Російській Федерації з 
1992 року та США з 2002 року, то інформація про запаси ядерної зброї 
включають тільки боєзаряди стратегічних носіїв, бо як зазначають нау-
ковці та аналітики «Бюлетеня ядерних випробувань», обидві держави 
мають у своєму розпорядженні також значну кількість тактичної ядерної 
зброї, що важко піддається оцінці та обліку. 

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження 
проблем миру (SIPRI) на початку 2011 року у світі налічувалось близько 
20530 одиниць ядерної зброї, а на початку 2012 року – 19000 одиниць. 
Але ці дані не враховують кількість боєголовок, якими володіє КНДР 
(ядерна держава з 2006 року), оскільки політика даної держави направ-
лена на цілковиту засекреченість від міжнародної спільноти власних 
ядерних випробувань [7, 8]. 

Найбільш актуальною проблемою на сучасному етапі розвитку між-
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народних відносин є проблема поступової ліквідації ядерних озброєнь та 
інших видів зброї масового знищення. У сучасному міжнародному праві 
немає норми, що прямо забороняє застосування ядерної зброї. Це було 
підтверджено, зокрема, Консультативним висновком Міжнародного Су-
ду ООН в 1996 р. 

 
Таблиця 1. Запаси ядерної зброї у світі у період з 1947-2010 роки. 
 

  1947 1952 1957 1962 1967 1972 1977 
США 32 1005 6444 26000 31255 27000 25000 
СРСР/РФ - 50 660 4000 8339 15000 25000 
Великобританія - - 20  270   
Франція - - -  36   
Китай - - - - 25   
Ізраїль - - - - -   
Індія - - - - - -  
Пакистан - - - - - - - 
КНДР - - - - - - - 
ПАР - - - - - - - 
Разом 32 1055 7124 30000 39925 42000 50000 

 
  1982 1987 1989 1992 2002 2010 
США 23000 23500 22217 12000 10600 8500 
СРСР/РФ 34000 38000 30000 25000 16000 11000 
Великобританія     512 225 
Франція     384 350 
Китай     400 400 
Ізраїль     200 150 
Індія     100 100 
Пакистан - - - - 100 110 
КНДР - - - - - 8 
ПАР - - 6 - - - 
Разом 57000 63484 52231 40000 28300 20850 

 
Деякі юристи-міжнародники вважають, що непряма заборона на ви-

користання ядерної зброї міститься в низці міжнародних угод, що забо-
роняють найнебезпечніші й невибіркові засоби ведення війни. Примі-
ром, у Петербурзькій декларації про скасування застосування вибухових 
і запальних куль 1868 р., Гаазьких конвенціях про закони і звичаї сухо-
дільної війни 1899 і 1907 рр., Женевському протоколі про заборону за-
стосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів і 
бактеріологічних засобів 1925 р. та ін. Генеральна Асамблея ООН при-
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йняла Декларацію про заборону використання ядерної й термоядерної 
зброї від 24 листопада 1961 р. та Декларацію про незастосування сили в 
міжнародних відносинах і довічну заборону застосування ядерної зброї 
від 29 листопада 1972 р. Висуваються пропозиції щодо закріплення за-
борони на використання ядерної зброї в багатосторонньому міжнарод-
ному договорі. Однак США, а тепер і РФ вважають, що можливість ви-
користання ядерної зброї є потужним чинником стримування агресив-
них прагнень і стабільності на міжнародній арені [1]. 

У 1963 році був укладений Московський договір про заборону ви-
пробувань ядерної зброї в атмосфері, у космічному просторі й під водою 
(набув чинності в тому ж році). Положення про заборону випробувань 
ядерної зброї також містяться в Договорі про Антарктику 1959 р., Дого-
ворі про космос 1967 р. та ін. У 1990 р. СРСР і США ратифікували дого-
вори 1974 р. про обмеження підземних випробувань ядерної зброї й про 
підземні ядерні вибухи в мирних цілях. 1 липня 1968 р. був підписаний 
Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) набув чинності в 
1970 р. Він передбачає 2 види зобов'язань: 1) для ядерних держав - не 
передавати ядерні пристрої в будь-якій формі неядерним державам, не 
надавати їм допомоги у створенні власної ядерної зброї; 2) для неядер-
них держав - не виробляти, не придбати, не приймати ядерної зброї [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Запаси ядерної зброї у світі у період з 1947-2010 роки. 
 
Одним із ефективних засобів зменшення загрози ядерної війни є 

створення без'ядерних зон. Проте саме обмеження і скорочення страте-
гічних озброєнь – найсучаснішого й найпотужнішого виду зброї – здатні 
значною мірою знизити ризик виникнення ядерної війни. 
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У 1972 р. у Москві було підписано дві радянсько-американських 
угоди: Договір про обмеження систем протиракетної оборони (ПРО); 
Тимчасову угоду про деякі заходи у сфері обмеження стратегічних на-
ступальних озброєнь (ОСО-1). 

У тому самому році вони набули чинності. Ці угоди стали першими 
практичними кроками на довгому шляху ядерного роззброєння. Договір 
щодо ПРО мав безстроковий характер і містив зобов'язання сторін не 
розгортати системи ПРО на своїй території й обмежитися двома компле-
ксами протиракетної оборони та погодженою кількістю пускових уста-
новок протиракет. За Протоколом 1974 р. до Договору щодо ПРО СРСР і 
США погодилися обмежитися наявністю в них по одному такому ком-
плексу. Тимчасова угода, яка була укладена на п'ять років, встановила 
кількісні та якісні обмеження на стаціонарні пускові установки міжкон-
тинентальних балістичних ракет (ПУ МБР), пускові установки балістич-
них ракет на підводних човнах (ПУ БРПЧ) і сучасні підводні човни з ба-
лістичними ракетами, але не стосувалася стратегічних або важких бом-
бардувальників (ВБ). 

Слід зазначити, що, незважаючи на безстроковий характер Договору 
щодо ПРО, США порушили Договір, установивши на території Норвегії 
радіолокаційну станцію (РЛС) «Глобус-2», що є елементом протиракет-
ної оборони. РЛС почала функціонувати в лютому 2001 р., а з 12 червня 
2002 р. США в односторонньому порядку вийшли з договору [1]. 

У 1979 році у Відні між СРСР і США був підписаний Договір про 
обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ОСО-2). За цим Дого-
вором передбачалося не тільки обмеження, а й скорочення стратегічних 
наступальних озброєнь; сторони зобов'язалися не обходити положень 
Договору через будь-яку іншу державу або держави або в будь-який ін-
ший спосіб; Договір містив положення про перевірку виконання його 
положень. Через відмову США ратифікувати Договір ОСО-2 він так і не 
набув чинності. 

31 липня 1991 р. у Москві був підписаний радянсько-американський 
Договір, що передбачає скорочення ядерних арсеналів сторін більш ніж 
на 30 % (Договір СНО-1). У зв'язку з розпадом СРСР його правонаступ-
никами за договором.СНО-1 є Білорусь, Казахстан, Росія і Україна, тому 
що на території цих держав була розміщена радянська ядерна зброя 
стратегічного призначення. Україна сумлінно виконала свої зобов'язання 
за цим Договором. 

У 1993 р. Росія і США підписали угоду про ще більш радикальне 
скорочення стратегічних наступальних озброєнь (Договір СНО-2). Від-
повідно до цього документа передбачалося протягом 10 років скорочен-
ня сторонами цього виду озброєнь приблизно на 2/3 [1]. 
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8 квітня 2010 р. президенти Росії і Сполучених Штатів в чеській 
столиці Празі підписали новий договір про скорочення стратегічних на-
ступальних озброєнь (СНО-3). Угода передбачає скорочення протягом 
семи років ядерних боєзарядів до 1550 одиниць. Кількість стратегічних 
носіїв не повинна перевищувати 800. Кількість розгорнутих міжконти-
нентальних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбар-
дувальників не повинна перевищувати 700. США і Росія вважають під-
писання договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь 
справжнім закінченням холодної війни і заявляють, що ратифікація до-
кумента стане першорядним завданням двох країн. 

До цієї угоди найбільш вагомий результат у сфері ядерного роззбро-
єння був досягнутий підписанням СРСР і США у Вашингтоні Договору 
про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) у 1987 р. До-
говір набув чинності в 1988 р. [4]. Незважаючи на істотне скорочення 
ядерних засобів, розташованих у Європі (згідно з Договором про РСМД 
ліквідовано всі балістичні й крилаті ракети наземного базування, котрі 
належали США й СРСР, а за двосторонньою домовленістю 1992 р. США 
вивели з-за кордону всю тактичну ядерну зброю наземного і морського 
базування), там залишаються тактичні ядерні засоби США, Англії, 
Франції та Росії. Нині в Європі дислокуються такі ядерні засоби США: 

– 500 авіабомб для винищувачів-бомбардувальників FB-111 та F-
15E (вони базуються на авіабазах Великобританії та Німеччини); 

– 300 авіабомб для винищувачів-штурмовиків FA-18, котрі базують-
ся на авіаносцях другого та шостого американських флотів (вони патру-
люють Північне та Середземне море); 

– 350 крилатих ракет морського базування «Томагавк», розміщених 
на підводних човнах та надводних кораблях (нині складовані на березі). 

Україна, ставши незалежною державою, показала світу перший при-
клад добровільної відмови від ядерної зброї, що було проголошено в Де-
кларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. Тому 
Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 
1968 року у 1994 році. США, Велика Британія і Російська Федерація в 
односторонньому порядку в Будапешті у 1994 р. вирішили надати гаран-
тії безпеки Україні як неядерній державі – учасниці ДНЯЗ. Пізніше такі 
гарантії були надані Україні Францією та Китаєм [9]. 

З березня 1994 по червень 1996 р. з території України було вивезено 
для розбирання на російських підприємствах близько 2 тис. ядерних 
боєприпасів стратегічних комплексів. З урахуванням тактичної зброї на 
російську територію з України всього було переміщено близько 5 тис. 
ядерних боєзарядів, на що треба було близько 100 залізничних ешелонів. 
Договір СНО-1 і Лісабонський протокол до нього були повністю вико-
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нані Україною. Проте, що отримала Україна в обмін на свій без'ядерний 
статус? Відповідь очевидна – нічого. Адже як показують реалії сього-
дення, взяті міжнародні зобов’язання щодо гарантій безпеки не те, що 
нахабно не виконуються по відношенню до України жодним із гарантів, 
а більше того, один із гарантів безпеки без’ядерного статусу України 
став прямим військовим агресором [1]. 

Відмовившись від ядерної зброї у 1994 році, Україна зберегла свою 
державну гідність. Вона довела свою відданість ідеї глобального ядерно-
го роззброєння й уміння виконувати взяті на себе міжнародні зобов'я-
зання. Україна подала іншим державам приклад, як ліквідувати ядерну 
зброю на своїй території, однак Захід дотепер не зміг адекватно відреа-
гувати на українські кроки з роззброєння. Україна весь час перебувала 
під тиском США та РФ, більше того, виконувала установки, які були за-
декларовані главою Пентагона у вересні 1994 р.: «Кращий спосіб витрат 
коштів у сфері національної безпеки – руйнування ядерних арсеналів і 
ядерної промисловості колишнього супротивника». Поряд з ліквідацією 
ядерної зброї на Україні, США нав'язала їй конверсію оборонної проми-
словості та скорочення силових структур. У рамках цієї програми і були 
демонтовані стратегічні наступальні озброєння. Україна ліквідувала; 31 
бомбардувальник Ту-22 і 226 крилатих ракет Х-22, які, за версією Мініс-
терства оборони України, могли б входити до складу сил стримування. 
Таким чином, США домоглися, що Україна втратила ще й стратегічні 
засоби стримування щодо застосування проти неї військової сили [1]. 

Отже, Україні слід створити хороші передумови для нарощування 
запасів тактичної ядерної зброї для того, щоб уберегти себе від агресії 
зовнішнього світу та стати сильним гравцем на міжнародній політичній 
арені, до позицій та заперечень якого не просто будуть прислухатись 
держави-гегемони, а й будуть враховувати їх при прийнятті ключових 
міжнародних рішень, що прямо чи опосередковано зачіпатимуть держа-
вницькі інтереси України. 
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ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ  
НА САМОПОЧУТТЯ ПРАЦІВНИКІВ 

 
Суттєвий вплив на стан організму працівника, його працездатність 

чинить мікроклімат. Мікрокліматичні умови виробничих приміщень ха-
рактеризуються такими показниками: температура повітря, відносна во-
логість повітря, швидкість руху повітря, інтенсивність теплового (ін-
фрачервоного) опромінення, температура поверхні. 

За ступенем впливу на тепловий стан людини мікрокліматичні умо-
ви поділяють на оптимальні та допустимі. 

Оптимальні мікрокліматичні умови - поєднання параметрів мікро-
клімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину забез-
печують зберігання нормального теплового стану організму без активі-
зації механізмів терморегуляції. Вони забезпечують відчуття теплового 
комфорту та створюють передумови для високого рівня працездатності. 

Допустимі мікрокліматичні умови - поєднання параметрів мікроклі-
мату, які при тривалому та систематичному впливі на людину можуть 
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викликати зміни теплового стану організму, що швидко минають і нор-
малізуються та супроводжуються напруженням механізмів терморегу-
ляції в межах фізіологічної адаптації. При цьому не виникає ушкоджень 
або порушень стану здоров'я, але можуть спостерігатися дискомфортні 
тепловідчуття, погіршення самопочуття та зниження працездатності. 

В ході виконання цієї роботи були досліджені температура та воло-
гість як параметри мікроклімату наступних приміщень в другому учбо-
вому корпусі: учбова аудиторія № 531, їдальня та лікувальний пункт. 
Отримані дані наведені у вигляді таблиць 1, 2, 3. 

За результатами вимірювань можна зробити висновки, що темпера-
тура повітря в лікувальному пункті та їдальні температура повітря зна-
ходиться за межами оптимальних та допустимих значень, а в аудиторії 
531 температура знаходиться в межах допустимих значень. Вологість 
повітря у всіх приміщеннях знаходиться за межами оптимальних та до-
пустимих значень. 

 
Таблиця 1. Оцінка параметрів мікроклімату в аудиторії 531, холод-

ного періоду року, легкої 1-б категорії робіт, для непостійного робочого 
міста. 

 
Параметр Одиниці 

виміру 
Оптимальне 

значення 
Допустиме 
значення 

Фактичне 
значення 

Т °C 21-23 17-25 25 
φ % 60-40 75 84 

 
Таблиця 2. Оцінка параметрів мікроклімату їдальні, холодного пері-

оду року, легкої 2-б категорії робіт, для постійного робочого міста. 
 

Параметр Одиниці 
виміру 

Оптимальне 
значення 

Допустиме 
значення 

Фактичне 
значення 

Т °C 17-19 15-21 16 
φ % 60-40 75 80,2 

 
Таблиця 3. Оцінка параметрів мікроклімату лікпункту, холодного 

періоду року, легкої 2-б категорії робіт, для постійного робочого міста. 
 

Параметр Одиниці 
виміру 

Оптимальне 
значення 

Допустиме 
значення 

Фактичне 
значення 

Т °C 21-23 20-24 14,5 
φ % 60-40 75 94,7 
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Нормалізування параметрів мікроклімату в даних приміщеннях мо-

жливе за рахунок підвищення обігріву в їдальні та лікувальному пункті, 
та провітрювання приміщення в аудиторії 531. 
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ:  

ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
Згідно з існуючим визначенням, здоров'я – це природний динаміч-

ний стан організму, що характеризується його самоврівноваженістю і 
врівноваженістю з навколишнім середовищем у духовному, фізичному, 
а також соціальному плані й ефективно протидіє захворюванням. 

Здоровий спосіб життя. Дуже велике значення для здоров'я людини 
має її спосіб життя, який вона може і повинна будувати на позитивному 
досвіді старшого покоління. 

Здоровий спосіб життя – це діяльність, спрямована на формування, 
збереження та зміцнення здоров'я людей як необхідної умови для про-
гресивного розвитку суспільства в усіх його напрямках. 

Здоровий спосіб життя передбачає знання і дотримання режиму на-
вчання та відпочинку, правил харчування й особистої гігієни, визначен-
ня й обов'язкове виконання фізичних вправ, які забезпечують оптималь-
ний руховий режим, а також усвідомлення шкідливості вживання нарко-
тиків, алкоголю, тютюну. При цьому велике значення має правильний 
вибір індивідуальних оздоровчих систем або їхнє поєднання та практич-
не використання з метою зміцнення здоров'я (самомасаж, загартовуван-
ня, дихальні вправи, аутогенне тренування тощо). 

Дотримання здорового способу життя впливає на формування, збе-
реження та зміцнення здоров'я, сприяє інтелектуальному і духовному 
розвиткові особистості, успішному навчанню. 

Спосіб життя впливає й на фізичний стан здоров'я людини. Оптима-
льний руховий режим сприяє гармонійному розвиткові її тіла і забезпе-
чує високий рівень функціонування систем організму. Це, у свою чергу, 
є умовою високої працездатності людини. На фізичне здоров'я позитив-
но впливає дотримання правил особистої гігієни, режиму навчання і від-
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починку, правильного харчування, загартовування, а також ряд інших 
чинників, які зумовлюють позитивне функціонування організму. 

Здоровий спосіб життя людини, позитивно впливаючи на стан її здо-
ров'я, на її духовність, моральні орієнтири, формування певних рис хара-
ктеру (напр., волі, оптимізму, цілеспрямованості) та інші якості, полегшує 
переборювання психоемоційних навантажень, стресових ситуацій, що 
свідчить, у свою чергу, про високий рівень її психічного здоров'я. 

Здоровий спосіб життя також сприяє самореалізації особистості. 
Спосіб самореалізації індивіда залежить від його устремлінь, а також від 
шкали моральних цінностей, яка склалася в його уяві. 

Отже, здоровий спосіб життя сприяє зміцненню соціального здоров'я 
особистості та суспільства в цілому. Він включає в себе цінності високого 
порядку, оскільки спрямований на гуманізацію й активізацію людської 
діяльності, удосконалення індивідуальних якостей особистості. 

Вчений І.П.Павлов стверджував: «Здоров'я – це безцінний дар при-
роди, воно дається, на жаль, не навіки, його треба берегти. Але здоров'я 
людини багато в чому залежить від неї самої, від її способу життя, умов 
праці, харчування, її звичок...» 

Валеологія (лат. valeo – бути здоровим і грецьк. logos – учення, нау-
ка) – наука про формування, збереження та зміцнення здоров'я людини в 
духовному, психічному, фізичному і соціальному плані. 

Наука валеологія виникла на стику низки наук, зокрема медицини, 
фізіології, психології, педагогіки, соціології тощо. 

Завданням, валеології є не тільки констатація «третього стану» ор-
ганізму, але й розробка методів і способів виведення людини з нього, а 
також запобігання цьому станові з метою покращання здоров'я. 

Валеологія має переважно прикладний характер і дає практичні ре-
комендації людині для підтримання здоров'я на всіх рівнях: духовному, 
психічному, фізичному та соціальному. Основною метою цієї науки є 
виховання здорового, повноцінного члена суспільства. 

Культура здоров'я – це важливий складовий компонент загальної 
культури людини, що визначає формування, збереження та зміцнення її 
здоров'я. Культурна людина є не тільки «споживачем» свого здоров'я, 
але й його «виробником». 

Високий рівень культури здоров'я людини передбачає її гармонійне 
спілкування з природою й оточуючими людьми. 

Елементом культури здоров'я є уважне і правильне ставлення люди-
ни до самої себе, прагнення до самопізнання, формування, розвитку і 
самовдосконалення своєї особистості. 

Отже, довголіття, здорове, щасливе життя багато в чому залежать і 
від самої людини. 
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Якщо люди часто хворіють, мають надлишкову масу тіла, вживають 
алкоголь, палять, дратівливі, некомфортно почувають себе з оточуючи-
ми, тобто не дотримуються здорового способу життя, – це означає, що у 
них низький рівень культури здоров'я. 

Аргументоване обгрунтування необхідності бути здоровим і прагну-
ти стати таким – це і є елементи культури здоров'я, якими повинна воло-
діти кожна сучасна людина. 

Проблема здоров'я людини існувала завжди, в усі історичні соціаль-
не-економічні формації. Вона виникла з появою людини та видозміню-
ється відповідно до розвитку культури людського суспільства. 

Покоління наших предків жили в тісному спілкуванні з природою. 
Уклад життя і праці був синхронним із природними ритмами. Люди 
вставали зі світанковою і засинали з вечірньою зорею. Кожна пора року 
мала притаманні тільки їй трудову налаштованість і ритм життя. 

Проблема здоров'я людини вирішувалась досить ефективно і просто. 
Це пояснювалось тим, що культура здоров'я складалась у індивідуальній 
свідомості особистості поступово, під впливом природних умов життя і 
була важливим елементом загальної культури людини. 

У даний час вся сукупність факторів діяльності людини, які негати-
вно впливають на її здоров'я, вимагає іншого підходу до проблеми фор-
мування здоров'я. 

Умови життя та праці сучасної людини, безперечно, покращились, 
але наслідки цього далеко не однозначні. 

Забруднення навколишнього середовища, поряд із токсичними ефе-
ктами, таїть у собі небезпеку генетичних змін. Особливо негативно по-
значилась на стані здоров'я населення нашої країни аварія на Чорно-
бильській атомній станції. 

Високий рівень механізації й автоматизації виробничих процесів 
зумовив різке зменшення частки фізичної праці та збільшення нервових 
навантажень. 

Сучасне постійне погіршення стану здоров'я людей і недостатньо 
ефективне медичне забезпечення зумовлене рядом причин (напр., погі-
ршення екологічного стану довкілля, соціальні проблеми, наслідки гене-
тичних змін). 

Вирішення проблеми здоров'я людини закладено в самій людині, у 
знанні та розумінні нею низки проблем (формування, збереження, зміц-
нення і відновлення свого здоров'я), а також в умінні дотримуватись 
правил здорового способу життя. 

Практика зцілення і надбання людиною перших гігієнічних навичок 
мала місце ще на зорі становлення людського суспільства. 

Хвороби, прагнення їх уникнути, щоб вижити, змушували людей 
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шукати способи їх лікування та запобігання їм. Значну роль серед запо-
біжних заходів відіграло використання природних сил (води, повітря, 
сонця), а також фітотерапевтичних засобів, виявлених емпірично. 

Досягнення науково-технічного прогресу в усіх галузях діяльності 
людини зумовили зміни і в її житті, характері праці й, безперечно, відо-
бразились на ній самій. 

Дослідженнями вченого І.В.Муравова встановлено, що з розвитком 
технічного прогресу скорочується частка м'язової діяльності в енергетично-
му балансі людства. Рухова активність людини в процесі сучасного вироб-
ництва істотно зменшується, що призводить до гіпокінезії. Гіпокінезія (hypo 
– малий, внизу і kynesis – рух) – це вимушене зменшення обсягу довільних 
рухів людини (мала рухливість) внаслідок характеру її трудової діяльності. 
Гіпокінезія негативно впливає на організм і зумовлює його виснаження. 

Сучасні умови трудової діяльності людини несуть значні психічні 
навантаження на її організм. Темп праці, монотонність, соціальна ізоля-
ція, збільшення навантажень на зоровий, слуховий та інші аналізатори – 
все це є причиною погіршення здоров'я. 

Хоча побутові умови людей покращилися, проте поспіх, брак часу, 
великий потік інформації (потрібної і непотрібної) негативно познача-
ються на стані здоров'я сучасної людини. 

На 50% здоров'я людини (отже, суспільства в цілому) залежить від спо-
собу її життя. Умови, в яких перебуває індивід, визначаються рядом харак-
теристик місця його проживання (наприклад, сільська чи міська місцевість, 
ступінь озеленення, розташування поблизу промислового підприємства чи 
віддалік нього і т.п.). Спосіб життя визначається, наприклад, тим, як людина 
харчується, чи має шкідливі звички, чи займається фізичними вправами і 
спортом, чи вдосталь часу перебуває на свіжому повітрі, як проводить вихі-
дні дні. чи дотримується режиму роботи, навчання і відпочинку. 

Це один із прикладів, які демонструють необхідність вивчення вале-
ології – предмета, що сприяє формуванню знань, умінь і навичок, необ-
хідних для дотримання здорового способу життя. 

Отже, як за висновок слід сказати, що не можна не враховувати, що 
за будь-якого випадку 50 % вашого здоров'я залежить від способу життя, 
тобто в буквальному розумінні, знаходиться у ваших руках і ми завжди 
повинні знати про це. 

У докладі буде розглянуто такі підтеми:  
1) здоровий спосіб життя;  
2) валеологія (основні положення);  
3) фактори впливу на здоров'я. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 
 В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
Для Харківської області притаманні високий рівень урбанізації і ін-

дустріалізації та інтенсивне сільське господарство. Це в порівнянні з ни-
зьким рівнем забезпеченості водними ресурсами виносить на перший 
план екологічні проблеми та проблеми питного водопостачання насе-
лення, тому актуальність дослідження питання екологічного стану річок 
в Україні, а зокрема в Харківській області, є безсумнівно очевидною. 

Харківська область є однією з найбільших областей України по те-
риторії та населенню. Однак, забезпеченість області водними ресурсами 
надзвичайно низька – нижча від середньої по Україні у 3 рази, а без ура-
хування транзитного стоку – майже у 8 разів, і складає в середньому 
лише 1,8 % від загальної кількості водних ресурсів України, у маловодні 
роки цей показник знижується до 0,99 % [1, 2]. 

Відповідно до Регіональної доповіді про стан навколишнього при-
родного середовища в Харківській області у 2012 році та Програми збе-
реження малих річок Харківської області на період 2012 – 2016 рр., за-
твердженої рішенням Харківської обласної ради від 26 квітня 2012 року 
№397 – VI, стан води у річках Харківської області за середньорічними 
показниками має досить різні характеристики – від оцінки «добрий» до 
оцінки «поганий». До найбільш забруднених річок із досліджених відно-
сять також Сіверський Донець – головну річку Харківської області [2-4]. 

Існуюче погіршення екологічного стану річки обумовлено високим 
антропогенним навантаженням і використанням її водних ресурсів для 
потреб промисловості і сільського господарства в найбільш індустріаль-
но розвинутих регіонах Донецької, Луганської і Харківської областей. 

Таким чином, характерними ознаками Сіверського Дінця, що виді-
ляють його з-поміж інших великих річок України, є велика кількість во-
дозабірних споруд, які можна зустріти через кожні кілька кілометрів. 
Значне водоспоживання відповідно супроводжується водовідведенням. 
Ці фактори зумовлюють значний вплив на якісні характеристики річки. 

Було досліджено, що найгіршими показниками, що визначають не-
задовільний стан басейну Сіверського Дінця, є трофосапробні (мінера-
льні форми азоту та фосфору, кисневі показники). Так, наприклад, у воді 
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р. Лозовенька (Первомайського району) відмічались перевищення гра-
нично допустимих концентрацій (ГДК) для рибогосподарських водойм 
для вмісту азоту амонійного у 17 разів, фосфатів – у 4,4 рази, сульфа-
тів – більш, ніж у 10 разів, аналогічний стан спостерігається і у ряді ін-
ших річок басейну [2]. 

Найбільш важливими аспектами забруднення басейну Сіверського 
Дінця дифузними джерелами, з точки зору потрапляння у водні об’єкти 
тієї чи іншої групи забруднюючих речовин, є: 

- надходження біогенних речовин з поверхневим стоком; 
- надходження вуглеводнів з територій, на яких розташовані наф-

тогазові родовища, діючі свердловини з видобування нафти і газового 
конденсату; 

- багатокілометрові магістральні нафто-, газо- та продуктопрово-
ди, які забезпечують транспортування вуглеводневої сировини і продук-
ції з неї. 

Щодо назви конкретних забруднювачів річки, то ними по кількості 
скидів є: 

- Комплекс біологічної очистки «Безлюдівський»; 
- ДП «ТЕЦ-2 «Есхар»; 
- Зміївська ТЕЦ. 
Слід зазначити, що новою загрозою для водних ресурсів області є 

видобуток сланцевого газу, що періодично відбувається на території Ха-
рківської області. Для цього потрібна велика кількість водних ресурсів, 
яких, як зазначалося вище, і так не вистачає. Технології отримання слан-
цевого газу дуже недосконалі та завдають великої шкоди екології, для 
одного гідровибуху потрібно 7500 тон суміші хімікатів, води та піску. 
На вирішення цього питання можна порадити лише, щоб представники 
влади нашої держави та її адміністративно-територіальних одиниць не 
зупинялися на формуванні водогосподарського комплексу, який вклю-
чає величезні гідротехнічні споруди, канали для пересилання води з ба-
гатоводних у маловодні райони, гідромеліоративні системи, великі та 
малі водосховища, озера й лимани, ставки і водойми, річкову мережу, 
всі водогосподарські організації, науково-дослідні і навчальні заклади, 
проектно-конструкторські, будівельні та пошукові організації [5]. 

Всі вищезазначені проблеми, які пов’язані з річкою Сіверський До-
нець потребують не тільки невідкладного остаточного вирішення, а ще 
існує необхідність у прийнятті управлінських рішень щодо оздоровлен-
ня та відродження річки. Тим більш, що автором цієї роботи ще у 2014 
році було проаналізовано, під час участі у ІІІ Міжрегіональній науково - 
практичній конференції «Тенденції розвитку законодавства та удоскона-
лення правозастосовчої практики в сучасних умовах: національний та 
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світовий досвід», вплив євроінтеграційних процесів на промисловий 
комплекс України. У зазначеній роботі було з’ясовано, що Україна не 
так давно стала на шлях євроінтеграції і всі свої законодавчі акти та фак-
тичні реалії у різних сферах життя повинна привести до Європейських 
Стандартів, не є виключенням промисловий та аграрний сектори еконо-
міки, тому на нашу думку, зазначений стан річок (екології в цілому), аг-
рарного та промислового секторів є недопустимим. А вирішення зазна-
чених питань ще більше наблизить нашу державу до її «омріяного» єв-
ропейського майбутнього [6]. 

Таким чином, для вирішення наведених вище проблем на рівні регі-
ону та країни в цілому слід запропонувати – здійснювати загальнодер-
жавний та місцевий моніторинги за дослідженням стану водойм в Укра-
їні та її регіонах. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що на законодав-
чому рівні в нашій країні це питання урегульовано шляхом прийняття 
таких нормативно-правових актів як Водний кодекс України від 
06.06.1995 року № 213/95-ВР (далі по тексту – Кодекс) та Закону Украї-
ни "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 
р. № 1264-XII і низки підзаконних нормативно-правових актів. 

В статті 70 Кодексу визначено, що скидання стічних вод у водні об'-
єкти допускається лише за умови наявності нормативів гранично допус-
тимих концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого 
скидання забруднюючих речовин. 

Водокористувачі зобов'язані здійснювати заходи щодо запобігання 
скиданню стічних вод чи його припинення, якщо вони: 

– можуть бути використані у системах оборотного, повторного і по-
слідовного водопостачання; 

– містять цінні відходи, що можуть бути вилучені; 
– містять промислову сировину, реагенти, напівпродукти та кінцеві 

продукти підприємств у кількості, що перевищує встановлені нормативи 
технологічних відходів; 

– містять речовини, щодо яких не встановлено гранично допустимі 
концентрації; 

– перевищують гранично допустимі скиди токсичних речовин та мі-
стять збудників інфекційних захворювань; 

– за обсягом скидання забруднюючих речовин перевищують грани-
чно допустимі нормативи; 

– призводять до підвищення температури води водного об'єкта 
більш ніж на 3 градуси за Цельсієм порівняно з її природною температу-
рою в літній період; 

– є кубовими залишками, шламами, що утворюються в результаті їх 
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очищення і знезараження. 
За порушення зазначеного законодавства застосовуються традиційні 

види відповідальності: майнова, адміністративна, дисциплінарна, кримі-
нальна відповідно та в порядку передбаченому главою 22 Кодексу. 

Щоб покращити екологічну ситуацію з водними об’єктами у Хар-
ківській області потрібно, перш за все, впроваджувати безвідходне ви-
робництво. Проте таке виробництво потребує великих капіталовкладень. 
Причинами цих проблем є скрутне фінансове становище переважної бі-
льшості крупних промислових підприємств, значний ступінь зношення 
основного технологічного обладнання. Тому, необхідно шукати менш 
капіталомістке, але більш ефективне вирішення даної проблеми. Проми-
слові об'єкти мають можливість встановлювати нове і більш екологічно 
чисте обладнання, але не всі на це погоджуються. Впровадження нових 
технологій вимагає значних коштів. Існує два шляхи вирішення такої 
ситуації. Перший – підвищення штрафних санкцій до рівня ціни облад-
нання, як вже і зазначалося. Другий –  створювати умови для заохочення 
використання екологічно чистого виробництва (шляхом надання з боку 
держави певних пільг та іншої допомоги) [5]. 

Таким чином, вище проведено аналіз стану річки Сіверський Донець 
в Харківській області та визначено проблеми, що існують, та запропоно-
вано шляхи їх подолання, які можуть слугувати попередженням виник-
нення аналогічних ситуацій у інших регіонах країни. 

Виходячи із проведеного аналізу, можна зробити висновок, що за-
безпечення водними ресурсами в Харківській області недостатнє, а полі-
тика держави через неузгодженість дій відповідних органів влади і від-
сутність достатніх грошових ресурсів є неефективною. Усе це впливає 
на погіршення стану водоймищ в області. Зокрема, головною проблемою 
залишається оздоровлення проаналізованої річки Сіверський Донець. 
Отже, для підвищення рівня забезпечення водними ресурсами, потрібно 
приділити увагу охороні водних ресурсів, підвищити ефективність очис-
них споруд та впровадити нові технології захисту природи. Це пропону-
ється здійснювати не тільки за рахунок коштів місцевих та державного 
бюджету, але й за рахунок залучення коштів приватних інвесторів. 
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В украинском академическом пространстве существует дискуссия о 

названии дисциплины, посвященной защите гражданского населения 
при чрезвычайных ситуациях, которая читается студентам всех факуль-
тетов. В нашем вузе несколько лет назад дисциплине «Гражданская обо-
рона», которая читалась с советских времен, дали менее милитаризиро-
ванное название «Гражданская защита», мотивируя тем, что данное на-
звание более соответствуют потребностям не милитаризированного де-
мократического общества. Не так давно с аналогичной ситуацией стал-
кивалась Германия, которая считается государством с высокоразвитым 
«гражданским обществом». Цель работы - изучить опыт дискуссии на-
чатой министром внутренних дел Германии по реформе данной отрасли, 
выяснить особенности немецкой системы «гражданской обороны» 
(zivilschutz) и «защиты от катастроф» (katastrophenschutz). 

В Федеративной Республике Германия гражданская защита граж-
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данского населения относится к сфере законодательной компетенции 
Федерации [1; ст. 73]. 

Министр внутренних дел Германии Отто Шили, на международной 
конференции по Гражданской защите в Ганновере заявил, что: «некогда 
четкое разделение Гражданской обороны, как дисциплины связанной с 
защитой во время войны и защитой от катастроф, для невоенной защиты 
от катастроф с другой стороны, должно быть оставлено» [2]. Он указал, 
что в современном мире угрозы становятся угрозами другого плана и 
следует комбинировать методы двух сложившихся направлений. 

Ещё в 1950 году в Германии было создано «Федеральное агентство 
по технической помощи» (Technisches Hilfswerk) - учреждение, которое 
имеет общефедеративное значение, оно находится в ведении Министер-
ства внутренних дел и берет на себя задачи гражданской защиты населе-
ния от катастроф. Неофициально данную организацию называют «Die 
Blauen Engel» («Голубой ангел»), что спровоцировано как цветом сим-
вола организации, так и характером их деятельности [3]. Организация 
имеет большую историю помощи людям в самых разных уголках плане-
ты. Отдельно существует Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe – федеральное агентство для защиты населения и по-
мощи в катастрофах, оно занимается вопросами защиты в невоенных си-
туациях [4]. Кроме того, в Германии существует несколько крупных не-
государственных организаций, которые занимаются защитой граждан-
ского населения: «Немецкое общество по спасению населения», «Не-
мецкий красный крест», «Союз добровольных помощников». Последнее 
время как существующая в мире ситуация, так и законодательные акты 
подводят эти две системы к всё более и более тесному сотрудничеству. 
В ст. 61 «Первого протокола», расширенное понятие "гражданская за-
щита" уже формулируется как защита при военных действиях или сти-
хийных бедствиях. Сейчас немецкое руководство работает над налажи-
ванием системы максимального результата от данных структур при ми-
нимальных затратах материальных ресурсов. 

Таким образом, существующее в Германии разделение на «Граж-
данскую оборону» и «Гражданскую защиту» считается немного уста-
ревшим. Мы видим государственные и негосударственные (междуна-
родные и собственно немецкие) организации, которые сформировались 
в разные эпохи в разном контексте, основной своей задачей разработчи-
ки немецкого законодательства видят налаживание взаимодействия ме-
жду этими организациями, а не их сокращение. Старая специализация 
этих организаций порой не соответствует характеру современных угроз, 
которые обычно одновременно задевают совершенно разные отрасли 
науки о защите населения, что диктует необходимость тесного сотруд-
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ничества между этими структурами. 
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АРОМАТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
 

Во все времена перед человеком стояла проблема качества продук-
тов питания, включая их безопасность для здоровья. Современные дос-
тижения химической промышленности способствуют расширению ас-
сортимента пищевых добавок, а особенно, ароматических. Такие добав-
ки применяются производителями продуктов питания в целью улучше-
ния их органолептических показателей. При этом часто приоритет полу-
чения прибыли от реализации продукции становится выше, чем здоровье 
и жизнь человека. С расширением наших знаний о пище и совершенст-
вованием технологии производства продуктов питания росло и исполь-
зование пищевых добавок. Этому способствовало и общее изменение 
образа жизни. В наш индустриальный век огромное количество людей 
сосредоточилось в городах. Резко возросла численность мирового насе-
ления. Все это потребовало новых способов, как обработки, так и рас-
пределения продуктов питания, благодаря чему пищевые добавки стали 
применяться все шире. Потребность в них особенно возросла в послед-
нее время в связи с увеличением спроса на более питательные и более 
удобные для использования пищевые продукты. Это ведет к тому, что 
динамика здоровья населения ухудшается. Особенно дети в значитель-
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ной мере подвержены влиянию химических веществ, накапливая их. Ре-
зультатом этого является проявление негативных последствий в виде 
необратимых патологий взрослого организма. 

Ароматические вещества – это добавка, вносимая в пищевой про-
дукт для улучшения его аромата и вкуса и представляющая собой вку-
соароматическое вещество или смесь вкусоароматических веществ с 
растворителем или наполнителем или без них. 

Все ароматические вещества подразделяются на три категории: 
Натуральные ароматизаторы. Это эфирное масло, эссенция или экс-

тракт, дистиллят или любой продукт кальцинации, нагревания или фер-
ментативного разложения веществ, который содержит ароматизирую-
щие элементы, извлечённые из натуральных продуктов. 

Ароматизаторы, идентичные натуральным. Это вещества, аналогич-
ные по структуре и составу природным соединениям, но полученные 
методами химического синтеза в лаборатории либо выделенные из сы-
рья с использованием химических методов. 

Искусственные ароматизаторы. Пищевой ароматизатор, вкусоаро-
матическая часть которого содержит одно или несколько искусственных 
вкусоароматических веществ. 

Но нельзя забывать о том, что, некоторые виды ароматизаторов как 
естественных, так и искусственных противопоказаны определённым груп-
пам людей страдающих теми или иными заболеваниями, многие из кото-
рых могут вызывать аллергическую реакцию разной степени тяжести. По 
данным отечественных и зарубежных исследователей, распространенность 
пищевой аллергии во всём мире возрастает и колеблется по странам в ши-
роких пределах: от 0,01 до 50%. Пищевая аллергия, как правило, впервые 
развивается в детском возрасте. При приеме некоторых пищевых продук-
тов нередки случаи анафилаксии, что является важной социальной и меди-
цинской проблемой, поскольку является частой причиной обращения па-
циентов за скорой медицинской помощью во всем мире. 

Не секрет, что биологическая безопасность товаров и продуктов пи-
тания в нашей стране не контролируется должным образом. По данным 
исследования Центра потребительского контроля «ЧЕК», в среднем от 
30 до 50 % продуктов в Украине не соответствуют стандартам качества. 
К тому же сегодня в стране действующих ГСТУ на продукты в 4 раза 
меньше, чем ТУ. Вместе с тем, эксперты отмечают, что действующая 
система государственного регулирования безопасности пищевых про-
дуктов в Украине не отвечает европейской и в целом международной 
практике, в том числе требованиям ВТО. В Украине до сих пор не соз-
дана действенная и всеохватывающая система отслеживания продукции, 
а система регулирования безопасности пищевых продуктов не гаранти-
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рует высоких показателей здоровья украинских граждан. 
Собственники должны понимать, что они отвечают за то, что вы-

пускают. Но в первую очередь, как считает наше государство, ответст-
венность должна быть возложена не на него, а на потребителя, который 
должен сам смотреть, что потребляет, и производителя, который должен 
отвечать за то, что он производит. Таким образом, в современном обще-
стве за качество продукта отвечает каждый член общества. А каждый 
человек должен сам заботиться о правильном выборе безопасных про-
дуктов питания. 
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ВПЛИВ АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
 

Ще в давнину людина помічала, що повітря чинить тиск на наземні 
предмети, особливо під час бур і ураганів. Він користувався цим тиском, 
змушуючи вітер рухати вітрильні судна, обертати крила вітряних мли-
нів. Проте довго не вдавалося довести, що повітря має вагу. Тільки в 
XVII столітті був поставлений досвід, довів вагомість повітря. В Італії в 
1640 році герцог Тосканський задумав влаштувати фонтан на терасі сво-
го палацу. Воду для цього фонтану повинні були накачувати із сусідньо-
го озера, але вода не йшла вище 10,3 м. Герцог звернувся за роз'яснен-
нями до Галілею, тоді вже глибокому старцю. Великий вчений був збен-
тежений і не знайшовся одразу, як пояснити це явище. І тільки учень Га-
лілея, Торрічеллі після довгих досліджень, довів, що повітря має вагу, і 
тиск атмосфери врівноважується стовпом води в 32 футів, або 10,3 м. 
Він пішов у своїх дослідженнях ще далі і в 1643 р. винайшов прилад для 
вимірювання атмосферного тиску - барометр. Ось і виникло у мене пи-
тання, що ж таке атмосферний тиск і як воно відображається на людині. 

Сьогодні кожна третя доросла людина дуже чутливо сприймає будь-
які погодні зміни. Таких людей, які відчувають дискомфорт від магніт-
них бур, коливань погодних умов, сонячної активності, називають ме-
тео- або керосочутливими (грец. kerros - погода). Вплив атмосферного 
тиску на організм людини, рівня вологості, температури навколишнього 
середовища, швидкості вітру, потоків сонячної радіації і багатьох інших 
факторів вивчає наука біометрологія. Для комфортного самопочуття 
людини, необхідно, щоб атмосферний тиск становив 750 мм. рт. ст., ця 
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цифра називається нормальним атмосферним тиском. Якщо ж значення 
змінюється більш ніж на 10 одиниць як у більшу, так і у меншу сторону, 
людський організм реагує загальним погіршенням самопочуття. Повітря 
з певною силою тисне на земну поверхню, ця сила називається атмосфе-
рним тиском. Його можна виміряти ртутним барометром, або анероїдом, 
який був винайдений італійцем Е. Торрічеллі у 1673 р. 

Тиск на підстилаючу атмосферу поверхню складає в середньому 
1,033 г на 1 см2 (більше 10 т на м2). Людина не відчуває його тому, що 
тиск всередині нашого організму такий самий як у атмосфері. Вимірю-
ється тиск в міліметрах ртутного стовпчика, мілібарах (1 мб = 0,75 мм 
рт. ст.) і в гектопаскалях (1мм = 1 мб). Максимальний атмосферний тиск 
815,85 мм рт. ст. (1087 мб) зареєстровано взимку в Туруханську. Міні-
мальний - 641,3 мм рт. ст. (854 мб) - в урагані "Ненсі” над Тихим океа-
ном. З підніманням вгору тиск знижується: на висоті 5 км він менший 
вже в 2 рази, на висоті 15 км - в 8 разів, на 20 км - у 18 разів. У нижньо-
му шарі тропосфери до висоти 1 км він знижується на 1 мм рт. ст. на ко-
жні 10 м, або на 1 мб (гп) на кожні 8 м. Чим вище, тим тиск знижується 
повільніше. Зміна тиску пояснюється переміщенням повітря. Він підви-
щується там, де повітря нагромаджується і знижується там, звідки повіт-
ря рухається. Головна причина переміщення повітря - його нагрівання і 
охолодження від підстилаючої поверхні. Нагріваючись від поверхні, по-
вітря розширяється і спрямовується вгору. Досягнувши висоти, на якій 
його щільність стає більшою від щільності навколишнього повітря, воно 
розтікається в різні боки. Тому тиск на теплу поверхню знижується. Але 
одночасно він збільшується на сусідні ділянки, хоча температура там не 
змінювалася. Над холодною поверхнею повітря охолоджується, ущіль-
нюється, притискаючись до поверхні. Зверху його щільність зменшуєть-
ся, і сюди приходить повітря збоку. Кількість його над холодною повер-
хнею збільшується, тиск на неї зростає. Одночасно там, звідки повітря 
надійшло, тиск зменшується без зміни температури. Нагрівання і охоло-
дження повітря від поверхні супроводжується його перерозподілом і 
зміною тиску. У екваторіальних широтах тиск завжди знижений. Це по-
яснюється тим, що нагріваючись від поверхні, повітря підіймається і від-
ходить у бік тропічних широт, створюючи там підвищений тиск. Над хо-
лодною поверхнею в Арктиці і Антарктиді тиск також підвищений. Його 
створює повітря, що приходить з помірних широт на місце ущільненого 
холодного повітря. Відтік повітря в полярні широти - причина зниження 
тиску в помірних широтах. В результаті формуються пояси зниженого 
(екваторіальний і помірні) і підвищеного тиску (тропічні і полярні). У за-
лежності від сезону вони дещо зміщуються в бік півкулі, де в той час літо. 

Полярні області високого тиску взимку розширюються, а влітку зву-
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жуються, але існують впродовж року. Пояси зниженого тиску цілий рік 
зберігаються поблизу екватора і в помірних широтах Південної півкулі. У 
помірних широтах Північної півкулі взимку тиск над материками сильно 
підвищується і пояс низького тиску "розривається". Він зберігається тільки 
над океанами у вигляді замкнутих областей зниженого тиску - Ісландсько-
го і Алеутського мінімумів. Над материками, навпаки, утворюються зимові 
максимуми: Азіатський (Сибірський) і Північноамериканський (Канадсь-
кий). Влітку в помірних широтах Північної півкулі пояс зниженого тиску 
відновлюється. Величезна область зниженого тиску з центром в тропічних 
широтах формується над Азією - Азіатський мінімум. У тропічних широ-
тах материки завжди нагріваються дещо сильніше, ніж над океанами, і 
тиск над ними нижчий. Тому над океанами існують субтропічні максиму-
ми: Північно-Атлантичний (Азорський), Північно-Тихоокеанській, Пів-
денно-Атлантичний, Південно-Тихоокеанській і Індійський. 

Розподіл тиску на карті зображають ізобарами. Ізобари - лінії, що 
сполучають місця з однаковим тиском. Чим ближче ізобари один до од-
ного, тим швидше змінюється тиск на відстані. Величина зміни тиску на 
одиницю відстані (100 км) називається баричним градієнтом. 

Циклоном називається знижений атмосферний тиск. Він зазвичай 
супроводжується підвищеною вологістю, хмарністю, опадами і невели-
ким підвищенням температури. Найбільш схильні до впливу циклону 
люди, які страждають від низького артеріального тиску, порушень фун-
кції дихання або мають проблеми з судинами і серцем. 

Загальна слабкість, утруднення дихання, нестача повітря, задишка - 
все це основні прояви негативного впливу циклону на людину. Вони 
обумовлені тим, що повітря в цей час дуже бідне на кисень. При підви-
щеному внутрішньочерепному тиску, люди під час циклону можуть 
страждати від мігрені. Крім того можливе погіршення роботи шлунково-
кишкового тракту, яке пов'язано з підвищеним газоутворенням і відпові-
дним розтягуванням стінок кишечника. 

Найголовніше під час приходу циклону - контролювати рівень 
кров'яного тиску в організмі людини. Для цього слід вживати протягом 
дня істотно більше рідини. Контрастний душ, міцний спокійний сон, ра-
нкова чашка кави, а також настоянки лимоннику або женьшеню протя-
гом дня допоможуть підтримати організм в хорошому стані, не піддати-
ся впливу циклону. 

Антициклон являє собою підвищений атмосферний тиск. Він, як 
правило, супроводжується ясною безвітряною погодою й відсутністю рі-
зких перепадів рівня вологості або температури. Впливу антициклону 
найчастіше схильні люди з підвищеним тиском, а також алергіки і аст-
матики. Останні дві групи особливо гостро реагують на наявність в пові-
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трі різних шкідливих домішок, кількість яких у безвітряну погоду збі-
льшується в рази. Основними проявами впливу антициклону є серцеві і 
головні болі, зниження працездатності, а також загальна слабкість і не-
здужання. Антициклон активно сприяє зниженню імунітету і зменшен-
ню лейкоцитів у крові, що в свою чергу впливає на схильність організму 
до інфекцій. Для полегшення впливу антициклону рекомендується 
вранці прийняти підбадьорливий контрастний душ, зробити легку гімна-
стику, а також обмежити споживання їжі протягом дня, віддаючи пере-
вагу фруктам, багатим калієм. Щоб мінімізувати навантаження на нер-
вову та імунну систему людини, краще не починати жодних важливих 
справ, а по можливості відпочити і відновити сили. 

Різкі переходи між підвищеним і нормальним атмосферним тиском 
вкрай негативно позначаються на загальному здоров'ї людини. Тому 
професійні альпіністи і скелелази, які стикаються з такими ситуаціями 
досить часто, можуть мати схильність до так званої гірської хвороби. 
Основною її причиною є нестача кисню в крові. Адже при різкому під-
вищенні тиску кількість розчинених газів у крові змінюється в більшу 
сторону, а при різкому зниженні надмірна кількість розчинених газів на-
копичується у крові, тканинах і різних органах. Останнє може привести 
до закупорки кровоносних судин, подальше виникнення захворювань 
суглобів, кровоносних судин і всієї центральної нервової системи. Для 
попередження розвитку цих захворювань слід уникати різких змін тиску. 

Таким чином, для того щоб максимально безболісно перенести всі по-
годні сюрпризи намагайтеся уникати сильних перенапруг і стресів. Також 
у цей час не рекомендується проводити силові тренування і відповідальні 
заходи. При перепадах тиску корисним буде відвідати басейн, де спокійна 
обстановка і цілющу дію води допоможуть забути про всі негаразди. 

Метеозалежним людям рекомендується збільшити споживання води та 
фруктових соків. При перепадах артеріального тиску слід більше відпочивати 
у положенні лежачи. Повернути тонус організму при зниженому тиску допо-
може теплий солодкий чай. Дуже важливо в ці складні дні вчасно помітити 
тривожні ознаки, які можуть свідчити про серйозні захворювання: неприємні 
відчуття в грудях, що віддають у плече, лопатку або пупкову область; раптова 
втрата чутливості в нижніх і верхніх кінцівках; відчуття оніміння половини 
обличчя; ускладнена мова; несподіваний напад нудоти; розфокусування зору 
або миготіння мушок перед очима; проблеми з диханням. 

 
 

Воробей Юліанна Анатоліївна, студентка Слідчо- 
криміналістичного інституту, 5 курс, група 03-15м-04 

Науковий керівник: Зенін Андрій Петрович, доцент кафедри  
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трудового права, кандидат технічних наук, доцент 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

 
ДО ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
Необхідною формою реалізації процесів екологічної діяльності дер-

жави є екологічний моніторинг довкілля. За допомогою засобів інфор-
матизації він забезпечує оцінку та прогнозування стану середовища 
життєдіяльності суспільства та умов функціонування екологічних сис-
тем для прийняття управлінських рішень щодо збереження природного 
середовища, забезпечення раціонального природокористування та еко-
логічної безпеки, тобто такого стану навколишнього природного середо-
вища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної 
обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей. 

На сьогоднішній день, забезпечення функціонування державної ін-
формаційно-аналітичної системи моніторингу довкілля регламентується 
Законом України «Про охорону навколишнього природного середови-
ща» більш ніж 20-річної давності. 

Статті 20 та 22 цього Закону передбачають створення державної сис-
теми моніторингу довкілля (далі – ДСМД) та проведення спостережень за 
станом навколишнього природного середовища і рівнем його забруднен-
ня. Виконання цих функцій покладено на певне коло уповноважених 
суб’єктів, до якого входять: Міністерство екології та природних ресурсів 
України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інші 
центральні органи виконавчої влади, які є суб'єктами державної системи 
моніторингу довкілля, а також підприємства, установи, організації, діяль-
ність яких призводить або може призвести до погіршення стану довкілля. 

Базовим документом, який регулює процес моніторингу довкілля є 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 
державну систему моніторингу довкілля» від 30.03.1998 р. № 391. Відпові-
дно до Постанови ДСМД є інтегрованою інформаційною системою, яка 
здійснює збирання, збереження та обробку екологічної інформації з метою 
комплексної оцінки та прогнозування стану природного середовища, виро-
блення обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних соціаль-
них, економічних та екологічних рішень, удосконалення відповідних зако-
нодавчих актів, а також виконання зобов'язань України з міжнародних 
екологічних угод. Вона функціонує на загальнодержавному, регіональному 
та локальному рівнях і має на меті підвищення рівня вивчення і знань про 
екологічний стан довкілля, підвищення оперативності та якості інформа-
ційного обслуговування користувачів, підвищення якості обґрунтування 
природоохоронних заходів та ефективності їх здійснення, сприяння розви-
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тку міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля, раціонально-
го використання природних ресурсів та екологічної безпеки. 

Моніторинг довкілля здійснюється за довгостроковою Державною 
програмою, яка була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 
від 05.12.2007 № 1376. Вона визначає спільні, узгоджені за цілями, завдан-
нями, територіями, об'єктами, часом та засобами виконання дії відомчих 
органів державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності та спрямована на поєднання зусиль усіх 
суб`єктів системи моніторингу щодо виключення дублювання та включен-
ня додаткових функцій з моніторингу, створення єдиної мережі спостере-
жень після оптимізації її елементів та програм спостережень, вдосконалення 
технічного, методичного, метрологічного та наукового забезпечення функ-
ціонування єдиної мережі спостережень. Однак, через систематичне недо-
фінансування програми заплановані завдання значною мірою не виконані. 

Що стосується власне контролю за станом безпеки в екологічній 
сфері, то Мінприроди розроблено систему екологічних індикаторів, яка 
включає: 

– рівень утилізації небезпечних відходів; 
– частку територій природно-заповідного фонду від загальної площі 

території; 
– індекс забруднення атмосфери; 
– скиди в поверхневі водні об’єкти забруднюючих речовин у складі 

стічних вод; 
– скиди стічних вод (без очистки, недостатньо очищених); 
– скиди колекторно-дренажних вод; 
– скиди шахтно-кар’єрних вод у розрізі водних об’єктів та галузей 

економіки; 
– площу сільськогосподарських угідь екстенсивного використання; 
– площу лісів, полезахисних лісових смуг та інших захисних наса-

джень; 
– площу лісів, полезахисних лісових смуг та інших захисних наса-

джень відносно науково обґрунтованих показників; та інше. 
Безумовно, дані індикатори є засобами забезпечення екологічної 

безпеки держави. Однак, їх реалізація передбачає відмінний від існую-
чого рівень функціонування ДСМД в аспекті як організації самої систе-
ми, так і її фінансування. 

Незадовільний стан моніторингу довкілля визначено як загрозу на-
ціональній безпеці в екологічній сфері в Стратегії національної безпеки 
України, яка була затверджена Указом Президента України від 26 травня 
2015 р. № 287/2015. 

Таким чином, основними проблемами функціонування цієї системи 
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є недосконала нормативно-правова база, низький рівень фінансування та 
координації діяльності суб’єктів екологічного моніторингу, відсутність 
єдиної мережі моніторингу (певним чином функціонують лише відомчі 
мережі, що вирішують вузькопрофільні завдання управління) та новітніх 
технологій тощо, внаслідок чого не виконується Державна програма мо-
ніторингу. Це, в свою чергу, не дозволяє з точною імовірністю оцінити 
стан навколишнього природного середовища та існування факторів, які 
йому загрожують. 

Для вирішення вказаних проблем необхідно, в першу чергу, рефор-
мувати та вдосконалити нормативно-правову базу державної системи 
екологічного моніторингу та привести її у відповідність з рекомендація-
ми міжнародних організацій та Директив Європейського Союзу «Про 
якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи», «Про оці-
нку та управління ризиками затоплення», «Про промислові викиди» та 
ряду інших Директив з питань екологічної безпеки. Крім цього, потрібно 
залучити значні інвестиції для впровадження сучасних технологій та 
вдосконалити екологічні індикатори оцінки стану навколишнього при-
родного середовища України для потреб національної екологічної без-
пеки, контролю за дотримання норм використання природних ресурсів 
та екологічного стану довкілля. 

 
 

Візніченко Олена Сергіївна, студентка факультету телекомунікацій 
 та вимірювальної техніки, 4 курс, група УІБ-12-1 

Науковий керівник: Добринін Ігор Станіславович, доцент кафедри 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗАПУСКУ 
АВТОМОБІЛЕЙ ДЛЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ВОДІЇВ 

 
В останні кілька років сучасні автомобілі почали використовувати 

електронні системи для розблокування дверей без використання ключа, а 
також - для безконтактного запуску двигуна. Це дало можливість водієві, 
без будь-яких зусиль з його боку, відкривати та запускати автомобіль. 

Як правило, відкриття автомобіля відбувається за допомогою смарт-
ключа, який, працюючи по радіоканалу, точно ідентифікує власника авто-
мобіля за кодом відповіді авто-ключа, що передається на відстані до декі-
лькох метрів. Таким чином, дана технологія дозволяє не дістаючи смарт-
ключ з кишені підійти до машини і відкрити двері без натискання кнопок. 
Зі смарт-ключем можна завести машину з вбудованою в панель кнопки 
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«Start». Комп'ютер автоматично ідентифікує смарт-ключ, що знаходиться 
всередині автомобіля, і, якщо код відповіді збігається, дає команду на старт 
двигуна. Після появи дистанційних смарт-ключів кількість автомобільних 
крадіжок стало падати по всьому світу. Однак, на ряду з перевагами, як і у 
всіх розвинених технологіях, у даного поліпшення є свої недоліки. 

У перший час зловмисники не могли зламати цю систему. Лише 
відносно не так давно стали з'являтися способи, які дозволяють обійти 
охоронну систему нових автомобілів. Внаслідок появи нових технологій, 
які стали активно розвиватися в останні кілька років, нові транспортні 
засоби стали більш вразливішими для зламу, ніж минулі покоління ав-
томобілів. 

Сутність даних методів злому полягає в тому, що програма-
зловмисник, порушує цілісність даних управління автомобілем. Таким 
чином, зловмисник отримує можливість безперешкодно контролювати 
автомобілем атакованого і може не тільки вкрасти автомобіль, а й керу-
вати ним, коли атакований за кермом. З точки зору забезпечення безпеки 
життєдіяльності, останнє є найбільш небезпечною загрозою. В рамках 
деяких досліджень [1] експерти змогли перехопити управління прилада-
ми в салоні, змінювати показання спідометра довільним чином, відкри-
вати і закривати бічні вікна і двері, а також повністю відключати елект-
роживлення. 

В роботі визначені два основних способи, за допомогою яких зло-
вмисник теоретично може отримати доступ до внутрішньої автомобіль-
ної мережі. Перший з них передбачає фізичний доступ через будь-яку 
людину, з певним програмним забезпеченням, яка опинилася на якийсь 
час усередині машини. Після короткого сеансу зв'язку програма-
зловмисник проникає в електронні блоки автомобіля і порушує ціліс-
ність даних. 

Другий спосіб передбачає доступ через бездротові інтерфейси - 
GSM і GPS. При доступі через GPS зловмисник повинен заплутати GPS, 
щоб відвести автомобіль в протилежний напрямок. З GSM можливо за-
глушка сигналу GSM, щоб блок сигналізації не зміг надіслати тривожне 
повідомлення на пульт охорони. 

Найчастішою атакою для підміни смарт-ключа є атака на CAN-
шину. Відкрита модель роботи CAN-шини ефективна, коли всі системи 
в авто діють за задумом виробника. Однак при підключенні до CAN-
шини стороннього пристрою весь автомобіль може функціонувати не-
правильно, виконуючи непередбачувані команди. Таким чином, система 
смарт-ключа не є безпечною з точки зору безпеки життєдіяльності лю-
дини, так як, зламавши її, зловмисник отримує доступ до керування ав-
томобілем, що може привести до непередбачуваних наслідків. 
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Для покращення безпеки життєдіяльності водія в роботі запропоно-
вано використовувати розумне програмне забезпечення. Яке повинно 
визначати, наскільки ключ віддалений від автомобіля. Якщо водій з дис-
танційним ключем знаходиться далеко від своєї машини, безконтактний 
ключ не буде посилати в радіоефір сигнал, призначений для зчитування 
коду прийомним блоком охороною сигналізації автомобіля. Крім цього 
рекомендовано захистити канал передачі даних за допомогою смарт-
ключа, заміною способу шифрування даних. Наприклад, замінити на 
криптоалгоритм MD6, в якому за один прохід обробляється 512 байт, що 
ускладнює проведення ряду атак і полегшує розпаралелювання. 

У роботі представлені способи захисту життєдіяльності водія за до-
помогою покращання криптоалгоритму передачі даних в смарт-ключі, а 
також - покращання його програмного забезпечення. 

 
Список використаних джерел 

1. Юрьев Р. Добро пожаловать в эпоху хакнутых автомобилей [Еле-
ктронний ресурс] / Роман Юрьев. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.iphones.ru/iNotes/highway-to-car-hack. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 
Под охраной труда следует понимать систему сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающую в 
себя правовые, социально-экономические, санитарно-гигиенические, ле-
чебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Как свидетельствуют многочисленные наблюдения, нарушение 
требований охраны труда происходит в основном по вине представите-
лей администрации. Многие из них имеют весьма слабое представление 
о своих обязанностях в области охраны труда работников, несмотря на 
то, что за нарушение указанных обязанностей на них возлагается дисци-
плинарная, административная, гражданско-правовая и даже уголовная 
ответственность. 

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работни-
ков в процессе их трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
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мероприятия, которые образуют механизм реализации конституционно-
го права граждан на труд. 

Учитывая основные международные стандарты в области охраны 
труда, национальное законодательство устанавливает приоритетность 
жизни и здоровья работников над результатами производственной дея-
тельности право на получение информации по вопросам охраны труда, 
полную и всестороннюю информацию об имеющихся и вредные условия 
труда, предусматривает систему организации управления охраной труда 
на национальном производственном уровнях, создание специальных 
служб, осуществляющих комплексное управление охраной труда, вне-
дряет принципы налогообложения доходов работодателя, гибкое кор-
ректировки размеров страховых взносов работодателя на общеобяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний. 

Центральное место в системе законодательства Украины об охране 
труда занимает Закон Украины "Об охране труда от 14 октября 1992 г. 
№ 2694-XII он содержит девять разделов, устанавливающих общие по-
ложения по охране труда, гарантии прав работников на охрану труда , 
организации охраны труда на производстве, стимулирование охраны 
труда, государственное управление охраной труда, государственный 
надзор и общественный контроль за охраной труда, ответственность за 
нарушение законодательства об охране труда отдельный раздел опреде-
ляет порядок принятия, обработки и отмены нормативно-правовых актов 
об охране труда. 

Основной целью законодательства об охране труда является реше-
ние следующих задач: 

1) защита работника от воздействия вредных производственных 
факторов, которые угрожают его здоровью и физической безопасности; 

2) обеспечение компенсаций при несчастных случаях на производ-
стве и профессиональных заболеваниях; 

3) проведение медицинской и профессиональной реабилитации по-
страдавших на производстве. 

Особенностью законодательства Украины об охране труда, является 
то, что значительная часть вопросов охраны труда регулируется норма-
тивно-правовыми актами, принятыми на конкретном предприятии, в уч-
реждении организации. Порядок их принятия устанавливается централи-
зованным законодательством. За порядком принятия локальные норма-
тивные акты делятся на те, которые принимаются работодателем само-
стоятельно или по согласованию с работниками предприятия и их пред-
ставителями, и такие, которые принимаются общим собранием наемных 
работников. По предмету правового регулирования, локальные норма-
тивно-правовые акты можно разделить на те, которые регулируют: 

- организации управления охраной труда на производстве; 
- обеспечения перспективного и текущего планирования безопасно-

сти, гигиены труда и производственной среды; 
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- организации проведения обучения по вопросам охраны труда; 
- установления безопасного выполнения работ и поведения работ-

ников на территории предприятия. 
Охрана труда является той отраслью государства, где высокие дости-

жения не могут быть достаточными для обеспечения полной безопасности 
и защищенности работников от профессиональных заболеваний, произ-
водственного травматизма, уменьшения факторов вредного воздействия. 

Важность создания системы управления охраной труда устанавли-
вается международными актами и договорами. Конвенция № 155 МОТ о 
безопасности и гигиене труда и производственной среде, которая всту-
пила в силу 11 августа 1983 г., определила систему организации охраны 
труда на национальном и производственном уровне на работодателей 
возлагается обязанность предоставлять рабочее место, механизмы обо-
рудования и организовывать производственные процессы соответствуют 
установленным нормативам и не угрожают здоровью. Законодательство 
Украины отражает значительную часть международных стандартов по 
организации управления охраной труда на различных уровнях. 
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Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ АКРИЛОВЫХ ЭМАЛЕЙ С УЧЕТОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ЧЕЛОВЕКА С ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 
В настоящее время трудно представить, как можно обойтись без ла-

кокрасочных материалов (ЛКМ) при ремонте квартиры, жилого дома 
или офиса. В связи с появлением новых технологий в промышленности, 
строительстве и формированием современных эстетических вкусов у по-
требителя к лакокрасочным материалам и покрытиям на их основе 
предъявляются жесткие требования. На украинском рынке существует 
большое количество производителей лакокрасочных материалов с неоп-
ределенными составами ЛКМ, а также отсутствием возможности потре-
бителей в определении качества товара в обычных условиях. 

Целью исследования является проведение оценки качества эмали акри-
ловой с учетом исследования возможных дефектов нанесения лакокрасоч-
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ных покрытий. Предметом исследования - оценка качества эмалей акрило-
вых, которые реализуются в торговой сети автомагазинов „АТЛ” г. Харькова. 

Для проведения эксперимента были выбраны четыре вида акрило-
вой эмали различных производителей Mipa (Германия), Duxon (Бель-
гия), Mobihel (Словения), Novol (Польша) и одна неизвестного происхо-
ждения. 

Оценка соответствия проводится по ГОСТ 28196-89 «Краски водно-
дисперсионные. Технические условия», определяются следующие пока-
затели: цвет пленки краски, внешний вид пленки, массовая доля нелету-
чих веществ, pH краски, укрывистость высушенной пленки, время вы-
сыхания до степени 3, условная вязкость. 

Оценка внешнего вида проводилось согласно ГОСТ 9.407-84. На 
данном этапе была произведена обобщенная оценка внешнего вида по 
комплексу изменений декоративных свойств покрытий (АД). Оценка, 
проводиться путем, выставления балов от 1 до 5, умножение их на коэф-
фициент весомости (табл. 1) и расчета по формуле 1. Цифра 1 означает 
отсутствие отклонений от эталона, а 5 максимальное отклонение (табл. 2). 

Обобщенную количественную оценку изменения декоративных 
свойств покрытия (АД) вычисляют по формуле: 

 

АД=ХаБ+ХаЦ+ХаГ+ХаМ, (1) 
 
Х – коэффициент весомости каждого вида разрушения; 
аБ, аЦ, аГ, аМ – относительные оценки изменения блеска, цвета, 

грязеудержания, меления. Относительную оценку отсутствующего вида 
разрушения принимают равной 1. 

Оценка физико-химических показателей проводилась согласно 
ГОСТ 28196-89. На данном этапе была произведена оценка массовой до-
ли нелетучих веществ, pH , время высыхания до степени 3 и укрыви-
стость акриловой эмали. 

Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537. 
Кислотно-щелочной баланс(pH) определяют по ГОСТ 28196-89. 
 
Таблица 1. Коэффициенты весомости. 
 

Виды разрушения Условное 
обозначение 

Коэффициент весомости видов 
разрушения (Х) 

Изменение блеска Б 0,25 
Изменение цвета Ц 0,25 
Грязеудержание Г 0,25 
Меление М 0,25 
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Таблица 2. Результаты определения внешнего вида образцов. 
 

Торговая мар-
ка 

Изменение 
цвета, 
балл 

Изменение 
блеска, 

балл 

Грязеудержание, 
балл 

Меление, 
балл 

Mipa 1 1 1 1 
Duxon 1 1 1 1 
Mobihel 2 2 1 1 
Novol 2 3 1 1 
Неизвестный 
производитель 1 5 1 1 

 
Таблица 3. Результаты оценки изменения декоративных свойств. 
 

Торговая марка Полученный результат 
Mipa 1 
Duxon 1 
Mobihel 0,85 
Novol 0,8 
Неизвестный производитель 0,75 
 
Таблица 4. Результаты оценки массовой доли нелетучих веществ. 
 

Торговая марка Полученные результа-
ты, % 

Результаты по 
ГОСТ,% 

Mipa 56,3 52-57 
Duxon 55,4 52-57 
Mobihel 52,6 52-57 
Novol 54,1 52-57 
Неизвестный произ-
водитель 59,7 52-57 

 
Таблица 5. Результаты оценки pH эмали. 
 

Торговая марка Полученные результа-
ты 

Результаты по 
ГОСТ 

Mipa 8,0 8,0-9,0 
Duxon 8,1 8,0-9,0 
Mobihel 8,7 8,0-9,0 
Novol 8,8 8,0-9,0 
Неизвестный произ-
водитель 8,3 8,0-9,0 
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Время высыхания эмали акриловой определяют по ГОСТ 19007. 
 
Таблица 6. Результаты оценки времени высыхания эмали до степени 3. 
 

Торговая марка Полученные результа-
ты, ч. 

Результаты по 
ГОСТ, ч, не более 

Mipa 0,45 1 
Duxon 0,5 1 
Mobihel 0,5 1 
Novol 1 1 
Неизвестный произ-
водитель 14 1 

 
Укрывистость высушенной пленки определяют по ГОСТ 8784-75. 
 
Таблица 7. Результаты оценки укрывистости эмали. 
 

Торговая марка Полученные результа-
ты, г/м2 

Результаты по 
ГОСТ, г/м2, е более 

Mipa 71,6 100 
Duxon 72,5 100 
Mobihel 70 100 
Novol 65,6 100 
Неизвестный про-
изводитель 110 100 

 
Идентификация неизвестного образца. По показателям цвета плен-

ки, внешнего вида пленки, массовой доли нелетучих веществ, pH , укры-
вистости высушенной пленки, времени высыхания до степени 3, услов-
ной вязкости неизвестный образец значительно отличается от других 
представленных образцов. По оценке внешнего вида, а точнее блеска, 
видно что он полностью отсутствует, это говорит о том, что данный об-
разец не относится к числу эмалей, и подходит к грунту. По времени вы-
сыхания, показателю нелетучих веществ и укрывистости можно сделать 
вывод, что данный грунт может относиться к таким видам: глифтале-
вый; пентафталевый; полиакрилатный; кремнийорганический. 

Практическая значимость работы выражается в возможности при-
менения полученных исследований в виде основных рекомендаций, как 
при непосредственном выборе акриловых эмалей, так и в вопросах по-
вышения качества в процессе их нанесения. 
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ВИРОБЛЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ:  
ПРИЧИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

 
Пов'язаний з роботою стрес є однією з найбільш поширених про-

блем здоров'я працівників. Хоча робоча напруга є нормальним явищем, 
надмірний стрес може перешкодити продуктивності праці і вплинути на 
фізичне та емоційне здоров'я. Наслідками стресу є серцево-судинні і 
шлунково-кишкові захворювання, інші фізичні, психологічні проблеми, і 
низька продуктивність праці. Людина хворіє на роботі, псує стосунки на 
роботі , і як результат - звільняється. 

Стрес на роботі тісно пов'язаний з умовами праці і способами орга-
нізації праці. Він може статися на будь-якому підприємстві в непередба-
ченому масштабі та з будь-яким працівником, незалежно від роду і хара-
ктеру діяльності. 

Задля профілактики стресу, робоче місце повинно бути засноване на 
чітких заходах забезпечення гідної праці. Це має бути ясно для всіх ро-
бітників і керівників, що докладають спільні зусилля, необхідні для по-
стійного поліпшення умов праці і організації роботи [1]. Забезпечення 
стресостійкості повинно бути частиною робочого плану, астиною систе-
ми охорони праці та охорони здоров'я. 

Стрес на роботі включає ряд факторів, таких як робоче місце, роз-
клад роботи, методи роботи, робочий колектив, основні продукти чи по-
слуги, кількість робочих (чоловіки і жінки), години роботи (включаючи 
перерви і понаднормова робота) та інші трудові питання. Ці численні 
фактори можуть бути корисними при впровадженні стресознижуючих 
заходів. Наприклад, при великій кількості курців на підприємстві доці-
льно організовувати місця для паління. Якщо на підприємстві превалює 
більш офісна робота, потрібно більше приділяти уваги відмежуванню 
робочого місця та зони відпочинку. Організовувати кімнати активного 
відпочинку, адже регулярні фізичні вправи є потужним позбавлення від 
стресу. Аеробні вправи підвищують частоту серцевих скорочень це ефе-
ктивний спосіб підняти настрій, збільшити енергію, цілеспрямованість, а 
також відпочити і розумом, і тілом. 

Повинно мати місце спілкування вищих ланок з нижчими. Керівни-
ки підприємства повинен приділяти увагу всім працівникам, і не тільки 
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на корпоративних вечірках. Він повинен демонструвати свою принале-
жність до колективу та уважність щодо працівників, показувати свою 
присутність та зацікавленість. 

Потрібно надавати працівникам достатню і відповідну інформацію 
про плани на зміни на робочому місці, показуючи їм свою повагу. Від-
сутність інформації про плани на майбутнє створює невизначеність – 
одне з джерел стресу [2]. Варто організовувати короткі навчальні семі-
нари для працівників. Групове обговорення допомагає людям обміну 
ідеями про те, як визначити пріоритетність дій з різних точок зору, узго-
дження існуючих цілей за допомогою кроків участі. 

Знизити стрес можна навіть простою роздачею печива в офісі – це 
показує не тільки турботу про працівника, але і підвищує рівень цукру в 
крові. Таким чином роботодавець не тільки піднімає свій авторитет, але 
й підвищує ефективність праці. 

Швидко зменшити стрес можна через почуття-зір, слух, нюх, смак, 
дотик-і через рух. В Японії, наприклад, в деяких офісах є макети робо-
тодавців, і кожен працівник може підійти до цього макету і висловити 
все, що накипіло, навіть в нецензурній формі або просто покидати дро-
тики в макет роботодавця. 

Вироблена у працівника стресостійкість сприяє контролю роботи мо-
зку та спроможності не піддаватися емоціям, не нервувати у відповідаль-
ний момент, якісно та чітко виконувати свою роботу, комфортно та дов-
готривало працювати у колективі та мати менше проблем зі здоров’ям. 
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БЕЗПЕКА ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
 
Ніч. 7 лютого. Голосіївський район міста Києва. Патрульним полі-

цейським під час переслідування було вбито 18-річного хлопця, пасажи-
ра авто, в якому знаходилися порушник ПДД. 

Ця справа здобула у суспільстві широкого резонансу. Чи мав право 
поліцейський застосовувати зброю? Чи співрозмірні поняття «життя лю-
дини» та «затримання правопорушника»? Як необхідно було діяти аби 
не викликати обурення та навіть зневірення у новому органі, який мав 
би забезпечувати спокій та впевненість у власній безпеці громадян? 

В Україні існує ЗУ «Про державний захист працівників суду і пра-
воохоронних органів», в якому передбачено державні гарантії для пра-
цівників правоохоронних органів, зокрема наведено такий перелік: 

а) особиста охорона, охорона житла і майна; 
б) видача зброї, засобів індивідуального захисту і сповіщення про 

небезпеку; 
в) встановлення телефону за місцем проживання; 
г) використання технічних засобів контролю і прослуховування те-

лефонних та інших переговорів, візуальне спостереження; 
д) тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують безпеку; 
е) забезпечення конфіденційності даних про об'єкти захисту; 
є) переведення на іншу роботу, направлення на навчання, заміна до-

кументів, зміна зовнішності, переселення в інше місце проживання. 
На нашу думку, перелічених заходів недостатньо. Це тільки основа. 

Але в кожному конкретному випадку може знадобитися певний ком-
плекс дій, який виходить за межі цих положень. 

Також в цьому Законі визначено перелік осіб, на яких законом по-
кладено обов’язок по забезпеченню безпеки, їх права та обов’язки. Од-
нак, виходячи з положень ст. 14 зазначеного вище Закону, стає зрозумі-
лим, що обов’язки по забезпеченню безпеки працівників покладаються 
на керівників відповідних органів. Тобто це означає, що самі правоохо-
ронні органи повинні забезпечувати свою безпеку? 

Закріплених у вітчизняному законодавстві прав та свобод співробіт-
ників правоохоронних органів і навіть гарантій їх реалізації недостатньо 
без чітко діючого механізму реалізації, тобто процесу забезпечення без-
пеки правоохоронних органів та особистої безпеки їхніх співробітників. 

Таким механізмом повинно бути передбачено чітке нормативно-правове 
врегулювання даного питання, а також організаційно-управлінський апарат, 
який би забезпечував виконання нормативних приписів. 

Також існує проблема правової невизначеності. Жоден нормативно-
правовий акт в Україні не визначає кого ж саме відносити до так званих 
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«правоохоронних органів». В доктрині міститься думка, що до них відно-
сяться державні органи, на які законом покладено функції з охорони прав і 
свобод людини та інтересів держави. А основною рисою правоохоронних 
органів є те, що вони в законному порядку мають право застосовувати за-
соби примусу з метою захисту прав та інтересів громадян або ж держави. 

Вважаю, що повинен бути розроблений чіткий механізм забезпечен-
ня безпеки працівників правоохоронних органів з детальним зазначен-
ням заходів, планом їх застосування, визначенням осіб, на яких поклада-
ється такий обов’язок, та їх права та обов’язки. 

 
 

Глущенко Марина Витальевна, студентка факультета  
самолетостроения, 1 курс, группа 119 
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Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского 

«Харьковский авиационный институт», г. Харьков 
 

ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В УКРАИНЕ 

 
Проведя анализ деятельности промышленных предприятий всех ре-

гионов Украины, можно сделать вывод: объем химических выбросов по 
сравнению с 1990 г. уменьшился в 2,2 раза. Вместе с тем за 2015 год в 
атмосферу Украины поступило 4,4 млн. тонн загрязняющих веществ, 
что превышает прошлогодние показатели на 6 %. 

Центральная геофизическая обсерватория Украины опубликовала 
рейтинг самых экологически-загрязнённых городов. Эта государственная 
организация отслеживает состояние воздуха в 53 украинских городах. 

В список городов с наихудшим состоянием воздуха попадают города, 
расположенные на востоке страны. Только в одном городе Горловка уровень 
загрязнения оценивался как очень высокий, и еще в 10 городах уровень за-
грязнения оценивался как высокий – Макеевка, Славянск, Донецк, Лиси-
чанск, Рубежное, Краматорск, Луганск, Дзержинск, Енакиево, Северодонецк. 

Лидерство Макеевки в этом рейтинге обуславливается резким по-
вышением уровня бенз(а)пирена – вещества первого класса опасности. 
Его в атмосфере города в 4,6 раза больше допустимого уровня. 

Высокий показатель загрязненности, в первую очередь, обусловлен 
большим количеством промышленных предприятий, санитарные зоны 
которых нередко накладываются друг на друга. В санитарных зонах жи-
лых домов либо учебных заведений быть не должно, но "загрязнители" 
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почему-то игнорируют это требование. 
Действенным и перспективным направлением улучшения состояния 

окружающей среды на сегодняшний день является внедрение автомати-
зированных очистных сооружений, контроль уровня загрязнения и кон-
троль его индекса, что благоприятно повлияет на состояние здоровья на-
селения отдельных областей и страны в целом. 

 
 
Гончаренко Ірина Миколаївна, студентка Інституту підготовки 

 кадрів для органів юстиції, 5 курс, група 04-15м-06 
Науковий керівник: Карманний Євгеній Вадимович, доцент кафедри 

трудового права, кандидат технічних наук, доцент 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

 
ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ 
 
Підробки і піратство залишаються проблемою української економі-

ки, оскільки вони знижують частку законної продукції в країні і сприя-
ють розвитку «тіньової економіки», яка позбавляє уряд доходів для на-
дання державних послуг, порушує структуру тисяч легальних робочих 
місць, підриває інвестиційний клімат, створює можливості для «відми-
вання» коштів, спричиняє підвищення витрат на правовий захист. Зага-
лом, крадіжки у сфері інтелектуальної власності можуть мати серйозні 
негативні наслідки для економічного зростання країни, здоров’я та без-
пеки громадян, громадського порядку і безпеки. Підробки і піратство та-
кож сприяють отриманню значних прибутків організованими злочинни-
ми групами і спотворюють внутрішній ринок шляхом заохочення під-
приємств до незаконних видів діяльності. 

Україна доклала певних зусиль для боротьби з порушеннями у сфері 
інтелектуальної власності шляхом зміцнення системи правової охорони. 
Зокрема, є певні зрушення у впровадженні мінімальних стандартів охо-
рони прав інтелектуальної власності, передбачених Угодою TRIPS в ме-
жах приєднання України до СОТ у 2008 році та її прагненнях посилити 
політичну й економічну інтеграцію до Європейського Союзу [1]. 

Офіційна статистика, яка б показувала точний відсоток підроблених 
товарів на українському ринку, відсутня. За оцінками Українського аль-
янсу по боротьбі з підробками і піратством, щорічні обсяги торгівлі під-
робками в Україні можуть оцінюватися в 1.3 мільярда доларів, але ця 
сума може бути навіть вищою. 

Підробки і піратство складають дуже велику частку «тіньової еко-
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номіки». За деякими оцінками, у 2008 році збитки економіки України від 
підробок сягали близько $ 710 млн., тоді як сукупні збитки від піратської 
музики, кінофільмів та програмного забезпечення складали $ 720 млн. 
Це означає, що підробки і піратство разом складають 33 % від загально-
го обсягу «чорного ринку» України. 

Порушення авторського права у мережі Інтернет залишається серйо-
зною проблемою в Україні. Деякі критики навіть стверджують, що Укра-
їна зарекомендувала себе як «тиха пристань» для злочинних синдикатів, 
що займаються піратством у сфері авторського права – зокрема, для ци-
фрового піратства у сфері звукозаписів, фільмів та книг. Україна є одні-
єю з небагатьох країн світу, де існують безкоштовні та платні сайти з пі-
ратською музикою та відео, а також вона є осередком основних «біт-
торент-систем» і послуг потокового мовлення. У 2012 році Україна була 
п’ятою у світі за кількістю з’єднань комп’ютерів, що беруть участь у не-
законному обміні файлами у відкритих мережах. Крім того, хостинг ба-
гатьох відомих сайтів, які порушують права інтелектуальної власності, 
знаходиться в Україні, і стосовно них вживається мало правозастосов-
них заходів. Наприклад, у 2012 році українськими правоохоронними ор-
ганами був закритий один із найбільших у світі сайтів з піратськими фі-
льмами. Було вилучено понад 200 серверів і 6000 терабайт даних. Проте 
цей сайт невдовзі знову запрацював, а кримінальну справу було закрито 
без вжиття жодних заходів, через що деякі критики почали говорити про 
ймовірність того, що деякі державні службовці опосередковано 
пов’язані з порушеннями прав інтелектуальної власності [2]. 

Іншою ілюстрацією до образу України як «тихої пристані» для ін-
тернет-піратства є сайт ExtraTorrent.com, який претендує на звання най-
більшої у світі «біт-торент-системи». Цей сайт входить до 200 найбільш 
відвідуваних сайтів у декількох країнах [2]. Україна заявила, що згідно з 
чинним законодавством, для того, щоб заблокувати сайт та/або притягти 
особу до відповідальності за піратство, потрібно, щоб правовласник по-
дав до державних органів скаргу, але, як повідомляється, кількість заяв, 
отриманих державними органами від правовласників, є невеликою. 

Проте насправді проблема полягає у тому, що в Україні немає чіткої 
правової бази для блокування сайтів. Крім того, Закон України «Про те-
лекомунікації» надає будь-якому «оператору інформаційної мережі» – 
тобто будь-кому: від провайдера доступу до відвертого пірата, – «банке-
тне» звільнення від відповідальності за контент, що порушує авторські 
права [3]. Як наслідок, навіть оператори торентів, які поширюють пірат-
ські копії, можуть відкрито себе рекламувати. Спеціальний звіт 301 за 
2012 рік закликає Україну запровадити систему видалення контенту на 
вимогу правовласника («notice and takedown») щодо сайтів, які порушу-
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ють авторські права, що створить можливість швидкого видалення мате-
ріалів, які порушують авторські права, проте, таких заходів ще не вжито. 

В той час, як українськими органами влади вживаються заходи для 
припинення незаконних відеозйомок кінофільмів у кінотеатрах, це про-
довжує становити серйозну проблему. Незаконні записи, зроблені у кі-
нотеатрах України, швидко потрапляють в Інтернет і записуються на оп-
тичні диски для їх подальшого поширення. Крім того, в Києві, Донець-
ку, Одесі, Харкові є вуличні ринки, на яких, як відомо, продаються дис-
ки з піратською музикою, фільмами, іграми, програмним забезпеченням. 
Наприклад, у лютому 2012 року на ринку «Петрівка» в Києві інспектори 
Державної служби інтелектуальної власності України вилучили 6000 
підроблених аудіо- та відеодисків на суму близько $ 12,5 тис. 

Незважаючи на те, що місцями незаконної торгівлі час від часу про-
водяться рейди, часто вони не призводять ані до закриття таких «точок», 
ані до притягнення до кримінальної відповідальності їхніх власників. 
Крім того, піратські товари, такі як CDR- і DVD-диски, також поширені 
у мережах роздрібного продажу: у деяких магазинах поряд із законною 
продукцією відкрито продаються піратські товари. 

Ще одна проблема пов’язана з існуючою в Україні системою дозві-
льних голограм. Ця проблема полягає у неефективному нагляді відпові-
дних органів за використанням голограм: голограми для іноземних ви-
дань музики та фільмів часто видавались на підставі фальшивих контра-
ктів та неперевірених ліцензій, завдяки чому піратська продукція отри-
мувала помилковий «дозвіл» держави на її поширення. Внаслідок цього 
державним органам складніше здійснювати вилучення піратських това-
рів. У деяких галузях кожен другий конфіскований товар має фальшиву 
голограму. Сукупна ринкова вартість піратської музики і фільмів оціню-
ється приблизно в $ 73 млн. 

Система використання голограм є абсолютно неефективною в боро-
тьбі з піратством і навіть використовувалась урядом України, щоб чини-
ти тиск на правовласників, які скаржаться на неспроможність українсь-
кого уряду ефективно враховувати їхні інтереси; власникам таких прав 
погрожують, що вони не отримають голограм, якщо надалі скаржити-
муться. Незважаючи на все зазначене вище, в 2012 році в Україні не бу-
ло прийнято жодного оскаржувального рішення у справі, пов’язаній з 
он-лайн-піратством. 

Проблема інтернет-піратства в Україні швидко збільшується у мас-
штабах. Заходи по боротьбі з порушеннями прав у мережі Інтернет у 
кожному із секторів авторського права – музичні твори, фільми, книж-
кові та музичні видавництва, програмне забезпечення для розваг та біз-
несу – залишаються дуже слабкими. Крім того, останніми роками спо-
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стерігається швидке зростання обсягів піратства шляхом використання 
хостингу рівноправних вузлів (peer-to-peer hosting) та нелегальних сай-
тів, включаючи Bit-Torrent-сайти, розміщені в Україні [4]. 

Існує цілий ряд відкритих сайтів, при цьому в Україні є багато веб-
сайтів з вільним до завантажування або платним контентом, а також по-
токові сервіси, деякі з них мають цільову аудиторію у країнах Європи та 
США. У лютому 2010 року Урядом України був затверджений та підпи-
саний «План дій» щодо покращення захисту прав інтелектуальної влас-
ності (набрав чинності в жовтні 2010 року), розроблений у співпраці з 
Урядом США і спрямований конкретно на боротьбу з інтернет-
піратством. На жаль, Уряд України зробив дуже мало для реалізації 
«Плану дій», подекуди навіть спостерігався рух назад. Наприклад, по-
відомлялось, що через декілька днів після закриття правоохоронними 
органами найбільшого сайту – порушника прав інтелектуальної власнос-
ті, українська влада дозволила знову його відкрити [5]. 

Загалом, відсутність чітких обвинувальних та судових процедур у 
справах, пов’язаних із порушеннями прав у мережі Інтернет, є перешко-
дою для ефективного правозастосування, а існуючі процедури надто 
складні для ефективного використання. Крім того, у ст. 40 Закону Укра-
їни «Про телекомунікації» [3] (п. 4, що містить положення стосовно 
«відповідальності операторів») йдеться про те, що оператори (провайде-
ри інтернет-послуг) не несуть відповідальності за зміст інформації, що 
передається їхніми мережами. Крім того, провайдери інтернет-послуг 
мають право припиняти надання послуг кінцевим споживачам або бло-
кувати доступ до веб-сайтів, які порушують права третіх осіб, на підста-
ві рішення суду. Деякі провайдери інтернет-послуг видаляють відповідні 
посилання на прохання правовласників, проте, більшість відмовляє в за-
доволенні такого клопотання та вимагає надання рішення суду. Це супе-
речить усталеній практиці в Європі, США, а також інших державах, де 
законодавець подбав про належні зобов’язання провайдерів інтернет-
послуг видаляти контент, що порушує права третіх осіб. 

Пропозиції щодо змін до законодавства, які стосуються удоскона-
лення системи захисту прав у мережі Інтернет, були надані в травні 2013 
року, зокрема стосовно змін до Законів України «Про авторське право і 
суміжні права» та «Про телекомунікації». На жаль, згідно з отриманими 
відгуками, за винятком позитивної зміни стосовно зменшення термінів 
видалення контенту, що порушує права третіх осіб, інші запропоновані 
зміни викликають серйозні занепокоєння, що в разі їх прийняття вони 
виявляться неефективними у вирішенні проблем он-лайн піратства. То-
му уряду України потрібно затвердити ключові реформи щодо захисту 
прав у мережі Інтернет з метою боротьби з інтернет-піратством, зокрема 
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ухвалити законодавство, яке б передбачало відповідний режим видален-
ня на вимогу правовласника («notice and takedown»). 

Отже, захист програмного забезпечення є досить складним елемен-
том права інтелектуальної власності, адже підробки і піратство набули 
характеру епідемії, що завдають значних збитків економіці України, яка 
зараз перебуває на вирішальному етапі у своєму переході до повноцінно 
розвиненої економіки, тому саме сьогодні суттєво відчувається необхід-
ність додаткових правових норм, які узгодили б українське законодавст-
во в питаннях охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності й ме-
ханізму їх реалізації. 

Для того, щоб забезпечити створення системи охорони і захисту ін-
телектуальної власності наша держава потребує правові зміни у сфері 
захисту прав інтелектуальної власності програмних продуктів, а саме: 
встановити відповідальність компанії за функціонування сайту, на якому 
пропонуються матеріали, що порушують авторське право та права на 
знаки для товарів і послуг; забезпечити процедуру отримання правоохо-
ронними органами інформації щодо власників веб-сайтів, підозрюваних 
у пропонуванні піратської або контрафактної продукції; розробити ін-
струкції та більш ефективні процедури, які б дозволяли правоохоронним 
органам, прокурорам і суддям проводити розслідування у кримінальних 
справах, пов’язаних зі злочинами у мережі Інтернет; запровадити відпо-
відні процедури видалення контенту на вимогу правовласника для сай-
тів, які здійснюють хостинг незаконного матеріалу. Ефективна правова 
охорона та захист прав на об’єкти інтелектуальної власності є запорукою 
успішності соціально-правової та економічної сфери держави. 
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НЕБЕЗПЕКА ЛЮДИНИ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ 
 
На сьогодні, не дивлячись на те, що позитивні процеси міждержав-

них стосунків поступово завойовують позиції на світовій арені, загроза 
розв'язування нової війни з застосуванням зброї масового ураження збе-
рігається. 

Зброя масового ураження є наймогутнішою на сьогоднішній день. 
Вона знаходиться на озброєнні п'яти країн: Росії, США, Великобританії, 
Франції та Китаю. Існує також ряд держав, які ведуть більш-менш успі-
шні розробки атомної зброї, проте їх дослідження або не закінчені, або 
ці країни не мають необхідні засоби доставки зброї до мети, що робить 
його безглуздим. Індія, Пакистан, Північна Корея, Ірак, Іран мають роз-
робки ядерної зброї, на різних рівнях, ФРН, Ізраїль, ПАР і Японія теоре-
тично володіють необхідними потужностями для створення ядерної 
зброї в порівняно короткі терміни. 

Ядерна зброя - це один з основних видів зброї масового ураження. 
Вона здатна в короткий час вивести з ладу велику кількість людей і тва-
рин, зруйнувати будинки і споруди на великих територіях. Масове за-
стосування ядерної зброї здатне викликати катастрофічні наслідки для 
всього людства. 

В основі ядерної зброї лежить використання внутрішніх ядерних ре-
акцій: поділ важких елементів урану - 233, урану - 235, плутонію -239 і 
синтезу атомів гелію з легких елементів - дейтерію і тритію. 

Вся енергія звичайного вибуху витрачається на утворення вибухової 
хвилі і розлітання уламків снарядів. Енергія ядерного вибуху витрача-
ється на утворення великої кількості вражаючих факторів, основними із 
яких є вибухова хвиля (припадає 50 % всієї енергії вибуху), світлове ви-
промінювання (35 %), проникаюча радіація в момент вибуху (5 %), 
утворення продуктів поділу ядерного заряду (10 %). 

Розрізняють наступні види ядерних вибухів: повітряний (високий і 
низький), наземний (надводний), підземний (підводний). 
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Особливостями вражаючої дії ядерної зброї є: одномоментність по-
яви санітарних втрат, їх масовий характер, складна структура. 

При несподіваному нападі із застосуванням ядерної зброї загальні 
людські втрати можуть сягати до 50-60% від загальної чисельності насе-
лення міста. При цьому 1/3 людських втрат будуть незворотні, 2/3 ста-
новитимуть санітарні втрати. У структурі санітарних втрат в епіцентрі 
ядерного вибуху 50-60% будуть складати комбіновані ураження. 

Вражаючими факторами ядерного вибуху є ударна хвиля, світлове 
випромінювання, проникаюча радіація, радіоактивне зараження та елек-
тромагнітний імпульс. 

Ударна хвиля - основний вражаючий фактор ядерного вибуху, тому 
що більшість руйнувань і ушкоджень споруд, будівель, а також поразки 
людей обумовлені, як правило її вплив. За своєю природою вона подібна 
ударній хвилі звичайного вибуху, але діє більш тривалий час і володіє 
набагато більшою руйнівною силою. Ударна хвиля ядерного вибуху мо-
же на значній відстані від центру вибуху наносити поразки людям, руй-
нувати споруди і ушкоджувати бойову техніку. Вона являє собою об-
ласть сильного стиснення повітря, розповсюджується з великою швидкі-
стю в усі сторони від центра вибуху. Швидкість поширення її залежить 
від тиску повітря у фронті ударної хвилі; поблизу центра вибуху вона в 
декілька разів перевищує швидкість звуку, але із збільшенням відстані 
від місця вибуху різко падає. За перші 2 сек. ударна хвиля проходить бі-
ля 1000 м, за 5 сек. - 2000 м, за 8 сек. - біля 3000 м. Вражаюча дія удар-
ної хвилі здійснює руйнуючу дію на людей і на бойову техніку, інжене-
рні споруди і матеріальні кошти передусім визначаються надмірним ти-
ском і швидкістю руху повітря в її фронті. 

При надмірному тиску 20-40 кПа незахищені люди можуть одержа-
ти легкі поразки (легкі забиті місця і контузії). Вплив ударної хвилі з 
надлишковим тиском 40-60 кПа приводить до поразок середньої важкос-
ті: втраті свідомості, ушкодженню органів слуху, сильним вивихів кінці-
вок, кровотечі з носа і вух. Важкі травми виникають при надлишковому 
тиску понад 60 кПа і характеризуються сильними контузіями всього ор-
ганізму, переломами кінцівок, ушкодженням внутрішніх органів. Вкрай 
важкі поразки, нерідко зі смертельним результатом, спостерігаються при 
надлишковому тиску понад 100 кПа. Незахищені люди можуть, крім то-
го, уражатися уламками зруйнованих будівель, деревами, а також розки-
даними частинами бойової техніки, грудками землі, камінням та іншими 
предметами, що приводяться в рух натиском ударної хвилі. Найбільші 
непрямі поразки будуть спостерігатися в населених пунктах і в лісі; в 
цих випадках втрати військ можуть виявитися більшими, ніж від безпо-
середньої дії ударної хвилі. Ударна хвиля здатна завдавати поразки і в 
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закритих приміщеннях, проникаючи туди через щілини і отвори. 
При підземному вибуху виникає ударна хвиля в грунті, а при підво-

дному - у воді. При цих видах вибухів частина енергії витрачається на 
створення ударної хвилі й у повітрі. Ударна хвиля, розповсюджуючись в 
грунті, викликає ушкодження підземних споруд, каналізації, водопрово-
ду; при поширенні її у воді спостерігається пошкодження підводної час-
тини кораблів, що знаходяться навіть на значній відстані від вибуху. 

Світлове випромінювання-ядерного вибуху являє собою потік про-
менистої енергії, що включає ультрафіолетове, видиме і інфрачервоне 
випромінювання. Джерелом світлового випромінювання є світна об-
ласть, що складається з розпечених продуктів вибуху і розпеченого по-
вітря. Яскравість світлового випромінювання в першу секунду в кілька 
разів перевершує яскравість Сонця. Поглинена енергія світлового ви-
промінювання переходить в теплову, що приводить до розігріву поверх-
невого шару матеріалу. Нагрівання може бути настільки сильним, що 
можливо обвуглювання або запалення горючого матеріалу і розтріску-
вання або оплавлення негорючого, що може призводити до величезних 
пожеж. Шкірний покрив людини також поглинає енергію світлового ви-
промінювання, за рахунок чого може нагріватися до високої температу-
ри і отримувати опіки. Насамперед опіки виникають на відкритих ділян-
ках тіла, звернених у бік вибуху. Якщо дивитися у бік вибуху незахище-
ними очима, то можлива поразка очей, що приводить до повної втрати 
зору. Опіки, викликані світловим випромінюванням, не відрізняються 
від звичайних, викликаних вогнем або кип'ятком. 

При повітряному вибуху вражаюча дія світлового випромінювання 
більша, ніж при наземному тієї ж потужності. У залежності від прийня-
того світлового імпульсу опіки діляться на три ступені. Опіки першого 
ступеня виявляються в поверхневій поразці шкіри: почервонінні, припу-
хлості, хворобливості. При опіках другого ступеня на шкірі з'являються 
пухирі. При опіках третього ступеня спостерігається омертвляння шкіри. 

Проникаюча радіація-являє собою невидимий потік гамма-квантів і 
нейтронів, що випускаються із зони ядерного вибуху. Гамма-кванти і 
нейтрони розповсюджуються у всі сторони від центра вибуху на сотні 
метрів. Зі збільшенням відстані від вибуху кількість гамма-квантів і ней-
тронів, що проходить через одиницю поверхні, зменшується. При підзе-
мному і підводному ядерних вибухах дія радіації розповсюджується на 
відстані, значно менші, ніж при наземних і повітряних вибухах, що по-
яснюється поглинанням потоку нейтронів і гамма-квантів водою. 

Найбільш надійним засобом захисту від усіх вражаючих факторів 
ядерного вибуху є захисні споруди. У полі варто укриватися за міцними 
місцевими предметами, зворотними схилами висот, у складках місцево-
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сті. При діях у зонах зараження для захисту органів дихання, очей і від-
критих ділянок тіла від радіоактивних речовин використовуються засоби 
захисту органів дихання (протигази, респіратори, протипилові тканинні 
маски і ватно-марлеві пов'язки), а також засоби захисту шкіри. Особли-
вості вражаючої дії нейтронних боєприпасів. Нейтронні боєприпаси є рі-
зновидом ядерних боєприпасів. Їх основу складають термоядерні заряди, 
в яких використовуються ядерні реакції поділу і синтезу. Вибух таких 
боєприпасів робить вражаючу дію насамперед на людей за рахунок мо-
гутнього потоку проникаючої радіації, в якому значна частина (до 40%) 
припадає на так звані швидкі нейтрони. 

При вибуху нейтронних боєприпасів площа зони поразки проника-
ючою радіацією перевершує площу зони поразки ударною хвилею в кі-
лька разів. У цій зоні техніка і споруди можуть залишатися непошко-
дженими, а люди одержують смертельні поразки. 

Для захисту від нейтронних боєприпасів використовуються ті ж за-
соби і способи, що і для захисту від звичайних ядерних боєприпасів. 
Крім того, при спорудженні сховищ і укриттів рекомендується ущіль-
нювати і зволожувати грунт, що укладається над ними, збільшувати то-
вщину перекриттів, влаштовувати додатковий захист входів і виходів. 
Захисні властивості техніки підвищуються застосуванням комбінованого 
захисту з використанням з речовин, що містять водень (наприклад, полі-
етилену) і матеріалів з високою щільністю (свинець). 

Надання медичної допомоги ураженим іонізуючим випромінюван-
ням проводиться на основі системного етапного лікування поранених та 
хворих з евакуацією за призначенням, але з урахуванням умов обстанов-
ки, що складається в результаті застосування ядерної зброї. 

Долікарська медична допомога при радіаційних ураженнях надаєть-
ся у місцях виявлення уражених особовим складом медичних пунктів 
батальйонів (МПБ) і спрямована на усунення або послаблення початко-
вих ознак променевої хвороби та проявів, погрожуючих життю постра-
ждалих. При зараженні відкритих ділянок шкіри і обмундирування про-
дуктами ядерного вибуху - часткова санітарна обробка після виходу із 
зони радіаційного зараження. 

У наші дні сфера застосування радіоактивних речовин і джерел іоні-
зуючих випромінювань дуже багатогранна. 

Вітчизняна і світова практика багаторічної експлуатації різного роду 
підприємств, що виробляють та експлуатують джерела іонізуючих ви-
промінювань, радіаційної техніки, особливо атомної енергетики, свід-
чить про те, що найважливішими завданнями науки є питання високого 
рівня забезпечення безпеки, надійності та ефективності їх використання. 

Біда, що вибухнула на Чорнобильській АЕС, яка призвела до заги-
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белі людей і яка вимагала проведення з метою охорони здоров'я насе-
лення евакуації в безпечні райони, інциденти на ядерному полігоні в Не-
ваді, численні аварії на атомних електростанціях США, Англії та інших 
країн, радіаційний інцидент в Бразилії, – ще раз показали, до чого може 
при вести неконтрольована ядерна енергія, і підкреслили значення люд-
ського фактора в наш технічний вік. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ С ПОМОЩЬЮ 

ПРИМЕНЕНИЯ СЕПТИКА 
 
Во многих коттеджах и дачах, не имеющих выхода к магистральным 

коммуникациям, стоит проблема очистки хозяйственно-бытовых стоков. 
Неконтролируемый и хаотический слив стоков может привести к серь-
езным проблемам: загрязнению почв и подземных вод. 

В качестве простых локальных очистных сооружений, которые мо-
гут применяться для очистки сточных вод дач и коттеджей, могут ис-
пользоваться герметичные резервуары (баки, септики). Они могут со-
стоять из одного или нескольких герметичных резервуаров и точки 
сброса очищенной жидкости. В зависимости от степени очистки емкость 
может состоять из одного-трех отсеков. Все оборудование спрятано под 
землей. В резервуаре биологические составляющие сточных вод поеда-
ют микроорганизмы (аэробные и анаэробные), перерабатывающие орга-
нику в минеральные вещества. Легкие фракции растворяются в воде, 
тяжелые оседают на дно бака. Эти отходы, оседающие на дне септика, 
по консистенции напоминают ил. Время от времени, их нужно откачи-
вать с помощью насосной техники. После обеззараживания или компо-
стирования этот ил можно использовать в качестве удобрения. Дальше 
очищенное содержимое септика уходит в дренажный колодец или на-
правляется в фильтрационные поля, где жидкость впитывается в грунт. 
Дренажные колодцы и фильтрационные поля рассчитывают исходя из 
общего объема хозяйственно-бытовых стоков, свойств почвы и уровня 
подземных вод. Точечный дренаж применяют только на песчаных и су-
песчаных почвах, обладающих высокой впитывающей способностью. 

В частном домостроительстве применяют разные способы очистки 
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хозяйственно-бытовых стоков. Тот или иной вариант выбирают на осно-
вании среднесуточного потребления воды, типа почв, глубины залегания 
грунтовых вод, рельефа местности и плана участка. 

Возможно несколько вариантов: 
1. Однокамерный септик с дренажным колодцем. Эта схема оправ-

дана в тех случаях, когда: 
 расход воды не превышает 1 м3/сут; 
 участок расположен на песчаных или супесчаных почвах с 

низким уровнем грунтовых вод (минимум на 1 м глубже дна колодца); 
 гидравлический объем септика не менее 3 м3. 

2. Двухкамерный септик при количестве стоков до 10 м3 и трехка-
мерный - свыше 10 м3. 

 первая камера двухкамерного септика занимает 75% от рас-
четного объема (пластиковые емкости); 

 первая камера трехкамерного септика занимает 50% от рас-
четного объема, вторая и третья по 25% (пластиковые емкости); 

 при использовании бетонных колец все камеры могут иметь 
равный объем; 

 необходимую емкость резервуара определяют расчетным 
путем. При суточном расходе воды до 5 м3 септик должен вмещать 
трехдневный объем стоков. Если водопотребление не превышает 5 
м3/сут, подбирают резервуар, который сможет принять 2,5-кратный объ-
ем суточного водопотребления; 

 септик можно дополнить анаэробным фильтром, что значи-
тельно повысит степень очистки при небольших, равномерных расходах 
воды; 

 для отвода очищенных от органики стоков можно использо-
вать точечный и горизонтальный дренаж. 

Как правило, автономную систему канализации организуют как са-
мотечную. Такая схема проста и не требует дополнительных энергоза-
трат. Но как показывает практика, реализовать ее не всегда получается, 
поскольку дом расположен в неудачном месте или недостаточно сво-
бодного места, либо грунтовые воды подходят близко к поверхности и 
повышать нужно уровень почвы. В таком случае локально-очистную ус-
тановку комплектуют насосной станцией. 

Таким образом, сбор отработанной воды в герметичные накопители 
(септики) может применяться для очистки сточных вод от коттеджей, 
дач и отдельных домов. Они работают непрерывно, не производя при 
работе никакого шума и не выделяя никаких неприятных запахов, по-
скольку находятся под землей. Если нет возможности подсоединения к 
центральной канализационной системе, лучший выход – индивидуаль-
ные сооружения для очистки бытовых сточных вод. 
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 
 
Людина, як і інші організми на нашій планеті, має своє електромаг-

нітне поле (ЕМП), яке допомагає гармонійно працювати всім клітинам 
організму. Біополе, так ще називаються випромінювання ЕМП людей – 
основна захисна оболонка людського організму від усякого негативного 
впливу. Якщо пошкодити її, то системи органів легко стануть здобиччю 
для чинників різних хвороб. 

Якщо на наше ЕМП починають діяти інші джерела випромінювання, 
набагато потужніші, ніж випромінювання нашого тіла, то це призводить 
погіршення здоров'я організму. Джерелом сильного випромінювання є 
не тільки побутові прилади, мобільні телефони і транспорт, ще вплива-
ють на нас і натовп людей, і настрій людини, її відношення до нас, різні 
природні явища, наприклад - магнітні бурі. 

Серед вчених до цих пір ведуться суперечки про шкоду електромаг-
нітного випромінювання. Одні кажуть, що це небезпечно, інші, - навпа-
ки, не бачать ніякої шкоди. 

Хотілося б внести ясність. Небезпечними є не самі електромагнітні 
хвилі, а їхня інформаційна складова, яку не можливо виявити за допомо-
гою осцилографів. 

За допомогою великої кількості експериментів, найкращі вчені з 
провідних країн світу виявили у складі електромагнітних випроміню-
вань (ЕМВ) торсіонну (інформаційну) компоненту [1]. Саме вона є осно-
вним фактором негативного впливу на здоров'я людини. Торсіонне поле 
передає людині негативну інформацію, від якої починаються головні бо-
лі, роздратування, безсоння і тощо. 

Як же впливає ЕМВ на здоров'я людини? Слабкі ЕМП з високою ча-
стотою і малою потужністю (мВт) небезпечні для людей, бо мають таку 
ж інтенсивність випромінювання, що і організм при нормальному вико-
нанні всіх своїх функцій. У результаті цієї взаємодії власне поле людини 
спотворюється, що призводить до розвитку різних захворювань організ-
му. Негативна властивість електромагнітних сигналів полягає в тому, що 
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вони з часом накопичуються в організмі. Наприклад у людей, які за сво-
єю професією багато користуються комп'ютером - виявлено зниження 
рівня імунітету, постійні стреси, збільшення стомлюваності. 

Ось приклади основних джерел негативного випромінювання: 
• Геопатогенні зони. 
• Соціопатогенне випромінювання: вплив людей один на одного. 
• Мобільний зв'язок і мобільні телефони. 
• Комп'ютери, ноутбуки та телевізори. 
• Мікрохвильовки (СВЧ-піч). 
• Транспорт. 
• ЛЕП. 
• Психотропна зброя. 
Кровоносна система, головний мозок, очі, імунна та статева системи 

найбільш вразливі місця впливу ЕМП. Непомітний вплив ЕМВ на очі і 
мозок, шлунково-кишковий тракт і сечостатеву систему, кровотворні ор-
гани і імунну систему відбувається щохвилини. ЕМВ впливає на най-
більш вразливі функціональні системи організму. Механізм впливу на 
нервову систему (НС): порушується проникність клітинних мембран для 
іонів кальцію. В результаті НС починає «збоїти». Змінне ЕМП індукує 
малі струми в електролітах, якими є рідкі складові тканин. Під час екс-
периментів вчені зафіксували уповільнення реакції, погіршення пам'яті, 
депресивні прояви у піддослідних. Експериментальні дослідження впли-
ву ЕМВ на імунну систему показали погіршення процесів імуногенезу. 
А дослідження впливу ЕМВ на ендокринну систему показують, збіль-
шення рівня адреналіну в крові, та початок її швидкого згортання. 

Судини голови, щитовидна залоза, печінка, статева сфера - це кри-
тичні зони впливу. Зазвичай на кожну людину ЕМВ діє індивідуально, 
але нижче наведена діаграма (рис. 1) з середнім значенням впливу в за-
лежності від приладу користування [2]. 

Отже, аналізуючи дану роботу, зробимо наступні висновки. Сього-
дні відмовитися від користування електроприладами, транспортом і сті-
льниковим зв'язком це безглуздо і нікуди не приведе. ЕМВ виробляє 
найбільш негативний вплив на дітей та вагітних жінок. Але зараз існує 
ефективний захист від електромагнітного випромінювання, який допо-
магає тисячам людей залишатися здоровими. 

Група вчених з центру інформатики створила перший пасивний ши-
рокосмуговий автогенератор тонких фізичних полів, який можна вико-
ристовувати як нейтралізатор аномального випромінювання. Він отри-
мав назву «Гамма-7». 

Нейтралізатор Гамма 7 на вигляд як маленька пластмасова коробоч-
ка, у яку вмонтована багатоступенева спіраль зі спеціального сплаву. Як 
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покладена ця спіраль, яке співвідношення осей, який хімічний склад ма-
теріалу спіралі - все це секрет вчених, які запатентували свій винахід. 

 

 
 

Рис. 1. Вплив ЕМВ різних побутових приладів, мкВт / кв. см. 
 
Якщо на нейтралізатор впливає якесь джерело випромінювання, він 

одразу ж вмикається, і суттєво зменшує аномалії фізичних полів, створює 
захист організму людини. Найцікавішим виявляється те, що різноманітна 
побутова і промислова електронна апаратура і енергетичні установки теж 
отримують захист від впливу аналогічного випромінювання. Застосуван-
ня в якості добавок рідкісноземельних хімічних елементів призвело до 
створення нового модифікованого приладу - Гамма 7 А. Завдяки ньому 
людина отримує додаткове польове харчування, що значно посилює її 
імунітет та працездатність. Також за принципом нейтралізатора Гамма 7 
вчені розробили спеціальний захист від випромінювання мобільних і ра-
діотелефонів. Міні-нейтралізатор «Гамма 7 Н РТ» не пропускає випромі-
нювання вашого мобільника, завдяки чому ви і ваші діти захищені від ба-
гатьох серйозних захворювань. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ 
 

Право на безпечні та нешкідливі умови праці визнано в Україні од-
ним з конституційних прав людини і громадянина [1]. Забезпечення цьо-
го права здійснюється за допомогою системи правових соціально-
економічних організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних лікувально-
профілактичних заходів та засобів. У своїй сукупності нормативні акти 
про охорону праці – це правила стандарти, норми, положення. Інструк-
ції, та ніші документи, яким надано чинність правових норм обов'язко-
вих для виконання. У науковій літературі охорону праці як правову ка-
тегорію розглядають у широкому, та вузькому значенні. При вживанні 
терміну "Охорона праці” в широкому розумінні до його поняття відно-
сять ті гарантії для працівників, що передбачають усі норми трудового 
законодавства. Проте термін "охорона праці” в чинному трудовому за-
конодавстві вживається не в такому широкому, тобто буквальному зна-
ченні цих слів, а в більш вузькому. У вузькому значенні під охороною 
праці розуміється сукупність заходів щодо створення безпосереднього в 
процесі роботи нормативних безпечних технічних і санітарно-
гігієнічних умов для працюючих. 

Охорона праці – це система правових соціально-економічних органі-
заційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів спря-
мованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі пра-
ці. Україна одна з перших держав на пострадянських теренах прийняла 
закон, що комплексно регулює питання охорони праці. У подальшому 
його норми були конкретизовані шляхом прийняття підзаконних норма-
тивно-правових актів, що сформували самостійну гілку у складі кодифі-
кованого трудового законодавства України [2]. 

Особливістю законодавства України про охорону праці, є те, що 
значна частина питань з охорони праці регулюється нормативно-
правовими актами прийнятими на конкретному підприємстві, в установі 
організації. Порядок їх прийняття встановлюється централізованим за-
конодавством. 

Згідно з Законом України «Про охорону праці» від 05.04.2015 р. 
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сторони трудового договору наділені комплексом взаємних прав і обо-
в'язків щодо створення безпечних і здорових умов праці. Тому охорону 
праці розглядають як елемент трудових правовідносин. Працівники ма-
ють право на безпечні та здорові умови праці та охорону здоров'я в про-
цесі професійної діяльності. Якщо роботодавець не виконує законодав-
ства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з 
цих питань працівник має право розірвати трудовий договір за власним 
бажанням. Роботодавець зобов'язаний створити у кожному структурно-
му підрозділі і на кожному робочому місці умови праці, що відповіда-
ють вимогам нормативних актів, а також забезпечити додержання прав 
працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. Цей обо-
в'язок роботодавця є комплексом зобов'язань, встановлених чинним за-
конодавством, колективними та трудовими договорами і угодами. 

Згідно з Законом України «Про охорону праці» передбачено, що 
працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами пра-
ці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуван-
ням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, мають право на 
оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення 
тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пе-
нсію, та інші пільги і компенсації. 

Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у 
разі їх смерті роботодавець може за рахунок власних коштів здійснюва-
ти потерпілим та членам їх сімей додаткові виплати відповідно до коле-
ктивного чи трудового договору. 

Законодавством на працівника також покладаються зобов'язання з 
охорони праці. Він зобов'язаний знати і виконувати нормативно-правові 
акти з охорони праці, дотримуватись зобов'язань щодо охорони праці (ОП), 
передбачених колективним та трудовим договорами, проходити обов'язко-
ві медичні огляди і співпрацювати з роботодавцем в організації безпечних і 
здорових умов праці. Порушення працівниками зазначених обов'язків вва-
жається дисциплінарним проступком, відповідно роботодавець має право 
застосувати до працівника заходи дисциплінарної відповідальності. 

За звітний період страховими експертами (іншими представниками 
Фонду, які виконують їх обов'язки) взято участь у роботі комісій з роз-
слідування 46 групових нещасних випадків, 168 нещасних випадків із 
смертельним наслідком, 260 випадках смерті на підприємстві, 440 неща-
сних випадків з можливою інвалідністю, 2234 інших випадків. 

Також збільшилась кількість страхових нещасних випадків із смер-
тельним наслідком у Київській, Сумській, Черкаській та Житомирській 
областях на 1 випадок, у Полтавській та Рівненській - на 2 випадки. 

Значне зниження страхових нещасних випадків відмічається у таких 
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регіонах України: АР. Крим - на 31,7 % (з 82 до 56), Дніпропетровській 
області – на 29,5 % (з 258 до182), Закарпатській області – на 72,4 % (з 29 
до 8), Одеській області – на 41,4% (з 58 до 34) [3, 4, 5]. 

Щоб цього уникнути працівник зобов'язаний: 
– дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здо-

ров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час 
перебування на території підприємства; 

– знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з ОП, пра-
вила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими 
засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індиві-
дуального захисту; 

– проходити в установленому законодавством порядку профілакти-
чні та періодичні медичні обстеження. 

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення вимог з ОП. 
Також працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи 

повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з пи-
тань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від 
нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії. 

У доповіді деталізується інформація про правове регулювання охорони 
праці на підприємстві, також яким законом це регулюється. Також наводять-
ся статистичні дані про наслідки невиконання правил, які наведені вище. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ПРАЦІ ЖІНОК В УКРАЇНІ 

 
Зниження попиту на робочу силу загострило проблему участі жінок 

у суспільному виробництві. Жінка стала найбільш уразливим прошар-
ком населення у сфері діяльності через необхідність поєднання сімейних 
та професійних функцій. Законодавство України передбачає суттєві га-
рантії працевлаштування жінок, які мають малолітніх дітей, гарантії при 
звільненні з роботи за ініціативою власника, але на сьогодні таких захо-
дів недостатньо. 

Конституція України виокремлює окрему категорію працівників – 
жінки. В нашій державі використання праці жінок на небезпечних для 
їхнього здоров’я роботах забороняється (ст. 43) [1]. Кодекс законів про 
працю України (КЗпП) передбачає досить широкий спектр прав для пра-
цюючих жінок. При цьому, окремою категорію є жінки, що мають дітей 
до трьох років. О.В. Пожарова коментує правове регулювання праці жі-
нок в Україні наступним чином: «Передбачені КЗпП гарантії та пільги 
для жінок, які мають дітей, слід оцінити як всеохоплюючі та досить ви-
сокі» [2, С.283]. Так, у Кодексі передбачена глава «Праця жінок», що за-
кріплює особливості правового регулювання жіночої праці [3, 4]: 

 заборона застосування праці жінок на важких та шкідливих для 
здоров’я роботах; 

 обмеження щодо роботи у нічний час; 
 заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком 

до трьох років до нічних, надурочних робіт та у відрядженнях, переве-
дення таких жінок на легшу роботу; 

 надання різних видів соціальних відпусток: у зв’язку з вагітністю 
та пологами та для догляду за дитиною, по догляду за дитиною до дося-
гнення нею трирічного віку, у зв’язку з усиновленням дитини. 

Трудовим законодавством передбачено спеціальні правила охорони 
праці жінок, пільги і додаткові гарантії їх трудових прав. 

Відповідно до ст. 174 КЗпП [3] забороняється застосування праці жінок 
на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами 
праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізич-
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них робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню). 
Забороняється також залучати жінок до підіймання і переміщення 

речей, маса яких перевищує встановлені для жінок норми. Міністерство 
охорони здоров’я України 10 грудня 1993 р. видало наказ № 241, яким 
встановлені граничні норми підіймання і переміщення важких речей жі-
нками: підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою ро-
ботою (до 2 разів на годину) – 10 кг; підіймання і переміщення вантажів 
постійно протягом робочої зміни – 7 кг. Сумарна вага вантажу, який пе-
реміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна пере-
вищувати: з робочої поверхні – 350 кг; з підлоги – 175 кг. 

Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком 
тих галузей народного господарства, де це викликається необхідністю і 
дозволяється як тимчасовий захід (ст. 175 КЗпП) [3]. 

Тим не менше в Україні практика застосування праці жінок у нічний 
час досить широка. В основному вони працюють в три-чотиризмінному 
режимі на виробництві з безперервними технологічними процесами, а 
також у галузях, пов’язаних з обслуговуванням населення: медичне об-
слуговування, забезпечення населення продуктами споживання тощо. До 
негативних сторін роботи у нічний час жінки відносять втомлюваність, 
труднощі із транспортом у пізній час, незадоволення в родині, неповний 
відпочинок у денний час через родинно-побутові умови [4]. Таким чи-
ном можна сказати, що в Україні немає категоричної заборони викорис-
тання праці жінок у нічний час. 

Міністерство соціальної політики України розробило Положення 
про порядок використання праці жінок у нічний час, згідно якого умови 
нічної праці жінок слід відображати в колективних договорах. Для жінок 
є необхідною можливість вибору. Наприклад, питання про відрядження 
жінок, які мають дітей, слід вирішувати самим жінкам, а отже норми 
чинного законодавства про заборону відряджень слід було б скасувати. 

 Враховуючи фізіологічні особливості жіночого організму, законо-
давство про працю передбачає низку обмежень у виконанні певних ро-
біт, а при деяких роботах встановлює жінкам пільги і переваги. Пільги 
та переваги, передбачені законодавством про працю, підірвали конку-
рентоспроможність жіночої робочої сили на ринку праці. Утримувати 
працівників, які мають багато пільг, власнику або уповноваженому ним 
органу невигідно, а примусити підприємців брати жінок на роботу в су-
часних умовах практично неможливо. Робота ж жінок поза домашнім 
вогнищем викликана економічною необхідністю якщо не самій утриму-
вати себе і свою сім’ю, то принаймні бажанням допомогти чоловікові 
здобувати необхідні, хоч мінімальні, засоби до існування, оскільки не 
завжди сім’я має змогу прожити за винагороду, яку отримує чоловік [5, 
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С. 48]. Умови виробництва (вібрація, шум, випромінювання тощо) за-
вдають шкоду жіночому організму.Скасування спеціальних норм з охо-
рони праці жінок загрожує не лише здоров’ю жінок, народжуваності, але 
й благополуччю дітей, молоді, сучасних та майбутніх поколінь, тобто ін-
тересам усього суспільства.Важко жінці відмовитися від шкідливої ро-
боти, коли вона є джерелом доходу, високої заробітної плати, але процес 
вивільнення жінок з шкідливих робіт слід продовжувати та забезпечува-
ти їх іншою високооплачуваною роботою. 

Отже, беручи до уваги все вищесказане, можна зробити висновок, 
що правове регулювання праці жінок в Україні має особливі ознаки: 

 Законодавством України передбачається значна кількість пільг та 
гарантій, що надаються жінкам та жінкам, що мають дітей; 

 праця жінок регулюється радянськими нормами, що діють і у 
сьогоднішній день, і, хоча, надають певний обсяг прав для жінок, проте, 
не завжди є дієвими та ефективними, оскільки механізм їх реалізації – 
застарілий; 

 необхідно удосконалювати норми, що регулюють працю жінок та 
жінок, що мають дітей. Підвищити відповідальність роботодавців за їх 
невиконання (ігнорування); 

 здійснити осучаснення правових норм у трудовій сфері. 
 

Список використаних джерел 
1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 р. №254 к/96-ВР // 

Офіційний сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http//www.rada.gov.ua. 

2. Пожарова О.В. Особливості умов праці осіб із сімейними 
обов’язками / О.В.Пожарова // Актуальні проблеми держави і права: Збі-
рник наукових праць. – 2011. – №57. – С. 282 – 287. 

3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. №322-VIII // 
Верховна Рада України. – 1971. 

4. Прокопенко В. І. Трудове право України [Текст]: підручник. 3-тє 
вид., перероб. та доп. – Херсон: Консум, 2002. – 528 с. 

5. Мотрич А.І. Особливості правового регулювання праці жінок в 
Україні // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 
Сер.: Юриспруденція. – 2014 – Т. 2. – № 9 (2). – С. 24 – 26. 

 
 

Гычка Юлия Алексеевна, студентка факультета  
самолетостроения, 2 курс, группа 129 

Научный руководитель: Клеевская Валерия Леонидовна, старший 
преподаватель кафедры химии, экологии и экспертизных технологий 



Кафедра трудового права НЮУ імені Ярослава Мудрого 

Матеріали VІІ-ї студентської наукової інтернет-конференції, 21 – 22 квітня 2016 р. 102 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского 
«Харьковский авиационный институт», г. Харьков 

 
ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В 
МАРИУПОЛЕ 

 
Мариуполь – крупный, промышленно-развитый город Украины. 

Один из важнейших центров металлургии и машиностроения. Входит в 
десятку крупнейших городов Украины, является важнейшим промыш-
ленным и экономическим центром страны. Мариуполь занимает одно из 
первых мест на Украине по объёмам выбросов вредных веществ про-
мышленными предприятиями. На его территории расположены два та-
ких гиганта металлургической промышленности как ПАО «МКМ Азов-
сталь» и ПАО «МКМ им. Ильича». Эти предприятия вносят основной 
вклад в общее загрязнение атмосферы города. При этом формирование 
загрязнения воздушной среды города зависит от комплексного влияния, 
которое оказывают также Мариупольский морской порт, судоремонт-
ный завод, железная дорога, автотранспортные предприятия и т.п. Каж-
дое из этих предприятий является достаточно мощным загрязнителем 
окружающей среды. 

Положение усугубляется весьма неблагоприятным расположением 
металлургических предприятий на территории города. Согласно сущест-
вующей в Приазовье розе ветров, при любом направлении ветра выбро-
сы предприятий г. Мариуполя попадают в приземный слой атмосферы 
жилых массивов, создавая опасные для здоровья человека зоны устой-
чивого загрязнения атмосферного воздуха. Особенно высокие концен-
трации зафиксированы в центральном планировочном районе, который 
оказывается под суммарным воздействием выбросов металлургических 
предприятий ПАО «МКМ Азовсталь» и ПАО «МКМ им. Ильича». 

В атмосферный воздух г. Мариуполя выбрасываются сернистый ан-
гидрид, оксиды азота, оксид углерода, сероводород, свинец, фенол, ам-
миак, сажа, пыль. В состав промышленной пыли входят: токсичные ок-
сиды железа, кремния, алюминия, марганца, магния, фосфора, хрома, 
различные соединения кальция. 

Каждое из этих веществ оказывает специфическое воздействие на 
организм человека. Так частицы сажи, пепла, автомобильных и дизель-
ных выхлопов, выбросов коксохимического и металлургических произ-
водств содержат бенз(а)пирен, являющийся канцерогеном и мощным 
возбудителем возникновения онкологических заболеваний. 

Мониторинг валовых выбросов загрязняющих окружающую среду в 
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Мариуполе представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1. Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 
 

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. тонн Годы 
Суммарные 

выбросы 
Твердые Жидкие и 

газообразные 
2012 280,0 29,0 251,0 
2013 340,0 36,4 303,6 
2014 385,0 40,5 344,5 

 
По данным Донецкого областного управления здравоохранения в 

2010 году в г. Мариуполе заболеваемость злокачественными новообра-
зованиями на 100 тысяч населения составила 345,0 человек. 

На конец 2014 года на диспансерном учете в городском межрайон-
ном онкологическом диспансере города Мариуполя состояли 11473 че-
ловека, из них более 5 лет - 6844 человека, что составляет 59,7 % всей 
диспансерной группы больных. 

Среди указанных онкологических патологий в Мариуполе преобла-
дают рак трахеи, бронхов и легких. Высокие показатели заболеваемости 
раком легких отмечаются среди населения Володарского, Першотравне-
вого и Новоазовского районов, 40-60 % территории которых находятся в 
зоне негативного воздействия атмосферных выбросов предприятий го-
рода Мариуполя. 

Вывод: несанкционированные выбросы основных предприятий го-
рода Мариуполя привели к значительным ухудшениям состояния окру-
жающей среды городских и близлежащих районов. Перспективным на-
правлением улучшения состояния окружающей среды города является 
дальнейшее совершенствование технологических процессов и внедрение 
новых мало- и безотходных технологий, замена устаревшего оборудова-
ния, применение высокоэффективных установок для очистки вредных 
выбросов, внедрение автоматизированных очистных сооружений, что 
благоприятно повлияет на состояние здоровья населения города и близ-
лежащих пригородных районов. 

 
 
Демків Ганна Артурівна, студентка Інституту підготовки кадрів 

 для органів юстиції, 5 курс, група 04-15м-01 
Науковий керівник: Карманний Євгеній Вадимович, доцент кафедри 

трудового права, кандидат технічних наук, доцент 
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ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: 
 СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 
Як показує світовий досвід безпека праці є основною гарантією ста-

більності та якості будь-якого виробництва. До того ж відсутність неща-
сних випадків позначається на професійній активності працюючих, на 
моральному кліматі в колективі, а отже і на ефективності та продуктив-
ності праці, скорочує витрати на пільги та компенсації за роботу в шкід-
ливих та небезпечних для здоров’я умовах. Виробничий травматизм - 
явище складне. Воно формується під впливом значної кількості різнома-
нітних факторів, наслідки якого відіграють важливе соціальне значення і 
впливають на всіх учасників виробничого процесу. 

Головною метою аналізу сучасного стану та динаміки виробничого 
травматизму у промисловості України є виявлення справжніх його при-
чин та пошук шляхів попередження травматизму на тому чи іншому 
об’єкті або на виробництві в цілому. Адже,статистичні дані, які відо-
бражають реальну ситуацію, при їх детальному аналізі дають підставу 
для створення безпечних робочих місць за допомогою цільових планів 
дій в рамках національних програм по безпеці робочих місць. Проте, як 
свідчить статистика, в Україні рівень виробничого травматизму залиша-
ється досить високим, а тому потребують подальшого дослідження фак-
тори, які на нього впливають і способи зменшення їх шкідливої дії. 

Щороку в Україні на виробництві травмується понад 10 тис. людей, 
з них гине понад 600 осіб. Оптимістична, на перший погляд, статистика, 
за якою травматизм на виробництві за роки незалежності України змен-
шився в десять разів, виявляється не такою вже й оптимістичною, коли 
аналізуються конкретні цифри. Як свідчать статистичні дані, на підпри-
ємствах, в установах, організаціях України всіх форм власності щоденно 
травмується в середньому понад 200 працівників, з них близько 
30стають інвалідами і 5-6 осіб одержують травми зі смертельним нас-
лідком. Випадки загибелі людей, зайнятих у суспільному виробництві, в 
Україні трапляються частіше, ніж у Великій Британії, в 6 разів, і часті-
ше, ніж у Японії – в 5. При цьому, загальна сума відшкодування шкоди 
працівникам, які постраждали від нещасного випадку на виробництві 
або професійного захворювання, сягає 350…400 млн грн. на рік, що за 
складних економічних умов сьогодення призводить до накопичення за-
боргованості з цих виплат і зростання соціальної напруженості в окре-
мих регіонах. Тільки за останні сім років з бюджету Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних за-
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хворювань України на відшкодування шкоди заподіяної працівникові 
внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його смерті, страхові ви-
плати особам, які перебували на його утриманні, виплачено 14,5 млрд. 
грн. На фоні проблем у сфері охорони праці проблема виробничого тра-
вматизму є досить гострою, а зниження його рівня чи не найактуальні-
шим питанням соціальної політики не тільки нашої держави, а й провід-
них економічно розвинених країн. Адже менш затратно попередити не-
щасний випадок ніж у подальшому його компенсувати [2]. 

Аналіз динаміки виробничого травматизму за окремими видами 
економічної діяльності показує, що в окремих галузях нагляду він має 
деяку тенденцію до зниження, але залишається надто високим. Згідно з 
даними протягом 2011-2014 років виробничий травматизм мав тенден-
цію до зниження у вугільній галузі у 2014 році ( на 605 осіб) порівняно з 
2013 роком та (на 1238 осіб), порівняно з 2011 роком; гірничорудній га-
лузі у 2014 році (на 51 особу)порівняно з 2011 роком; в енергетичній га-
лузі у 2014 році (на 3 особи) порівняно із 2013 роком та (на 48 осіб) [3]. 

Рівень загального виробничого травматизму в цілому по Україні у 
2014 році становив 9816 випадків і зменшився порівняно з 2013 роком 
на 841 випадок і 1882 випадки порівняно з 2012 роком. Що стосується 
регіонів України, то протягом 2011-2014 років рівень загального травма-
тизму зріс в 5 областях: Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Хме-
льницькій та Київській області. Найбільше зниження загального травма-
тизму в Житомирській, Львівській та Кіровоградській [2]. Проведений 
аналіз нещасних випадків дає можливість класифікувати три основних 
види причин виробничого травматизму: організаційні, технічні, психо-
фізіологічні та інші. За власними ознаками найбільш поширеними вида-
ми причин виробничого травматизму в Україні виявлено серед: 

– організаційних: невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 
35-57% від загальної кількості травмованих осіб; невиконання посадо-
вих обов'язків – 8,4-19,3%; порушення правил безпеки руху – 4,4-6,1%; 

– технічних: незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, бу-
дівель, споруд – 31%; 

– психофізіологічних: особиста необережність потерпілого – 65,4%; 
травмування внаслідок протиправних дій інших осіб – 2,9 %. 

В структурі причин нещасних випадків зі смертельним наслідком 
найбільшу частку (66 – 70 %) займає організаційна складова, а са-
ме:невиконання вимог інструкцій, невиконання посадових обов’язків; 
порушення правил безпеки руху; порушення технологічного процесу. 

На другому місці (21 – 22 %) знаходяться технічні причи-
ни:незадовільний стан виробничого середовища; незадовільний техніч-
ний стан виробничих об’єктів, будівель, споруд;недосконалість техноло-
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гічного процесу. 
Найменша частка нещасних випадків-від 9 до 12 % припадає на 

психофізіологічні причини, до складу яких відносять: особисту необ-
ережність потерпілого; незадовільні фізичні дані або загальний стан 
здоров’я працюючого [1]. 

Зіставлення аналізу нещасних випадків і відповідності їх окремим 
небезпечним ситуаціям набувають значення тоді, коли пізнання і 
з’ясування причин доповнюється застосуванням моделі комплексного 
використання діючих методів аналізу, коли особливу увагу звертають на 
економічні аспекти охорони праці, її соціальні результати та виробничі 
досягнення. 

Дослідження, проведені в нашій країні і за кордоном, свідчать, що 
найбільш ефективними з точки зору забезпечення безпеки праці є такі 
комплексні методи, які дозволяють своєчасно розпізнавати, виявляти і 
ліквідовувати небезпечні ситуації. 

Адміністрація підприємства повинна проводити розслідування та 
вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій від-
повідно до положення, яке розробляється Держдепартаментом України 
по нагляду за ОП за участю профспілок і затверджується Кабінетом Мі-
ністрів України. Розслідування проводиться за участю представника 
профспілкової організації, членом якої є потерпілий, а у випадках, пе-
редбачених законодавством, також за участю представників органів 
державного нагляду, управління ОП та профспілок. За підсумками роз-
слідування нещасного випадку або професійного захворювання склада-
ється акт за встановленою формою, один із примірників якого він зобо-
в'язаний видати потерпілому або іншій зацікавленій особі не пізніше 
трьох днів з моменту закінчення розслідування. У разі відмови адмініст-
рації підприємства скласти акт про нещасний випадок або професійне 
захворювання, чи незгоди потерпілого або іншої зацікавленої особи із 
змістом акту, питання вирішується у порядку, передбаченому законо-
давством про розгляд трудових спорів. Органи по розгляду трудових 
спорів при необхідності одержують відповідний висновок представника 
органу державного нагляду, або органу державного управління ОП, або 
профспілкового органу. Відповідальність за не своєчасне розслідування 
та облік нещасних випадків, а також за виконання заходів по їх попере-
дженню несе керівник підприємства та начальники підрозділів. 

Отже, наведені дані показують, що поруч з позитивними змінами у 
динаміці загального рівня виробничого травматизму в більшості галузей 
економіки України, існує ряд проблем, які потребують втручання дер-
жави і відповідних органів державного нагляду за охороною праці. Саме 
тому, задля запобігання виробничому травмуванню, підвищення рівня 
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безпеки виробництва роботодавцям у першу чергу потрібно: забезпечи-
ти функціонування на підприємстві системи управління охороною праці; 
своєчасно виникнення небезпечних ситуацій на виробництві, попере-
джувати працюючих про їхню наявність; усувати причини, що призво-
дять до нещасних випадків; забезпечити навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці працівників, у тому числі працівників, які зайняті 
на роботах з підвищеною небезпекою; забезпечити дотримання праців-
никами вимог виробничої та трудової дисципліни; здійснювати контроль 
за дотриманням працівниками вимог законодавчих та нормативно-
правових актів з охорони праці. 
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АСПЕКТ ПРОБЛЕМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 СО СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ 

 
В наше время отовсюду идёт информация про ужасное взаимодейст-

вие человека с природой, о том, как крупные заводы по переработке 
вредных химических веществ выбрасывают тонны яда в нашу с вами ат-
мосферу, тем самым лишая нас права на чистый воздух и здоровую 
жизнь… 

Но давайте разберёмся в подробностях этой проблемы и расставим 
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всё на свои места. Да, проще простого найти крайних и указать на какие-
то там «мифические заводы» для уничтожения всего сущего на Земле, 
но ведь они были созданы не для этого, вернее это не является их основ-
ной функцией. 

Для чего вообще строятся заводы? Тут можно рассуждать долго. Но 
по факту, все они строятся для удовлетворения человеческих потребно-
стей, то есть мы наблюдаем присутствие человеческого фактора! Мы 
сами создаём спрос на все товары, которые пагубно влияют на окру-
жающую среду. А, как известно, когда рождается спрос, тогда и рожда-
ется предложение. Кто-то может сказать: «Но ведь нам не нужно это 
всё! Зачем нам нефтеперерабатывающий завод, каким образом он нам 
пригодится в повседневной жизни?» - и прочее… На что мы можем от-
ветить, что человек не смог адаптироваться к природе, и создал свой ис-
кусственный мир, со своими правилами, законами и способами выжива-
ния, которые мы можем созерцать каждый день. Кто-то может сказать, 
что нам не нужно это всё. На самом деле зайдите на кухню или в ванную 
комнату и посмотрите, что большинство предметов, без которых мы не 
представляем современную жизнь, начали производится не больше 30-
40 лет назад. Вы только вдумайтесь в эту цифру! Предметы обычного 
быта уже полностью заполонили нашу жизнь. Зубная паста, которая так 
нужна нам каждое утро и жевательная резинка как необходимость - это 
предметы, которые созданы благодаря процессу нефтепереработке. Как 
известно, 75-80% окружающих предметов созданы из нефти либо с её 
помощью. Шариковая ручка, личные средства гигиены и даже колгот-
ки - также созданы из нефти. Кто-то может сказать, что люди и без этого 
раньше жили и всё было хорошо. Да, жили, да возможно было хорошо 
по меркам того времени, но сейчас мы живём в 21 веке и набедренные 
повязки, каменные орудия труда и наскальные рисунки, как-то не сильно 
прельщают людей. Поэтому, как мы считаем, в данной теме говорить о 
прошлом нет смысла, так как у нас есть сегодняшний день, сегодняшняя 
сложившаяся ситуация, проблема, которую нужно решать. 

Человеку, по своей природе, всегда всего мало. Именно эта жад-
ность и вела человечество к видимому прогрессу по отношению к дру-
гим видам. Человек вышел из природы и должен с ней взаимодейство-
вать, но это «взаимодействие» в последние 150 лет превратилось в чис-
тый паразитизм. С идеей получение всё большего и большего, и как 
можно быстрей, мы начали терять грань допустимого, и использовать 
земные ресурсы, так как никогда до этого. Напоминает библейскую 
притчу про Вавилонскую башню. И за это мы уже начинаем расплачи-
ваться… Природа отплачивает. 

Для устранения или умягчения данной ситуации нужно начать менять 



Кафедра трудового права НЮУ імені Ярослава Мудрого 

Матеріали VІІ-ї студентської наукової інтернет-конференції, 21 – 22 квітня 2016 р. 109 

своё отношения к природе и нужно менять себя, нужно начать делать это 
прямо сейчас. Ведь как ты сможешь изменить мир, если ты даже не мо-
жешь изменить себя. Потому что огромная проблема состоит в нашей 
культуре взаимодействия с природой, ведь мы воспринимаем её как долж-
ное, что она есть, ну и всё. А так быть не должно! Взгляните на то, как к 
природе относились наши предки древние славяне, которые воспевали си-
лы природы, за всё, что она им дала, хоть тогда в силу своих возможностей 
они потребляли самую малость природных ресурсов. А в современное 
время, всё с точностью наоборот. И нам стоит меняться, к чему-то при-
смотреться, пересмотреть список своих потребностей и сопоставить его с 
окружающим нас миром, начать ценить то место где мы живём. 

 
 

Дикань Катерина Сергіївна, магістрантка факультету англійської 
 філології Варшавського університету (Польща) 

Науковий керівник: Цина Андрій Юрійович, завідувач кафедри  
виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності, 

 доктор педагогічних наук, професор 
Полтавський національний педагогічний університет імені 
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«HUMAN SECURITY» В КОНЦЕПТУАЛЬНИХ МОДЕЛЯХ 
БЕЗПЕКИ ПОЛЬЩІ Й УКРАЇНИ 

 
Останнім часом процес забезпечення і укріплення національної та 

міжнародної безпеки все більше визначається зростаючою роллю особи-
стості. Традиційний погляд на проблеми безпеки раніше фокусувався на 
національній захищеності з особливим акцентом на військову оборону 
держави від зовнішніх загроз. Після розпаду біполярної системи міжна-
родних відносин виникли нові явища в області безпеки, пов’язані зі змі-
ною характеру та ієрархії загроз у глобальному, регіональному, націона-
льному та людському вимірі, посилилися процеси як міжнародної інтег-
рації, так і протилежні тенденції. 

Як відомо, після закінчення холодної війни виникла і за останні два 
десятиліття знайшла своє застосування в міжнародних відносинах нова 
концепція, що одержала назву «людська безпека» (human security). Го-
ловна ідея цієї концепції полягає в тому, що індивідууми та спільноти є 
об'єктами безпеки, як і держава, для якої забезпечення національної без-
пеки є прерогативою. Людська безпека стверджує, що найкращим спо-
собом досягнення безпеки (на глобальному, національному і державно-
му рівнях) насамперед є забезпечення безпеки самих людей. 
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У польському суспільстві переважно домінує традиційна модель на-
ціональної безпеки, яка базується на Стратегії Національної Безпеки Ре-
спубліки Польща, Стратегії Оборони Республіки Польща, Конституції 
Республіки Польща (1997) і Пріоритетах Зовнішньої Політики Республі-
ки Польща. Ця модель також орієнтується на Північноатлантичний до-
говір і Європейську Стратегію Безпеки. Будучи членом НАТО, Польща 
розглядає Організацію Північноатлантичного договору як головного га-
ранта безпеки в світі. З метою підвищення своєї безпеки Польща розви-
ває багатостороннє співробітництво в рамках Веймарського трикутника і 
Вишеградської групи, а також зацікавлена в перенесенні кордону ЄС на 
Схід, тобто в розширенні Європейського Союзу та у співпраці з країна-
ми Східної Європи (проект «Східне партнерство»). У національній мо-
делі безпеки підкреслюється також необхідність зміцнення власної без-
пеки самотужки, не розраховуючи лише на присутність НАТО в Європі, 
а також вибудовування хороших відносин із сусідами. У польській мо-
делі безпеки представлено також намір зміцнити міжнародну позицію 
Польщі, і тим самим приймати більш активну роль в процесі формуван-
ня міжнародного середовища. Стратегічними цілями названі як тради-
ційні, так і невійськові аспекти, серед яких: забезпечення незалежності 
та територіальної цілісності, а також безпеки і благополуччя громадян. 

Разом з тим, в польській моделі національної безпеки значне місце 
займає безпека людини. Як приклад може слугувати Стратегія оборони 
Республіки Польща, в якій безпека розділена на зовнішню, військову, 
внутрішню, громадянську, безпеку спільнот, економічну, екологічну та 
інформаційну. При цьому наголошується, що Польща підтримує дії ЄС, 
спрямовані на забезпечення невійськової безпеки, тобто економічної, 
соціальної, продовольчої та ін. У польській моделі підкреслена необхід-
ність забезпечення обороноздатності держави як у мирний час, такі при 
збройному конфлікті й зовнішніх загрозах. Розглядаються також завдан-
ня зовнішньої політики, яка підкреслює значення демократії, домінуван-
ня права, дотримання прав людини і солідарності громадян. 

Однак слід зазначити, що безпека в Польщі розглядається, головним 
чином, крізь призму інтересів польського суспільства, а індивіду та його 
особистій безпеці приділяється все ще недостатня увага. 

В Україні на законодавчому рівні (Конституція України) проголо-
шений людино-центристський підхід у забезпеченні безпеки. Проте За-
кон «Про основи національної безпеки України» визначає основні заса-
ди державної безпекової політики крізь призму тріади – особа, суспільс-
тво, держава. Тож держава не перестала відігравати провідну роль у за-
безпеченні національних інтересів, традицій і цінностей свого народу, 
захисту його від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдія-
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льності. Пріоритет людини у забезпеченні безпеки підкреслений і украї-
нським дослідником у галузі національної безпеки, автором першого в 
країнах СНД словника-довідника «Державне управління у сфері націо-
нальної безпеки» (2012), професором Григорієм Ситником, який вважає, 
що «безпека – це забезпечення всім громадянам держави належних умов 
для їх самореалізації, захист їх життя, свободи, власності від посягання з 
боку будь-якої окремої людини, організації, суспільства або держави». 
Державний стандарт України ДСТУ 2293-99 визначає безпеку як стан 
захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди. 

Зарубіжні автори звертають увагу на те, що безпека людини (human 
security) має розглядатися як захист «життєвого ядра всіх людських жит-
тів шляхом, який забезпечує свободи людини і її самореалізацію», а та-
кож «захист від критичних (інтенсивних) і масштабних (всеохоплюю-
чих) загроз і ситуацій». Разом з тим, що саме слід вважати цим «життє-
вим ядром», все ще остаточно не визначено. Український дослідник в 
області міжнародної і національної безпеки Володимир Ліпкан пропонує 
свою типізацію поняття «безпека». Він розрізняє: безпеку як стан захи-
щеності від чого-небудь; безпеку як відсутність загроз і небезпек; безпе-
ку як систему заходів, спрямованих на створення певних безпечних 
умов; безпеку як виконання встановлених норм і правил. Стосовно 
останнього, безпека праці (безпека у виробничій сфері – labor protection, 
occupational safety) регламентується незвичним для європейців слово-
сполученням «охорона праці» (а не працівника), що начебто протирічить 
людино-центристському підходу. 

Ідеї В.Ліпкана кореспондуються з відомими в Європі спробами роз-
глядати безпеку людини в самому широкому контексті як «свободу від 
страху» (freedom from fear) і як «свободу від злиднів» (freedom from 
want). У першому випадку мова йде про захист від насильства в усіх йо-
го формах, тобто від небезпек соціального характеру, в другому – про 
захист від стихійних лих, голоду, хвороб, техногенних аварій та катаст-
роф, тобто небезпек природного й техногенного характеру і приниження 
людської гідності. Наприклад, бідність характеризується як загроза люд-
ській безпеці, не тільки тому, що вона може спонукати до насильства, 
яке може загрожувати стабільності держави, а й тому, що вона є загро-
зою гідності людини. Таким чином, людська безпека в її ширшому ро-
зумінні означає свободу від нужди, свободу від страху і гідне життя. 

Загалом, беззаперечним є той факт, що політичні й академічні спіль-
ноти як Польщі, так і України все частіше підкреслюють значення забезпе-
чення безпеки кожної людини на відміну від традиційних національних за-
гроз. При цьому Польща, будучи членом Євросоюзу значно частіше акцен-
тує такі проблеми, як дотримання індивідуальних прав і свобод людини, 
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самовираження і ролі окремої особистості. У висловлюваннях політиків 
обох країн нині домінує пріоритетність забезпечення безпеки особистості в 
діяльності двох держав. Захищеність людини є головним завданням країн і 
влади, а те, як саме особистість відчуває надану йому державою безпеку, 
відображає правильне або неправильне функціонування країни. 
 
 
Добринін Кирило Ігорович, студент факультету Телекомунікацій та 

вимірювальної техніки, 1 курс, група УІБ-15-1 
Науковий керівник: Добринін Ігор Станіславович, доцент кафедри 
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ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 
ТЕХНОЛОГІЇ «INTERNET OF THINGS» 

 

Останнім часом сучасні технології стрімко розвиваються і застосо-
вуються в самих різних областях діяльності людини. Все більше і більше 
розвиваються технології, завдяки яким людині стає жити простіше і на-
багато комфортніше. На думку аналітиків [1], однією з найбільш розпо-
всюджених технологій у найближчому майбутньому буде технологія 
"Інтернет речей" (Internet of Things, IoT). Ця технологія являє собою єди-
ну мережу фізичних об'єктів, які здатні змінювати параметри зовнішнього 
середовища, збирати інформацію і передавати її на інші пристрої. Internet 
of Things передбачає створення у кожного пристрою модуля підключення 
до мережі Internet з можливістю взаємодії з домашнім комп'ютером, сма-
ртфоном або іншим гаджетом домовласника [2]. Очевидно, що поряд з 
безумовними перевагами, використання даної технології пов'язане з пев-
ними ризиками, найбільш важливими з яких слід вважати ризики інфор-
маційної безпеки. Так, порушення інформаційної безпеки при викорис-
танні даної технології може привести до фінансових збитків для користу-
вача, порушення реагування системи на задані параметри і т.п. Таким чи-
ном, питання забезпечення інформаційної безпеки і мінімізації ризиків 
при використанні технології Internet of Things є досить актуальними. 

У доповіді представлений аналіз можливостей використання техно-
логії «Інтернету речей». Показані як зручності та переваги даної техно-
логії, так і основні проблеми, які пов'язані з інформаційною безпекою. 

Відомо [2], що при використанні технології Internet of Things, в яко-
сті каналу зв’язку на кінцевій ділянці мережі досить часто застосовуєть-
ся канал, який використовує стандарт IEEE 802.15.4. Даний стандарт за-
безпечує максимальну простоту в установці та подальшому обслугову-
ванні. На його основі побудовано вже чимало протоколів, кожен з яких 
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може стати майбутнім «Інтернету речей» [2]. Однак, ця технологія та 
пов'язані з нею пристрої сприйнятливі до спільних загроз витоку і спо-
творення інформації зловмисниками [1]. 

Кожна із загроз несе в собі певний ризик для організації або люди-
ни. Ґрунтуючись на аналізі статистичних даних і загроз, а також механі-
змів забезпечення безпеки «Інтернету речей», в роботі запропоновані 
можливі заходи, які можуть бути використані для захисту інформації 
при використанні технології Internet of Things. 

До основних із них слід віднести: 
1. Впровадження політики безпеки. 
2. Формування нового набору правил ліцензування програмного за-

безпечення, управління поданням прав доступу і захисту інтелектуаль-
ної власності. 

3. Забезпечення належного рівня безпеки, завдяки впровадження 
ефективних механізмів аутентифікації користувачів. 

4. Використання ефективного шифрування що передається від кінце-
вих пристроїв до мережі Internet. Сюди відноситься як безпосередньо ши-
фрування даних, так і захист програмного забезпечення, вбудованого в се-
нсори, мережі та системи, які збирають, аналізують і обмінюються даними. 

5. Шифрування даних має поширюватися на всі канали зв'язку між 
пристроями, а коди аутентифікації повинні бути пов'язані з відповідним 
апаратним забезпеченням. 

6. Встановлення максимального рівня потужності захисту пристроїв 
від DoS-атак. 

7. Зміна PIN-коду пристроїв відповідно до політики безпеки. 
8. Комплексний аудит використання пристроїв. 
Таким чином, використання запропонованих в доповіді механізмів 

дозволить мінімізувати ризики, пов'язані з використанням технологи 
Internet of Things. 
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УЛЬТРАЗВУК И ЕГО ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА, 
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

 
Ультразвук – это звуковые волны высокой частоты, которые могут 

распространяться в жидких, твердых и газообразных средах за счет дей-
ствия упругих сил. Частота ультразвука 15 кГц – 1 ГГц (от 15 000 Гц до 
1 000 000 000 Гц). Специфическое ощущение, воспринимаемое нами как 
звук, является результатом воздействия на слуховой аппарат человека ко-
лебательного движения упругой среды - чаще всего воздуха. Однако не 
все колебания среды, доходя до уха, вызывают ощущение звука. Нижней 
границей слышимого звука являются колебания с частотой 20 колебаний 
в секунду (20 Гц), верхняя граница лежит между 16 000 и 20 000 Гц. По-
ложение этих границ подвержено индивидуальным изменениям. 

В промышленных условиях для получения ультразвука используют-
ся установки, состоящие из генераторов высокочастотного переменного 
тока и магнитострикционного преобразователя. Последний, изготовлен-
ный из магнитного материала, под действием переменного электротока 
изменяет свои геометрические размеры, то есть вибрирует, создавая ко-
лебания с частотой, равной частоте переменного тока. Доведя частоту 
переменного тока до определенного уровня, с помощью такой установки 
можно получить и звук и ультразвук. Эти установки не дают строго оп-
ределенных частот колебаний, поэтому с их помощью не удается полу-
чить чистого ультразвука рабочей частоты; как правило, образуются ко-
лебания с частотой несколько выше и ниже основной, рабочей, то есть 
получается определенный диапазон колебаний. В промышленности ча-
ще всего используются частоты, находящиеся на границе со звуковой 
частотой от 18 до 24 кГц. Именно поэтому в производственных услови-
ях, где применяется ультразвук, последний сопровождается образовани-
ем шума (обычно высокочастотного). 

При работе на ультразвуковых установках значительных мощностей 
рабочие предъявляют жалобы на головные боли, которые, как правило, 
исчезают по окончании работы; неприятный шум и писк в ушах (иногда 
до болезненных ощущений), которые сохраняются и после окончания 
работы; быструю утомляемость, нарушение сна (чаще сонливость днем), 
иногда ослабление зрения и чувство давления на глазное яблоко, плохой 
аппетит, сухость во рту и одеревенелость языка, боли в животе и др. 

Предупреждение неблагоприятного действия ультразвука и сопро-
вождающего его шума на организм работающих, прежде всего, должно 
сводиться к сокращению до минимума интенсивности ультразвуковых 
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излучений и времени действия. Поэтому при выборе источника ультра-
звука для проведения той или иной технологической операции не следу-
ет использовать мощности, превышающие потребные для их выполне-
ния; включать их надо лишь на тот период времени, который требуется 
для выполнения данной операции. 

Ультразвук, передающийся на руки контактным путем, нормируется 
ДСН 336037-99. Предельно допустимое значение ультразвука при кон-
тактной передаче по интенсивности соответственно ДСН допускается в 
пределах 0,1 Вт / смт/см2. 

Нормированным параметром ультразвука, распространяющегося 
контактным путем, является пиковое значение виброскорости. Макси-
мальная величина ультразвука в зоне контакта рук оператора в течение 
8-часового рабочего дня и виброскорость не должна превышать 110 дБ. 

Существую различные способы защиты от вредных воздействий 
ультразвука на организм человека: 

- локализация действия ультразвука с помощью конструктивных и 
организационных мероприятий (использование звукоизолирующих эк-
ранов, кожухов, отдельных помещений, соответствующий инструктаж, 
установления рационального режима труда и отдыха; 

- применение дистанционного управления и систем блокировки, от-
ключающие генераторы при превышении допустимых нормированных 
уровней, использования по возможности маломощного оборудования; 

- устройство экранов из стальных или дюралюминиевых листов, по-
крытых резиной, противошумными мастиками или другими материала-
ми, кожухов и т. д. 

При проектировании ультразвукового оборудования целесообразно 
использовать рабочие частоты, наиболее удаленные от слухового диапа-
зона - не ниже 22 кГц. Наиболее распространенными средствами индиви-
дуальной защиты при работе с ультразвуком являются противошумы и 
перчатки. Последние целесообразно иметь двухслойные: снаружи рези-
новые, а изнутри хлопчатобумажные или шерстяные, они лучше погло-
щают колебания и непромокаемы. Для защиты рук от контактного дейст-
вия ультразвука применяют специальный рабочий инструмент с виброи-
золирующими рукоятками. К работе с ультразвуковым оборудованием 
допускаются лица не моложе 18 лет. Запрещаются сверхурочные работы. 
При контакте с ультразвуком более 50% рабочего времени рекомендуют-
ся перерывы продолжительностью 15 минут каждые 1,5 часа роботы. 

При выявлении начальных признаков неблагоприятного воздействия 
ультразвука на организм работающих нужно временно прекратить работу 
в контакте с ультразвуком (очередной отпуск, перевод на другую работу), 
что приводит к быстрому исчезновению симптомов воздействия. 
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Все вновь поступающие на работу с ультразвуком подлежат обяза-
тельному предварительному медицинскому обследованию, а в дальней-
шем – периодическим медицинским осмотрам не реже одного раза в год. 
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Національний університет цивільного захисту України м. Харків 
 

ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ У 
СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 
Нагляд та контроль та контроль – це основні способи забезпечення 

законності й дисципліни у діяльності органів публічного управління та 
суб’єктів господарювання. Це повною мірою стосується і державного 
управління охороною праці, від ефективності якого залежить життя та 
здоров’я мільйонів працівників. Дійсно, будь-яке рішення, будь-яка дія 
суб’єктів господарювання має супроводжуватися належним наглядом і 
контролем, поза якими неможливо забезпечити належний стан охорони 
праці на підприємстві. 

На сьогодні проходить інтенсивний процес пошуку нових форм та 
засобів нагляду у сфері охорони праці, що якраз і пов’язано з необхідні-
стю вдосконалення роботи у зазначеній сфері суспільних відносин. 

У цьому сенсі додаткової уваги заслуговує співвідношення понять 
«нагляд» і «контроль». Це питання є досить спірним, що підтверджуєть-
ся не лише спрямованістю наукових дискусій, але і змістом численних 
нормативно-правових актів. Як стверджує С.Кримчак, «часто в нормати-
вних актах одно порядкова діяльність іменується по різному, або іншим 
терміном позначаються відмінні за своїм змістом види перевірочної дія-
льності» [1, с. 390]. 

До речі, і в середовищі науковців зустрічаються надміру спрощені 
погляди на предмет зазначеної проблеми. Ми ж притримуємося тієї точ-
ки зору, що поняття «нагляд» та «контроль» відображають споріднені, 
але далеко не однакові явища та процеси. Функції нагляду, за оцінкою 
В.Колпакова, полягають у здійсненні спеціальними державними струк-
турами цільового спостереження за дотриманням виконавчо-
розпорядчими органами, підприємствами, установами і організаціями та 
громадянами правил, передбачених нормативними актами [2, c. 622, 
675]. Функції ж контролю є ширшими, охоплюючи різнобічні структури 
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та прояви взаємозв’язків зацікавлених інституцій та суб’єктів господа-
рювання. 

У Законі України «Про охорону праці» також розмежовано і чітко 
розтлумачено питання щодо погляду і контролю за охороною праці. У 
ст. 38 Закону вказано, що державний нагляд за додержанням законів та 
інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють: 
центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці, спеці-
ально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки, 
спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки, 
спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці. У ст. 
41 Закону вказано, що громадський контроль за додержанням законо-
давства про охорону праці здійснюють професійні спілки, їх об'єднання 
в особі своїх виборних органів і представників. 

Відтак, нагляд і контроль за охороною праці позначають споріднені, 
але далеко не однакові явища та процеси. Це стосується не лише 
суб’єктів здійснення таких функцій, але і правових наслідків реалізації 
повноважень у зазначеній сфері соціально-трудових відносин. 
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ПРАВО ЛЮДИНИ НА САМОЗАХИСТ – ПРАВО НА ЗБРОЮ 
 
Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і без-

пека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (відповідно 
до п.1 ст.3 Конституції України). Держава, будучи відповідальною перед 
людиною за свою діяльність, має водночас забезпечувати і створення 
належних умов для її безпечного існування. 

Однак, держава в особі її компетентних органів (суд, прокуратура, 
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поліція і т.д.) не може захистити особу безпосередньо від вчинення пра-
вопорушення щодо неї тому, що діяльність органів кримінальної 
юстиції, хоч і спрямована на попередження злочинності, але в більшій 
мірі реалізується вже після настання юридичних наслідків і спрямована 
на відновлення порушених прав і покарання за таке порушення. Нажаль 
законодавцем не вироблено такого ефективного механізму захисту, який 
би дозволив забезпечувати оперативну й адекватну охорону прав і за-
конних інтересів особи в усіх випадках, тому виникає запитання – як за-
хистити себе безпосередньо під час вчинення протиправних дій? 

В законодавстві України закріплене право на самозахист, оскільки 
на даному етапі розвитку України, держава не завжди може забезпечити 
громадянам повний захист від суспільно небезпечного посягання. Од-
ним із способів самозахисту прав є необхідна оборона. Правовим 
підґрунтям необхідної оборони в національному законодавстві є 
Конституція України. Частина 5 ст.55 Конституції України не виключає 
самостійних активних дій кожного з їх захисту засобами не заборонени-
ми законом. В частині 2 ст. 27 Конституції України встановлено, що ко-
жен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших 
людей від протиправних посягань [1]. 

Конституція України надає кожній людині право захищати своє 
життя. А закону, який би регламентував таке право, немає. 

На сьогоднішній день в Україні складна соціально-економічна 
ситуація, і те, що наша держава веде «неоголошену війну» призвело до 
того, що значно зріс рівень злочинності, особливо щодо незаконного по-
водження зі зброєю. 

Кількість грабежів зросла на 30%. За рік більше, ніж на 10 тисяч 
збільшилася кількість особливо тяжких злочинів, в тому числі і вбивств. 

Саме у зв’язку з цими подіями у суспільстві гостро постало питання 
щодо надання дозволу на вільне володіння зброєю (травматичною, во-
гнепальною), а також холодною зброєю для самозахисту не лише 
журналістами, депутатами, співробітниками судів та членам формувань 
з охорони громадського порядку (дружинникам), а й звичайним грома-
дянам, адже майже 76 % українців не довіряють правоохоронним орга-
нам. 

Ситуація настільки загострилась, що 29.08.2015 року на сайт 
офіційного інтернет-представництва Президента України було направ-
лено петицію «Про законодавче затвердження права громадян України 
на захист», яка набрала рекордну кількість голосів (більше 36000 з 25000 
необхідних для розгляду петиції Президентом України). 

Основними вимогами цієї петиції є: 
1) Доповнення статті 27 Конституції України частиною четвертою 
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такого змісту: «Кожен громадянин України має право на вільне 
володіння вогнепальною зброєю для захисту свого життя і здоров'я, 
житла та власності, життя і здоров'я інших людей, конституційних прав і 
свобод у разі узурпації влади, посягань на конституційний лад, 
суверенітет та територіальну цілісність України. Реалізація права на 
вільне володіння вогнепальною зброєю регулюється відповідним зако-
ном та може бути обмеженою лише за рішенням суду щодо окремої осо-
би». 

2) Негайне ухвалення Закону Україну «Про цивільну зброю і 
боєприпаси» №1135-1. 

У своїй відповіді надану петицію, чинний Президент України Петро 
Порошенко занив, що він звернувся до Голови Конституційної Комісії, 
Голови Верховної Ради України В. Гройсмана, з проханням ініціювати 
скликання засідання робочої групи Конституційної Комісії з прав, сво-
бод та обов'язків людини і громадянина із залученням до цієї роботи ав-
тора електронної петиції, представників різних політичних сил, держав-
них органів, інститутів громадянського суспільства, вчених-
правознавців, експертів [2]. 

На сьогоднішній день, ніяких позитивних зрушень у цьому напрям-
ку не відбулось, адже масова свідомість живе стереотипами щодо 
необхідності збереження існуючого порядку набуття та використання 
вогнепальної зброї, оскільки існує страх зростання злочинності, тому 
противники цих змін вказують, що з наданням права на вільне володіння 
зброєю може призвести до невиправданого використання зброї, що 
збільшить і без того високий рівень злочинності в Україні. 

Зокрема ж, досвід таких країн, як Італії, Чехії, Швейцарії, Ізраїлю, 
США, Грузії та Молдови свідчить про те, що право на володіння вогне-
пальною зброєю зменшує рівень злочинності, а не збільшує його. 

За даними статистики, яку оприлюднено в журналі Journal of Law 
and Economics, у тих штатах Америки, де дозволено носити зброю, гро-
мадяни вбивають злочинців удвічі більше, ніж правоохоронці. Вбивають 
тут на 33% рідше, грабують – на 37% менше. Носити зброю дозволено в 
31 штаті, американці є власниками понад 150 млн. стволів. А в місті 
Кеннесо, штат Джорджия, володіння принаймні однією одиницею 
вогнепальної зброї є обов’язковим від 1980-го – року ухвалення закону 
місцевою мерією, і до сьогодні там було вбито лише три людини. 

Швейцарська дослідницька група Small Arms Survey нарахувала ще 
в 2007 році 875 мільйонів одиниць зброї. Причому, 650 мільйонів з них, 
за її даними, знаходилися в приватних руках. 

Але в тій же самій Швейцарії при звільненні в запас з армії кожен 
швейцарець має право зберігати зброю у себе вдома. Влада країни, насе-
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лення якої налічує 6 мільйонів, не тільки дозволяє володіння вогнепаль-
ною зброєю та її вільне носіння, але і радо вітає її придбання. На 
сьогодні на руках у приватних осіб в Швейцарії знаходиться близько 
двох мільйонів одиниць вогнепальної зброї (зброя є у кожного третього 
швейцарця), з яких 600000 – автоматичних гвинтівок і 500000 – 
пістолетів. На військових зборах кожному призовнику видається 
гвинтівка М-57 і 24 комплекти патронів до неї для зберігання вдома, які 
швейцарці лише по досягненню похилого віку та переведення в резерв 
армії зобов'язані здати державним органам. Таким чином: «нейтральна» 
Швейцарія є однією з найбільш озброєних країн Європи. А от рівень 
злочинів із застосуванням вогнепальної зброї в цій країні вкрай низький – 
він настільки незначний, що поліцією навіть не ведеться статистика 
подібних злочинів [3]. 

1996 року уряд Австралії заборонив володіння вогнепальною 
зброєю. Як наслідок, за наступні вісім років дії закону кількість 
озброєних нападів зросла більше ніж удвічі. А от у Великобританії після 
заборони 1997-го володіти вогнепальною зброєю за шість років кількість 
злочинів, пов’язаних із застосуванням зброї, збільшилася на 88%, зокре-
ма вбивств – на 24%, збройних пограбувань – на 101%, зґвалтувань – на 
105%. В Ірландії після масового роззброєння 1974 року кількість 
убивств зросла в п’ятеро. 

2002 року ООН помістив Великобританію та Ірландію у верхівку 
списку найбільш криміналізованих із 18-ти найрозвинутіших країн світу. 
За п’ять років заборон на вогнепальну зброю кількість злочинів з її ви-
користанням зросла вдвічі – негативним ефектом роззброєння стало те, 
що володіли нею лише злочинці. Після фактичної заборони продажу 
зброї у Канаді кількість злочинів зросла на 45 % [5]. 

В Україні відсутній закон про вогнепальну зброю, і ці відносини 
врегульовані наказами МВС, які довільно змінюються, що спричиняє 
порушення прав громадян на володіння зброєю. В Україні на даний час 
діє неконституційна дискримінація громадян за віком щодо можливості 
набуття вогнепальної зброї, зокрема, купувати гладкоствольну вогне-
пальну зброю можна з 21-го року, а нарізну – з 25-ти. Водночас держава 
довіряє автомати 18-річним юнакам в збройних силах та інших 
військових формуваннях, але з підозрою ставиться до своїх цивільних 
громадян. Подібне обмеження на придбання вогнепальної зброї є не ли-
ше невмотивованим, а ще й неконституційним. 

Найкращою зброєю для самозахисту є короткоствольна нарізна во-
гнепальна зброя (пістолети), яка зараз заборонена. Таке вирішення пи-
тання щодо володіння зброєю (щодо заборони набуття пістолетів, однак 
можливості набуття гвинтівки) виглядає нелогічним. Побоювання щодо 
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зростання злочинності внаслідок «легалізації» пістолетів не мають під 
собою підстав, оскільки, як свідчить статистика, легальна вогнепальна 
зброя вкрай рідко використовується під час вчинення кримінальних пра-
вопорушень. В той же час, придбати її на «чорному ринку» досить про-
сто, що і роблять злочинці. Натомість законослухняні громадяни 
позбавлені права на придбання такої вогнепальної зброї для самозахис-
ту, що зумовлює неможливість належної реалізації права на самозахист. 

10 грудня 2014 р. у Верховній Раді України було зареєстровано за-
конопроект № 1135-1 «Про цивільну зброю та боєприпаси», яким 
регулюється обіг цивільної зброї та боєприпасів на території України, до 
яких згідно з законопроектом належать зброя і боєприпаси вітчизняного 
та іноземного виробництва, дозволені для цивільного обігу і володіння 
громадянами України, суб’єктами господарювання та стрілецькими 
спортивними організаціями в цілях, не заборонених законодавством. 

Законопроектом було передбачено, що суб’єктами права власності 
на цивільну зброю та боєприпаси є лише громадяни України, суб’єкти 
господарювання та стрілецькі спортивні організації, які мають право на-
бувати у власність та відчужувати цивільну зброю і боєприпаси. 
Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на 
території України, матимуть право володіти лише зброєю і 
боєприпасами першої категорії, які не потребують наявності дозволу. 

На сьогодні в Україні існує єдина система володіння зброєю та 
боєприпасами до неї – дозвільна. Законопроектом же пропонувалося за-
провадити дворівневу систему володіння зброєю: на підставі видачі доз-
волу та без його наявності. Так, поділ цивільної зброї та боєприпасів за-
лежно від рівня їх оборотоздатності на чотири категорії. Перша 
категорія перебуває у вільному цивільному обороті та винесена за межі 
дозвільної системи. Такою зброєю є пневматична зброя калібру до 4.5 
мм і швидкістю польоту метального елементу до 100 м/с, а також вогне-
пальна зброя під патрон «Флобера» калібру до 4.5 мм та боєприпаси до 
неї. Зброя та боєприпаси II – ІV категорій, до яких належить, зокрема, 
газова зброя, довгоствольна вогнепальна нарізна зброя, короткоствольна 
нарізна вогнепальна зброя, перебувають у цивільному обороті шляхом 
видачі власникам дозволів на кожну окрему категорію. 

Для отримання дозволу на зброю II – ІV категорій громадянин 
України має бути дієздатним, психічно здоровим та не судимим. Сто-
совно вікових обмежень, чинним законодавством встановлена наступна 
градація: 18 років – щодо права власності на холодну, охолощену та 
пневматичну зброю; 21 рік – на мисливську гладкоствольну зброю; 25 
років – на мисливську нарізну зброю. Однак законопроектом передбаче-
но зниження віку, з якого громадяни мають право вільно придба-
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ти/отримати дозвіл на зброю: 16 років – зброя I категорії; 18 років – 
зброя II категорії; 21 рік – зброя III та ІV категорій. 

Також планується функціонування закріпленої у проекті закону 
єдиної інформаційної бази на рівні держави, що міститиме відомості про 
осіб, які володіють зброєю та, відповідно, про належну їм зброю – 
Єдиного державного реєстру зброї України [6]. 

Безумовно, проблема вільного володіння громадянами вогнепаль-
ною зброєю є дискусійною та вкрай неоднозначною. Для її комплексно-
го осмислення необхідно враховувати соціологічний, психологічний і 
навіть релігійний аспекти. Найбільшою проблемою при вирішенні цього 
питання є культура поводження зі зброєю, яка в нас ще надто низька, 
саме тому питання, щодо надання громадянам України права на вільне 
володіння зброєю з метою самозахисту і досі залишається відкритим. 

Однак, знову ж таки не пропонується давати таке право кожному, 
хто просто цього «хоче». У разі придбання зброї вперше, громадяни, що 
пройдуть відповідні медичні комісії, мають бути зобов’язані пройти 
курс підготовки власників зброї, що завершуватиметься екзаменом, який 
прийматиме представник органу виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику у сфері державної реєстрації прав на зброю, та представник 
організації, де проводяться курси. Якщо ж особа вже має дозвіл на при-
дбання зброї певної категорії, але виявила бажання отримати дозвіл на 
зброю іншої категорії, вона повинна пройти кваліфікаційні курси щодо 
поводження з відповідним видом зброї. 

У другій поправці до Конституції США сказано: «через те, що для 
безпеки вільної держави потрібна добре організована поліція, право на-
роду мати і носити зброю не повинне обмежуватися», а відомий амери-
канський вираз говорить, що «Бог створив людей сильних і людей слаб-
ких, і лише кольт зрівняв їх у правах». 

Право на самооборону із застосуванням зброї повинне бути 
закріплене в Конституції України (як в США), будучи одним з каменів, 
на яких базується демократія. Громадянин країни повинен бути в змозі 
сам забезпечити для себе зону безпеки, якщо це не суперечить закону. 
Українці ж мають зрозуміти, що зброя – це захист, а не можлива агресія. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ НА МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
 
В мире все время происходят различные неблагоприятные ситуации: 

природные и техногенные катастрофы, эпидемии, террористические и 
военные угрозы, пропажа детей и другие опасности для жизни и имуще-
ства граждан. 

Согласно международной практики население предупреждают об 
опасности при помощи информационных сервисов. Все сотовые телефо-
ны третьего поколения и более новые имеют встроенную систему уве-
домления для автоматического режима приема сообщений об опасности. 

Например, в Японии общенациональная система предупреждений 
работает через спутники. По всей территории Японии установлены не-
сколько тысяч сейсмических датчиков, фиксирующих колебания земной 
коры, если магнитуда колебания превышает благоприятные показания, то 
система оповещения автоматически включается в соответствующем рай-
оне. С 2013 года действует новая система оповещения цунами: 300 высо-
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кочувствительных сейсмографов размещены на суше, восемь в море. Ре-
комендации и инструкции о том, как нужно реагировать на природное яв-
ление, рассылает Японское метеорологическое агентство. Также о надви-
гающемся землетрясении можно узнать через смс-оповещение. 

Система беспроводного оповещения в США (Wireless Emergency Alerts, 
WEA) - это текстовые сообщения с предупреждениями о ЧС, которые от-
правляются уполномоченными государственными органами на мобильные 
телефоны. Сообщения транслируются через сотовую связь в той области, на 
которую распространяется угроза ЧС, даже, если гражданин не является 
жителем США, и приехал из другой страны. Они имеют свой уникальный 
сигнал и вибрацию, чтобы их нельзя было ни с чем перепутать. 

В Европе система EFAS дважды в день получает около 70 различ-
ных цифровых прогнозов погоды из европейского центра среднесроч-
ных прогнозов погоды. В критическом случае начинается активная рас-
сылка электронных сообщений с предупреждением о ЧС. 

Согласно Закона Украины «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера» в Ук-
раине действует единая национальная система предупреждения и реаги-
рования на чрезвычайные ситуации (ЧС), согласно которой информиро-
вание населения о ЧС обеспечивается путем «…централизованного ис-
пользования общегосударственных и отраслевых систем связи, радио-
проводного, телевизионного оповещения, радиотрансляционных сетей и 
других технических средств передачи информации». К сожалению, в 
нашей стране еще не внедрен опыт других стран по использованию со-
временных видов связи. Этот вопрос актуален и его необходимо прора-
батывать в рабочей группе с участием всех сторон процесса. Процесс 
разработки системы по экстренному оповещению зависит от кооперации 
Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС 
Украины) и операторами связи. 

Для внедрения системы оповещения должен быть решен ряд техни-
ческих и юридических вопросов, которые обеспечат широкую функцио-
нальность для сбора и отправки оповещения для оператора связи. 

С помощью центра оповещения ГСЧС и все заинтересованные госу-
дарственные структуры смогут оперативно передавать экстренное со-
общение в случае ЧС населению. Кроме непосредственной информации 
о ЧС, также желательно рассылать инструкции и рекомендации для на-
селения в случае определенной ЧС, а также разъяснения о действиях, 
которые необходимо предпринять во избежание опасности по следую-
щим пунктам: эвакуация, экстремальные погодные явления, пожары, на-
воднения и затопления, стихийные бедствия, эпидемии и отравления, 
террор, и др. 

В соглашении между ГСЧС и оператором связи должны быть ого-
ворены условия, при которых уведомления поступают на мобильные 
устройства населения автоматически. Сообщения должны поступать 
всем абонентам, подключенным к сотовой связи и находящимся в том 
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районе, на которое распространяется предупреждение. 
Внедрение данной системы оповещения о ЧС на мобильные устройст-

ва – гарантия безопасности граждан страны и их имущества, т.к. способст-
вует сокращению несчастных случаев среди населения при ЧС. Это впо-
следствии позволит Украине находиться на первых местах в рейтинге сре-
ди других государств. Оповещения населения о ЧС на мобильные устрой-
ства – один из лучших и быстрых способов предупреждения населения. 

 
 

Єжак Альона Вячеславівна, студентка факультету  
літакобудування, 3 курс, група 139 

Науковий керівник: Кручина Вікторія Віталіївна, доцент кафедри хі-
мії, екології і експертизних технологій, кандидат технічних наук, доцент 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
 «Харківський авіаційний інститут», м. Харків 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Сучасні розміри екологічних питань створюють реальну загрозу для 

життя людей. Зростання антропогенного тиску на природне середовище 
з кожним періодом часу збільшується в рази. На території України еко-
логічна криза почала проявлятися ще з середини 50-х років ХХ ст. Саме 
цей час умовно можна вважати початком безконтрольного періоду екс-
плуатації біосфери, а отже, і її забруднення. Щорічно у природний обіг 
вводилось близько 1,5 млрд. т первинної сировини. Це майже 30 т на 
кожного громадянина України. Проблемний стан навколишнього сере-
довища, що нині вже істотно визначає стан здоров’я людей, тривалість 
їхнього життя, саму можливість стабільного існування, підштовхує до-
рослих і дітей стати на шлях порозуміння з природою. В умовах еколо-
гічної кризи, що склалася в Україні і її сьогоднішньої орієнтації на при-
родоохоронну політику надзвичайно важливу роль має відігравати ефек-
тивне екологічне виховання українців. 

Екологічне виховання передбачає формування екологічної культури 
особистості, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповіда-
льності за неї як за національне багатство, основу життя на землі, залу-
чення вихованців до активної екологічної діяльності, нестерпиме став-
лення до тих, хто завдає шкоди природі. Одним із перших етапів станов-
лення екологічного виховання є затвердження Концепції екологічної 
освіти України (2001 р.), на початку 2002 р. був створений план заходів з 
її реалізації, наприкінці 2002 р. до Верховної Ради подано проект Закону 
України про екологічну освіту. 

В 2001 році в Україні створений спеціалізований вищий навчальний 
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заклад по підготовці фахівців екологічного напрямку – Одеський держа-
вний екологічний університет, що є базовим вузом для підготовки кадрів 
для Міністерства екології і природних ресурсів України. 

В нашій країні створено усі умови для підготовки спеціалістів у ви-
щих навчальних закладах з підготовки кадрів як для Міністерства еколо-
гії і природних ресурсів України, так і для промислових підприємств. 
Підготовку здійснюють більш ніж 100 навчальних закладів. 

До того ж не можна виключати із послідовності надання екологіч-
них знань систему дошкільної, шкільної освіти, позашкільної, професій-
но-технічної та післядипломної. 

Суттєвим доповненням до питання екологічної освіти є необхідність 
підготовки саме спеціалістів інженерних напрямків, що володіють якіс-
ними знаннями в напрямку захисту навколишнього середовища, та раці-
онального природокористування. Розвиток техніки та технологій, пошук 
можливих методів переробки відходів із корисним їх використанням, 
розробка нових джерел енергії із необхідним апаратурним виконанням, 
потребують певного досвіду технічного та екологічного характеру. 

Потрібно підкреслити, що в основу сучасного екологічного вихо-
вання потрібно покласти базовий постулат щодо можливості виходу з 
екологічної кризи. Є природним, що має існувати загальна згода з на-
шим обов'язком щодо збереження планети населеною. Але набагато ва-
жчим є змусити людей відноситися до навколишнього середовища від-
повідним чином. Можливість вирішення глобальної екологічної пробле-
ми полягає в необхідності переоцінки світоглядних цінностей; у зміні 
еколого – економічних пріоритетів, у наполегливій роботі щодо реаліза-
ції основних напрямів охорони навколишнього природного середовища. 

Таким чином, сучасна освіта і виховання повинні орієнтуватися на 
активну взаємодію людини з природою, що повинно базуватися на науко-
вій основі, на сприйманні людини як складової природи. Тож формування 
екологічної культури української молоді нерозривно пов'язано із форму-
ванням екологічного мислення, що, в свою чергу, неможливо без одер-
жання сучасних екологічних знань. Все це сприяє усвідомленню ціннос-
тей життя, дає можливості у вирішенні комплексних екологічних завдань, 
що виникають перед українцями для забезпечення комфортного існуван-
ня зараз і в майбутньому, сприяння збереженню та збільшенню унікаль-
ної різноманітності всієї біосфери. Отже, розвиток системи екологічної 
освіти повинен бути цілеспрямований на розвиток екологічної культури. 

 
 

Ермаков Ростислав Роланович, студент Геолого-географического фа-
культета, 2 курс, группа - морская геология 
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БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПЬЮТЕРА И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТОМ 
 
Сегодня, наверное, невозможно представить мир без интернета, но 

необходимо помнить, что он может принести пользу, и, одновременно, 
нанести непоправимый вред пользователю. 

Как обезопасить компьютер и персональную информацию пользова-
теля при взаимодействии с интернетом? 

Изначально необходимо по умолчанию установить на компьютер 
хорошую антивирусную программу, и самое главное, открыть этой про-
грамме полный доступ ко всем файлам. Делается это для того, чтобы ни 
одна вредоносная программа не осталась не замеченной. Установкой ан-
тивирусной программы автоматически создается основа для защиты. 

Однако, наличие антивирусных программ, если ими пользоваться не-
правильно, не гарантирует должной защиты от вирусов. Необходимо про-
верять на вирусы все носители, побывавшие на другом компьютере, ис-
пользовать только программы и данные, полученные из надежных источ-
ников, не открывать файлы, прикрепленные к электронным письмам, при-
шедших от неизвестных отправителей и тема письма вызывает подозрения. 

Защитить информацию поможет установка на компьютер специаль-
ных программ, таких как Personal Firewall. В случае обнаружения каких-
либо подозрительных действий, Firewall либо блокирует их, либо ин-
формирует о них. Windows XP с выходом второго сервис-пака получил 
такую возможность, но надо заметить, что встроенный Windows Firewall 
уступает другим аналогичным программам. 

Чтобы не потерять информацию при каких-либо проблемах с ком-
пьютером, все файлы на компьютере лучше иметь в двух экземплярах, 
например, дубликаты файлов можно поместить на жесткий диск или на 
внешнюю память. 

При переносе на свой компьютер файлов в архивированном виде же-
лательно проверять их сразу после разархивирования на жестком диске. 

Повышает безопасность компьютера пароли. Ни в коем случае нель-
зя работать без пароля либо использовать пароль такой же, как собст-
венное имя. Кроме того нужно обратить внимание на пароль специаль-
ного пользователя «администратор». Очень часто не очень ответствен-
ные установщики Windows оставляют его пустым, что неприемлемо. 
Причем проблема не только в том, что кто-то может включить компью-
тер в отсутствие пользователя, а в том, что, зная пароли, злоумышлен-
ник может подключиться к компьютеру через интернет и установить на 
него, и запустить вредоносные программы. 

Каждый пользователь часто скачивает какие-либо файлы из интер-
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нета, заполняет анкеты или просто общается со своими друзьями. Каза-
лось бы, в этом нет ничего опасного, но за каждым пунктом стоят свои 
проблемы. 

Известно, что все сайты устанавливают специальные счетчики Ян-
декс, Метрика и Google Analytics для того, чтобы отслеживать актив-
ность пользователей. Но мало кому известно, что с этими счетчиками 
владельцы сайтов получают также IP адреса пользователей, поэтому ни 
о какой анонимности в мировой паутине речи быть не может. 

Так, запросив в «поисковике» слово, к примеру, «одежда», в даль-
нейшем по всему интернету пользователя преследует реклама схожей 
тематики, так как поисковые сайты, такие как Гугл и Яндекс тоже от-
слеживают активность и интересы пользователей. 

 Для обеспечения анонимности следует применять методы, которые 
максимально способствуют безопасности от нежелательных последст-
вий. Особенно эти методы могут пригодиться тем, кто любит совершать 
покупки в Интернете. 

 

 
 
Это адресная строка в браузере и, если присутствует перед названи-

ем сайта замочек - это означает, что сайт использует HTTPS - это рас-
ширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, пе-
редаваемые по протоколу HTTPS, «упаковываются» в криптографиче-
ский протокол SSL или TLS. Отличить такие сайты очень просто (на-
пример: https://www.google.com.ua). 

Иначе говоря, сайты, которые используют https, гарантируют со-
хранность личных данных при обработке и никаким злоумышленникам 
не удастся украсть персональную информацию, полученную сайтом при 
его посещении. Если, конечно, злоумышленником не является сам сайт. 

Также необходимо обращать внимание на доменное имя сайта (ад-
рес сайта). Если речь идет об Украине, то домены можно разделить на 
два типа. Первого типа «.ua» и второго «.com.ua». Так вот, именно «.ua» 
получить может только компания, у которой зарегистрирована своя тор-
говая марка на территории Украины и содержание такого названия и об-
служивание такого сайта обходится собственникам в крупные денежные 
суммы. Таким сайтам попросту нет смысла обманывать. 

А вот сайты с окончанием «.com.ua» может зарегистрировать кто 
угодно. Стоит отметить, что есть сайты, с которыми лучше вообще не 
иметь дело. Эти сайты имеют окончания, например, такие как, «pp.ua». 

Какую именно информацию необходимо уберечь? 
Первое – это IP пользователя. Это уникальный сетевой адрес узла в 

компьютерной сети, по которому можно примерно вычислить местопо-
ложение человека, и для этого не нужно обладать большими знаниями в 
сфере программирования. 
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Второе – это MAC-адрес. - это уникальный идентификатор, при-
сваиваемый каждой единице активного оборудования. То есть, он есть у 
каждой единицы техники, которая может подключаться к интернету. 

А вот все вместе – это уже угроза, ведь если кому-то нужно вычис-
лить пользователя, и у него есть оба главных адреса, то найти пользова-
теля - это уже дело желания. 

Также стоит быть очень аккуратными при использовании социаль-
ных сетей, ведь если раньше злоумышленникам приходилось искать 
жертв на улице, то сегодня они это могут делать не выходя из дома. По 
фото они с легкостью поймут с кем общается человек, чем интересуется 
и как живет, поэтому необходимо беречь личную информацию, даже та-
кую незаметную как IP и MAC адреса. 

Переписка с друзьями в социальных сетях, тоже открыта тем людям 
кому это нужно и, даже если были удалены все сообщения, то в любом 
случае они сохранятся в памяти социальных сетей, поэтому следует ос-
тавлять в социальных сетях как можно меньше достоверной информа-
ции о себе и своей семье. 

И если воспользоваться всеми рекомендациями, и в действительно-
сти помнить эти основы, то пользование Интернетом никогда не прине-
сет вреда компьютеру и личным данным пользователя. 

 
 

Єрьоменко Владислав Ігорович, курсант факультету  
оперативно-рятувальних сил, 3 курс, група ПБ-13-231 

Науковий керівник: Пономаренко Роман Володимирович, заступник 
начальника кафедри пожежної та рятувальної підготовки, кандидат 

технічних наук, старший науковий співробітник 
Національний університет цивільного захисту України, м. Харків 
 

ДО ПИТАННЯ ЩОДО РЯТУВАННЯ ЛЮДЕЙ ПІД ЧАС 
ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 
На сьогоднішній день на території України постійно існує висока 

імовірність виникнення пожеж, причому більшість з них виникає в 
житловому секторі, що в свою чергу провокує появу великої кількості 
постраждалих, які не можуть самостійно евакуюватися з осередку 
пожежі. Одним з основних завдань Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
є рятування людей в умовах виникнення надзвичайних ситуацій. В 
умовах пожежі цей процес ускладнюється наявністю небезпечних 
факторів (підвищеної температури, задимленості, загазованості та інше). 

Розглянемо основні позиції вимог безпеки праці під час рятування 
людей на пожежі та саморятування. 
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Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник 
гасіння пожежі зобов’язаний визначити порядок i способи рятування лю-
дей залежно від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціо-
нарні та переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомни-
ки, рятувальні мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіж-
них заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи без-
пеки при цьому регламентуються вимогами та Правилами безпеки праці. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мок-
рими та вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знахо-
дяться у оперативному розрахунку. 

Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, 
що довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i та ін.), 
рятувальна петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморя-
туванні – за конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно на-
мотана на карабін. Саморятування i рятування проводиться особовим 
складом у рукавицях, щоб запобігти травм рук. 

Вимоги щодо безпечного застосування пожежно-технічного облад-
нання, штатного інструменту, засобів індивідуального і групового захи-
сту викладені у відповідних розділах Правил безпеки праці. У разі вико-
ристання позаштатних технічних засобів необхідно керуватися рекомен-
даціями, які викладені в інструкціях з їх експлуатації. 

Дотримання цих вимог під час рятування людей та само рятування 
дозволить зменшити час затрачений на процес рятування та знизити 
імовірність завдання шкоди потерпілому. 

 
 

Єфіменко Анастасія Юріївна, студентка механічного  
факультету, 4 курс, група ММ-41 

Науковий керівник: Богатов Олег Ігорович, заступник завідувача кафе-
дри метрології та безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук, доцент 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків 

 
АВТОТРАНСПОРТ І ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК ЗДОРОВ'Ю 

НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Автотранспорт є одним із найбільших забруднювачів атмосферного 
повітря. На його частку приходиться порядку 60% - викидів оксиду вуг-
лецю, 30% - оксидів азоту в атмосферу. 

Специфіка рухливих джерел забруднення (автомобілів) виявляється 
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в низькому розташуванні, просторовому розподілі, і безпосередньої бли-
зькості до житлових районів. У результаті при загальній частці транспо-
рту в масовому викиді забруднюючих речовин в атмосферу, рівної 40-
60%, частка транспортних засобів у забрудненні повітря в містах досягає 
70-90%. 

Одержання інформації про викиди від автотранспорту в атмосферне 
повітря (інвентаризація викидів) здійснюється трьома шляхами: 

- сертифікаційним і експлуатаційним приладовим контролем за ви-
кидами транспортних засобів; 

- приладовими вимірами параметрів, що характеризують якість по-
вітря поблизу об'єктів транспортної інфраструктури; 

- розрахунковою інвентаризацією викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу (для міст і міських регіонів, окремих магістралей і об'єктів). 

Як показує аналіз, для рішення задач, зв'язаних із моделюванням за-
бруднення атмосфери й оцінкою екологічного ризику здоров'ю населен-
ня, найбільш перспективним є використання методів розрахункової ін-
вентаризації викидів. 

Стрижнем концепції екологічної безпеки у світі визнана теорія еко-
логічного ризику. Екологічну небезпеку можна зменшувати, але не мо-
жна усунути цілком. У цьому зв'язку виникає задача визначення ризику 
для людини і навколишнього середовища, включаючи рівень прийнят-
ного ризику. 

Процес ухвалення рішення в умовах ризику включає три основних 
етапи: 

1. Оцінка ризику, що спрямована на ідентифікацію і кількісне виражен-
ня ризиків, що є наслідком створення й експлуатації об'єктів. Основним ре-
зультатом повинні бути кількісні значення наслідків, наприклад, збільшення 
захворюваності чи смертності і їхній імовірний розподіл у застосуванні до 
різних груп населення, що піддається даному шкідливому впливу. 

2. Аналіз ризиків, що має своєю метою порівняння кількісних вели-
чин ризиків. 

3. Управління ризиком, що передбачає переклад аналітичних ре-
зультатів оцінки ризику в організаційно-технічні рішення. Ціль управ-
ління ризиком складається у визначенні черговості рішень проблем ри-
зику, перебування засобів підвищення безпеки й в оптимальному розпо-
ділі ресурсів на безпеку. 

У загальному випадку ризик можна виразити як імовірність події, 
що складає в нанесенні визначеної шкоди (збитку). 

Стосовно до об'єктів транспорту в області управління екологічним 
ризиком варто вважати: 

- оцінку віддалених наслідків для населення і навколишнього сере-
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довища від систематичних викидів забруднюючих речовин при норма-
льному функціонуванні об'єктів; 

- оцінку аварійної небезпеки об'єктів, у тому числі при транспорту-
ванні небезпечних вантажів (НВ) на дорогах, залізничних магістралях, 
річкових і морських шляхах. 

Транспортування небезпечних вантажів (більш 2000 найменувань по 
міжнародних нормативах) провадяться повсюдно і являє серйозну загро-
зу населенню і навколишньому середовищу. 

Для оцінки екологічного ризику при перевезеннях небезпечних ван-
тажів різними видами транспорту враховуються наступні дві групи фак-
торів: фактори, що впливають на аварійність при транспортуванні НВ і 
фактори, що визначають наслідки аварії для населення та навколишньо-
го середовища. 

До першої групи факторів відносяться: 
- характеристика транспортного шляху; 
- параметри дорожнього шляхового руху; 
- параметри, що характеризують водіїв транспортних засобів. 
Другу групу факторів представляють: 
- параметри навколишнього середовища по маршруту проходження 

транспорту з НВ; 
- параметри аварії і фізико-хімічні та токсикологічні властивості НВ; 
- масштаби поширення небезпечних речовин у навколишньому сере-

довищі і наслідки їхнього впливу на населення і природне середовище. 
Розрахунку екологічного ризику при транспортуванні небезпечних 

вантажів на автомобільному, залізничному, річковому і морському 
транспорті зв'язаного з забрудненням навколишнього середовища, може 
зводиться до визначення імовірності аварії при транспортуванні НВ від-
повідним видом транспорту (середньої для галузі) з урахуванням деяких 
коефіцієнтів: коефіцієнт екологічної небезпеки шкідливих речовин, що 
надходять в атмосферу при аварії; параметр аварійності ділянки транс-
портного шляху; параметр екологічної уразливості тієї чи іншої терито-
рії по маршруті проходження транспорту з НВ; коефіцієнт досвідченості 
водія; коефіцієнт екологічної небезпеки шкідливих речовин, що надхо-
дять при аварії у водяне середовище та ін. 

Маршрут перевезення небезпечного вантажу (НВ), що проходить по 
конкретних лініях транспортної мережі, розбивається на однорідні відрі-
зки шляху по наступним ознакам: по-перше, по параметрам аварійності 
транспортного шляху і, по-друге, по параметрам екологічної уразливості 
території, по якій пролягає маршрут. 

Інтегральна оцінка екологічного ризику виконується для одного ви-
ду небезпечного вантажу. У випадку, якщо перевозиться одночасно кі-
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лька видів НВ, інтегральна оцінка ризику виходить шляхом підсумову-
вання ризиків для окремих речовин. 

Розрахунок оцінки екологічного ризику є важливим інструментом у 
управлінні екологічною безпекою транспорту і зовсім необхідний для 
екологічного страхування транспортування небезпечних вантажів чи 
інших видів діяльності. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ 

 
Ми живемо у складний час, поступово переходячи від вуглецевого 

палива до поновлюваних джерел енергії та технологій з низьким або ну-
льовим викидом парникових газів. Сонячна, вітряна, геотермальна енерге-
тики, інтелектуальні системи управління енергоефективністю, гібридні ав-
то, електромобілі, вдосконалені батареї, «зелені» будівлі тощо – всі ці рин-
ки стали яскравими плямами на мапі сучасного сповільнення економіки. 

Сьогодні енергетичний ринок оцінюється одним трильйоном дола-
рів США, що вдвічі перевищує автомобільний. Однак енергетичні по-
треби людства продовжують зростати, і це спонукає до будівництва і 
введення в дію нових енергогенеруючих потужностей [1]. 

Одним із перспективних напрямів відновлювальних джерел енергії, 
що в останні роки дуже активно впроваджуються в світову промисло-
вість і побут – є сонячна енергетика. Завдяки «зеленим» технологіям со-
нячні енергетичні системи і пристрої дозволяють здійснювати ефектив-
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ний виробіток електричної і теплової енергії, завдяки природнім, прак-
тично не вичерпним можливостям світлового випромінювання Сонця із 
найменшим впливом на екологічний стан довкілля. Розробки і промис-
лова продукція в цій області на сьогодні дуже активно розвиваються в 
таких країнах як Німеччина, США, Великобританія, Японія, Корея та 
Китай і становлять вагомий відсоток енергетичного виробітку в світі. 
Зважаючи на останні події в секторі ядерної енергетики – техногенну ка-
тастрофу в Японії на АЕС Фукусіма, майже всі світові країни прийма-
ють програми скорочення ядерних потужностей і віддають перевагу аль-
тернативним джерелам. Україна на цьому фоні також представляється 
дуже перспективним ринком на найближчі 30-50 років для «зелених» 
технологій, ключове місце в яких займе сонячна енергетика [2]. 

Міжнародне енергетичне агентство вважає, що в 2030 році в усьому 
світі енергія, одержана від сонця, вітру, води, тепла землі, а також з біо-
маси, збільшиться в два рази порівняно із сьогоднішнім днем і складе 16 
відсотків від всього виробництва. Ще оптимістичніше оцінює ситуацію 
Європейський галузевий союз поновлюваних джерел енергії. На його 
думку, до 2030 року частка альтернативної енергії виросте до 35 відсот-
ків. Європейська комісія вважає, що в 2020 році в Європі п'ята частина 
енергії вироблятиметься з екологічно безпечних джерел. У Німеччині, як 
в одній з найбільш орієнтованих на альтернативні джерела енергії країн, 
частка поновлюваної енергії може скласти 40 відсотків, а у виробництві 
електричної – близько 67 відсотків, передбачає Федеральний союз поно-
влюваних джерел енергії [3]. 

Сонячна електроенергетика – один з найбільш швидкозростаючих 
секторів альтернативної енергетики, які активно розвиваються у світі. 
Великий потенціал зростання сонячної енергетики обумовлений необ-
хідністю забезпечення національної та екологічної безпеки та також 
стійким подорожчанням традиційних джерел енергії. Сучасна сонячна 
енергетика ділиться на дві галузі: 

1) сонячна теплоенергетика, що передбачає використання теплового 
випромінювання енергії безпосередньо від сонця для нагрівання тепло-
носія та подальшої подачі його на об‘єкти обігріву (пристрої, які вико-
ристовуються при цьому називають сонячними тепловими колекторами, 
в якості носія у них використовується здебільшого вода); 

2) сонячна електроенергетика або фотовольтаїка (photovoltaics) – 
передбачає перетворення спектрального випромінювання сонця безпо-
середньо в електричну енергію, шляхом використання внутрішнього фо-
тоефекту в напівпровідникових фотоелектричних перетворювачах 
(ФЕП) та їх конструкцій – сонячних батарей та модулів з великою акти-
вною площею. В якості н/п матеріалу ФЕП використовуються здебіль-



Кафедра трудового права НЮУ імені Ярослава Мудрого 

Матеріали VІІ-ї студентської наукової інтернет-конференції, 21 – 22 квітня 2016 р. 135 

шого кремній Si, зважаючи на його широку поширеність в природі та 
найбільш придатні техніко-економічні показники для процесу фотоелек-
тричного перетворення [2]. 

Вперше, фотовольтаїстичний ефект розглядався у електролітичній 
комірці Едмондом Беккерелем у 1839 р. Перші експерименти з 
твердотільними фотоелектричними елементами на основі селена прово-
дились Адамсом та Деєм у Лондоні в 1876 р. Більше ніж половина 
сторіччя знадобилось для того, щоб з’явились перші сонячні фотоеле-
менти з ефективністю, яка ледь перевищувала 1%. Ними стали 
розроблені у 1930-ті роки у Фізико-технічному інституті сірчано-талієві 
фотоелементи із запірним шаром. Дослідження виконувались під 
керівництвом засновника інституту академіка А. Ф. Іоффе, який вже в 
той час (1938 р.) вперше подав на розгляд уряду СРСР програму енерге-
тичного використання сонячних фотоелектричних дахів [4]. 

За прогнозними оцінками Національного управління з повітропла-
вання і дослідження космічного простору, потенціал виробництва соня-
чної енергії України знаходиться в межах тих же значень, що і потенціал 
США; на територію цих країн припадає фактично однакова кількість со-
нячного випромінювання. Але в Україні цей потенціал не використову-
ється в повному масштабі через недостатнє фінансування. 

Світовий досвід підказує, що для повноцінного і постійного розвит-
ку зазначеного напрямку відновлювальної енергетики необхідно постій-
не вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку сфери 
досліджуваної енергетики, всебічна державна підтримка даного напрям-
ку енергетики. Згідно з інформацією Міністерства енергетики та вугіль-
ної промисловості України, в 2013 р. частка електроенергії з відновлю-
вальних джерел енергії (вітер, сонце, біомаса, малі гідроелектростанції) 
у загальному обсязі виробництва зросла з 0,32 до 0,64 %. З кожним ро-
ком зростають обсяги інвестицій у відновлювальну енергетику, що свід-
чить про перспективи значного зростання зазначеного напрямку вироб-
ництва електроенергії вже найближчим часом. 

Виробництво електроенергії електростанціями на відновлювальних 
джерелах енергії, за винятком великих гідроелектростанцій, в 2013 р. 
зросла вдвічі – з 638 600 000 кВт/год у 2012 р до 1 247 млн кВт/год [5]. 

Відповідно до Енергетичної стратегії України до 2030 р., яка була 
схвалена Розпорядженням КМУ від 24 липня 2013 р. № 1071-р, енергія 
сонячного випромінювання, яка надходить щорічно на територію Украї-
ни, становить близько 1,2 МВт•год/кв. м, причому тільки менше 1% цієї 
енергії належить до ресурсів, які економічно доцільно використовувати. 
Відповідно до досліджень, можливий економічний потенціал розвитку 
сонячної генерації в Україні становить близько 4 ГВт. Беручи до уваги 
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досвід з впровадження СЕС європейських країн зі схожим рівнем соняч-
ного випромінювання, а також з огляду на зниження собівартості будів-
ництва сонячних електростанцій (СЕС) внаслідок розвитку технологій, 
цільовий рівень встановленої потужності СЕС в Україні до 2030 р. змо-
же складати 1,5–2,5 ГВт, а рівень їх вироблення – до 2–3,3 ТВт•год на 
рік за значного падіння вартості будівництва даного виду генерації [6]. 

Динаміка вироблення електроенергії з нетрадиційних і відновлюва-
них джерел енергії в 2010-2030 рр. представлена в таблиці 1. 

Сонячні батареї (модуль, панель) являють собою фотоелектричні 
генератори, принцип дії яких базується на фізичній властивості напів-
провідників: фотони світла вибивають електрони із зовнішньої оболонки 
атомів. При замиканні ланцюга виникає електричний струм. 

 
Таблиця 1. Динаміка вироблення електроенергії з нетрадиційних і відно-

влюваних джерел енергії в 2010-2030 рр., ТВт·год 
 

 2010 2015 2020 2025 2030 

Вітрогенерація 0,1 0,6 1,9 3,8 7,4 

Сонячна генерація <0,1 0,3 0,8 1,4 2,6 
Малі ГЕС 0,2 0,4 0,7 1,3 2,1 
Біогенерація <0,1 <0,1 0,2 0,2 0,3 
Генерація з інших ВДЕ <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,2 
Разом, вироблення із ВДЕ <0,4 <1,4 3,6 6,8 12,6 
 
Сонячні батареї (рис. 1) з'єднують в ланцюзі послідовно і/або пара-

лельно для отримання необхідних параметрів по струму та напрузі. 
Деякі факти про сонячні батареї: термін служби сонячної батареї бі-

льше 25 років; типовий ККД сонячної батареї 14%; напруга будь-якої пла-
стини кремнієвого елементу: без навантаження 0,6 В, під навантаженням 
0,5 В (при інсоляції 1 кВт/м2); кремній - другий за поширеністю елемент у 
всесвіті, в той же час всього 2% чистого кремнію йде на сонячну енергети-
ку; світовий брак сонячного кремнію оцінюється в 10-15 тисяч тонн на рік; 
до 2020 року Швеція планує повністю відмовитися від вуглеводневого па-
лива; у Німеччині вже кілька років діє державна програма "Сто тисяч со-
нячних дахів"; у США діє аналогічна програма "Мільйон сонячних дахів". 

Представлені на ринку сонячні батареї можна умовно поділити на 
декілька класів: 

 Малопотужні (частки Ватта) сонячні батареї, які використовують-
ся для зарядки стільникових телефонів, КПК, іншої схожої електроніки. 
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 Універсальні сонячні батареї, виготовлені для живлення широкого 
кола споживачів в польових умовах. 

 Панелі сонячних елементів. Зазвичай це набір фотопластини, за-
кріплених на підкладці. Фактично, вони є заготовкою для побудови 
більш «просунутих» і зручних для споживача пристроїв на їх основі [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Сонячні батареї: місто Болград, Одеська область. 
 

Взагалі, сумарний річний потенціал сонячної енергії на території 
України є доволі високим. Наприклад, у Вінницькій (30,8 МВТ*год/рік), 
Дніпропетровській (37,6 МВТ*год/рік), Житомирській (32,3 
МВТ*год/рік), Київській (31,5 МВТ*год/рік), Чернігівській (34,2 
МВТ*год/рік), Одеській (45,4 МВТ*год/рік) областях найвищі показни-
ки загального потенціалу сонячної енергії [5]. 

На сьогодні, з огляду на недостатнє забезпечення сільськогосподар-
ських виробників сушильним устаткуванням, частину продукції, яка мо-
гла б бути висушена штучним способом, доводиться сушити натураль-
ним способом на полі або в примітивних приміщеннях з примітивним 
провітрюванням необігрітим повітрям. Це, впливає на погіршення якості 
продукції і обмеження можливостей інтенсифікації виробництва. 

Безпосереднє сонячне випромінювання часто використовується та-
кож у сонячних теплових колекторах (СТК) та в електроенергетиці (че-
рез фотовольтаційні соти). СТК здебільшого використовуються для піді-
гріву односімейних будинків, дач, підігріву води для побутових потреб 
та в басейнах. Результати проведених досліджень свідчать, що в умовах 
нашого клімату з 1 м² поверхні теплового колектора можна одержати 
300- 500 кВт·год (1080-1800 МДж) енергії за рік, що є еквівалентом 70-
100 кг вугілля. У річному балансі СТК можуть покрити до 60% енергії, 
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потрібної для обігріву односімейного будинку і забезпечення потреб йо-
го мешканців у теплій воді, якщо такий будинок буде збудований з роз-
рахунком на його обігрів сонячною енергією. 

Сьогодні кожен другий кіловат електроенергії в Україні виробляєть-
ся на АЕС. Та після Чорнобиля і Японської “Фукусіми” світ дедалі час-
тіше ставить собі питання: чи є альтернатива дешевшій, але не завжди 
безпечній атомній енергетиці? Про це останніми роками дискутують 
дуже багато. Зокрема, про такі проблеми йшлося й на міжнародній кон-
ференції в Києві (2011 р.), у якій взяло участь понад 50 профільних ком-
паній з Австрії, Німеччини, Росії та інших країн. На думку виконавчого 
директора консалтингової компанії “Fuel Alternative” Ю. Березовської та 
зав. відділу Інституту відновлюваної енергетики НАН України Г. Забар-
ного, заміна атомної енергії сонячною в Україні є справою досить дов-
гоперспективною (близько 20 років), оскільки сонячна енергетика в нас 
поки що перебуває на початковій стадії свого розвитку. 

Сучасні технології використовують сонячні перетворювачі, що ма-
ють ще надто низький коефіцієнт корисної дії – лише 20%. Та й потуж-
ність сонячних енергетичних установок ще невелика – у Криму у 2010 
році була запущена перша сонячна електростанція потужністю 7,5 МВт, 
а у 2011 році розпочалось будівництво ще двох таких станцій: у Криму – 
потужністю 12 МВт, під Одесою – потужністю 30-40 МВт, тоді як АЕС 
дають по кілька тисяч мегават. Проте нові технології, що розробляються, 
років за 20 дозволять збільшити частку сонячної енергетики в структурі 
загальної в Україні до 7 %. 

Наразі в Україні сонячна енергія залишається найдорожчою. Селяни 
Маневицького району Волинської області (села Велика Осниця, Мала 
Осниця та Копилля) вже використовують 8 самотужки виготовлених со-
нячних колекторів для побутових потреб. Навіть у холодну цьогорічну 
зиму в сонячні дні 100-літровий котел нагрівався до температури 60ºС за 
годину. Сам резервуар із водою при цьому зберігає воду теплою ще кі-
лька годин після того, як сонце вже зникає. Подібна практика поширена 
в Одеській області – у місцевих умовах 200-літровий котел за годину на-
грівається до температури 70ºС [8]. 

Отже, проаналізувавши вищезазначене, можна дійти до висновку, 
що в Україні існують достатньо сприятливі умови для використання со-
нячної енергії. Річний технічно досяжний енергетичний потенціал соня-
чної енергії в Україні еквівалентний 6 млн. т у. п., його використання 
дозволило б замінити біля 5 млрд. м3 природного газу. 

Середньорічна кількість сумарної сонячної радіації, що потрапляє 
на 1 м² поверхні, на території України знаходиться в межах від 1070 
кВт·год/м2 в її північній частині до 1400 кВт·год/м2 і вище на півдні [9]. 
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Для вироблення і втілення в життя національної стратегії розвитку 
сонячної енергетики в Україні є все: сировина, досвід, технічні і техно-
логічні напрацювання, підготовка відповідних кваліфікованих кадрів у 
системі вищої освіти. Справа залишається за наданням галузі ефективної 
державної підтримки, що дозволить привернути так необхідні сонячній 
енергетиці інвестиції. Потрібна програма, яка б на державному рівні ко-
ординувала участь всіх зацікавлених сторін: громадян, бізнес структури, 
урядові установи, наукові, промислові та громадські організації. 

По аналогії з досвідом провідних держав особлива увага має бути 
приділена наступним питанням: 

- пріоритетній державній підтримці проведенню науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських робіт, технічних і маркетингових дослі-
джень в галузі альтернативної енергетики; 

- сприянню в доступі до пільгових кредитів, безвідсоткових позик та 
інших інструментів фінансового стимулювання галузі; 

- навчанню і розповсюдженню інформації про наявний досвід інших 
країн у виконанні аналогічних програм; 

- об'єднанню зусиль щодо розвитку галузі з іншими екологічними і 
соціальними програмами, а також підтримці програми на загальнодер-
жавному рівні. 

Ці та інші заходи, безумовно, будуть сприяти збереженню та розви-
тку відповідного вітчизняного академічного, університетського та галу-
зевого науково-технологічного потенціалу, розширенню міжнародного 
співробітництва в галузі альтернативної енергетики, зміцненню міжна-
родного іміджу нашої держави, зменшенню залежності України від най-
більших світових постачальників енергетичної сировини, підвищенню 
рівня її енергетичної безпеки [3]. 

Також необхідно наголосити на тому, що сонячна енергія є безпеч-
ною для життя та здоров’я людини. Задля запобігання страшним катаст-
рофам і аваріям на АЄС, необхідно їх замінити повністю на ТЕС та СЕС. 
Адже психічний стан громадян України не витримає ще однієї жахливої 
події на теренах нашої Батьківщини. 

Отже, сонячна енергія є: безпечною; порівняно дешевшою; екологіч-
но чистою; в тій чи іншій мірі потужною; економічно вигідною, в рамках 
стимулювання розвитку малого/середнього бізнесу та інвестування тощо. 
На мою думку необхідно поступово повністю відмовитись від атомних 
електростанцій. Запозичивши досвід іноземних держав, запровадити про-
граму «Сонячні дахи» у певних містах. На території південної частини 
країни почати будування сонячних електростанцій із урахуванням кілько-
сті населення. На державному рівні закріпити певні нормативно-правові 
акти, які б стимулювали розвиток сонячної енергетики в Україні (стратегії, 
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програми, укази, розпорядження, меморандуми тощо). Також необхідно 
забезпечити чисті та прозорі конкурси на тендери, щодо проектування та 
будування СЕС. Ще один важливий крок у напрямку розвитку сонячної 
енергетики – забезпечення високого рівня наукових досліджень, підготовка 
кадрів для розвитку даної галузі та налагодження процесу виробництва не-
обхідних технологій та приладів для будування сонячних батарей. 

Реалізувавши вищезазначені пропозиції, наша держава зробить ве-
ликий крок на зустріч енергетичної безпеки України та благополуччя 
населення взагалі. 
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КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ, ЯК ЕЛЕМЕНТ  
ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА 

 
Культура безпеки подібна до релігії - або ти віриш у неї і дотримуєшся 

завжди, або ні. Між цим нічого немає (третього не дано). 
Чарлз Джонс 

 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується настільки сер-
йозними кризовими тенденціями, що людство повинно в найкоротший 
час кардинально змінити ставлення до своєї життєдіяльності. Ситуація у 
сфері безпеки, що складається під впливом складного динамічного проце-
су, в основі якого лежать глобалізація, науково-технічний прогрес, інфо-
рматизація, посилення антропогенного навантаження на навколишнє се-
редовище, супроводжується виникненням нових ризиків та загроз для 
людей. Статистичні дані про транспортні аварії на дорогах, зростання на-
ркоманії, отруєння алкоголем, загибель людей у побуті та під час трудо-
вої діяльності свідчать про те, що суспільство в прагненні до повсюдної 
реалізації прав і свобод особистості втрачає щось більш важливе - це ви-
роблений тисячоліттями механізм власного самозбереження. Тому про-
блема безпеки життя та здоров’я людини розглядається як пріоритетна у 
контексті забезпечення сталого розвитку держави та суспільства в цілому. 

Питання підготовки людства до безпечної життєдіяльності та розро-
бки основ формування в неї культури безпеки життєдіяльності розгляда-
ло багато вчених-педагогів, серед яких В. Сапронов, Ю. Воробйов, В. 
Акімов, В. Мошкін, В. Девисилов, М. Зоріна, С. Данченко, В. Мельник, 
А. Снєгірьов, С. Якушева, В. Гафнер, О. Шароватова, Л. Сорокіна, Н. 
Лизь, Л. Шершнев, С. Абрамова, О. Михайлов, С. Тузіков, А. Лазутсь-
кий, Є. Карманний, О. Ляшенко, В. Березуцький, З. Яремко, О. Запоро-
жець, В. Михайлюк та інші. 

Щодо поняття «культура безпеки», то вперше його було сформульо-
вано Міжнародною консультативною групою з ядерної безпеки після Чо-
рнобильської катастрофи і надалі розвинуто Міжнародним агентством з 
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атомної енергії в розгорнуту концепцію забезпечення та підвищення без-
пеки в ядерній галузі. Міжнародна консультативна група з ядерної безпе-
ки при Генеральному директорі МАГАТЕ запропонувала наступне визна-
чення цього поняття: «Культура безпеки – це такий набір характеристик і 
особливостей діяльності організацій та поведінки окремих осіб, який 
встановлює, що проблемам безпеки атомних станцій, як таким, що мають 
вищий пріоритет, приділяється увага, яка визначається їх значущістю». В 
слід за МАГАТЕ концепцію культури безпеки підтримали Міжнародна 
організація праці, Міжнародна організація цивільної авіації, Всесвітня ор-
ганізація охорони здоров’я, Всесвітня організація трубопровідного транс-
порту, Міжнародна асоціація з радіаційного захисту та інші авторитетні 
міжнародні інституції. Культура безпеки в багатьох країнах стала предме-
том уваги вищих ешелонів влади, а державними органами з регулювання 
безпеки в різних сферах визнана одним із основних стратегічних напрямів 
їх діяльності. Так, концепцією сталого розвитку, прийнятою в 90-ті роки 
минулого століття, дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей в усіх 
сферах життєдіяльності людства (матеріально-виробничої, побутової, со-
ціально-політичної, культурної та духовної), визнані пріоритетними у ді-
яльності світової спільноти в умовах глобалізації. 

Цікавий досвід упровадження культури безпеки за кордоном. Так 
новий персонал російських АЕС проходить навчальний курс «Культура 
безпеки», робочі місця оперативного персоналу оснащені пам’ятками з 
самоконтролю. У Литві, за підтримки державного органу регулювання 
ядерної безпеки Швеції, сформована і реалізується програма підтриман-
ня культури безпеки в умовах виведення з експлуатації енергоблоків Іг-
налінської АЕС. 

В Україні концепція культури безпеки почала системно впроваджува-
тися на вітчизняних АЕС та інших підприємствах ядерного комплексу в 
рамках виконання переважно галузевих програм і проектів. Згодом цю іні-
ціативу підтримали інші галузі та державні органи регулювання безпеки. 

В нашій країні питанню формування культури безпеки присвячено 
статтю 41 Кодексу цивільного захисту України: «Культура безпеки жит-
тєдіяльності населення - це сукупність цінностей, стандартів, моральних 
норм і норм поведінки, спрямованих на підтримання самодисципліни як 
способу підвищення рівня безпеки. Популяризація культури безпеки 
життєдіяльності серед дітей та молоді організовується і здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, спільно з 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері освіти і науки, громадськими органі-
заціями шляхом: 1) проведення шкільних, районних (міських), обласних 
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та всеукраїнських змагань з безпеки життєдіяльності; 2) проведення на-
вчально-тренувальних зборів і польових таборів; 3) участі команд - пе-
реможниць у заходах міжнародного рівня з цих питань». 

Культура безпеки характеризує особливості поведінки, свідомості та 
діяльності людей у певних сферах суспільного життя. Її існування не мо-
жливе поза людиною. Індивідуум не народжується соціальним, а лише в 
процесі діяльності стає таким. Слід наголосити, що окрім знань, умінь і 
навичок культура безпеки містить світоглядні ідеї, моральні та естетичні 
цінності, інтелектуальний досвід вирішення проблем безпеки, досвід без-
печного спілкування та комунікації в ході загального виживання. 

Проаналізувавши вище зазначене, можна виділити такі складові 
культури безпеки: на індивідуальному рівні – це світогляд, норми пове-
дінки, індивідуальні цінності і підготовленість людини у сфері безпеки 
життєдіяльності; на колективному рівні – корпоративні цінності, профе-
сійна етика та мораль, підготовленість персоналу у сфері безпеки; на су-
спільному рівні – традиції безпечної поведінки, суспільні цінності, під-
готовленість всього населення у сфері безпеки життєдіяльності. 

Як зазначає Н.В. Кулаєва, для реалізації культури безпеки важливо, 
щоб кожен її потенційний носій протягом життя прагнув до досягнення 
наступних цілей: вибору адаптованого соціального середовища і пріори-
тетів поведінки, які призведуть до зведення до мiнiмуму можливість ви-
никнення небезпечних ситуацій і збитків; недопущення дій щодо ство-
рення і потрапляння в аварії та катастрофи, готовність до них, а також 
до їх вирішення при виникненні небезпечних або екстремальних умов; 
ведення способу життя, спрямованого на збереження здоров’я, праце-
здатності та поведінки, що виключає побутовий і виробничий травма-
тизм; облік і зниження факторів, які погіршують екологічну обстановку 
навколишнього середовища. 

Проте, поряд з істотними здобутками в цій сфері існує ціла низка 
проблем, що стосуються формування культури безпеки і які потребують 
розв’язання. Серед них можна виділити: недостатнє розуміння на полі-
тичному рівні необхідності впровадження культури безпеки як у сфері 
використання ядерної енергії, так і в інших сферах життєдіяльності; по-
глиблення проблем культури та освіти в державі, а також зростання рів-
ня корумпованості влади і «тінізації» економіки; недостатня активність 
державних органів у практичному впровадженні концепції культури 
безпеки як ефективного інструменту створення і підтримання безпечних 
умов праці та життя; неефективне використання світового досвіду, мож-
ливостей міжнародного співробітництва в реалізації спільних проектів з 
упровадження концепції культури безпеки в ядерну та інші галузі; відсу-
тність нормативних документів з упровадження концепції культури без-
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пеки в практику; зволікання з упровадженням концепції культури безпе-
ки на підприємствах, у закладах та установах, підпорядкованих ДСНС, а 
також відсутність реальних кроків з упровадження культури безпеки та 
інших сучасних підходів до забезпечення безпеки персоналу і пацієнтів у 
медичній галузі; скасування викладання у ВНЗ дисциплін «Безпека життє-
діяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивіль-
ний захист», що унеможливлює формування культури безпеки у молоді і 
не повною мірою відповідає державним вимогам підготовки фахівців. 

Отже, можна зробити висновок, що формування культури безпеки 
та виховання особистості безпечного типу, здатної до активної комуні-
кації в ході загального виживання, є невід’ємною суттєвою властивістю 
людства – атрибутом існування соціуму. 

На нашу думку, подальший розвиток культури безпеки життєдіяль-
ності людини і суспільства в цілому можливий за умови реалізації на-
ступних основних ідей. По-перше, відокремлення як найвищого пріори-
тету життя людини, тобто вся діяльність індивідів і суспільства в галузі 
безпеки життєдіяльності повинна бути спрямована на мінімізацію люд-
ських втрат і постраждалих. По-друге, відмова від розгляду проблем 
безпеки людини, суспільства, держави, світового співтовариства ізольо-
вано, окремо одне від одного, та сприйняття їх як єдиного системного, 
взаємозумовленого та взаємозалежного комплексу. По-третє, вважається 
необхідним перегляд державної політики у цій сфері, перегляд нормати-
вно-правової бази та гармонізація її з міжнародним законодавством з 
метою урегулювання відносин у сфері охорони праці та підвищення від-
повідальності за її дотримання; а державним органам регулювання виро-
бничої безпеки – дотримуватися принципів культури безпеки при здійс-
ненні наглядової та ліцензійної діяльності. По-четверте, вважаємо за не-
обхідне, посилення ролі безпекових дисциплін в освітньому процесі, 
адже знання людина повинна отримувати на усіх етапах освітнього про-
цесу, починаючи зі шкільного. 

 
 

Заворотна Марія Геннадіївна, студентка факультету телекомунікацій 
та вимірювальної техніки, 4 курс, група ТК 12-1 

Науковий керівник: Костромицький Андрій Іванович, доцент кафедри 
мереж зв’язку, кандидат технічних наук, доцент 

Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків 
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ВІЙСЬКОВОГО І ТРАНСКОРДОННОГО ХАРАКТЕРУ 
 
В Україні щорічно виникає велика кількість надзвичайних ситуацій 

природного, техногенного, соціально-політичного та військового харак-
теру, внаслідок яких гинуть тисячі людей, а матеріальні збитки сягають 
кількох мільярдів гривень. Нині в багатьох областях України у зв'язку з 
небезпечними природними явищами, аваріями і катастрофами обстанов-
ка характеризується як дуже складна. Тенденція зростання кількості 
природних і, особливо, техногенних надзвичайних ситуацій, вагомість 
наслідків об'єктивно примушують розглядати їх як серйозну загрозу 
безпеці окремої людини, суспільства та навколишнього середовища, а 
також стабільності розвитку економіки країни. 

Щороку в Україні виникає майже 500 небезпечних ситуацій техноген-
ного характеру, які зумовлені аваріями (катастрофами) в промисловості, 
енергетиці, на транспорті. Тому розглянемо особливості техногенних не-
безпек, та джерела їх виникнення. Техногенна небезпека - стан, внутрі-
шньо притаманний технічній системі, промислового або транспортному 
об'єкту, що реалізовується у вигляді вражаючих впливів джерела техно-
генної надзвичайної ситуації на людину і навколишнє середовище. Джере-
ло техногенної надзвичайної ситуації це небезпечна техногенна подія, вна-
слідок чого на об'єкті, визначеній території або акваторії виникла техно-
генна надзвичайна ситуація. До джерел техногенних небезпек відносяться: 
транспортні аварії, пожежі (вибухи), наявність у довкіллі шкідливих речо-
вин понад ГДК (гранично допустимих концентрацій), аварії з загрозою ви-
киду (викидом) СДОР і біологічних небезпечних засобів, аварії з загрозою 
викиду (викидом) радіоактивних речовин, раптове руйнування будівель і 
споруд, аварії на системах життєзабезпечення, аварії на електроенергетич-
них спорудах, аварії на очисних спорудах, гідродинамічні аварії. 

Природні джерела небезпеки - це об'єкти, явища природи та стихійні 
лиха, які становлять загрозу для життя чи здоров'я людини. Природні 
небезпеки пов’язані з природними процесами космічного, літосферного, 
гідросферного, атмосферного, біосферного характеру або кількох проце-
сів одночасно і відбуваються незалежно від участі людини. До природ-
них джерел небезпеки відносяться такі явища як, землетруси, вулкани, 
повені, снігові лавини, урагани, ожеледі, блискавки, сонячне та космічне 
випромінювання, небезпечні рослини, тварини, бактерії, віруси. 

Соціальний і політичний стан країни формує відповідне суспільство 
і відносини в ньому. Безпека життєдіяльності впливає на стан суспільст-
ва як результат дії відповідних факторів життєдіяльності. Коли ці факто-
ри зумовлюють негативні дії в житті суспільства, то вони виступають в 
ролі небезпек. Суть небезпек, які можуть бути соціально-політичними 
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полягає в тому, що вони відображають, як проблеми безпеки життєдія-
льності адаптуються в суспільстві. Сучасні джерела виникнення соціа-
льно-політичних небезпек це в першу чергу будь яка соціальна нерів-
ність у суспільстві, ка виникає з таких явищ як: низький рівень життя, 
безробіття і значна економічна та соціальна залежність від батьків, ели-
кий рівень розлучень, низька народжуваність, матеріальна незабезпече-
ність, ідсутність умов для покращання житла, поганий стан здоров'я і 
зростання рівня соціальних відхилень (злочинність, пияцтво, наркома-
нія, проституція), трати ідеалів, перспективи життєвого оптимізму. 

Джерела виникнення економічних надзвичайних ситуацій поділяють-
ся за ознакою основної причини виникнення на: природні - ризики в разі 
прояву сил природи, екологічні - ризики, пов'язані з наслідками забруд-
нення навколишнього середовища, політичні - ризики, що виникають із-
за різної політичної ситуації в країні, транспортні - ризики, в разі переве-
зення вантажу транспортним засобом. Природні джерела небезпеки еко-
номічних втрат можуть руйнувати продуктивні сили суспільства і вироб-
ничий потенціал його первинних господарчих ланок внаслідок землетру-
сів, повені, грози, епідемії тощо. Їх особливою ознакою є нецілеспрямо-
ваний характер, економічні джерела небезпеки пов'язані з прийняттям не-
ефективних управлінських рішень, які не враховують інтересів суб'єкта 
економічної діяльності, не мають відповідного підґрунтя ефективності. 

Військова небезпека є вищим ступенем напруженості, яка характери-
зується відкритим протистоянням сторін, їх намірами вирішити існуючі 
протиріччя військово-силовими методами. Відмінність воєнної небезпеки 
полягає в тому, що вона указує не на потенційну можливість, а на намір, 
що реально позначився, одній із сторін застосувати військову силу. 

Відтак, до чинників, що підвищують рівень воєнної загрози Україні 
належать: 

- технологічний відрив ряду провідних держав, що останнім часом 
значно збільшився, і нарощування їх можливостей по створенню озбро-
єнь і воєнної техніки нового покоління. Така ситуація може підштовхну-
ти їх до якісно нового етапу у зовнішніх відносинах: перехід окремих 
держав до практики силових (військових) дій поза норм і принципів 
міжнародного права і без санкції Ради Безпеки ООН. Зведений в ранг 
стратегічної доктрини, він чреватий загрозою дестабілізації як націона-
льної безпеки України, так і всієї стратегічної обстановки в світі; 

- активізація діяльності на території України іноземних спеціальних 
служб і організацій, які ними використовуються; 

- тривалий процес реформування воєнної організації і оборонного 
промислового комплексу України, недостатнє фінансування національ-
ної оборони і недосконалість нормативно-правової бази. 
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Транскордонний вплив аварії - це шкода, заподіяна населенню та 
довкіллю однієї держави внаслідок аварії, яка сталася на території іншої 
держави. Для території України найбільшу транскордонну загрозу ство-
рюють атомні електростанції Росії, Литви, Болгарії, Угорщини. Небез-
пеку хімічного ураження(забруднення води і повітря насамперед) ство-
рюють розміщені в прикордонних районах Росії, Молдови, Словаччини, 
Румунії, Польщі, Білорусії. 

Наслідком прояву небезпек є нещасні випадки, аварії, катастрофи, 
які супроводжуються смертельними випадками, скороченням тривалості 
життя, шкодою здоров’ю, природному чи техногенному середовищам 
тощо. Наслідки можуть бути такими: загибель людей; захворювання лю-
дей; травматизм; матеріальні збитки населення; руйнування житла; зни-
щення запасів продовольства; руйнування підприємств, систем зв'язку, 
транспортних магістралей, енерго- та комунальної систем; прямі та не-
прямі матеріальні та економічні збитки підприємств; витрати з держано-
го та регіональних бюджетів; радіоактивне забруднення місцевості; хі-
мічне забруднення місцевості; забруднення води, в першу чергу, питної; 
біологічне зараження; знищення сільськогосподарських посівів; захво-
рювання чи загибель сільськогосподарських тварин; руйнування грунтів; 
порушення рівноваги в біоценозах. 

Сьогодні різноманітні небезпеки, техногенні, природні, політичні 
тощо - це одна з глобальних проблем людства. Із кожним днем вона 
стають глобальнішими і потужними поруч із розвитком науку й техніки. 
Наслідки цих катастроф, здебільшого, необоротні. У "гонитві" за комфо-
ртом і багатством люди й не звертають уваги результати цієї гонки й іс-
нують самі ж страждають від цього. Уникнути цих катастроф не вдасть-
ся, але можна зменшити їх кількість, за рахунок більш розумного і раці-
онального підходу людини до своєї діяльності. 

 
 

Зайченко Євгеній Анатолійович, студент факультету  
інформаційних технологій, 2 курс, група КСД-21 

Науковий керівник: Вальченко Олександр Іванович, доцент кафедри без-
пеки життєдіяльності та охорони праці, кандидат військових наук, доцент 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 
 

КОСМОЕКОЛОГІЯ – НАУКА МАЙБУТНЬОГО 
 
Екологічні проблеми виникли на певному етапі розвитку людства, 

коли зростання народонаселення і забруднення навколишнього середо-
вища, що його супроводжувало, зумовили необхідність захистити люди-
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ну від результатів її ж діяльності, тобто від самої себе. Нині екологічні 
програми набули екстремального характеру і спрямовані на розв'язання 
конкретних проблем, спровокованих технологічними або природними 
катастрофами. Тому формуються нові наукові напрями, в рамках яких 
з’являються принципово нові методи розв'язання цих проблем. Одним з 
таких напрямів є космоекологія. 

Космоекологія наука про позаземне середовище, яке впливає на 
екологічну ситуацію на нашій планеті і допомагає задовольнити матері-
альні, енергетичні та інтелектуальні потреби людства. Поява цієї науки 
пов'язана з необхідністю цілеспрямовано формувати середовище прожи-
вання людини в умовах, що швидко змінюються. 

Дослідження в галузі космоекології тривають уже кілька десятиліть 
і зумовлені практичними потребами землян. Досить сказати, що космічні 
апарати використовуються у картографуванні, теле- і радіокомунікаціях, 
для прогнозування погоди, а також для оцінки екологічного стану Землі. 

Теоретичний фундамент космоекології – пізнання планетних зако-
номірностей формування Землі, змін її космохімічного фону у геологіч-
ний період і в результаті людської діяльності. Останнім часом дедалі 
очевиднішими стають як обмеженість ресурсів нашої планети, так і згу-
бність впливу діяльності людини на екологічну ситуацію на Землі. Щодо 
цього найперспективнішою є переорієнтація інтересів над вивченням 
близького космосу як носія мінеральних та енергетичних ресурсів, здат-
ного задовольнити потреби людства без безпосереднього руйнування 
навколишнього середовища. 

Космічні програми, розраховані на найближчі десятиліття, охоплю-
ють широке коло наукових, технічних, економічних, політичних і юри-
дичних проблем, їхній аналіз свідчить, що освоєння космічного просто-
ру стимулювало створення мікроінструментів, які дають змогу працюва-
ти з мінімальною кількістю речовини, а також розвиток нових техноло-
гій у будівництві космічних баз, пошуку, видобутку, переробці корисних 
копалин і одержанні нових матеріалів із заданими властивостями. У га-
лузі космічних досліджень настав новий етап – тут почали застосовува-
тися невеличкі і відносно дешеві космічні кораблі та прилади. Так, пе-
редбачається, що мікросупутники, які будуть відправлені на Марс, ва-
житимуть до 200 кг, а марсіанські прилади – до 5 кг. 

Одне з найважливіших завдань у вивченні космосу – захист косміч-
них зразків від земних забруднень, а нашої планети – від потрапляння 
позаземних органічних молекул і космічного сміття. 

Міжнародний комітет з космічних досліджень (COSPAR) розробив 
рекомендації щодо планетного захисту для всіх космічних програм. Особ-
лива увага приділяється проблемам стерилізації дослідницьких інструмен-
тів і пробовідбірників. Необхідно звести до мінімуму можливість техніч-
них катастроф на планетах. У програму включені різноманітні рівні очи-
щення і методи стерилізації залежно від наукових цілей і застосовуваних 
інструментів. Цей короткий перелік перспективних космічних програм, 
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розроблених у провідних лабораторіях світу, свідчить про те, що сфера ін-
тересів людини у ближньому космосі весь час розширюється. Мета цих 
програм – продовження існування людства і збереження середовища його 
проживання на Землі. Вони– складова частина космоекології, яка розвива-
ється відповідно до прагматичних та інтелектуальних запитів людства. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЙ НА ЗАПОРІЗЬКІЙ АЕС 

З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 
 
Електроенергетика - одна з провідних галузей сучасної промислово-

сті. Темпи зростання виробництва електроенергії значно вище ніж у всіх 
інших галузях виробництва. 

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства споживання 
енергії у світі за останні 30 років зростало зі швидкістю більше 3% на 
рік. Зростання народонаселення (до 2% на рік) і економічний розвиток у 
XXI столітті призведуть до підвищення світового виробництва в 3-5 ра-
зів до 2050 року і в 10-15 разів до 2100 року. Це вимагатиме збільшення 
енергозабезпечення в 3-5 разів. 

Згідно з висновками деяких дослідників, атомні електростанції 
сприяють скороченню викидів в атмосферу парникових газів. Однак, у 
разі аварії АЕС представляють дуже серйозну небезпеку для населення і 
навколишнього середовища. 

За всю історію існування атомних електростанцій на деяких з них 
траплялися катастрофічні за своїми наслідками аварії. У 1979 році ста-
лася серйозна аварія на АЕС Три Майл Айленд в США, у 1986 році - ма-
сштабна катастрофа на Чорнобильській АЕС, а у березні 2011 року від-
булася остання велика аварія на АЕС Фукусіма-1 в Японії. 

За показником виробництва електроенергії на АЕС Україна входить 
до вісімки, а за внеском отриманої електроенергії в загальний обсяг еле-
ктроенергії - до п'ятірки країн світу. Ядерна енергетика в Україні є важ-
ливою складовою загального паливно-енергетичного комплексу і займає 
провідні позиції в електропостачанні країни. 
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Запорізька АЕС (ЗАЕС) - найбільша атомна електростанція в Євро-
пі; рішення про її будівництво було ухвалене в 1978 році. ЗАЕС розта-
шована в степовій зоні на березі Каховського водосховища в Запорізькій 
області України поруч з містом Енергодар. 

На Запорізькій атомній електростанції усі шість ректорів віднесені 
до реакторів типу ВВЕР-1000. Реактор типу ВВЕР - реактор енергетич-
ний, водо-водяний, гетерогенний, на теплових нейтронах, з водою в яко-
сті теплоносія, сповільнювача й відбивача нейтронів, реактор типу 
ВВЕР-1000 - ядерний реактор серії реакторів ВВЕР з номінальною елек-
тричною потужністю 1000 МВт, теплової - 3000 МВт. 

Радіаційний стан характеризується рівнями радіації і розмірами зон 
радіоактивного зараження або забруднення, які є основними показника-
ми небезпеки для життя людей і роботи промислових підприємств. 

Відповідно з сучасною методикою рекомендується прогнозувати п'ять 
зон можливого радіоактивного забруднення внаслідок аварії на АЕС: 

1) зону радіаційної небезпеки (зона М, зовнішньому кордоні якої по-
тужність дози випромінювання на 1:00 після аварії - РЗМ1 = 0,014 рад/год); 

2) зону помірного радіоактивного забруднення (зона А, РЗМ1 = 0,14 рад/ год); 
3) зону сильного радіоактивного забруднення (зона Б, РЗМ1 = 1,4 рад/год); 
4) зону небезпечного радіоактивного забруднення (зона В, РЗМ1 = 4,2 рад/год); 
5) зону надзвичайно небезпечного радіоактивного забруднення (зона 

Г, РЗМ1 = 14 рад/год). 
Зовнішні межі кожної з цих зон рекомендується прогнозувати як 

еліпсів, «верхні» апогеї яких збігаються з центром тактичного знака «ра-
діаційна аварія», а великі осі - з напрямом панівних вітрів. 

Сьогодні практично ніхто не застрахований від наслідків аварії або 
будь-який інший аварії на об'єктах атомної промисловості. Навіть сотні і 
тисячі кілометрів від АЕС не можуть бути гарантією безпеки. Тому зав-
часний прогноз масштабів радіаційного забруднення в залежності від 
метеорологічних умов за допомогою запропонованого програмного про-
дукту є надзвичайно актуальним. Адже він дозволяє оцінити допусти-
мість розміщення виробництв, трубопроводів, транспортних переміщень 
з точки зору зниження наслідків можливих аварій. Крім того, дає мож-
ливість здійснювати інформування населення про можливу небезпеку. 

При оперативному прогнозуванні наслідків аварії на ЗАЕС з вико-
ристанням запропонованого програмного продукту можна миттєво 
отримати параметри зон можливого радіаційного забруднення. 

Такий прогноз здійснюється з урахуванням метеорологічних умов 
на момент аварії і величини викиду радіоактивних речовин для ЗАЕС. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ  

ОСОБИСТУ НЕБЕЗПЕКУ ЛЮДИНИ 
 
Психологічна безпека праці є важливою ланкою в структурі забез-

печення безпечної діяльності людини. Як вітчизняний, так і закордонний 
досвід досліджень цього напрямку показує, що при вирішенні задач 
зниження рівня виробничого травматизму і професійних захворювань 
повинен включатися не тільки інженерно-технічний напрям, але й аспе-
кти аналізу психології працюючих у виробничій обстановці. 

По оцінці фахівців випливає, що в залежності від об’єктивних і 
суб’єктивних обставин близько 60-90 % випадків побутового і виробни-
чого травматизму відбувається з вини потерпілих. 

У принципі всі психологічні фактори, які приводять до реалізації 
небезпеки, розділяються на дві основні групи: об’єктивні і суб’єктивні. 

На практиці вище перераховані дві групи основних психологічних 
факторів у багатьох випадках є взаємозалежними, тому що людина 
сприймає комплекс інформації про стан зовнішнього середовища через 
кілька аналізаторів одночасно. 

У такий спосіб випливає, що під психологією безпеки мається на 
увазі застосування знань про психологію людини стосовно до конкрет-
ного стану системи «людина – середовище існування», або «людина – 
виробниче середовище» з метою забезпечення рівноваги систем, тобто 
безпеки людини. 

Таким чином, у процесі життєдіяльності в кожної людини форму-
ються властивості особистості. Отже, властивості особистості – це 
суб’єктивні якості, що здобуваються протягом життя людини. До цієї 
характеристики людини відносяться її характер, темперамент, цілеспря-
мованість тощо. 

На відміну від психічних властивостей, психічні стани людини від-
різняються тимчасовим характером та розмаїтістю. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА СЬОГОДНІШНІ РЕАЛІЇ 
ВИКОРИСТАННЯ НАПРАЦЮВАНЬ ЗЕЛІНСЬКОГО М.Д. ДЛЯ 

 ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 
 
Вперше токсичні гази, як зброя масового ураження, були застосова-

ні німецькою армією під час Першої Світової війни. На той час у Німеч-
чині відбувалась інтенсивна розробка хімічної зброї і перші спроби її за-
стосування були у 1914 р., коли спершу було використано сльозогінний 
газ та ксилілбромід. Та серйозних втрат довелось зазнати тільки у 1915 
році, коли 22 квітня, поблизу міста Іпр (Бельгія), на шестикілометровій 
ділянці фронту німці застосували отруйний газ - протягом 5 хвилин про-
ти французів було випущено 180 тон хлору. Із 15 тисяч отруєних трети-
на загинула. Через два роки в цьому ж районі німецька армія застосувала 
уже інший газ, гірчичний, котрий і отримав назву по місцю боїв - іприт. 

Франція і Британія, а також США, які вступили у Першу Світову 
війну в 1917 році, розпочали розробку власної хімічної зброї і засобів 
захисту. Всього за роки війни було використано більше 100 тисяч тон 
отруйних речовин, що привело до поранення більше півмільйона і смер-
ті понад 30 тисяч людей [1]. 

Саме дані історичні події спонукали до винаходу та виготовлення 
будь-яких протигазових засобів: пропонувалося піднімання газів за до-
помогою тепла від багать, застосування артилерійського вогню з метою 
розсіювання хмари хімікатів, застосовувалися марлеві пов’язки, які про-
питувалися розчином гіпосульфіту без додавання солі, однак в результа-
ті реакції гіпосульфіту і хлору сірчана і соляна кислоти, в свою чергу, 
реагували з гіпосульфітом з виділенням сірчистого газу, який потрапляв 
в дихальні шляхи з повітрям. Пізніше було застосовано засіб для просо-
чення вологих масок з метою захисту від фосгену – уротропін, перші 
випробування дали позитивний результат і у Росії почалося масове виго-
товлення уротропіну. Однак марлеві пов’язки було необхідно часто за-
міняти, тож і від даного засобу захисту довелось відмовитись [2]. 

Дієвий засіб захисту органів дихання був запропонований у червні 
1915 року Зелінським Миколою Дмитровичем, який на той момент вже 
здійснив велику кількість відкриттів у галузі хімії: вчений вперше почав 
використовувати у своїй роботі фізико-хімічні методи, вивчав органічну 
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хімію тіофену, стереохімію, органічні двоосновні кислоти, хімію аміно-
кислот. Займався вивченням Чорного моря, внаслідок чого зробив певні 
висновки про органічне походження сірководню та нафти. Це далеко не 
повний перелік його досягнень [3]. 

Саме він проводив дослідження з сорбції, під час яких, стикаючись 
за родом своєї діяльності з виробництвом спирту, в якому вугілля з дав-
ніх пір застосовувалось для очищення сирцю, Микола Дмитрович поста-
вивши відповідні досліди, виявив, що березове вугілля дійсно є потуж-
ним засобом для поглинання отруйних газів. 

Роботи над поглиначем Зелінський завершив червні 1915 року. Влі-
тку 1915 р Зелінський провів на собі випробування поглинача. В одне з 
ізольованих приміщень центральної лабораторії Міністерства фінансів в 
Петрограді були введені два газу - хлор і фосген. Зелінський, загорнув-
ши в носову хустку близько 50 грамів подрібненого на дрібні шматочки 
активованого березового вугілля, щільно притиснувши хустку до рота і 
носа і закривши при цьому очі, зміг пробути в цій отруєній атмосфері, 
вдихаючи і видихаючи через хустку, кілька хвилин [2]. 

У листопаді 1915 року інженер Е. Куммант розробив гумовий шо-
лом з окулярами, що дозволяв захищати органи дихання і більшу части-
ну голови. Результатом стало створення Зелінським разом з Куммантом 
універсального вугільного протигазу. 

У 1916 році за особистим наказом імператора Миколи ІІ було про-
ведено іспит протигазу, результати якого здавались неймовірними: ла-
борант Зелінського – С. С. Степанов, який випробовував протигаз зміг 
пробути у камері випробування годину. Після цього випробування про-
тигаз був взятий на озброєння російською армією. 

Цікаво те, що Микола Дмитрович відмовився від оформлення будь-
яких патентів, та не отримав від свого винаходу ні копійки, регламенту-
вавши це бажанням допомогти та врятувати якомога більше життів, а не 
отримати матеріальну вигоду. 

Будова та принцип роботи протигазу був закладений саме зразком 
протигазу Зєлінского-Кумманта, і залишаються загальноприйнятими до 
сьогодення, однак постійно вдосконалювалися. 

Зараз засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) поділяються на засоби 
захисту органів дихання і шкіри, фільтруючого та ізолюючого типу [4]. 
До засобів захисту фільтруючого типу відносяться ватно-марлеві 
пов’язки, респіратори одноразового (ШБ-1, «Кама-200») та багаторазо-
вого (РПА-1, Ф-62Ш, «Бриз-1201») використання, протигази для дорос-
лих (ГП-5, ГП-7, ПМ-88, ШМП-1, ШМ-2012, МАГ – див. рис. 1), та дітей 
(ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш) [5]. 
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Рис. 1. Протигази МАГ та МАГ-2. 
 
Проте наука не стоїть на місці, і науковці як в Україні так и в інших 

державах намагаються створити найбільш зручну техніку, у тому числі і 
індивідуальні засоби дихання. Прикладом таких інновацій є Концепт 
Social Gas Mask – «доброзичливий» протигаз (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Social Gas Mask. 
 
На думку виробників даного протигазу, який використовується в 

якості інструменту для психологічної адаптації під час різних надзви-
чайних ситуацій, його зовнішній вигляд та легка форма, має полегшити 
перебування особи в надзвичайній ситуації, та підвищити цікавість до 
його використання у мирний час для ознайомлення з індивідуальними 
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засобами захисту [6]. 
Важливість використання ЗІЗ також підтверджується закріпленням у 

законодавстві норм, що регламентують правила їх використання. При-
кладом є Наказ Державного комітету з промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду «Про затвердження Правил вибору та засто-
сування засобів індивідуального захисту органів дихання» від 28.12.2007 
р. № 331. Дані Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які 
використовують фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів 
дихання, що призначені для роботи людини в умовах наявності в атмос-
фері шкідливих для здоров'я речовин. 

Ще одним нормативно-правовим актом є Постанова Кабінету Мініс-
трів України «Про затвердження Програм розвитку виробництва засобів 
індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки», яка була про-
довжена Розпорядженням Кабінету Міністрів № 1048-р. Метою Програ-
ми є розвиток вітчизняного виробництва засобів захисту для забезпе-
чення працівників, зайнятих на шкідливому виробництві такими засоба-
ми захисту та зниження рівня травматизму та професійних захворювань. 

Засоби індивідуального захисту органів дихання були створені під 
час важких часів. Розробку даних засобів протидії хімічній зброї здійс-
нювали видатні науковці того часу і найкращим з них був наш співвітчи-
зник Микола Дмитрович Зелінський, який зміг врятувати величезну кі-
лькість життів. Саме його доробки стали основою для сучасних ЗІЗ ор-
ганів дихання, адже фільтрація повітря за допомогою активованого ву-
гілля є актуальною й зараз, не дивлячись на зміну форми та комплектації 
індивідуальних засобів захисту, з метою полегшення їх використання. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ПРОТИГАЗУ ТА ЙОГО 

 ВИКОРИСТАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАХИСТІ СЬОГОДНІ 
 
З XIX ст. отруйні речовини стали застосовуватись у ході бойових 

дій великого масштабу. В Кримській війні під час облоги Севастополя 
англійська армія застосовувала сірчаний газ для “викурювання” російсь-
ких гарнізонів, що оборонялися, з інженерних споруд. Пізніше, у 1899–
1902 рр. під час англо-бурської війни, англійці застосовували експери-
ментальні артилерійські снаряди, начинені пікриновою кислотою, здат-
ною викликати блювоту у постраждалих. 

До кінця XIX ст. загроза застосування отруйних і задушливих газів 
стала реальною. Це знайшло відображення у Гаазькій конвенції 1899 р., 
у ст. 23 якої оголошувалася заборона на застосування боєприпасів, при-
значенням яких було викликати отруєння живої сили противника. 

Застосування отруйних речовин під час Першої світової війни є пе-
ршим зафіксованим порушенням Гаазької декларації 1899 і 1907 років 
про обмеження застосування отруйних речовин. 

Більшість військових істориків вважають початком використання 
хімічної зброї Першу світову війну, а саме 22 квітня 1915 р., коли німе-
цькі війська застосували хлор проти французьких військ на ділянці фро-
нту поблизу ріки Іпр (Бельгія). Внаслідок цього понад 5000 солдатів за-
гинули, близько 10000 чоловік отримали ураження. Ця газова атака впе-
рше виявила та показала значний ефект масованого застосування токси-
чного газу як засобу ведення війни. 

Новий етап застосування хімічної зброї почався із застосування 
стійкої отруйної речовини шкірнонаривної дії, що була застосована впе-
рше німецькими військами під бельгійським містом Іпр. У ніч з 12 на 13 
липня 1917 р. з метою зірвати наступ англо-французьких військ Німеч-
чина застосувала іприт – 77 рідку отруйну речовину шкірнонаривної дії. 
Ураження різного ступеня отримали 2490 осіб. Французами нова отруй-
на речовина була названа “іпритом”, за місцем першого застосування, а 
англійцями – “гірчичним газом” через специфічний характерний запах. 

З часом ідеї хімічної війни зайняли міцні позиції у військових докт-
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ринах усіх без винятку провідних країн світу. Вдосконаленням хімічної 
зброї та нарощуванням виробничих потужностей для її виготовлення за-
йнялися Англія та Франція. Переможена у війні Німеччина, якій, за ви-
могами Версальського договору, було заборонено мати хімічну зброю, 
та Росія домовляються про будівництво спільного заводу із виробництва 
іприту і проведення випробувань зразків хімічної зброї на полігонах Ро-
сії. США зустріли закінчення світової війни, маючи найпотужніший вій-
ськово-хімічний потенціал, перевершуючи з виробництва отруйних ре-
човин Великобританію та Францію разом узятих [4]. 

Хімічний тероризм – нова загроза безпеці людства, котра значно пе-
ревершує за своїми масштабами результати застосування найсучаснішої 
вогнепальної зброї. У всьому світі останнім часом почастішали випадки 
погроз застосування радикально налаштованими елементами хімічної 
зброї, сильнодіючих отруйних речовин і патогенних мікроорганізмів, 
радіоактивних матеріалів у терористичних цілях [5]. 

Нині США, Росія і Китай, мають запаси отруйних речовин, котрі 
обчислюються десятками тисяч тонн [1, 5]. Фактором високого ризику є 
наявність високого рівня розвитку хімічної промисловості і технологій, 
здатність до стрімкої перебудови хімічної промисловості для виробниц-
тва сучасних отруйних речовин; прагнення країн третього світу (КНДР, 
Іран, Сирія, Лівія) до імпорту сучасних хімічних технологій і створення 
власних запасів отруйних речовин. На розробку хімічної зброї в арміях 
провідних країн світу асигнуються великі суми, залучаються кращі нау-
кові сили. Підписана у січні 1993 р. Конвенція про заборону розробки, 
виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї і її знищення, 
яка ратифікована 65 державами, не дає стовідсоткової гарантії невико-
ристання хімічної зброї у майбутньому, хоча за положеннями Конвенції 
запаси хімічної зброї мали були знищені до 2005 р. Не всі держави, які 
можуть виробляти хімічну зброю, приєдналися до Конвенції або ратифі-
кували її, також існує можливість виходу з Конвенції; по-друге, обмежу-
вальна роль Конвенції для держави, яка бере участь у збройному конф-
лікті (локальній війні), важлива як засіб підтримки свого авторитету пе-
ред світовим співтовариством, але в умовах широкомасштабної чи регі-
ональної війни це не буде відігравати важливої ролі; по-третє, положен-
ня Конвенції дозволяють виконувати роботи з “токсичними агентами” в 
дослідницьких і наукових роботах у обмежених кількостях; по-четверте, 
у деяких країнах Європи й Азії ведуться розробки хімічної зброї нового 
покоління з компонентів, які не заборонені положеннями Конвенції і ви-
користовуються у промисловості і сільському господарстві [4]. 

Страшна дія нової зброї, яка в одну мить могла знищити цілі армії 
змусила вчених активно шукати засоби захисту людей. Спочатку засто-
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совувалися імпровізовані засоби у вигляді багатошарових марлевих по-
в'язок, між шарами марлі розташовувалися хімічні поглиначі. Такі засо-
би виявилися малоефективними. Насамперед тому, що хімічні поглиначі 
забезпечували знешкодження лише одного виду отруйних речовин. Крім 
того, пов'язки необхідно було постійно змочувати хімічним дезактива-
торами, які швидко висихали. Марлеві пов'язки не забезпечували захис-
ту очей і шкіри від отруйних речовин. 

Проривом у царині розробки індивідуальних засобів захисту став 
протигаз, сконструйований вітчизняним ученим М.Д. Зелінським [3]. 

Зелінський М.Д. провів значну роботу зі створення вугільного про-
тигазу (1915, спільно з Е. Куммантом), винайшов спосіб нейтралізації 
отруйної дії газів і рідин за допомогою активованого вугілля (винахід 
вугільного протигазу врятував життя тисячам солдатів та офіцерів), про-
вів низку досліджень із встановлення органічного походження нафти. 

Микола Зелінський розробив дві методики активації вугілля і 
з’ясував, що найбільш ефективний абсорбент – поглинач отруйних газів 
з активованого березового вугілля. Влітку 1915 року хімік провів успіш-
но випробував на собі поглинач, отриманий за власним методом. Неза-
баром інженер-технолог заводу «Трикутник» Куммант розробив оригі-
нальну маску для протигазу. 

У ставці Верховного головнокомандуючого під Могильовом 3 лю-
того 1916 року за особистим наказом імператора Миколи II були прове-
дені випробування всіх існуючих зразків протихімічного захисту. Для 
цього герметичний вагон-лабораторію наповнили хлором і фосгеном. 
Протигаз Зелінського-Кумманта випробовував на собі лаборант дослід-
ника Сергій Степанов. Він протримався в смертельній атмосфері вагона 
близько години – набагато довше за інших. Наступного дня вийшов на-
каз військового міністра – вся армія повинна бути в найкоротший термін 
забезпечена протигазами Зелінського-Кумманта. Вже в лютому війська 
отримали 200 тисяч протигазів. 

Змінювався дизайн протигаза, але принцип фільтрації і абсорбент – 
вугілля, активоване за методом М. Зелінського – залишаються найпоши-
ренішими у світі. 

В основі сучасного протигазу залишаються основні принципи, роз-
роблені М.Д.Зелінським. Однак вони постійно зазнавали удосконалення. 

За принципом захисної дії протигази поділяються на фільтруючі та 
ізолюючі. 

Фільтруючі протигази. Принцип захисної дії фільтруючих протига-
зів заснований на очищенні (фільтрації) зараженого повітря у внутрі-
шніх шарах фільтрувально-поглинальної коробки, де міститься активо-
ване вугілля, насичене каталізатором, та протиаерозольний (протидим-
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ний) фільтр [2]. 
Сучасний фільтруючий протигаз складається з фільтрувально-

поглинаючої коробки і лицьової частини. Фільтрувально-поглинаюча 
коробка протигаза служить для очищення повітря, що вдихається від ра-
діоактивних, отруйних речовин і бактеріологічних (біологічних) засобів. 
У коробці розміщується протиаерозольний фільтр, який служить для 
очищення повітря, що вдихається від отруйних димів та пилу, та вугіл-
ля-каталізатор, який очищує повітря від парів шкідливих та отруйних 
речовин. Фільтрувально-поглинаюча коробка приєднується до лицьової 
частини безпосередньо, або за допомогою спеціальної еластичної сполу-
чної трубки. Лицьова частина протигазу складається з корпусу (як пра-
вило це гумова шолом-маска або маска), окулярного вузла, клапанів 
вдиху та видиху. Лицьова частина також може включати переговорні 
пристрої, засоби для пиття води та рідинної їжі при надітому протигазі. 

Захисні властивості лицьової частини протигаза (герметичність) 
оцінюються за коефіцієнтом підсосу, який при високотоксичних речови-
нах має бути не більше 1·10-4 %. Заданий рівень герметичності повинен 
враховуватися з урахуванням допустимої механічної дії на голову люди-
ни (не вище 7 кг на см) і тривалість експлуатації не менше 6 годин. За-
хисні властивості фільтрувально-поглинальної коробки оцінюються за 
часом захисної дії (від кількох десятків хвилин, до кількох десятків го-
дин), і залежить від типу коробки, виду отруйних речовин, їх концент-
рації, об’єму легеневої вентиляції, тощо. 

За призначенням фільтруючі протигази поділяються на промислові, 
цивільні та армійські. Промислові протигази призначені для захисту від 
отруйних газів, парів та аерозолів, які знаходяться у повітрі виробничих 
приміщень. Вони використовують спеціальні фільтрувально-
поглинальні коробки, які забезпечують очищення повітря, що вдихаєть-
ся, від окремих шкідливих речовин, або однорідних груп речовин. Коро-
бки таких протигазів, в залежності від їх призначення, мають спеціальне 
кольорове та знакове маркування. 

Цивільні та воєнні протигази призначені для захисту особового 
складу збройних сил і цивільного населення від отруйних речовин, про-
дуктів ядерного вибуху та бактеріальних аерозолів. Через багатосторон-
нє ускладнення процесу ведення піхотного бою армійські та цивільні 
протигази розробляються як багатофункціональний засіб, який не тільки 
захищає від ОР, а також забезпечує ефективну діяльність та можливість 
взаємодії у рамках підрозділу. Окрім названого приладдя, сучасні моди-
фікації протигазів мають портативні засоби зв'язку та захисту [6]. 

Ізолюючі протигази застосовуються при наявності у повітрі отруй-
них речовин, які не затримують фільтруючі протигази, при наявності ки-
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сню в атмосфері менше ніж 16 %. Процес дихання відбувається незале-
жно від оточуючого середовища за рахунок запасу кисню і поглинання 
виділеного вуглекислого газу. 

В залежності від принципу забезпечення дихання розрізняють ізо-
люючі протигази на хімічно зв'язаному кисні та стисненому повітрі. У 
ізолюючих протигазах першого типу (ИП-46, ИП-46М, ИП-4) джерелом 
кисню є регенеративний патрон, який містить перекиси лужних металів. 
Кисень вивільняється з перекисів в результаті їх хімічної взаємодії з во-
логою та вуглекислим газом повітря, що видихається. Регенеративний 
патрон одночасно виконує функцію поглинача вуглекислого газу. У 
протигазах другого типу (КИП-5, КИП-7, КИП-8) дихання забезпечуєть-
ся за рахунок стисненого кисню (повітря), який знаходиться у сталевому 
балоні. Поглинання вуглекислого газу повітря, що видихається здійсню-
ється спеціальним лужним поглиначем. Відомі також ізолюючі протига-
зи, які поєднують регенерацію кисню разом з його подачею з балону. 

При проведенні газонебезпечних ремонтно-технічних операцій ви-
користовуються шлангові протигази, які складаються з лицьової частини 
та шлангу, по якому повітря для дихання надходить з чистої зони. Радіус 
дії шлангів протигазів варіюється від 20 до 100 метрів. 

Протигази зберігаються у закритих сухих приміщеннях при темпе-
ратурі не вище 25 градусів, на відстані не менше 1 метра від тепло ви-
промінюючих приладів. Лицьові частини протигазів, які перебувають у 
експлуатації, необхідно періодично дезінфікувати шляхом протирання їх 
2 % розчином формаліну або етиловим спиртом, а при їх відсутності – 
обробити мильною водою. 

Використання протигазів в України закріплено у різноманітних но-
рмативно-правових актах. 

Використання протигазів Збройними Силами України регламенто-
вано наказом Міністерства оборони України № 123 від 20.02.2013 р., згі-
дно з яким на озброєння Збройних Сил України прийнято протигаз філь-
трувальний ФП-М95У (код предмета постачання за Класифікатором 
озброєння, військової техніки та майна Міністерства оборони України 
(ВК 001-2000) – Д1111007Y, національний номенклатурний номер – 
4240 61 007 8813), протигаз фільтрувальний ФП-М05У (код предмета 
постачання за Класифікатором озброєння, військової техніки та майна 
Міністерства оборони України (ВК 001-2000) – Д1111009Y, національ-
ний номенклатурний номер – 4240 61 007 8814) [7]. 

Використання протигазів обов’язкове не тільки у військовій сфері. 
Ними забезпечують робітників, які працюють на підприємствах, де за-
стосовують шкідливі речовини. Відповідно до Закону України "Про 
охорону праці" на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами 
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праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненнями або несприятливи-
ми метеорологічними умовами робітникам та службовцям безоплатно 
видаються спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. 
Порядок видачі, зберігання та використання засобів індивідуального за-
хисту визначається "Положенням про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивіду-
ального захисту". Відповідальність за своєчасне забезпечення працівни-
ків засоби індивідуального захисту і дотримання вимог Положення по-
кладається на роботодавця. Він зобов'язаний забезпечити за свій рахунок 
придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуаль-
ного захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці 
та колективного договору. 
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Охорона праці на автомобільному транспорті, на відміну від інших 
об'єктів управління, пронизує не тільки виробничу діяльність та нероз-
ривно пов'язана кожною людиною. Так, наприклад, в галузі діють такі 
спеціальні законодавчі норми як: Конституція України; Закон України 
«Про охорону праці» [2]; Закон України «Про дорожній рух» [1]; Прави-
ла дорожнього руху України [5]; Правила охорони праці на автомобіль-
ному транспорті [8]; Санітарні правила з гігієни праці водіїв автомобілів 
[9]; Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом України 
[6]; Правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного 
транспорту [7]; ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасно-
сти»; Положення про профілактичне обслуговування і ремонт рухомого 
складу автомобільного транспорту [3,4]. 

Базовим законом, що визначає основні положення щодо реалізації 
конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у про-
цесі трудової діяльності, належні, безпечні і здорові умови праці, регу-
лює за участю відповідних органів державної влади відносини між робо-
тодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в 
Україні, є Закон України „Про охорону праці”. 

Найбільш характерними причинами виникнення нещасних випадків 
на автомобільному транспорті є відсутність або недостатній інструктаж 
персоналу про правила безпеки, несправність устаткування, пристосу-
вання і інструменту або його невідповідність до умов виконання робіт, 
недостатнє освітлення та низький рівень технічної культури виробницт-
ва. Усунення вказаних недоліків сприяє різкому поліпшенню умов праці, 
отже зниженню травматизму. 

Одним із методів із забезпечення безпечних умов праці, є відповідно 
до статті 13 Закону України „ Про охорону праці ” обов’язок роботодав-
ця розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші акти з охоро-
ни праці, що діють у межах підприємства та встановлювати правила ви-
конання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у ви-
робничих приміщеннях, робочих місцях відповідно нормативно-
правових актів з охорони праці. 

Сучасний стан охорони праці потребує вжиття заходів загальнодер-
жавного рівня, оскільки стосується практично усіх видів економічної ді-
яльності, охоплює весь виробничий потенціал країни та істотно впливає 
на економічний розвиток держави. 

Комплексне вирішення проблем та завдань охорони праці має здійс-
нюватись на основі реалізації завдань та заходів Загальнодержавної ці-
льової соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища, формування та розроблення якої визначено 
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статтями 4, 19, 32 та 33 Закону України „Про охорону праці”. 
У той же час, зміцнення економічних та політичних зв’язків між 

Україною та Європейським Союзом (ЄС) полягає у наближенні чинного і 
майбутнього законодавства України до законодавства Співтовариства, про 
що викладено в положеннях Угоди про партнерство і співробітництво між 
Україною і Європейськими Співтовариством та їх державами-членами. 

Законом України від 18.03.2004 р. № 1629-IV було затверджено За-
гальнодержавну програму адаптації законодавства України до законо-
давства Європейського Союзу. 

На виконання цієї програми Кабінет Міністрів України щороку роз-
робляє і затверджує план заходів з виконання Загальнодержавної про-
грами адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу, передбачаючи в проекті Державного бюджету України на відпо-
відний рік видатки для фінансування заходів з його виконання. 

У доповіді деталізується інформація з питань, що стосуються охо-
рони праці на автомобільному транспорті по виконанню щорічних пла-
нів з адаптації законодавства України. Акцентується увага на норматив-
но - правових актах в яких були враховані наступні директиви ЄС: 

- Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від 23 березня 
1994 р. № 94/9/ЄС щодо пристроїв та захисних систем для застосування 
в потенційно вибухонебезпечних атмосферах врахована в Технічному 
регламенті з підтвердження відповідності пристроїв та захисних систем 
для застосування в потенційно вибухонебезпечних атмосферах затвер-
джено постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. № 898; 

- Директива Ради ЄС від 24 червня 1992 р. № 92/58/ЄЕС про міні-
мальні вимоги до забезпечення позначень безпеки та (або) гігієни на ро-
бочому місці враховано в постанові Кабінету Міністрів України „ Про 
затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я 
працівників ” від 25 листопада 2009 року № 1262; 

- Директиви Ради 98/24/ЄС від 07.04.98 р. про безпеку та захист здо-
ров’я працівників від небезпеки, спричиненої хімічними речовинами на ви-
робництві, доповнена директивою Комісії 2000/39/ЄС від 08.06.2000 р. про 
встановлення першого переліку граничних концентрацій речовин на робочих 
місцях і директивою Комісії 91/322/ЄС про встановлення граничних показ-
ників експозиції хімічних, фізичних і біологічних чинників на виробництві. 

З урахуванням вимог Директиви 89/391/ЄЕС від 12.06.1989 про 
впровадження заходів з метою заохочення поліпшення охорони здоров’я 
та безпеки працівників на робочому місці, Директиви Ради 89/654/ЄЕС 
від 30.11.1989 щодо мінімальних вимог стосовно безпеки охорони здо-
ров’я у робочих зонах (перша окрема Директива у значенні статті 16 (1) 
Директиви 89/391/ЄЕС), Директива Ради № 2009/104/ЄС Європейського 
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Парламенту та Ради від 16.09.2009 щодо мінімальних вимог до безпеки 
та охорони здоров’я при використанні працівниками робочого облад-
нання на роботі (Друга окрема Директива у значенні статті 16 (1) Дирек-
тиви 89/391/ЄЕС) Держгірпромнаглядом опрацьовано та затверджено 
наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 
67 „Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників ”, зареєстровані в Мін’юсті 14.02.2012 за № 226/20539. 

З метою послідовного дотримання Україною взятих на себе зо-
бов’язань у створенні безпечних та нешкідливих умов праці, відповідно 
до положень Закону України „ Про міжнародні договори України ”, в 
останні роки забезпечено опрацювання та супровід ряду проектів зако-
нів України. Ведеться робота, щодо підготовки заходів по впроваджен-
ню положень конвенцій у чинне національне законодавство, багато ще 
слід зробити з організації та правового регулювання охорони праці в га-
лузі автомобільного транспорту. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ 

 ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 
 
Принцип использования в качестве оружия сосудов с горючей сме-

сью восходит к древности (греческий огонь). Сосуды с зажигательной 
смесью применяли на Кубе во время Войны за независимость. Известна 
даже точная дата появления этого оружия: 20 июля 1895 года, когда от-
ряды кубинских повстанцев-мамби осадили испанский гарнизон в насе-
ленном пункте Байре. 

Во время войны в Испании осенью 1936 года националисты из Ис-
панского легиона вблизи Мадрида применили наполненные керосином 
бутылки в качестве эффективного противотанкового оружия против 
танков Т-26 и БТ-7 республиканцев. 

В годы советско-финляндской войны против советских танков были 
впервые применены так называемые polttopullo («горящие бутылки»). 
Автором изобретения смеси (cocktail по-английски), основным компо-
нентом которой был бензин, являлся капитан финской армии Ээро Куит-
тинен. Чтобы жидкость прилипала к броне и при горении достигала бо-
лее высокой температуры, капитан придумал добавить в бензин неболь-
шое количество присадок. В финской литературе встречается утвержде-
ние, что в самой Финляндии бутылки с зажигательной смесью получили 
название «коктейль для Молотова», однако иностранные журналисты 
переиначили название в «коктейль Молотова». 

В настоящее время «коктейль Молотова» - общее название про-
стейших жидкостных зажигательных гранат. Обычная конструкция - 
стеклянная бутылка, содержащая горючую жидкость, и запал (в самом 
примитивном варианте на горлышке закреплена смоченная горючим 
тряпка). Горючая смесь разливается по поверхности и зажигается от го-
рящей спички или горящей тряпки, либо самовозгорается от контакта с 
кислородом воздуха. 

Применение бутылок с горючей смесью было зафиксировано во вре-
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мя событий в Таиланде (2010 г.), во время волнений в Афинах (2011 г.), в 
крупнейших городах Бразилии - Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Белу-
Оризонти при проведении массовых акций протеста, переросших в бес-
порядки (2014 г.), на Евромайдане в Киеве (2014 г.). В последние годы 
бутылки с зажигательной смесью стали атрибутом массовых беспоряд-
ков. В сентябре 2015 года националисты из Курдской партии в Турции 
решили показать, что с ними надо считаться. Нападали ночью, маленьки-
ми группами, громили полицейские участки, магазины, газетные киоски, 
широко использовались «коктейли Молотова». Поводом для массовых 
беспорядков послужило нападение на офис прокурдской партии в Анка-
ре. Стычки курдов с турецкой полицией прошли в 26 городах Турции. 

16-17 июля 2015 года площадь Синтагма в Афинах, рядом с которой 
находится здание греческого парламента, являлась ареной беспорядков. 
Народные волнения были направлены на предотвращение принятия пра-
вительством Греции новых экономических реформ, навязанных стране 
европейскими кредиторами. Ночью протестующие пустили в ход бутыл-
ки, наполненные зажигательной смесью. В результате столкновений 
протестующих с полицией пострадало несколько человек, в частности, 
как минимум один французский журналист, получивший ранение в ногу. 

К сожалению, часто применение бутылок с горючей смесью направ-
лено против правоохранителей (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Горящие греческие полицейские во время беспорядков в 
Афинах 19 октября 2011 года. 

 
Воздействие поражающих факторов зажигательных смесей можно 

значительно снизить, тем самым обеспечить безопасность и защиту лично-
го состава. Если позволяет боевая обстановка, в первую очередь рекомен-
дуется немедленно выйти из зоны огня. Небольшое количество горящей 
зажигательной смеси, попавшей на обмундирование или открытые участки 
тела, можно тушить плотным накрыванием горящего места рукавом, полой 
куртки, влажной землей или снегом. При попадании большого количества 
горящей зажигательной смеси пострадавшего необходимо плотно на-
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крыть курткой, плащ-палаткой, возможно применение огнетушителей. 
Однако, тушение паникующего горящего военнослужащего может 

быть существенно затруднено: в случае возникновения паники и боле-
вых ощущений, горящий человек может вести себя непредсказуемо. 

На наш взгляд, большую положительную роль в направлении про-
фессиональной подготовки правоохранителя может сыграть интеграция 
в неё разнообразных стилей и направлений восточных единоборств и 
отечественных школ рукопашного боя. Приемы, методики и способы 
подготовки бойцов школ можно с успехом применять при самотушении 
и тушении паникующих людей. 

Например, при проведении занятий по дисциплине «Основы специ-
альной и военной подготовки» с курсантами Национального универси-
тета гражданской защиты Украины проводятся занятия по практической 
отработке вопросов самотушения при попадании горючих веществ на 
одежду, а также отрабатывается тушение горящего человека (в том чис-
ле и суицидальных людей, проводящих акт самосожжения). Целью про-
водимых занятий является привитие навыков и умений самотушения и 
тушения горящего человека (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Отработка приемов самотушения и тушения горящего чело-
века. 

 
При проектировании некоторых базовых движений школы самообо-

роны «ЧОИ» на алгоритм действий спасателя стало возможным создать 
методику тушения паникующего человека. Такая методика, созданная на 
базе симбиоза техники самозащиты и основных принципах тушения го-
рящего человека – сбивания с ног и перекатывания, позволяет произво-
дить тушение в случае отсутствия подручных средств (мокрого поло-
тенца, одеяла, брезентового покрывала и т.д.). 

При отработке перемещений особое внимание уделяется минимиза-
ции количества движений корпуса и ног, что достигается применением 
разнообразных позиций и базовых движений корпуса и ног по школе 
«ЧОИ». Эти виды движений не представляют сложности в освоении и 
вызывают высокий интерес у обучаемых (рис. 3). 
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Рис. 3. Разнообразие базовых движений по школе ЧОИ. 
 
Универсальность перемещений и базовых движений позволяют при-

менять их различные комбинации в зависимости от сложившейся ситуа-
ции. Особенностью перемещений является не высокая, а средняя ско-
рость выполнения приёма, что обусловлено фиксациями горящего пани-
кующего человека на фазах выполнения упражнения с целью достижения 
лучшего эффекта тушения. Для быстрого и устойчивого перемещения 
правоохранителя рекомендуется использовать базово-кустовый метод пе-
ремещения по школе «ЧОИ». Предложенная методика позволяет не всту-
пать в контакт с горящей одеждой военнослужащего (или паникующим 
горящим гражданином), плотно укладывать пострадавшего к земле (сне-
гу, полу здания) и достаточно эффективно производить тушение. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-

ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 
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Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів є поширеним у світі соціально значимим видом 
страхування. Експлуатація автотранспорту, який вважається джерелом 
підвищеної небезпеки через його масовість і аварійність, об’єктивно 
зумовлює потребу суспільства у своєчасному та повному відшкодуванні 
збитків потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах. Така потреба в 
розвинених країнах світу вже майже століття задовільняється за 
допомогою обов’язкового та добровільного страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

Перший договір страхування транспортного засобу було укладено у 
Сполучених Штатах Америки в 1898 році. З розвитком автомобілебуду-
вання та, відповідно, збільшенням кількості автомобілів на дорогах, по-
стало питання відповідальності водіїв за завдану в дорожньо-
транспортній пригоді шкоду. У 1925 році у штаті Массачусетс (Бостон, 
США) було введено обов’язкове страхування відповідальності власників 
транспортних засобів. 

Саме з цими ключовими фактами можемо пов’язувати початок роз-
витку автомобільного страхування. 

В Україні спроби ввести обов’язкове страхування відповідальності 
власників автомобілів розпочалися ще у 1994 році. Однак повноцінно 
такий вид страхування, як обов’язковий запрацював з 01 січня 2005 ро-
ку, коли вступив в дію прийнятий 01 липня 2004 року № 1961-IV Закон 
України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідаль-
ності власників наземних транспортних засобів». 

Тотальна автомобілізація населення, є одним із наслідків збільшення 
кількості дорожньо-транспортних пригод. Сьогодні Україна займає одне 
із передових негативних місць у світі за станом безпеки на автошляхах. За 
даними Державтоінспекції, у 2015 році в Україні офіційно зареєстровано 
134193 автомобільних аварій, в яких постраждало більше 25 тис. грома-
дян, у тому числі майже 4 тис. загинуло. В середньому за одну добу від-
бувається 368 дорожньо-транспортних пригод. Як наслідок високої ава-
рійності, значними є й показники сум завданої в результаті ДТП шкоди 
майну фізичних та юридичних осіб, життю та здоров’ю громадян. 

Саме тому, основним завданням обов’язкового страхування відпові-
дальності автовласників є вирішення проблеми забезпечення відшкоду-
вання шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну потерпілих при екс-
плуатації наземних транспортних засобів на території України. 

Однак, останніми роками доводиться спостерігати неспроможність 
цієї системи виконувати своє основне завдання повною мірою. 
З’являються страхові компанії, які не здатні повноцінно виконувати свої 
зобов’язання. Водії, які свого часу (2013-2014 роки) не отримали від-
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шкодування отриманої внаслідок ДТП шкоди від низки страхових ком-
паній, до сьогодні ще не можуть вирішити це проблемне питання. 

У 2015 році кількість скарг від потерпілих осіб та страхувальників 
на дії страховиків зменшилась на 33% та склала 2540 скарг. Таким чи-
ном, на дії страховика скаржиться лише кожен 50 клієнт, що звернувся 
до страховика в результаті страхової події. 

Найбільша частка скарг надходить у зв’язку із зволіканням з випла-
тою страхового відшкодування та порушенням строків виплати. Питома 
частка таких скарг за результатами 2015 року складає 83% від загальної 
кількості скарг. Ще 9% потерпілих скаржаться на незгоду з розміром 
страхового відшкодування, 8% - на відмову у виплаті відшкодування. 

У лютому 2016 року стартував проект прямого врегулювання в 
Україні, це новий механізм страхового врегулювання. Для його реаліза-
ції була створена експертна група спеціалістів Моторно транспортного 
бюро України (МТСБУ) та робоча група з очільників страховиків-членів 
МТСТБУ. Ключовим результатом та досягненням стало те, що угоду про 
пряме врегулювання підписали представники 17 страхових компаній-
учасників МТСБУ. До угоди долучились «АХА Страхування», 
«АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», «ПЗУ Україна», «ВУСО», «УАСК 
АСКА», «ОРАНТА», «ПРОСТО-страхування», «УНІКА», 
«ПРОВІДНА», «ІНГО Україна», «Універсальна», «Міжнародна СК», 
«КРЕДО», «АСКО-Донбас Північний», «Колоннейд Україна», 
«БРОКБІЗНЕС», СО «Іллічівське». 

У відповідності з підписаною угодою в квітні 2016 року будуть 
створені органи з управління системою прямого врегулювання: Загальні 
збори і Рада з питань прямого врегулювання, функцією яких є подальше 
вдосконалення системи прямого врегулювання збитків. 

Це докорінно змінить систему обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 
Даний метод передбачає, що страхові виплати потерпілим у дорожньо-
транспортній пригоді будуть здійснювати страхові компанії, з якими 
власне потерпілий уклав договір страхування. Після здійснення такої 
виплати страхова компанія отримуватиме компенсацію від страховика 
водія, винного у вчиненні аварії. 

Тобто, такий механізм врегулювання страхових випадків дозволить 
прискорити отримання постраждалими страхової виплати, а також, що 
досить важливо, очистить ринок обов’язкового страхування відповіда-
льності автовласників від страхових компаній, які не можуть виконувати 
свої зобов’язання у повній мірі. 

При виборі страховика, власник транспортного засобу перш за все буде 
зацікавлений у виборі надійної страхової компанії, яка у разі настання стра-
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хового випадку зможе вчасно і повно здійснити страхове відшкодування. 
На сьогодні механізм прямого врегулювання страхових випадків за-

проваджений в Італії, Франції, Росії, Бельгії, Білорусії. 
Відтепер звернутись можна буде, як до страхової компанії винуватця в 

ДТП, так і до страховика, з яким сам потерпілий уклав договір ОСЦПВ. 
Пряме врегулювання збитків можливе за наступних умов: 
1. ДТП сталося за участю виключно двох транспортних засобів, та є 

контактним (наявне зіткнення) незалежно від наявності або відсутності 
потерпілих, яким нанесено шкоду життю та здоров’ю. 

2. Обидва водії мали дійсні на момент ДТП поліси ОСЦПВ, видані 
страховими компаніями, які є учасниками системи прямого врегулювання. 

Угода про пряме врегулювання між страховиками почне діяти лише 
після отримання МТСБУ роз’яснення Антимонопольного комітету щодо 
факту погоджених дій страховиками учасниками угоди. 

В рамках угоди врегулювання страхового випадку відбуватиметься 
наступним чином. 

1. Потерпілий в ДТП звертається до свого страховика або страхови-
ка винуватця. Страхова компанія врегульовує страховий випадок та 
здійснює страхове відшкодування клієнту. 

2. Один раз на місяць формується реєстр зустрічних вимог між страхо-
виками, що здійснили відшкодування до страховиків винуватців. Компен-
сація витрат між страховиками відбуватиметься через розрахунково-
клірингову систему в МТСБУ. Кошти страховиків зараховуються на спеці-
альні рахунки в уповноваженому банку. Для обслуговування за результа-
тами відбору було обрано Укрсиббанк. Кожен зі страховиків зобов’язаний 
сформувати додатковий гарантійний внесок для участі у системі. Розмір 
внеску складатиме 50% від середньомісячного розміру страхових виплат 
компанії. Ці кошти гарантуватимуть відшкодування учасником угоди ви-
трат здійснених іншими страховиками за договорами ОСЦПВ. 

Підписання угоди про пряме врегулювання - це історична подія 
для українського ринку ОСЦПВ, що свідчить по зрілість ринку та спро-
можність приймати нові виклики задля покращення клієнтського серві-
су. Пряме врегулювання дозволить клієнтові отримувати виплату у ком-
панії, що лояльна до нього та зацікавлена у продовженні співпраці. За 
прогнозами МТСБУ, строки врегулювання в новій системі скоротяться 
щонайменше вдвічі. 

На українському ринку страхування вперше відбувається новація 
«Розумне страхування». З 17 березня 2016 року СК «АХА Страхування» 
перша в Україні пропонує своїм клієнтам встановити телематичний при-
стрій і отримати можливість заощадити до 30% від загального платежу 
по КАСКО в перший рік страхування. 
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Телематичні пристрої вже давно використовуються страховими ком-
паніями в різних країнах світу. Вони допомагають збирати інформацію 
про стилі управління автомобілем, на підставі якої страховик може нада-
вати знижки для клієнтів. Пілотний проект розумного страхування від 
АХА стартував в місті Києві і Харкові. Серед переваг, які отримує клієнт: 

– 5 % гарантована знижка при укладенні договору; 
– можливість поліпшити стиль водіння; 
– можливість впливати на вартість КАСКО; 
– знижка до 40% при продовженні дії договору. 
За допомогою розумного страхування обережні водії будуть мати 

можливість заощаджувати при страхуванні. Для залучення зацікавле-
них клієнтів СК надає інноваційну можливість синхронізації телематично-
го пристрою в транспортному засобі з мобільним додатком, що дозволяє 
відстежувати манеру керування, моніторити накопичені бали і розмір по-
тенційної знижки за безпечне управління автомобілем. Дана технологія, 
крім економії на страхуванні, дозволить зробити водіїв уважнішими до ма-
нери керування автомобілем, що згодом допоможе скоротити кількість 
ДТП і зробити дорожній рух безпечнішим для всіх його учасників. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна говорити про значний 
потенціал розвитку вітчизняного ринку страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

Проте, незважаючи на позитивні зрушення ринок 
автотранспортного страхування в Україні перебуває на етапі активної 
розбудови, тому спостерігається багато проблем та причин негативного 
впливу на розвиток даного виду страхових послуг. 

Загалом, до основних проблем розвитку ринку автотранспортного 
страхування, у тому числі обов’язкового страхування цивільноправової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів, українські 
експерти відносять такі: 

– недосконалість законодавчої бази; 
– головним завданням вітчизняних страховиків є отримання 

надприбутку, шляхом нехтування інтересів страхувальників; 
– низький рівень обізнаності страхувальників у питаннях 

страхування цивільно-правової відповідальності; 
– знизились середній вік водіїв, культура водіння, кваліфікація водіїв; 
– масове порушення правил дорожнього руху, що призводить до 

великої кількості дорожньо-транспортних пригод. 
Таким чином, ситуацією для вирішення існуючих проблем та підняття 

рівня розвитку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів в Україні потрібно: 

1) удосконалити законодавчо-правове регулювання обов’язкового 
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страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів; 

2) створити ефективний механізм державного регулювання і 
нагляду, шляхом поступового формування страхового кодексу, який би 
вмістив у себе весь комплекс законодавчих актів у сфері страхування; 

3) наблизити організаційні умови проведення даного виду 
страхування до загальноєвропейських стандартів, особливо враховуючи 
членство України в Міжнародній системі страхування «Зелена картка»; 

4) підвищити рівень страхових виплат для підвищення довіри у 
страхувальників; 

5) удосконалити договори страхування щодо більш чіткого і 
прозорого механізму проведення даного виду страхування; 

6) скоротити розгляд справ до одного тижня; 
7) підвищити страхову культуру і свідомість страховиків та 

страхувальників; 
8) здійснювати підтримку транспортних засобів в дорозі (евакуатор, 

квитки). 
 
 

Іващенко Світлана Сергіївна, студентка факультету  
літакобудування, 1 курс, 119 група 
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Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського 
 «Харківський авіаційний інститут», м. Харків 

 
ПОЖЕЖІ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 
Пожежа – стихійне лихо, вогонь, що вийшов з під контролю люди-

ни. Вона може виникати через природні умови, так і через людську не-
обережність та нехтуванням правилами безпеки, загалом це лихо може 
статися в лісах, у житлових будинках, транспорті, на виробництві. По-
жежа спричиняє великі збитки, погіршує стан навколишнього середо-
вища, знищує рідкісні види рослин та тварин, часто призводить до заги-
белі людей. Пожежі та їхні наслідки спричиняють значні збитки не тіль-
ки конкретній особі чи певному суспільству, а й світовій економіці в ці-
лому, тому що шкодять життю та здоров’ю людей, знищують матеріаль-
ні цінності. В кінці ХХ століття щорічно реєстрували близько 7 млн. по-
жеж, внаслідок яких загинуло приблизно 70 тис. людей. Насправді по-
жеж на планеті виникає набагато більше, але частина з них, так звані ма-
лі пожежі за різних причин не реєструються. 
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Наслідки пожеж визначають сукупністю видів збитків від них. Роз-
різняють такі види збитків, як: 

1. Прямі збитки - це втрати, пов’язанні із знищенням чи пошко-
дженням вогнем, водою та внаслідок великої температури, основних 
фондів та іншого майна підприємства, організацій, а також цивільних 
людей, якщо втрати мають прямий зв’язок з пожежею. 

2. Побічні збитки – втрати, які пов’язані з ліквідацією пожеж, а та-
кож обумовленні перервою в роботі виробництва, зміною графіка руху 
транспортних засобів та іншими втратами внаслідок пожежі вигодою. 

3. Соціальні збитки – втрати через невикористанні можливості вна-
слідок виключення трудових ресурсів з виробничої діяльності та витрат 
на проведення заходів внаслідок травм чи гибелі людей на пожежах. 

4. Екологічні збитки – втрати, що пов’язанні із забрудненням про-
дуктами згоряння та виробництва, а також засобами гасіння пожеж ат-
мосфери, води, ґрунту, живих організмів та рослинності. 

Моніторинг стану з пожежами та їх наслідками в Україні свідчить 
що десятирічна динаміка загальної кількості пожеж та пожеж у житло-
вому секторі характеризується тенденцією до їх зростання. За даними 
Державної служби з надзвичайних ситуацій України в 2015 році в нашій 
країні виникла 79581 пожежа, внаслідок яких загинуло 1947 людей, з 
них 66 дітей та підлітків, травмовано 1360 осіб, вогнем було знищено 
26872 будівлі та споруди, 3875 одиниць техніки, а прямі збитки склали 
майже 1,5 млрд. гривень. Аналіз показав, що 74,4% всіх зареєстрованих 
пожеж виникли у житловому секторі, а причиною виникнення більшості 
пожеж є необережне поводження з вогнем (у 71,5% випадків), та пору-
шення правил пожежної безпеки при облаштування та експлуатації еле-
ктроустановок (у 16,5% випадків). Найбільша кількість пожеж зазвичай 
спостерігається взимку. Морози, недотримання правил користування пі-
чним обладнанням та порушення правил експлуатації різноманітними 
електронагрівальними приладами призводять до значних людських 
жертв як серед міського, так і серед сільського населення. 

Наведена вище статистика свідчить про те, що попередження вини-
кнення пожеж є обов’язком не тільки співробітників ДСНС, а й справою 
кожного громадянина. 

Щоб попередити виникнення пожежі уникнути ушкоджень від її 
вражаючих чинників необхідно дотримуватися таких рекомендацій: 

- перевірити власну оселю на наявність пошкодження системи елек-
тропостачання; 

- перевірити систему газопостачання в оселі, зокрема, тягу у газових 
колонках, котлах, водонагрівачах; 

- перевірити системи кондиціювання та електронагрівання; 



Кафедра трудового права НЮУ імені Ярослава Мудрого 

Матеріали VІІ-ї студентської наукової інтернет-конференції, 21 – 22 квітня 2016 р. 175 

- не зберігати в житловому приміщенні горючі та легкозаймисті речовини; 
- слід обережно поводитися зі свічками, масляними лампами (перед 

тим як вийти із приміщення, вогонь необхідно загасити; 
- після використання сірників слід загасити їх водою, інакше неви-

димий вогник може спричинити пожежу у смітті тощо. 
Слід пам’ятати, що вогонь безжальний. Безпечність людей, недбале по-

водження з вогнем матимуть непередбачувані, іноді катастрофічні наслідки. 
 
 

Ігнатенко Анастасія Анатоліївна, Іванов Олексій Миколайович, 
студенти фізико-енергетичного факультету, 4 курс, група НО 41 
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праці та безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук, доцент 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків 
 

ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ 

 
Реалізація конституційного права працівників на охорону їх життя і 

здоров’я, на належні, безпечні і здорові умови праці під час трудової ді-
яльності – з одного боку та розвиток ринкових відносин, впровадження в 
різні галузі народного господарства нової техніки та технологій, а також 
використання традиційних технологічних процесів та обладнання, що є 
джерелом підвищеної небезпеки – з іншого, обумовлює необхідність та 
важливість розгляду питань охорони праці. 

За оцінками фахівців, щороку в світі внаслідок виробничого травма-
тизму гине понад 100 тис. чоловік, а втрати робочого часу, пов'язані з 
нещасними випадками на виробництві, в чотири-п'ять разів перевищу-
ють втрати часу від страйків та інших трудових конфліктів. 

Об’єктивно оцінюючи охорону праці в Україні, на жаль, слід конс-
татувати, що нинішній її стан є вкрай низьким, що, насамперед, 
пов’язано з інтенсивним старінням основних фондів, зростаючою кількі-
стю фізично, а в деяких випадках і морально застарілого обладнання, 
машин і механізмів. 

Однією з причин незадовільного стану охорони праці в Україні є не-
врахування в цій сфері європейських та міжнародних стандартів. Одним 
із основних напрямків інтеграційного процесу в сфері охорони праці є 
адаптація національного законодавства до законодавства ЄС. Адаптація 
законодавства України передбачає реформування її правової системи та 
поступове приведення у відповідність із європейськими та міжнародни-
ми стандартами охорони праці з метою визначення єдиних та загально-
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прийнятих правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, 
санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, 
спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини під 
час трудової діяльності. 

Серед провідних країн світу Україна займає 10 місце з видобутку 
вугілля, а за кількістю загиблих на шахтах - одне з перших. Так, напри-
клад в Україні, середня глибина розробки пластів перевищує 720 метрів, 
а 33 шахти працюють на глибині 1000-1400 метрів. Із 190 діючих шахт 
90 відсотків небезпечні за вмістом газу метану, 60 - за вибухами вугіль-
ного пилу, 45 - за раптовими викидами та гірничими ударами, 22 відсот-
ка – за самозайманням вугілля [10]. Третина стаціонарного обладнання, 
транспортних засобів і виїмкової техніки відпрацювали свій термін і по-
требують заміни. 

Незважаючи на істотне скорочення протягом останніх років обсягів 
видобутку вугілля та чисельності працівників, рівень аварійності та сме-
ртельного травматизму не зменшився. 

До національних нормативно-правових актів в сфері охорони праці 
у вугільних шахтах доцільно віднести: Кодекс законів про працю Украї-
ни, Закони України „Про охорону праці”, „Про аварійно-рятувальні 
служби”, „Про пожежну безпеку”, Гірничий Закон України; Накази 
Державного Комітету України з нагляду за охороною праці від 16 лис-
топада 2004 р. № 257 „Про затвердження Правил безпеки у вугільних 
шахтах”, „Про затвердження Інструкції з навчання працівників шахт” 
від 30 травня 1995 р. № 79 та ряд нормативних актів, які містять технічні 
норми, серед яких НАОП 1.1.21-1.01-74, ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ, 
ДНАОП 0.00-1.08-94, ДНАОП 0.00-1.21-98, переважна більшість яких 
врахована в Правилах безпеки у вугільних шахтах. 

Кодекс законів про працю України [7] визначає правові засади і га-
рантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми 
здібностями до продуктивної і творчої праці. У Законі України „Про 
охорону праці” [8] основні положення щодо реалізації конституційного 
права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової дія-
льності, на належні, безпечні і здорові умови праці, він регулює за учас-
тю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і 
працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 
і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. У Гір-
ничому Законі України містяться спеціальні норми щодо охорони праці 
у вугільних шахтах [9]. 

Серед міжнародно-правових актів, які регулюють питання охорони 
праці у вугільних шахтах доцільно назвати такі, як: Конвенція МОП 
„Про обмеження робочого часу у вугільних шахтах” № 31 від 28 травня 
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1931 р. [1], Конвенція МОП „Про статистику заробітної плати і тривало-
сті робочого часу в основних галузях гірничодобувної та обробної про-
мисловості, зокрема у цивільному і промисловому будівництві, а також 
у сільському господарстві” № 63 від 2 червня 1938 року [2], Конвенція 
МОП „Про мінімальний вік допуску на підземні роботи в шахтах і руд-
никах” № 123 від 2 червня 1965 р. [3], Конвенція МОП „Про безпеку та 
гігієну праці на шахтах” № 176 від 6 червня 1995 р. [4]; Рекомендації 
МОП: „Щодо безпеки та гігієни праці на шахтах” № 183 від 6 червня 
1995 р. [5], „Щодо умов праці молодих людей, зайнятих на підземних 
роботах у шахтах та копальнях” № 125 [6]. 

У доповіді порівняльний аналіз міжнародного та європейського за-
конодавства із національним у сфері охорони праці у вугільних шахтах 
дає змогу зробити висновок, що законодавчі акти України в цілому вра-
ховують вимоги міжнародних та європейських норм. В той же час у Гір-
ничому Законі України не враховано: 1) положення ст. 5 Конвенції 
МОП№ 176 щодо збирання і публікування статистичних даних про не-
щасні випадки, професійні захворювання і небезпечні події на гірничих 
підприємствах; 2) того, що компетентний орган з питань нагляду за охо-
роною праці та його посадові особи мають право зупиняти чи обмежува-
ти виробничу діяльність на гірничому підприємстві через поганий стан 
безпеки та гігієни праці, доки умови, які дали підстави для такого зупи-
нення чи обмеження, не будуть виправлені, що закріплено у ст. 5 Конве-
нції МОП № 176; 3) положення ст. ст. 7, 10 Конвенції МОП № 176, ст. 
ст. 3-8 Директива Ради 92/104/ЄС відносно закріплення обов’язків влас-
ника (керівника) гірничого підприємства; 4) вимоги ст. 9 Конвенції 
МОП № 176 щодо інформування працівників щодо небезпек, пов’язаних 
з їхньою роботою; 5) передбачені ст. 13 Конвенції № 176, п. 1.5 Додатку 
„Мінімальних вимог щодо безпеки і захисту здоров’я” Директиви Ради 
92/104/ЄС права працівників; 6) основних положень Конвенції МОП № 
63 щодо загальних засад збирання статистичної інформації про заробіт-
ну плату і тривалість робочого часу в гірничодобувній промисловості; 7) 
вимоги ст. 3 Директиви Ради 92/104/ЄС відносно того, що якщо два або 
більше роботодавця здійснюють роботи на одному і тому ж гірничому 
підприємстві, то роботодавець, безпосередньо відповідальний за це під-
приємство, координує вжиття всіх заходів, пов’язаних із безпекою та гі-
гієною праці працівників, і несе основну відповідальність за безпечність 
робіт, що не звільняє інших роботодавців від відповідальності за вжиття 
всіх заходів, пов’язаних з безпекою та гігієною праці їхніх працівників. 

Потребують доопрацювання, на предмет відповідності законодавству 
МОП та ЄС Правила безпеки у вугільних шахтах, у яких необхідно пе-
редбачити: 1) окремий пункт під назвою „Оснащення робочих місць” (п. 
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1.1.1 Додатку „Мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я” Ди-
ректива Ради 92/104/ЄЕС; 2) окремий пункт під назвою „Загальні вимоги 
до приміщення для відпочинку працівників” (п. 16.8 Додатку „Мінімальні 
вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я” Директива Ради 92/104/ЄЕС. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ  
ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
В Україні існує низка нормативних актів, пов’язаних з: умовами 

праці неповнолітніх, визначенням робіт, в яких не може використовува-
тися праця неповнолітніх, правові питання захисту праці неповнолітніх 
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працівників тощо. 
Проте, таке регулювання залишається, в більшості випадків, лише 

на законодавчому рівні. Це означає, що більшість роботодавців навіть не 
знає норм, які слід застосовувати на практичному рівні. Хоча, у нас існує 
«Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами 
праці неповнолітніх», затверджений наказом Міністерства охорони здо-
ров’я України від 31 березня 1994 р. № 46 [1]. 

Більше того, праця неповнолітніх стала своєрідним бізнесом, а в де-
яких країнах навіть проявляються елементи рабства такої праці. Тобто, 
дана проблема набула глобального масштабу, що вимагає як національ-
ного, так і міжнародного забезпечення її вирішення. 

Умови праці неповнолітніх на виробництві, тобто осіб, які не досяг-
ли вісімнадцяти років, повинні відрізнятися від умов праці дорослих 
працюючих [3]. Це пояснюється як фізіологічними особливостями орга-
нізму підлітків, який тільки формується, так і відсутністю у більшості з 
них відповідної професії і спеціальності. Саме ці обставини і визначають 
відмінність правового регулювання їх праці, хоч за загальним правилом 
на неповнолітніх повністю поширюється законодавство про працю, а їх 
права щодо трудового договору прирівнюються до прав повнолітніх 
працюючих. У той же час в галузі охорони праці, робочого часу, відпус-
ток та деяких інших умов праці їм повинні надаватись пільги [5]. 

Згідно з результатами досліджень, проведених 1999 року Держав-
ним комітетом статистики за сприяння МОП, в Україні було виявлено 
350 тисяч дітей, зайнятих на різних роботах [2]. Більша частина (46 %) 
задіяна в сільському господарстві, в торгівлі (26 %) і сфері послуг (19 
%). Середній вік, коли діти починали працювати, - 12 років. Вже в ті ро-
ки серйозне занепокоєння в Держкомстаті викликала велика тривалість 
робочого дня дітей. Так, робочий день 6 % неповнолітніх дітлахів віком 
13 –14 років був довший, ніж у дорослих, а 2 % 15 – 17-річних дівчат і 
хлопців працювали понад 56 годин на тиждень. Проте ця проблема існує 
не лише в Україні. Насправді вона набула світового масштабу й розвива-
ється переважно в тих країнах, де низький рівень життя. Так, згідно з 
даними досліджень МОП, станом на 1992 рік у світі в економічній дія-
льності було залучено 250 млн. дітей. Це – без урахування дітлахів віком 
від 5 до 17 років із країн із розвиненою та перехідною економікою, чи-
сельність яких становила майже 50 млн. осіб. 

Сьогодні, за оцінками Міжнародної організації праці (МОП), у світі 
вимушені працювати мінімум 165 млн. хлопчиків і дівчаток віком від 5 
до 14 років. Більшість із них трудиться в небезпечних для життя і здо-
ров’я умовах. При цьому 77 млн. дітей молодшого шкільного віку не 
відвідують школу. В результаті ці діти не мають початкової освіти і, як 
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наслідок, ризикують залишитися без можливості в майбутньому стати 
кваліфікованими працівниками. 

Мало того, у процесі вивчення проблем експлуатації дитячої праці 
МОП виявило, що у світі з’явилися нові форми використання неповнолі-
тніх у найбрудніших сферах економічної діяльності, що раніше не були 
прописані й ідентифіковані в 138-й Конвенції МОП. Йдеться про: 

– використання дітей у збройних конфліктах; 
– про залучення неповнолітніх до торгівлі наркотиками, до роботи в 

секс - і порноіндустрії; 
– виконання складних робіт (у приватних вугільних копальнях, на 

будівництві, у фермерських господарствах тощо), внаслідок чого став-
ляться під загрозу життя і здоров’я дитини. 

Ці найгірші форми експлуатації дитячої праці й стали основою 182-ї 
Конвенції МОП, яка покликана забезпечувати право на захист праці не-
повнолітніх від зловживань із боку роботодавців. Її Україна ратифікува-
ла 2000 року серед перших 40 країн світу. Водночас було засновано 
Міжнародну програму з викорінювання найгірших форм дитячої праці 
(МОП – ІПЕК), яка діє й сьогодні. Її партнерами є як урядові організації 
міністерства, державні комітети з промислової безпеки, так і громадські 
організації: профспілки працівників, об’єднання роботодавців тощо [3]. 

До речі, саме завдяки цій програмі було внесено істотні зміни в 
українське законодавство. Так, у Кримінальному кодексі (КК) України в 
статті про незаконну експлуатацію дитячої праці з’явилося таке поняття, 
як її заборона, що дуже важливо, оскільки як можна карати порушників 
за те, що не заборонено законом. 

Щоправда, у КК України йдеться про експлуатацію дитини, а не ди-
тячої праці, що спричиняє певні юридичні колізії, які варто усунути в 
найближчому майбутньому. Також за роки свого існування вдалося вне-
сти до Закону України «Про охорону дитинства» визначення поняття 
«найгірші форми дитячої праці». 

Слід також зазначити, що, крім перерахованих проблем у сфері екс-
плуатації дитячої праці, залишається невирішеним питання належного 
контролю за працевлаштуванням неповнолітніх. Адже не секрет, що 
Державна інспекція праці не завжди справляється з покладеними на неї 
обов’язками виявляти порушення в державному секторі, не кажучи вже 
про сферу неорганізованої неформальної економіки [4]. Так, українцям 
відомі статистичні дані щодо чисельності вчинених ДТП та кількості по-
терпілих, чого не скажеш про цифри смертельних випадків і травм, які 
сталися на виробництві. Хоча на самих лише будівельних майданчиках, 
щороку гинуть люди, серед яких є й діти. Причина такого невтішного 
становища – у нелегальному працевлаштуванні, через яке більшість пра-
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цівників залишаються безправними, а отже, і соціально незахищеними. 
Таким чином, притягти за порушення трудового законодавства (не-

виплату зарплати, примус до виконання роботи в позаурочний час, жах-
ливі умови праці, незаконне звільнення тощо) до відповідальності несу-
млінних роботодавців сьогодні практично неможливо. Від такої безкар-
ності приватні підприємці нахабніють і не соромляться обманювати на-
віть дітей, які в них працюють. І йдеться не лише про рабську експлуа-
тацію праці неповнолітніх. Часто трапляється так, що юнаків і дівчат, 
прийнятих за власним бажанням на посильну для них роботу, викидають 
на вулицю без зарплати за досить тривалий час – просто роботодавці не 
уклали з ними договір. Отже, нереально довести сам факт їхнього пра-
цевлаштування, не кажучи вже про порушення трудового законодавства 
[5]. Особливо це набуває поширення влітку на так званих сезонних ро-
ботах, коли молодь працює у сфері обслуговування – у приватних кафе й 
ресторанах курортних міст. У таких випадках уся надія – лише на бать-
ків неповнолітніх працівників, котрі мають контролювати своїх дітей і в 
разі їх працевлаштування особисто заявляти роботодавцеві претензії, 
якщо той не взяв у них попередньо письмової згоди, порушуючи таким 
чином трудове законодавство. У випадку обману вона може слугувати 
документом, який підтверджує факт трудового найму дитини. Проте, як 
показує практика, не завжди батьки мають змогу бути пильними. Найча-
стіше вони настільки зайняті, що в кращому разі просто не звертають 
уваги на своїх дітей, а в гіршому – самі штовхають їх на шлях сумнівно-
го заробітку. Адже не секрет, що рідні та близькі сьогодні нерідко виво-
зять своїх дітей за кордон, аби заробити на них гроші. 

І такі випадки, на жаль, не поодинокі. За даними Міжнародної орга-
нізації з питань міграції, лише торік серед потерпілих як від трудової, 
так і сексуальної експлуатації 5 % становили неповнолітні. При цьому 
найменшій жертві було всього три роки. От і виходить, що проблема з 
експлуатацією дитячої праці в Україні має якщо не масовий, то стабіль-
ний характер. 

Тому, якщо правоохоронні органи, працівники Держінспекції праці 
та соціальних служб і надалі заплющуватимуть очі на цю обставину, 
наша країна невдовзі ризикує набути іміджу нецивілізованої держави, в 
якій процвітає дитяче трудове рабство. 

Отже, з вищезазначеного можна прийти до висновку, що держави у 
всьому світі повинні тісно співпрацювати та допомагати при вирішенні 
даної проблеми. А це в свою чергу призведе, до зменшення (в майбут-
ньому навіть і ліквідації даної проблеми). 

Проаналізувавши законодавчі аспекти правового регулювання охо-
рони праці неповнолітніх та враховуючи практичний (життєвий) досвід 
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в даній сфері, можна зробити висновок, що охорона праці неповнолітніх 
потребує певних інновацій (нововведень). 

Оскільки, група неповнолітніх працівників є найбільш експлуатова-
ною та найменш захищеною, пропонується створити спеціальну норму – 
Закон «Про основи соціального та правового захисту праці неповноліт-
ніх». У якому містилися б вирішення основних питань, пов’язаних з: 

– вимогами та порядком зарахування на роботу таких осіб; 
– надати вичерпний перелік прав та обов’язків як роботодавців, так і 

працівників; 
– збільшення розміру фіксованої ставки заробітної плати для непов-

нолітніх; 
– зменшення робочого часу; 
– покладення на роботодавців відповідальності за неналежне забез-

печення умов праці неповнолітнім та не проведення інструктажів з тех-
ніки безпеки; 

– зробити такі інструктажі не одноразовими, а регулярними з про-
міжками в часі. 

Слід встановити більш жорсткі норми за порушення в даній сфері: 
1) збільшити в декілька розмір штрафів, за порушення умов охорони 

праці неповнолітніх; 
2) збільшити відповідальність роботодавців за залучення до нелега-

льної роботи неповнолітніх тощо. 
Оскільки праця неповнолітніх містить в собі ознаки рабства, слід 

створити на міжнародному рівні плани, щодо ліквідації різних форм 
рабства неповнолітніх на ринку праці. 

Проте, одних заходів правового характеру мало. Слід запроваджува-
ти і певні програми соціального характеру, які будуть направлені на за-
хист дитинства та покращення стану сімей. Адже, в більшості випадків 
неповнолітні особи ідуть працювати не від хорошого життя. 

Вважаємо, що перелічені пропозиції допоможуть зменшити пору-
шення та, навіть в деякій мірі, запобігти використанню як незаконної 
праці, так і порушенню вимог щодо охорони праці неповнолітніх. Під-
водячи підсумки потрібно сказати про те, що процес охорони праці не-
повнолітніх підлягає реформації. В даному випадку, мова йде не лише 
про прийняття певних актів, а про створення таких механізмів, які б за-
безпечили реальне та ефективне виконання таких програм. 

На нашу думку, якщо держава прикладе свої зусилля та хоча б звер-
нене увагу на більш якісному рівні на охорону праці неповнолітніх, то, в 
подальшому, на ринку праці зменшиться використання нелегальної пра-
ці неповнолітніх та примушування до виконання антисуспільних та ан-
тиморальних робіт таких осіб. 
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СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ЗА КОРДОНОМ 

 
Сьогодні українська держава проходить через складний період числен-

них перетворень та реформ, спираючись, зокрема, й на досвід провідних 
країн Західної Європи та Північної Америки. Таким чином, реформуючи 
систему цивільної оборони в Україні, слід розглянути, як подібні системи 
функціонують у наших західних партнерів. Для розгляду візьмемо систему 
цивільної оборони у США, Великої Британії та Республіки Ірландія. 

В ситуації загострення терористичної небезпеки після теракту 
11 вересня 2001 р. у США, у 2002 р. був створений Департамент національ-
ної безпеки США, що на сьогодні є керуючим органом системи цивільного 
захисту у цій країні. Головним документом, що регулює діяльність цього 
департаменту - є Закон про національну безпеку, прийнятий 25 листопада 
2002 р. За цим законом, міністерство виконує наступні завдання: 

1. Попереджує терористичні атаки на території США. 
2. Зменшує уразливість США до тероризму. 
3. Мінімізує втрати та допомагає відновленню після терористич-

них атак. 
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4. Включає в себе всі попередні інституції цивільної оборони та 
бере на себе їх роль по боротьбі з природними та антропогенними над-
звичайними ситуаціями. 

5. Підтримує економічну безпеку США. 
6. Стежить за зв’язками між нелегальним наркотрафіком та теро-

ризмом, намагається послабити ці зв’язки та допомагає при боротьбі з 
наркотрафіком. 

Очільник Департаменту національної безпеки призначається прези-
дентом США з ухвали Сенату. 

Кожний штат США має свою окрему систему цивільної оборони, 
тому основний фокус департаменту спрямований саме на боротьбу з те-
роризмом, захист кордонів, інфраструктури тощо. Однак, будучи 
центральним органом, воно виконує координуючу функцію вразі над-
звичайних ситуацій загальнонаціонального масштабу та, через різнома-
нітні ЗМІ проводить інформаційні компанії серед населення з метою по-
силення підготовки громадян до надзвичайних ситуацій антропогенного 
чи природного характеру. 

У Великій Британії система цивільної оборони регулюється «Актом 
про цивільну оборону», що був введений у дію 10 грудня 2004 р. Згідно з 
цим законом, у державі нема центрального органу, який би керував всією 
системою. Замість цього, відповідальність за попередження та врегулю-
вання надзвичайних ситуацій покладається на місцеву владу, поліцію, по-
жежну безпеку, урядові та неурядові організації охорони здоров’я, управ-
ління різних галузей інфраструктури, організації волонтерів тощо. Вказані 
відповідальні структури, згідно з законом, повинні проводити оцінку ви-
никнення надзвичайних ситуацій, розробляти плани стосовно дій по попе-
редженню таких ситуацій, дій під час них та під час ліквідації наслідків. 
Також вони повинні проводити інформаційну роботу серед населення. 

В «Акті про цивільну оборону», йдеться, що вразі надзвичайних си-
туацій (куди також віднесено війни та терористичні атаки) уряд має права 
на введення надзвичайного стану та призупинення дії всіх інших законо-
давчих актів, крім «Акту про права людини» 1998 р., на строк 30 діб з 
можливістю його подовження [3].Однією з найбільш відомих організацій 
у структурі цивільної оборони Великої Британії є Асоціація цивільної 
оборони, що була створена як державна структура у 1935 р. Вона 
об’єднувала волонтерів, які допомагали боротися з наслідками авіа ударів 
та виконували інші функції під час надзвичайних ситуацій. У 1968 р. че-
рез брак фінансування, Асоціація цивільної оборони, чисельний склад 
якої досягав 80 тис. чоловік, припинила своє існування як державна стру-
ктура, що викликало в країні протести [2]. Втім, після зникнення Асоціа-
ції, багато менших вже, недержавних організацій з’явилося на її основі, 
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що й сьогодні є частиною системи цивільної оборони Великої Британії. 
В Ірландії, згідно з «Актом про цивільну оборону» від 2002 р. діяло 

Міністерство цивільної оборони, функції якого полягали у розробці пла-
нів стосовно дій під час надзвичайних ситуацій та координація дій міс-
цевих органів влади під час них. Втім, у 2012 р. згідно з новим «Актом 
про цивільну оборону», це міністерство було розформоване, а його фун-
кції передані до Міністерства оборони [4]. 

Слід зазначити, що система цивільного захисту в Україні певним чи-
ном схожа саме на ірландську. Згідно з Положенням про єдину державну 
систему цивільного захисту, що було прийнято у січні 2014 р., безпосере-
днє керівництво єдиною системою здійснює Державна служба безпеки 
України з надзвичайних ситуацій, яка не є окремим міністерством та дія-
льність якої керується Міністерством внутрішніх справ України [1]. 

Як ми бачимо, у трьох розглянутих країнах система цивільного за-
хисту має різні форми, від більш централізованих варіантів у США та 
Ірландії до розгалуженої децентралізованої системи Великої Британії. 

На думку автора доповіді, в Україні, особливо через напрям бага-
тьох реформ на децентралізацію управляння, слід взяти до уваги британ-
ський досвід, стосовно збільшення ролі місцевих структур цивільної 
оборони та влади на місцях. 
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Профілактику у загальному вигляді можна визначити як попередні 
заходи для недопущення чи попередження настання якогось небажаного 
явища. У технічній сфері, наприклад, профілактика полягає у попереджу-
вальних заходах для підтримки технічного об'єкта та обладнання у справ-
ному або працездатному стані. У руслі ж здійснення працеохоронної по-
літики профілактика полягає в комплексі попереджувальних правових, 
соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 
лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збережен-
ня життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. 

Формування профілактичних заходів на державному рівні повинно 
здійснюватися з урахуванням оцінки суспільних потреб у вирішенні тієї 
чи іншої проблеми, а також обліку й аналізу негативних та позитивних 
факторів зовнішнього середовища (політичних, економічних, соціальних 
та технологічних), яке взаємодіє з національною системою охорони праці. 

Профілактичні заходи розробляються на основі аналізу національної 
ситуації в сфері безпеки та гігієни праці, включаючи аналіз національної 
системи з охорони праці, яка згідно з напрацюваннями М. Репіна, озна-
чає «інфраструктуру, що передбачає основні рамки для проведення на-
ціональної політики й національних програм» в цій сфері [1, с. 84]. Ця 
система створюється, підтримується, розвивається та періодично пере-
глядається на основі консультацій з соціальними партнерами. 

Розроблення та застосування профілактичних заходів на рівні під-
приємства має ґрунтуватися на аналізі різнобічних факторів, що призво-
дять до посилення ризику травмування на робочому місці. Відомо, що зо 
основних причин травматизму відносяться незадовільна організація ви-
конання робіт, неякісне проведення інструктажу, особливо при виконан-
ні робіт підвищеної небезпеки, необережні дії потерпілих, ігнорування 
чи суто формальне проведення медичних оглядів, порушення правил до-
рожнього руху тощо. 

Як правило, зазначені заходи стосуються ключових аспектів праце-
охоронної політики відповідно держави, галузі, регіону та підприємства. 
У кінцевому рахунку вони направлені на вирішення різноманітних і 
складних проблем охорони праці й потребують відповідного організа-
ційного, матеріально-технічного, нормативно-правового та наукового 
забезпечення при їх реалізації. 

З урахуванням тенденцій в цій предметній області, а також резуль-
татів проведених досліджень, визначається алгоритм розроблення про-
філактичних заходів, основу якого складають наступні етапи: визначен-
ня проблеми з охорони праці; визначення напрямів вирішення проблеми; 
моделювання процесу вирішення проблеми; розроблення проектів про-
філактичних заходів (програм з охорони праці); прийняття концептуаль-
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ного варіанту проектів профілактичних заходів (програм з охорони пра-
ці) (опрацьовано та сформульовано на основі аналітичних розробок То-
маса Сааті [2, с. 14, 16–17]). 

В рамках завершального етапу розроблення здійснюється прийняття 
концептуального варіанту проектів профілактичних заходів або відпові-
дних програм з охорони праці на основі тристоронніх консультацій за 
участю державних органів влади, представницьких організацій робото-
давців та профспілок. Причому, якраз на основі урахування досвіду так 
званого «низового рівня» видається можливим досягти системних зру-
шень у вдосконаленні профілактичних заходів з охорони праці. 
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АСПЕКТИ ПРОСЛУХОВУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ 
 ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ЦЬОГО 

 
Прослуховування мобільного телефону - не така вже і дорога спра-

ва, як це може здатися. Взяти на прослушку мобільний телефон - не 
складно і не дорого. Для цього досить початкових знань в радіоелектро-
ніці і вміння працювати своїми руками. Інтернет сьогодні сповнений 
описів самих різних приладів, за допомогою яких можна не тільки про-
слуховувати мобільні розмови, але і перепрограмувати мобільні телефо-
ни так, щоб отримати доступ до записника або навіть безперешкодно 
прослуховувати розмови, які ведуться в безпосередній близькості від 
включеного мобільного телефону. Свою майстерність не втомлюються 
вдосконалювати і спецслужби і шахраї. 

Система мобільного зв'язку в тому вигляді, в якому вона склалася і 
діє сьогодні, - це три основні складові. Перша - це власне ваш мобільний 
телефон, який, по суті, є портативним радіопередавачем. Друга - це сис-
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тема базових станцій, "сот", від потужності і розташування яких зале-
жить рівень прийому вашого телефону. І основна складова - комуніка-
ційний центр, який керує роботою всієї системи. 

У кожного мобільного телефону є персональний електронний серій-
ний номер (MIN). Він кодується виробником в мікрочіпі стільникового 
телефону. Іноді виробник вказує цей персональний серійний номер в ке-
рівництві для користувача, щоб ви могли ідентифікувати свій телефон. 
Ну, скажімо, у випадку, якщо у вас вкрали ваш стільниковий телефон. 
Коли ваш апарат підключається до системи стільникового зв'язку, то йо-
го мікрочіп зчитує ще й ваш мобільний номер (ESN), який зашифрова-
ний в SIM-картці. Тому, якщо ви міняєте, з міркувань безпеки, або будь-
яким іншим причинам, вашу SIM-карту, то разом з нею краще викиньте і 
телефон. Тому що він "повідомить" вашій наступній Sim-карті, який но-
мер на ньому перш стояв. Так само точно "настукає" на вас і ваша нібито 
секретна Sim-карта, вставлена в інший апарат, тобто по ній можна буде 
визначити, в якому апараті вона раніше стояла. Цим азам електронної 
безпеки вчать, при підготовці своїх фахівців всі спецслужби світу [1]. 

Інтернет повний сьогодні описів саморобок, за допомогою яких мо-
жна прослухати телефонні розмови. Їх пропонують створювати на осно-
ві модемів, перероблених мобільників і тому подібних пристосувань. 
Даються рекомендації з використання апаратури, яка є у відкритому 
продажі. Але всі ці кустарні прилади вимагають хоча б початкових знань 
в радіоелектроніці та вміння працювати руками. 

Як стверджують фахівці, розмова, що ведеться з стільникового те-
лефону, може бути прослухана за допомогою програмованих сканерів з 
полосою прийому 30 кГц, здатних здійснювати пошук в діапазоні 860-
890 МГц. Для цієї ж мети можна використовувати і звичайні сканери пі-
сля їх невеликої модифікації, яка детально описана в Інтернеті. І що ще 
цікаво! Перехопити розмову по мобільному телефону можна навіть 
шляхом перебудови тюнера в телевізорах старих моделей. 

Спеціальну апаратуру, яка призначена для радіорозвідки в стільни-
кових мережах зв'язку, можна купити тільки при наявності особливого 
дозволу. Тому що відповідно до законодавства навіть розробляти, виро-
бляти або ввозити її на територію країни можна тільки за наявності спе-
ціальної ліцензії. А продають такі вироби тільки державним організаці-
ям, яким дозволено проводити оперативно-розшукові заходи, іншими 
словами. Будемо вірити в те, що таку апаратуру дійсно не можливо ку-
пить без особливого дозволу навіть на "чорному ринку". 

Звичайно, є ще можливість встановити відповідне обладнання без-
посередньо у самого оператора стільникового зв'язку. 

Крім того, можливість офіційного прослуховування радіотелефонів 
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закладається ще на стадії створення навіть в сучасні системи супутнико-
вого зв'язку - такі як Iridium або Глонасс. Зокрема, при їх розробці було 
визначено чіткий порядок розміщення в майбутній мережі апаратури 
спецслужб, щоб вони без зусиль могли проводити свої оперативно-
розшукові заходи. 

Прослуховування тим більше не залишає великих труднощів у ви-
падку, якщо державними органами видається санкція на його здійснен-
ня. Кожен оператор мобільного зв'язку має спеціалізовані центри пере-
хоплення інформації з GSM (в Росії - COPM). Ви говорите по голосово-
му каналу GSM, і всі ваші переговори реєструються незалежно від того, 
яка SIM-карта використовується. І зберігаються в єдиній базі даних. За 
європейським вимогам така інформація повинна зберігатися кілька ро-
ків. При отриманні санкції на прослуховування визначаються фонеми 
голосу людини, які для кожної людини унікальні, як і відбитки пальців. 
Вони вводяться в цифровому вигляді в пошукову систему стеження. Ко-
ли людина починає говорити по своєму стільниковому телефону, що 
працює у форматі GSM, пошукова система, що діє автоматично, момен-
тально виявляє його голос. Не важливо, з якої sim-карти ведеться розмо-
ва. Телефон все одно вмикається на прослуховування. 

За допомогою мобільного телефону можна організувати прослушку 
вашого будинку. Можна легко і безперешкодно прослуховувати розмо-
ви, які ведуться в безпосередній близькості від будівель. Для цього до-
сить, щоб телефон був зареєстрований в мережі і батарея в нього була не 
сильно розряджена. Як повідомили деякі ЗМІ, ФБР знайшло спосіб 
включати практично будь-який мобільний телефон в режим прослухо-
вуючого пристрою без відома його господаря. Здається, що подібною 
технологією давно вже володіють і наші спецслужби, однак рекламувати 
це своє досягнення вони якось не квапляться. Чи потрібно говорити про 
те, що для цього потрібно повне сприяння оператора стільникового зв'я-
зку. Але отримати таку згоду для спецслужб, не проблема. 

На додаток до геолокаційних сервісів, які постійно увімкнені у кож-
ному четвертому смартфоні, і які передають ваше точне місцезнахо-
дження, будь-який телефон, а отже і його власника, можна локалізувати 
за допомогою вивчення даних, що надходять із стільникової GSM-
мережі. Під час дзвінка, мобільний телефон відсилає запити до мережі, 
щоб зв’язатися із найближчою вишкою мобільного оператора (стільни-
ком). Ці запити надходять до мережі й фіксують телефон (його іденти-
фікаційні дані – номер, IMEI) та положення відносно найближчої вишки 
оператора. В подальшому точне місцезнаходження телефону можна ви-
значити, назвавши точну адресу вишки, азимут і відстань, із якої надій-
шов сигнал. Ще точніше можна локалізувати телефон, отримавши та 
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склавши таку інформацію з трьох найближчих вишок (дуже відомий ме-
тод, ще з часів створення перших радіолокаторів – метод триангуляції). 

Крім того, геолокаційні сервіси, постійно збираючи дані про місце 
вашого перебування, можуть визначити вашу адресу залежно від того, 
де ви перебуваєте найбільше. Тобто, якщо ви щодня перебуваєте в од-
ному місці більше 8 годин поспіль, цілком природно визначити це місце 
як ваш дім. Після цього сервіс просто додає цю адресу до ваших персо-
нальних відомостей без вашого дозволу чи бодай повідомлення про це. 

Мобільний телефон – це передавач. Допоки в ньому є джерело жив-
лення, існує вірогідність, що хтось зможе увімкнути його навіть без ва-
шого відома і визначити ваше місцезнаходження. Тому, під час важли-
вих зустрічей та переговорів варто виймати з телефону акумулятор. 

Для чутливих переговорів можна придбати окремий телефон і нову 
сім-карту. Дзвонити по цьому телефону варто із тих місць, які не можна 
однозначно зв’язати із вашою особою. Тобто, цей телефон повинен бути 
вимкненим, якщо потрібно подзвонити – вставляєте акумулятор, робите 
дзвінок, вимикаєте телефон, і виймаєте акумулятор. Таким чином ви 
зможете забезпечити собі анонімність. Зрозуміло, що за мобільний зв'я-
зок по такому телефону не варто платити кредитною карткою. Час від 
часу сім-карти бажано міняти. 

Наведемо декілька практичних порад від експертів щодо захисту від 
прослуховування мобільних телефонів. 

1. Варто мати одну SIM-картку для смартфону, публічну, а всі таєм-
ні розмови вести іншим, простеньким, телефоном, номер якого ніде не 
світити. Але пам’ятайте, що існують методики, за якими можна визна-
чити всі телефонні апарати на певному радіусі від вашого смартфону [2]. 

2. Вимкнений смартфон, який просто лежить поруч на столі, може 
працювати як пасивний мікрофон та керуватися дистанційно, щоби пе-
редавати запис ваших розмов. Щоб уникнути цього, треба або не носити 
з собою телефону на важливі зустрічі, зміст яких ви хочете залишити в 
таємниці, або, принаймні, виймати з нього акумуляторну батарею. 

3. Існує спеціальне устаткування, яке виключає передачу будь-яких 
даних із телефону. Це, наприклад, чохол, вироблений зі спеціального 
матеріалу, який може блокувати передачу практично всіх хвиль. Таке 
устаткування можна придбати відкрито, однак і коштує воно недешево. 

4. Увімкніть захист екрану за допомогою пін-коду. 
Підведімо підсумки. Якщо маєте підозру, що вашим смартфоном 

керуєте не тільки ви, а ваші розмови прослуховуються, потрібно: 
– повернути смартфон до заводських установок (попередньо зроби-

вши бекапи телефонної книжки, адже всі ці дані буде видалено); 
– встановити надійний антивірус (краще платний) та обов’язково ре-
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гулярно його оновлювати (так само оновлювати потрібно всі програми, 
встановлені на телефоні); 

– завантажувати додатки лише з офіційних магазинів – GooglePlay 
для Android та AppStore для iPhone; 

– постійно тримати вимкненим bluetooth і без зайвої потреби не 
вмикати вайфаю; 

– не підключатися до відкритих і потенційно ненадійних вайфай-
мереж, максимально захищати свою домашню й робочу вайфай-мережі; 

– не давати чужим людям у руки свого смартфону, не залишати його 
без нагляду (або встановлювати блокування екрана надійним паролем). 
Якщо мусите залишити смартфон, наприклад, на зарядці на роботі, вми-
кати програми типу «Андроїд-сигналізація» тощо; 

– під час важливих зустрічей та переговорів виймати з телефону 
акумулятор. 

– видаляйте СМС-повідомлення одразу після отримання. Не забу-
вайте час від часу стирати інформацію про дзвінки. 

І наостанок, наведемо інформацію щодо правових аспектів захисту 
від прослуховування мобільних телефонів в сучасному законодавчому 
полі України. Служба безпека України звертає увагу громадян на те, що 
відповідно до Закону «Про оперативно-розшукову діяльність», викорис-
тання спеціальних технічних засобів в Україні дозволяється тільки опе-
ративним підрозділам, зазначеним у ст. 5 цього закону. При цьому, за-
стосування засобів здійснюються виключно за рішенням суду з метою 
запобігти злочину чи з’ясувати істину під час розслідування криміналь-
ної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо [3]. 

Таким чином незаконне придбання, збут або використання спеціа-
льних технічних засобів отримання інформації – це злочин, передбаче-
ний ст. 359 Кримінального кодексу України, який карається від значного 
штрафу (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) до позбав-
лення волі на термін до 10 років (якщо вони заподіяли істотну шкоду 
охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам громадян, дер-
жави або юридичних осіб). Контрабанда, тобто незаконне переміщення 
спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації через 
кордон України, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ 
ФЛОРИ І ФАУНИ В УКРАЇНІ ТА В СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ 
 
На сучасному етапі розвитку цивілізації жодній світовій проблемі не 

було присвячено такої кількості рішень Організації об’єднаних націй, кон-
венцій, самітів керівників країн, вищих органів влади держав, світової гро-
мадськості тощо як збереженню біологічного розмаїття та питанням його 
сталого використання. Так, наразі знищено або дуже змінено близько 65% 
угруповань та екосистем планети. Збіднення біорозмаїття, його забруднен-
ня, розрив функціональних зв’язків призвели до глобальної екологічної 
кризи – зміни клімату, руйнування озонового шару, перенасичення мате-
риків та океанів важкими металами, хімічними сполуками й нафтопродук-
тами, а також до опустелювання та кислотних опадів тощо [4]. 

В результаті специфічного географічного положення на території 
України сформувався надзвичайно багатий і різноманітний рослинний і 
тваринний світ. Флора України нараховує понад 25 тисяч видів [3]. У 
фауні України зареєстровано майже 44800 видів тварин [2]. 

Охорона біотичного різноманіття включає систему правових, орга-
нізаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших захо-
дів, спрямованих на збереження, відтворення і використання рослинного 
і тваринного світу. 

Основними заходами щодо збереження біотичного та ландшафтного 
різноманіття в Україні є: 

-  створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду в 
місцях зростання або мешкання рідкісних та зникаючих видів; 
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-  організація проведення комплексних обстежень території області з 
метою виявлення ділянок із значним біо- та ландшафтним різноманіттям; 

-  розробка планів дій зі збереження рідкісних та зникаючих видів, 
занесених до Червоної книги України; 

-  картування місць зростання та мешкання популяцій рідкісних та 
зникаючих видів флори і фауни для забезпечення їх збереження при 
здійсненні господарської діяльності; 

-  реалізація державних та обласних програм щодо збереження біо-
різноманіття, розвитку заповідної справи, формування екомережі [1]. 

Щодо природно-заповідного фонду (ПЗФ), то визначають, що це ді-
лянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти яких ма-
ють особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та ін-
шу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності 
ландшафтів, генофонду тваринного та рослинного світу, підтримання за-
гального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу 
навколишнього природного середовища. 

До ПЗФ України належать на сьогодні такі природні території та 
об’єкти: природні заповідники, біосферні заповідники, Національні при-
родні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки приро-
ди, заповідні урочища. Також є і штучно створені об’єкти. Такі, як бота-
нічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки – пам’ятки са-
дово-паркового мистецтва. Їх загальна кількість становить 8032, що за-
ймає 3922,5 тис. га площі держави [1]. 

Наукове узагальнення інформації в галузі охорони популяцій окре-
мих видів рослин грибів, тварин, відображено в Червоних книгах: 

-  МСОП (Міжнародного союзу охорони природи); 
-  Європейського Червоного списку тварин і рослин, що знаходяться 

під загрозою зникнення у світовому масштабі (1991); 
-  національні (окремих країн) [4]. 
Охорона рослин України відбувається з урахуванням міжнародного 

контексту, а саме: «червоних списків видів», підготовлених міжнарод-
ними організаціями, або додатків до міжнародних природоохоронних 
конвенцій, стороною яких є наша держава. 

Авторитетом у підготовці червоних книг є МСОП – міжнародна ор-
ганізація, метою якої є збереження природних ресурсів. Заснована в 1948 
році, головний офіс знаходиться в місті Гланд (Швейцарія). Членами ор-
ганізації можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. На теперішній час 
членами МСОП є 78 країн, 112 урядових та 735 неурядових організацій (в 
тому числі й українських), а також велика кількість вчених з 181 країни. 

За станом на жовтень 2009 р. загальний список МСОП містить май-
же 45 тис. оцінених видів, з них – 38% визначено як такі, що перебува-
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ють під загрозою (тобто мають категорії CR – «такі, що перебувають у 
критичному стані», EN- «у небезпечному стані», VU- «вразливий»). А 
станом на 2011 рік до видів, які знаходяться на межі зникнення, нале-
жать 3565 таксонів, у тому числі 1940 тварин, 2 грибів, 1619 рослин [4]. 

Види тварин і рослин, занесені до Червоного списку Міжнародного 
союзу охорони природи та природних ресурсів і європейського Червоно-
го списку, що зустрічаються на території України, заносяться до Черво-
ної книги України або одержують інший особливий статус згідно до за-
конодавства України про охорону тваринного і рослинного світу. 

Червона книга України – основний державний документ, в якому 
узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних рослин і тварин у 
країні, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, 
спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання. Тре-
тє видання Червоної книги (2009) містить 542 види тварин та 826 рослин 
і грибів [2,3]. 

Не менш важливу роль відіграє Зелена книга України. Вона є офі-
ційним державним документом, в якому зведено відомості про сучасний 
стан рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типо-
вих природних рослинних угруповань, які підлягають охороні. 

На відміну від Червоної книги, Зелена книга звертає увагу на охоро-
ну не окремих видів, а цілісних рослинних угруповань. Вона включає 
160 статей, в яких дається відповідна інформація про 800 асоціацій рос-
линності України, серед яких є рідкісні (347), такі, що перебувають під 
загрозою зникнення (354) та типові (99) [1]. 

Щодо міжнародно-правових відносин в галузі охорони рослинного і 
тваринного світу регулюються загальновизнаними принципами і норма-
ми сучасного міжнародного права, закріпленими в Статуті ООН і інших 
основних міжнародно-правових актах. Принцип охорони рослинного і 
тваринного світу на благо нинішнього і майбутнього поколінь є одним з 
основних спеціальних принципів. Елементи цього принципу містяться в 
Стокгольмській декларації принципів 1972 року; Заключному акті НБСЄ 
1975 року. Конвенції ООН по морському праву 1982 року; Декларації 
принципів Ріо-де-Жанейро 1992 року [4]. 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань охо-
рони та раціонального використання тваринного світу. Вона продовжує 
співробітництво з Європейською екологічною комісією ООН по лінії 
Комітету з екологічної політики і зв'язаного з ним процесу «Навколишнє 
середовище для Європи» [4]. 

Отже, охорона рослинного і тваринного світу є необхідною умовою 
життя нинішнього і майбутнього поколінь. Держави й інші суб’єкти 
міжнародного права зобов’язані здійснювати всі можливі заходи для 
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збереження рослинного і тваринного світу, а також його раціонального 
використання. 
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НЕДОЛІКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 
В сучасних умовах розвитку України як суверенної, незалежної, де-

мократичної, соціальної, правової держави гарантування та забезпечення 
реалізації основоположних прав людини і громадянина є чи не найголов-
нішим завданням країни. Право на працю як одне із основоположних 
прав людини і громадянина має дуже важливе значення. Проте реалізація 
цього права повинна здійснюватися виключно з дотриманням умов охо-
рони праці, оскільки право на безпечні та нешкідливі умови праці також 
визнано в Україні одним з конституційних прав людини і громадянина. 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», охороною пра-
ці визнається система правових, соціально-економічних, організаційно-
технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та 
засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності 
людини у процесі трудової діяльності. 

Законодавство про охорону праці являє собою систему взаємо-
пов’язаних нормативних актів, що регулюють відносини у галузі реалі-
зації державної політики охорони праці. Правовою основою законодав-
ства щодо охорони праці є Конституція України, Закон України “Про 
охорону праці”, Закон України “Про охорону здоров’я”, Закон України 
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“Про пожежну безпеку”, Кодекс законів про працю України, Закон 
України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності” та інші. 

З огляду на великий масив нормативно-правових актів, які регулю-
ють питання з охорони праці на підприємствах, вже повинно стати нор-
мою їх додержання, своєчасне виявлення і усунення наявних недоліків, 
посилення відповідальності за стан охорони праці та порушення встанов-
лених норм і правил, що зумовлюють численні нещасні випадки, профе-
сійні захворювання і аварії на виробництві, ощо. Але кардинальних змін у 
досліджуваній сфері поки що не вбачається і кожного року в Україні на 
підприємствах трапляється велика кількість нещасних випадків та аварій. 

Низький рівень ефективності забезпечення охорони праці перш за 
все є наслідком недосконалості та застарілості нормативно-правового 
базису щодо регулювання охорони праці та, крім цього, відсутність на-
лежного виконання та відповідальності щодо недотримання норм з пи-
тань охорони праці на підприємствах. 

Також необхідно зазначити, що переважна більшість виробничих 
травм та аварій, поряд з організаційно-технічними причинами, трапляєть-
ся також й через суттєві порушення трудової й технологічної дисципліни, 
недостатню нормативно-правову обізнаність кадрів з питань забезпечення 
належних умов праці, відсутність суворого контролю за додержанням 
працівниками вимог з охорони праці під час виробничого процесу. 

Тобто, можна констатувати, що в Україні досить низький рівень 
охорони праці, який можна подолати шляхом вдосконалення норматив-
но-правового регулювання в цій сфері, а саме привести законодавчу базу 
у відповідність до сучасних стандартів, оскільки більшість нормативно-
правових актів було прийнято ще за часів Радянського Союзу. Також, 
необхідним є узгодити нормативно-правові акти, оскільки через їх вели-
ку кількість виникають певні колізії в регулюванні охорони праці. Та 
ще, одним з важливих кроків є створення такого правового механізму, за 
умов ефективного функціонування якого роботодавцю буде економічно 
невигідно мати неналежний стан охорони праці на своєму підприємстві. 
Через що, роботодавець буде ретельніше слідкувати за дотриманням 
правил безпеки на підприємстві та покращить рівень охорони праці. 
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РАДІАЦІЙНІ АСПЕКТИ НЕБЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ 

ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ НА ОСНОВІ ТОПАЗУ 
 
Вироби з дорогоцінного каміння здавна користується великою по-

пулярністю. Вартість дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння за-
лежить від багатьох факторів: поширеність каменю, походження, чисто-
та, огранка, твердість, колір каменя, що може стати предметом для мані-
пуляцій, в тому числі небезпечних для здоров'я людини. Наприклад, до-
сить поширеним є метод радіаційного «зафарбовування» безбарвного 
каміння, що є предметом вивчення даної роботи. Для практичної нагля-
дності розкриття цієї технології було обрано топаз (Al2 [SiO4](F,ОН)2) - 
мінерал із класу силікатів, твердістю – 8, другого-третього класу доро-
гоцінного каміння, оскільки цей камінь представлений великою кількіс-
тю кольорів, є досить поширеним на території України (видобувається в 
Володарсько-Волинському родовищі) і завдяки своїй вартості є більш-
менш доступним для населення. 

Актуальність даної теми зумовлена тим, що законодавство України 
майже не регулює питання радіоактивної обробки коштовних каменів, 
перевезення і продажу виробів з них. Єдиними згадками про радіоактив-
ність в контексті дорогоцінного каміння є положення ст. 1 Закону Укра-
їни «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операція-
ми з ними» від 18.11.1997 р. № 637/97-ВР, яка надає перелік термінів та 
понять, і в тому числі вказує, що первинною обробкою дорогоцінного 
каміння є: «сукупність процесів сортування, розділу, піротехнічного і 
радіаційного контролю», проте в наступних статтях цього закону поло-
ження про первинну обробку не розкривається [1]. 

Також прийнята Інструкція «Із застосування Класифікації запасів і 
ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ бурш-
тину», затверджена Наказом Державної комісії України по запасах кори-
сних копалин від 10.02.2003 р. № 29, яка в п. 12.19 вказує: «Природна й 
техногенна радіоактивність ґрунту, розкривних і продуктивних порід, 
наземних і підземних вод, бурштину та виробів із нього вивчається від-
повідно до Вимог до оцінки природної радіоактивності корисних копа-
лин при проведенні геологорозвідувальних робіт на родовищах будіве-
льної сировини, затверджених наказом ДКЗ України від 15 грудня 
1997 р. № 105, Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97, Державних 
гігієнічних нормативів (МОЗ України)» [4]. 

При цьому слід зазначити, що відповідних вимог до іншого дорого-
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цінного каміння не затверджено. 
В цей же час, наприклад, в США питанню радіаційної обробки кош-

товного каміння приділено більшої уваги. Ще в 1954 році законодавчо 
було дозволено цивільний доступ до невійськового використання атом-
ної енергії, контроль за яким здійснює Комісія з ядерного регулювання 
(the Nuclear Regulatory Commission). Вона контролює видачу ліцензій на 
здійснення відповідної діяльності (які були введені з 1986 року), серти-
фікацію виробів із відповідним камінням, їх ввіз та вивіз з країни. Також 
це питання розглядається державними радіаційними програмами [5]. 

Колір різних мінералів може мати різну природу. Зокрема для того 
ж топазу (Al2[SiO4](F,ОН)2) різноманітність кольорів може залежати або 
від домішків – хромоформів, або від радіаційних дефектів кристалічної 
решітки. Якщо у першому випадку блакитний та рожевий кольори топа-
зу можуть бути викликані вхо-
дженням Ті на місце Al, фіоле-
товий - Сr на місце Al. То у дру-
гому випадку передбачається, 
що блакитне та жовте забарв-
лення топазів може залежати від 
електронно-діркових центрів на 
дефектах структури кристаліч-
ної решітки мінералу (рис. 1). 
При чому чим більше в мінералі 
таких електронно-діркових 
центрів, тим забарвлення таких 
каменів набуває більш насиче-
ного кольору. Це твердження є 
правильним для всіх основних 
типів кольорів топазів – жовтих, 
синіх, винно-рожевих, а також для берилу, турмаліну, кварцу [6]. 

Найбільш дієвим способом збільшення таких центрів в кристалі є 
його опромінення. Під час одного із експериментів безбарвні топази бу-
ли опромінені потоком швидких нейтронів, після чого зразки отримали 
стійкий рівномірний блакитний колір. Потужність γ-випромінювання 
склала від 30 мкР/год. до 2,8 мР/год. 

Як вказано в даному дослідженні – сумарна потужність дози скла-
дає 65 мР/год. (експериментальне значення – 14 мР/год.). Також вчені 
вказують, що для безпечного використання топазів, які були піддані 
опроміненню швидкими нейтронами необхідною є їх витримка протя-
гом часу, який відповідає 10 Т (десятикратним часовим проміжкам) ізо-
топу 182Та, тобто біля трьох років [7]. 

 
 

Рис. 1. Фрагмент кристалічної струк-
тури топазу у площині. 
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При цьому ця технологія є досить поширеною на практиці, що під-
тверджується наявністю на ринку дорогоцінного каміння, великої кілько-
сті темно-синіх топазів (комерційна назва – London Topaz), які не існують 
в природі, а також яскраво-блакитних топазів (комерційна назва – Swiss 
Topaz), які серед натурального каміння 
майже не зустрічаються (рис. 2 - 4). 

Опромінення може здійснюватись на 
АЕС та лінійних прискорювачах. На рис. 5 
представлено один із лінійних прискорю-
вачів в місті Сан-Дієго, штат Каліфорнія, 
на яких здійснюється радіаційне облаго-
роджування каміння. При чому, за законо-
давством США, для цього необхідне 
отримання спеціальних дозволів [5]. 

Така діяльність є досить вигідною, 
оскільки із забарвленням топазів зростає 
їх ринкова ціна. На ринку дорогоцінного 
каміння України вартість одного карату 
обробленого топазу може коливатися: для 
безбарвного топазу приблизно від 5 до 70 
грн., для Swiss Topaz від 125 до 250 грн., 
для London Topaz від 100 до 300 грн. [8]. 

Отже, підсумовуючи вищевказане, 
слід зазначити, що при тривалому викори-
станні ювелірних виробів із облагородже-
них радіацією топазів може виникнути 
проблема додаткового радіаційного опро-
мінення. А тому, зважаючи на положення 
статті 15 Закону України «Про захист прав 
споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-XII, 
відповідно до якої: «Споживач має право 
на одержання необхідної, доступної, до-
стовірної та своєчасної інформації про 
продукцію, що забезпечує можливість її 
свідомого і компетентного вибору» [2]; а 
також частини 2 статті 14 Закону України 
«Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 
2657-XII: «Інформація про вплив товару 
(роботи, послуги) на життя та здоров'я  

 
 

Рис. 2. Безбарвний топаз. 
 

 
 

Рис. 3. Swiss Topaz. 
 

 
 

Рис. 4. London Topaz. 
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людини не може бути віднесена до 
інформації з обмеженим доступом» 
[3]; необхідним є встановлення до-
даткового контролю за таким видом 
діяльності як облагороджування 
дорогоцінного каміння шляхом ра-
діаційного опромінення. 

Вважаємо, що необхідно прямо 
закріпити обов'язок виробника і 
продавця доводити інформацію про 
такий товар до споживача. І особ-
ливо, – доводити до споживачів ін-
формацію, що для набуття такого 
симпатичного для них кольору то-

пази були радіоактивно опромінені, й: 
– максимальна сумарна потужність дози складала при цьому 65 

мР/год. (при природному радіаційному фоні м. Харкова – 10 мкР/год., 
тобто в 6500 разів вище); 

– для безпечного використання топазів, які були піддані опромінен-
ню, перед тим, як постачати їх у торгівельну мережу, необхідна витрим-
ка цих дорогоцінних каменів протягом трьох років. 

 
Список використаних джерел 

1. Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробницт-
ва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та конт-
роль за операціями з ними» від 18.11.1997 р. № 637/97-ВР [Електронний 
ресурс] : Режим доступу - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/637/97-вр 

2. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. 
№ 1023-XII [Електронний ресурс] : Режим доступу - 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 

3. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII 
[Електронний ресурс] : Режим доступу - 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

4. Інструкція «Із застосування Класифікації запасів і ресурсів корис-
них копалин державного фонду надр до родовищ бурштину», затвер-
джена Наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин 
від 10.02.2003 р. № 29 [Електронний ресурс] : Режим доступу -
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/432-97-п 

5. Charles E. Ashbuugh. Gemstone Irradiation and Radioactivity / 
Charles E. Ashbuugh // Gems and Gemology Gemological Institute of 
America, - Winter 1988, Vol. 24, № 4, pp. 196-214. [Електронний ресурс]: 

 

Рис. 5. Лінійний прискорювач, 
 м. Сан-Дієго, Каліфорнія. 

 



Кафедра трудового права НЮУ імені Ярослава Мудрого 

Матеріали VІІ-ї студентської наукової інтернет-конференції, 21 – 22 квітня 2016 р. 201 

Режим доступу - http://www.gia.edu/cs/Satellite?blobcol=gfile&blobheader= 
application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheader 
name2=MDT-Type&blobheadername3=Content-Type&blobheadervalue1= 
attachment%3B+filename%3DWN88.pdf&blobheadervalue2=abinary%3B+ 
charset%3DUTF-8&blobheadervalue3=application%2Fpdf&blobkey=id& 
blobtable=GIA_DocumentFile&blobwhere=1355954821459&ssbinary=true 

6. Хоменко В.М. Інфрачервоні спектри ОН-груп у природному та 
опроміненому топазі / Хоменко В.М., Беліченко О.П., Соломатіна Л.О. // 
Мінеролог. Журнал. – 2011. – Том 33. – № 3. 

7. Саватеев Н.Н. Воздействие ионизирующих излучений на природ-
ный топаз / Саватеев Н.Н., Нартова О.Ю., Дидык А.Ю., Крылова Г.И. // 
Перспективные материалы. - 1998. – № 6. – С. 71 – 75. 

8. Ювелирные камни, Топаз - купить, продажа в Киеве и Украине // 
Aukro.ua - всеукраїнський сайт інтернет торгівлі. 2016 р. [Електронний 
ресурс] : Режим доступу - http://aukro.ua/yuvelirnye-kamni-topaz-
107219?counters=1&limit=180&order=td&p=2 

 
 

Ковальчук Тетяна Миколаївна, студентка Навчально-наукового 
 інституту будівництва та архітектури, 5 курс, група ОП-51 

Науковий керівник: Туровська Галина Іванівна, доцент кафедри охоро-
ни праці і безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук, доцент 

Національний університет водного господарства та 
 природокористування, м. Рівне 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ 

ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
 
Важливого значення в ринкових умовах набуває удосконалення сис-

теми управління охороною праці (СУОП). Аналіз стану охорони праці на 
підприємствах енергетики свідчить, що не на всіх підприємствах СУОП 
відповідає наявним вимогам. У створенні безпечних і здорових умов пра-
ці майже не приймають участь значна частина керівників виробничих 
підрозділів усіх рівнів. Зневажання таким чинником призводить до стрім-
кого погіршення стану виробництва, відтоку значної частини продуктив-
них сил до невиробничої сфери, дисбалансу і нестабільності економіки. 
Тому питання охорони праці та промислової безпеки на виробництві ста-
ли пріоритетними та увійшли до розряду питань особливого рівня. 

Сучасний стан промислової безпеки та охорони праці на підприємс-
твах енергетики визначається певним рівнем виробничого травматизму і 
потребує реалізації заходів, які мають бути спрямовані на зменшення кі-
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лькості аварій, нещасних випадків. За 12 місяців 2015 року сталося 113 
нещасних випадків, з них 18 – зі смертельним наслідком; за 12 місяців 
2014 року – всього 135 випадків, з них 26 – зі смертельним наслідком 
[1]. Аналіз виробничого травматизму в даній галузі свідчить, що у 2015 
році кількість нещасних випадків порівняно з минулим роком зменши-
лась на 22 випадки, в тому числі на 8 зі смертельним наслідком. Тобто 
спостерігаємо тенденцію до зниження рівня виробничого травматизму, а 
також травматизму із смертельними наслідками. Незважаючи на позити-
вні зрушення, треба не забувати про «коріння» травматизму, у т.ч. зі 
смертельними наслідками. Його потрібно шукати в некомпетентності 
або невмінні керівництва та інженерно-технічних працівників підпри-
ємств організовувати продуктивну й безпечну роботу персоналу. 

У результаті проведеного аналізу було встановлено, що основними 
причинами нещасних випадків працівників енергетичній галузі, є: низь-
кий рівень дисципліни виконавців і відповідальних осіб. Особливо це 
стосується бригад розподільчих мереж, які виконують роботи за межами 
території підприємства, а також – технічний стан обладнання і технічна 
організація робіт і кваліфікація виконавців. 

Найпоширенішими порушеннями є наступні: 
– під час виконання робіт недотримання вимог нормативно-

правових актів з охорони праці; 
– невідповідність груп електробезпеки, невідповідна кваліфікація 

працівників для виконання роботи; 
– самовільне виконання робіт; 
– самоусунення майстрів, керівників і наглядачів робіт від контролю 

за діями членів бригади; 
– робота в електроустановках без перевірки відсутності напруги пе-

ред встановленням заземлення; 
– робота на висоті без належного страхування від падіння; 
– відсутність усвідомлення небезпеки ураження електричним струмом; 
– надмірна довіра електромонтерів до повідомлень посадових осіб і 

диспетчерів щодо проведених вимикань та стану електрообладнання; 
– систематичне і колективне порушення вимог безпеки, яке згодом 

стає звичкою і призводить до трагедії; 
– постійне виконання робіт в умовах обмеженого часу на їх виконан-

ня, на що спонукають бригаду завдання, поставлені посадовими особами; 
– незадовільний технічний стан окремого енергетичного обладнання; 
– використання несправних машин, механізмів і пристосувань, а та-

кож засобів захисту; 
– виконання роботи працівниками в нетверезому стані; 
– не притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавст-
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вом за повторні порушення бригадою чи окремим працівником вимог 
правил безпеки. 

При виконанні робіт на працівника впливають різноманітні чинни-
ки, які швидко змінюються і відповідно змінюють умови та безпеку пра-
ці. Тому необхідно забезпечити функціонування такої системи, яка б за-
провадила об’єднання різних засобів у єдиний комплекс з діями, що по-
стійно виконуватимуться на усіх рівнях і стадіях керування. 

На підприємствах щорічно повинні розроблятися комплексні заходи 
щодо додержання встановлених нормативів безпеки, гігієни праці й ви-
робничого середовища, для підвищення існуючого рівня охорони праці, 
запобігання випадкам виробничого травматизму і аваріям. Їх виконання 
дасть змогу поліпшувати умови праці. 

Як відомо, для безпечного виконання виробничих завдань, необхідні 
спеціальні знання й досвід. При цьому особлива увага повинна приділя-
ється навчанню працівників, які виконуватимуть роботи або використо-
вуватимуть устаткування підвищеної небезпеки [2], вони зобов’язані по-
стійно підтримувати належний рівень кваліфікації. Неодмінною складо-
вою навчання є інструктажі. Як для інструктажу, так і для навчання пра-
цівників з охорони праці необхідно застосовувати сучасні методи актив-
ного навчання, виховання у працівників психології безпеки і культури 
безпеки, що є запорука збереження здоров’я та життя працівників. 

З метою удосконалення існуючої системи управління охороною 
праці та промислової безпеки в енергетичній галузі основними пріорите-
тними завданнями повинні бути: 

1. Комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, форму-
вання безпечного та здорового виробничого середовища шляхом впро-
вадження та реалізації Загальнодержавної соціальної програми поліп-
шення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 

2. Проведення превентивних заходів, спрямованих на поліпшення 
стану промислової безпеки та охорони праці. 

3. Підвищення ефективності державного нагляду як основної скла-
дової забезпечення належного рівня безпеки праці. 

4. Удосконалення нормативно правової бази з промислової безпеки, 
охорони праці. 

5. Продовження реалізації державної політику у сфері охорони праці 
шляхом співпраці та взаємодії з органами державного управління охо-
роною праці та працівниками сторін соціального діалогу. 

Отже, щоб змінити ситуацію, необхідно кардинально переглянути 
підходи до системи управління охороною праці. І не забувати про те, що 
у суспільстві має зростати усвідомлення того, що співпраця та діалог 
між усіма учасниками у питаннях охорони праці є пріоритетними, адже 
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покращення умов праці та її безпека одночасно зберігають здоров’я пра-
цівників і підвищують продуктивність праці та якість продукції, забез-
печуючи тим самим конкурентоздатність виробництва та його інвести-
ційну привабливість. Такий системний підхід – запорука успіху підпри-
ємства як в бізнесі, так і в галузі охорони праці. 
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СУЧАСНІ ПРОЯВИ ТЕРОРИЗМУ 
 
Тероризм створює загрозу завжди і скрізь. Віднині людина, неза-

лежно від її національності, кольору шкіри, віросповідання в жодному 
куточку світу не може почуватися в безпеці. Жодна країна (навіть 
наймогутніша) не в змозі захистити себе від терактів. Це вказує на те, 
наскільки світ є незахищеним перед тероризмом і підтверджує, що цю 
проблему потрібно всім країнам вирішувати спільно. У жодному разі не 
можна давати терористам відчути, що вони здатні поставити на коліна 
весь світ. Для цього слід шукати шляхів більш ефективної співпраці 
різних країн на рівні спецслужб. Завдання заборони міжнародного теро-
ризму має об'єднати весь цивілізований світ. 

Тероризм сьогодні посідає перші місця в переліку загроз особистої, 
національної та міжнародної безпеки. Жертвами терактів, зазвичай, ста-
ють випадкові громадяни. Категорії потенційних жертв охоплюють прак-
тично всіх нас – пасажирів літаків, метро, трамваїв, мешканців готелів і 
просто перехожих. Універсальність загрози має передбачати широку і 
безальтернативну суспільну підтримку заходів протидії тероризму. 
Насправді, так трапляється далеко не завжди і тому є вагомі причини. 

Загроза тероризму дійсно серйозна. Недооцінка ризиків, 
несвоєчасне реагування може мати важкі наслідки: людські жертви, 
матеріальні збитки, дестабілізація нормальної життєдіяльності 
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суспільства і, найголовніше, досягнення цілей, які поставлені терори-
стами. Такий сценарій небезпечний тим, що вимоги терористів зазвичай 
носять нелегітимний характер, а кожна «перемога» стимулює існуючих і 
потенційних терористів до наступних акцій. 

Отже, розвиток сучасного тероризму обумовлений: 
1) зміцненням ролі релігії, як наслідку процесу деідеологізації у 

внутрішньому житті ряду країн світу та міжнародних відносинах; 
2) розвитком транснаціональної організованої злочинності та 

пов’язаною із нею нелегальної торгівлі зброєю, радіоактивними 
матеріалами тощо; 

3) наслідками науково-технічного прогресу та вдосконаленням гло-
бальних інформаційних технологій; 

4) високими темпами урбанізації в світі [6]. 
З огляду на відносну вивченість проблематики ісламського 

фундаменталізму (“militant islam”), особливу увагу привертають прак-
тично недосліджені та невисвітлені зв’язки тероризму з 
транснаціональною організованою злочинністю та з найсучаснішими 
високими технологіями інформаційного обміну [1]. 

Розпад біполярної системи міжнародних відносин та об’єктивне 
зменшення глобального конфліктного потенціалу в світі, відмова ба-
гатьох країн від політики підтримки тероризму як інструменту 
зовнішньої політики‚ інші фактори обумовили пошук професіональними 
терористами своєї “ніші” у поліполярному світі. потреба‚ насамперед‚ у 
фінансуванні терористичної діяльності сприяла появі вкрай загрозливої 
тенденції – інтеграції професіональних терористичних організацій зі 
структурами організованої злочинності [6]. Сьогодні терористичні угру-
повання виконують замовлення мафії та здійснюють інші види послуг 
для кримінальних синдикатів. Зберігаючи автономність‚ терористичні 
групи беруть безпосередню участь у протизаконному бізнесі‚ викори-
стовуючи отримані гроші для фінансування своєї діяльності. 

Сьогодні, як ніколи для України, питання тероризму, його протидій 
та захисту від нього актуальне. Цьому сприяють, зокрема, події на сході 
країни, вільний та неконтрольований обіг зброї. Так, Україна різко 
піднялася в Глобальному індексі тероризму. 

За підсумками 2014 року Україна посіла 12 місце в Глобальному 
індексі тероризму. Про це свідчать дані, опубліковані Інститутом 
економіки та миру Сіднейського університету [5]. 

У порівнянні з минулим роком піднялася Україна в рейтингу на 39 
позицій. У першу десятку рейтингу увійшли Ірак, Афганістан, Нігерія, 
Пакистан, Сирія, Індія, Ємен, Сомалі, Лівія і Таїланд. На 11 сходинці - 
Філіппіни. Росія зайняла в рейтингу 23 позицію. На останньому, 124 
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місці, знаходиться Замбія [5]. Як говориться у звіті, на першу п'ятірку 
лідерів рейтингу припадає 78 % жертв всіх терактів в 2014 році. 

Також у звіті опубліковані 50 найжахливіших катастроф 2014 року. 
П'яте місце в рейтингу зайняла катастрофа малазійського Боїнг-777, 
який був збитий бойовиками в Донецькій області 17 липня. Тоді загину-
ли 298 чоловік [4]. 

Нагадаємо, що пасажирський літак «Боїнг-777» близько 16:20 впав у 
районі міста Шахтарськ Донецької області. Загинули усі, хто був на бор-
ту – це 283 пасажири, у тому числі троє дітей, і 15 членів екіпажу. Пре-
зидент Петро Порошенко уже дав чітку характеристику цій трагедії – 
«це не інцидент, це не авіакатастрофа, це – терористичний акт». За 
лічені години після авіакатастрофи з’явилися незаперечні докази того, 
що літак збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу «Бук» з 
території, що контролюється терористами. Зокрема, про збитий літак 
першими повідомили самі ж терористи, які у соцмережах почали хвали-
тися, що збили український транспортний літак Ан-26. 

Після перших повідомлень про падіння пасажирського літака теро-
ристи почали заперечувати свою причетність до цієї трагедії, однак ро-
били це непереконливо. Зокрема, один з лідерів ДНР О. Бородай заявив 
«Якщо це справді пасажирський лайнер, то це зробили не ми» [5]. 
Натомість американський телеканал CNN, що посилається на власні 
джерела у Пентагоні, повідомив, за даними супутникового спостережен-
ня, ракета, що вразила пасажирський «Боїнг» була випущена з території 
Росії. 

Серед факторів, що загрожують нам - активізація проти держави 
організацій ісламського спрямування. У мережу потрапило відео, де те-
рористична організація "Ісламська держава" оголосила Україну своїм 
ворогом. Досі залишається відкритим питання: за що Україну включили 
в список і чим це нам загрожує. Окрім України в списку перераховують-
ся 60 країн-противників ІГІЛ, куди потрапила і Франція, і США, і Росія. 

Експерт Українського центру досліджень міжнародної безпеки 
Олександр Левченко вважає, що країну могли зарахувати до ворогів аб-
солютно безпідставно. "Міжнародний тероризм ісламського спрямуван-
ня не робить різниці між країнами, і головне їхнє завдання - поширити 
свою релігію на всю доступну територію І тут вже не важливо, воює 
країна проти ІГІЛ чи ні, чи підтримує коаліцію або не підтримує .. Го-
ловна їх ціль – встановити халіфат на всій території", – говорить він [4]. 

Сьогодні весь світ стурбований значними і зростаючими потоками 
іноземних терористів-бойовиків і загрозою, яку це становить для всіх 
держав. Адже, за останній час дуже часто ми чуємо про активізацію те-
рористичних угрупувань з різних кінців світу. 
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Останні події у Франції, де терористи увірвалися до редакції газети 
Charlie Hebdo під час щотижневої редакційної наради. Подія пов'язують 
з гострими карикатурами Charlie Hebdo, у тому числі - карикатурою на 
лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді, яка вийшла незадов-
го до теракту. Нагадаємо, увечері 13 листопада в Парижі сталася серія 
терактів, жертвами яких стали десятки людей. Невідомі відкрили 
стрілянину в ресторані "Камбоджа", а також в концертному залі "Батак-
лан". Крім того, вибухи сталися близько футбольного стадіону Стад де 
Франс в передмісті Парижа, де проходив матч з футболу між збірними 
Франції та Німеччини. Число загиблих в результаті серії терактів в 
Парижі збільшилася до 129 осіб, 352 людини вважаються пораненими 
[4]. 

"Те, що відбулося в Парижі, - це війна і дивлячись в обличчя цієї 
війни, країна повинна прийняти рішення", - заявив президент Франції 
Олланд. ІД повідомило, що напади стали "відповіддю на образи 
ісламського пророка і авіанальоти коаліції на чолі з США" [5]. 

Кількість поранених в результаті теракту в Анкарі зросла до 86 лю-
дей, поранені 186. Про це йдеться в заяві міністрів юстиції, охорони здо-
ров’я і внутрішніх справ Туреччини, влада Туреччини кваліфікувала ви-
бухи в Анкарі як теракт [4]. 

Серія терактів пролунала і в Єгипті. Вибухи у місті Ель-Аріш стали-
ся на наступний день після завершення другого туру парламентських 
виборів. 

Ще не оговтався Єгипет після вибуху російського літака Airbus 
A321 авіакомпанії "Когалимавіа", який розбився 31 жовтня. До речі, досі 
невідомо хто причетний до даної трагедії. Так, "Ісламська держава" 
відразу після катастрофи лайнера взяла на себе відповідальність за 
авіакатастрофу. Російські слідчі серед версій катастрофи розглядають 
технічні несправності. Російська авіакомпанія "Когалимавіа", літак якої 
розбився 31 жовтня в Єгипті, вважає, що причиною краху А321 був 
зовнішній вплив. Експерти американського аналітичного агентства 
Stratfor стверджують, що катастрофа сталася через вибух. 

Безперечна заслуга світового співтовариства – в утвердженні основ-
ного принципу: загального осуду тероризму. Перший крок у становленні 
цього принципу було зроблено 9 грудня 1985 року, коли Генеральна 
Асамблея ООН прийняла без голосування резолюцію 40/61, в якій вона 
“визнає злочинними всі акти, методи та практику тероризму, де б і ким 
би вони не були скоєні” [2]. Це положення пізніше було закріплено у 
преамбулі Римської конвенції 1988 року. 

За останні 10 років принцип протиправності тероризму був розвину-
тий та конкретизований у ряді документів ООН, наприклад, в Декларації 
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про заходи із ліквідації міжнародного тероризму, прийнятій на 49-й сесії 
Генасамблеї в 1994 році. Надзвичайно важливими, особливо на тлі че-
ченських подій були положення декларації про те, що “злочинні акти, 
спрямовані чи розраховані на створення обстановки терору серед широ-
кого загалу не можуть бути виправдані, якими б не були мотиви 
(політичного, расового, ідеологічного, етнічного, релігійного характе-
ру)” [2]. 

Декларація зобов’язує держави утриматися від організації 
терористичної діяльності, а також підбурювання та сприяння їй; 
забезпечує затримання, судове переслідування та видачу осіб, що вчи-
нили терористичні акти. Державам пропонується також стати учасника-
ми всіх універсальних міжнародних антитерористичних договорів. Хоча 
не всі із вказаних положень стали загальновизнаними нормами 
міжнародного права, їх морально-політичні зобов’язання для держав 
членів ООН очевидне [2]. 

На жаль, серйозний негативний вплив на ефективність взаємодії 
держав і, насамперед, під егідою ООН має нашарування тривалої 
політики протистояння. В свій час це проявилося в роботі Спеціального 
комітету Генасамблеї по міжнародному тероризму . заснований у 1973 
році, даний орган встиг провести лише три сесії, остання з яких мала 
місце у 1979 р. Причина в тому, що Спецкомітет став заручником 
політики. Для одних його членів виявилися неприйнятними теорії, що 
прирівнювали діяльність національно-визвольних груп до тероризму, а 
для інших – концепція державного тероризму, тобто дій на державному 
рівні з метою підриву суверенітету та незалежності інших держав [2]. 

Сьогодні суспільству необхідні радикальні дії для визначення 
пріоритетів у політиці Євросоюзу в цій сфері. "Велика двадцятка" заяви-
ла про єдність у боротьбі з тероризмом, який не повинен асоціюватися з 
релігією. Про це йдеться в заяві "Групи двадцяти" по боротьбі з теро-
ризмом, прийнятому в Антальї. "Ми залишаємося єдині в боротьбі з те-
роризмом Поширення діяльності терористичних організацій і значне 
зростання по всьому світу числа актів тероризму завдають прямої шкоди 
підтримці міжнародного миру і безпеки та ставлять під загрозу наші 
невтомні зусилля по зміцненню глобальної економіки і забезпечення 
сталого росту і розвитку", - йдеться в документі. 

Крім того, наголошується, що боротьба з тероризмом є важливим 
пріоритетом, і "ми знову підтверджуємо нашу рішучість працювати 
спільно з метою запобігання і припинення терористичних актів шляхом 
зміцнення міжнародної солідарності та співробітництва на основі повно-
го визнання центральної ролі ООН і відповідно до Статуту ООН і 
зобов'язаннями по міжнародному праву ". Зокрема, міжнародному праву 
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в галузі прав людини, міжнародному біженська праву і міжнародному 
гуманітарному праву, а також шляхом повного виконання відповідних 
міжнародних конвенцій, резолюцій Ради безпеки ООН і Глобальної 
контртерористичної стратегії ООН. 

Головним принципом попередження та боротьби з тероризмом для 
України має стати постійне удосконалення відповідної вітчизняної 
законодавчої бази. Закон України “Про боротьбу з тероризмом” [2]. У 
статті 1 цього закону тероризм визначено як “суспільно небезпечна 
діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні на-
сильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, за-
лякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на 
життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погрози вчинення зло-
чинних дій з метою досягнення злочинних цілей”. 

Сьогодні наявність одного закону не достатньо, хоча він і несе в собі 
фундамент та основу, проте необхідне і практичне втілення конкретних 
заходів. В Україні буде доцільно вивчити практику та перейняти досвід 
держави, що досягла значних результатів у попередження та боротьби з 
тероризмом. Не для кого не секрет, що Ізраїль стоїть на чолі країн, які 
досягли цього успіху. Їх досвід щодо запобігання терактів - безцінний! 

Ще в червні 2002 р в Ізраїлі був створений спеціальний штаб, який 
займається проблемою терактів за участю смертників. По-перше. робота 
була направлена на підрив морального стану терористів, які бажають 
стати шахідами. Так, почалася депортація сімей терористів із Західного 
берега річки Йордан в сектор Газа, руйнування будинків терористів-
смертників, виявлення й блокування каналів передачі грошових винаго-
род сім'ям загиблих шахідів, ліквідація лідерів терористичних 
організацій, таких як ХАМАС, "Ісламський джихад", та ін. [3]. Державна 
політика в цьому випадку повинна ділиться на дві частини: запобігання 
теракту і дії, вчинені постфактум. Для того щоб послабити мотивацію 
терористів, необхідно вести постійний діалог з терористами і, якщо буде 
потрібно, укладати з ними угоди. 

На жаль, немає якоїсь технології, яка могла б позбавити суспільство 
від терактів. В Ізраїлі існують певні заходи безпеки, які стануть 
актуальні і для нас. Так, не тільки рамки на вході в будь-яке публічне 
місце забезпечують безпеку, але біля під'їзду і всередині самої будівлі 
працюють спеціально навчені агенти. У дні, що вважаються особливо 
небезпечними, - наприклад, у дні спортивних змагань, та й у будь-який 
святковий день, - охорона ведеться по всьому периметру, не тільки на 
вході. Будівля оточують солдати. Існують кілька ступенів контролю: 500 
метрів від будівлі, 50 метрів від будівлі. На кожній дільниці стоїть блок-
пост, обшукуються всі люди без винятку. Звичайно, такі заходи не мо-
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жуть забезпечити суспільство на сто відсотків захист від терактів, але в 
Ізраїлі вдалося домогтися максимального захисту в 90 відсотків [3]. 

Такі заходи доречно провести і в Україні, проте ,в свою чергу,це 
стане можливим тільки після законодавчого закріплення цих положень. 
Тобто, спочатку необхідно створити радикально нову службу з чітко ок-
ресленими повноваженнями щодо боротьби с тероризмом, здійснити її 
належне фінансування, видати нормативний акт, в якому регулюється 
порядок захисту та оборони населення від тероризму в публічних 
місцях. Оскільки тероризм має міжнародну сутність, правові 
антитерористичні заходи можуть бути ефективними за умови визна-
чального формування їх під егідою міжнародних організацій, і в першу 
чергу ООН. 
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ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕЙСТВИЙ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
За последнее время информация стала неотъемлемой частью жизни 

каждого человека. Информационные технологии развиваются ежеднев-
но и мало кто может сейчас представить свою жизнь без поступления 
информации через телевизор, телефон, радио или даже от банального 
разговора со своим собеседником. Но насколько полезна и необходима 
нам та или иная информация? 

У каждой медали есть две стороны, как мы знаем - хорошая и пло-
хая. Начнем с хорошей. Когда человек получает достаточно информа-
ции, он так или иначе может предполагать, наверняка, что его ждет зав-
тра. Сейчас, в нашем Мире очень не спокойно, разные направления ис-
пользования информационных технологий отражаются на психологиче-
ском и моральном состоянии каждого человека. К примеру, человек ко-
торый воюет в горячих точках не может сказать с уверенностью между 
кем именно происходят столкновения. Но я вовсе не хочу поднимать эту 
тему. Телевидение, радио и интернет перенасыщены различными вида-
ми информации и человек, который все это слушает, понимает, что если 
в его стране неспокойно, то он должен быть готов ко всему. Документы, 
деньги, ценные вещи и аптечка всегда должны лежать на самом видном 
месте, чтобы в неожиданно опасный момент можно было правильно 
действовать в сложившихся чрезвычайных ситуациях. По крайней мере, 
в моей семье происходит все именно таким образом. Получая информа-
цию, человек может сохранить жизнь себе и близким. 

А вот и наша другая сторона этой же медали: из-за информации, кото-
рую получает каждый человек, мы с вами живем в страхе, мы не можем 
быть уверенными в завтрашнем дне, ведь по радио, телевизору и интерне-
ту мы можем извлечь лишь негативную информацию о сложившейся си-
туации. Люди напуганы, обеспокоены и злы. Наступает эра аморальных и 
безнадежных людей. К тому же, черпая информацию, человек не всегда 
способен адекватно проанализировать ситуацию и верно принять меры. 

Общеизвестно, что «безопасность» – это отсутствие опасности; со-
стояние деятельности, при которой с определённой вероятностью ис-
ключено причинение ущерба здоровью человека, зданиям, помещениям 
и материально-техническим средствам в них. Под информационной 
безопасностью (Information security) понимают защищённость информа-
ции и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднаме-
ренных воздействий естественного или искусственного характера, спо-
собных нанести ущерб владельцам и пользователям информации и под-
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держивающей её структуре. 
Установлено, что ошибочные действия людей составляют 50–80% , а 

технических средств – 15–25% нарушений безопасности объектов и дан-
ных. Ошибочные и несанкционированные действия людей объясняются 
недостаточной их дисциплинированностью и подготовленностью к рабо-
те, опасной технологией и несовершенством используемой ими техники. 
Известно, что число связанных с человеческим фактором техногенных 
аварий и катастроф доходит до двух третей от общего их количества. 

Отрицательное воздействие на человека оказывает не только неза-
щищённость информации, но и стихийные бедствия, последствия техно-
генных влияний на природу, нарушения правил техники безопасности, 
террористические акты и другие события, приводящие, в первую оче-
редь, к стрессовым ситуациям. Отрицательные информационные соци-
ально-психологические воздействия, в том числе дискомфорт, человек 
получает и в процессе работы с огромными массивами данных. Кроме 
стресса, он становится жертвой информационных перегрузок, информа-
ционного шума и т.п. 

Другая ситуация. Сейчас в интернете мы часто можем увидеть фото-
работы или даже фотографии преступников, которые совершили преступ-
ление и их разыскивает полиция. И вот те же две стороны: с одной, ин-
формационные технологии предупреждают нас об опасности, пытаются 
уберечь от чего-либо плохого, стараются лишь сделать лучше и как можно 
скорее найти виновного и наказать “по всем статьям”, как говориться. И 
тут же выступает вторая сторона, а именно то, что люди теряют доверие 
друг к другу, они бояться выходить на улицу без защиты, гулять в безлюд-
ных местах, районы города начинают делиться на опасные, криминальные 
и более-менее спокойные. Я специально подчеркнула это слово, ведь 
именно благодаря информационным технологиям люди начинают думать, 
что спокойно не будет нигде как бы вы сильно этого не хотели. 

Можно сказать то, что информационные технологии приносят как и 
полезные и нужные вещи в наш мир, так и очень ухудшают уже сложив-
шуюся “пикантную” ситуацию. Да, информация, несомненно, нам очень 
нужна, но прежде чем делать для себя какие-то выводы, стоит услышать 
несколько источников и проанализировать самостоятельно услышанное. 

 
 

Конох Яна Віталіївна, студентка Інституту прокуратури  
та кримінальної юстиції, 5 курс, група 01-15м-06 

Науковий керівник: Ковжога Сергій Олексійович, доцент кафедри 
трудового права, кандидат хімічних наук, доцент 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 



Кафедра трудового права НЮУ імені Ярослава Мудрого 

Матеріали VІІ-ї студентської наукової інтернет-конференції, 21 – 22 квітня 2016 р. 213 

 
ОХОРОНА ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
На сучасному етапі потенційна роль та необхідність всебічного роз-

витку охорони праці є особливо важливим, оскільки створення безпеч-
них і здорових умов праці є гарантією демократичної держави та важли-
вим рушієм розвитку її економіки. Створення дієвої програми захисту 
інтересів працюючих неможливе без впровадження системи організації 
охорони праці на виробничому рівні. У зв'язку з цим необхідно вдоско-
налювати та розвивати механізм управління охороною праці. 

Трудове законодавство України встановлює певні особливості пра-
вового регулювання праці неповнолітніх. Це обумовлено тим, що вони 
користуються додатковими пільгами у зв’язку з фізіологічними, психо-
логічними та віковими особливостями. 

Такими винятками є: 
1) встановлення мінімального віку прийняття на роботу; 
2) встановлення скороченої тривалості робочого дня; 
3) встановлення особливого порядку звільнення; 
4) заборона залучення до робіт зі шкідливими і небезпечними умо-

вами праці; 
5) заборона піднімати і переміщувати речі, маса яких перевищує 

встановлені граничні норми; 
6) заборона до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні; 
7)проведення обов’язкових медичних оглядів; 
8) надання щорічної основної відпустки подовженої тривалості, 
9) зменшення норм виробітку. 
Роль охорони праці, зокрема неповнолітніх, в Україні постійно зрос-

тає. З просуванням до цивілізованого ринку державна політика у сфері 
правового регулювання охорони праці неповнолітніх все більше спря-
мовується на створення належних умов для найповнішого розвитку тру-
дового потенціалу, поліпшення умов праці неповнолітніх, зниження ри-
зику втрати здоров'я та життя. 

Держава повинна приймати спеціальні заходи в інтересах молоді, в 
особливості, сприяти державним і приватним установам, підприємствам 
наймати та професійно навчати молодь за допомогою методів, що відпо-
відають національним умовам та практиці. 

Однією з найважливіших передумов розвитку охорони праці осіб, 
які не досягли 18 років є розвиток і стан законодавчої бази, яка регламе-
нтує і регулює цю сферу діяльності як в цілому, так і окремі її напрямки. 
Однак слід зазначити, що державна політика в сфері правового регулю-
вання охорони праці неповнолітніх потребує вдосконалення через пода-
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льший розвиток нормативної бази, інтеграцію України в міжнародні 
структури цієї сфери. 

Таким чином, охорона праці неповнолітніх, як і будь-який інший рі-
зновид охорони праці, забезпечує реалізацію права працівників на охо-
рону життя і здоров’я, на належні, безпечні і здорові умови праці через 
впровадження заходів з організації охорони праці. До кола питань з 
управління охороною праці включають: навчання працівників безпеці 
праці, забезпечення безпеки виробничого устаткування, виробничих 
процесів, нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці, забезпечення 
працівників засобами індивідуального захисту тощо [1]. 

На сьогоднішній день, держава виявляє турботу про здоров’я моло-
дого покоління, враховуючи їх певні фізичні, фізіологічні та інші особ-
ливості. І першу чергу це закріплено у Конституції України. Зокрема, у 
статті 43 зазначено, що забороняється використання праці неповнолітніх 
на небезпечних для їх здоров’я роботах. Це також знаходить своє відо-
браження у Законі України “Про охорону праці”. 

Умови праці неповнолітніх на виробництві повинні відрізнятися від 
умов праці дорослих працюючих. Це пояснюється як фізіологічними осо-
бливостями організму підлітків, який тільки формується, так і відсутніс-
тю у більшості з них відповідної професії і спеціальності. Саме ці обста-
вини і визначили відмінність правового регулювання їх праці, хоч за зага-
льними правилами на повнолітніх повністю поширюється законодавство 
про працю а їх права щодо трудового договору прирівнюються до прав 
повнолітніх працюючих. У той же час в галузі охорони праці, робочого 
часу, відпусток та деяких інших умов праці їм надаються пільги. Але, на 
жаль, пільги та переваги, передбачені законодавством про працю, піді-
рвали конкурентоздатність неповнолітніх на ринку праці. Утримувати 
працівників, які мають багато пільг, власнику або уповноваженому ним 
органу невигідно, а примусити підприємців брати на роботу осіб, які не 
досягли 18 років, в сучасних умовах практично неможливо. 

Держава намагається не допускати застосування праці неповноліт-
ніх на важких роботах і роботах з шкідливими і небезпечними умовами 
праці. Це чітко визначено у статті 190 Кодексу законів про працю. Крім 
цього, у КЗпП зазначено, що забороняється залучати осіб молодше 18 
років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встанов-
лені для них граничні норми [2]. 

Список робіт з важкими і небезпечними умовами праці, де забороне-
но працю неповнолітніх затверджено наказом Міністерства охорони здо-
ров’я України від 31. 03. 1994 р. № 46. У цьому наказі встановлено, що: 

1) застосування праці неповнолітніх у виробництвах, професіях і на 
роботах з важкими і шкідливими умовами праці забороняється на всіх 
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підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності і 
видів їх діяльності; 

2) прийом на навчання за професіями, вказаними у Переліку, допус-
кається за умови досягнення особами 18-річного віку на момент закін-
чення навчання; 

3) при проходженні виробничої практики, особи які не досягли 18-
річного віку і навчаються у професійно-навчальних закладах можуть 
знаходитися у виробництвах, професіях і на роботах, включених до Пе-
реліку, не більш як 4 години за умов суворого дотримання діючих сані-
тарних норм і правил, а також правил і норм по охороні праці [3]. 

До основних видів робіт, де заборонено працю неповнолітніх нале-
жать: гірничі роботи, будівництво метрополітенів, тунелів і підземних 
споруд спеціального призначення; геологорозвідувальні та топографо-
геодезичні роботи; металургійні виробництва; виробництво і передача 
електроенергії та теплоенергії; добування і переробка торфу; буріння 
свердловин, видобування та переробка нафти і газу; хімічні та нафтохі-
мічні виробництва; мікробіологічні виробництва; ливарне виробництво; 
суднобудування; електротехнічна промисловість; промисловість проми-
слових матеріалів; виробництво керамічних, фарфорових, фаянсових та 
скляних виробів; деревообробні виробництва; текстильна, легка та хар-
чова промисловість; виробництво художніх та ювелірних виробів; за-
клади охорони здоров’я; виробництво навчально-наочного приладдя. На 
деяких роботах та виробництвах дозволяється залучати до праці осіб, які 
досягли 17 років, а саме: гірничі роботи та будівництво підземних спо-
руд спеціального призначення; геологорозвідувальні роботи; хімічна та 
легка промисловість; будівельні роботи; річковий флот. Такі винятки до-
зволяються за умов механізації трудових процесів; з дозволу керівника 
підприємства чи організації за погодженням з технічним інспектором 
праці профспілки та санітарною інспекцією, які обслуговують це під-
приємство чи організацію. 

Список робіт де зазначено підіймання і переміщення речей, маса 
яких перевищує встановлені норми для неповнолітніх затверджено Мі-
ністерством охорони здоров’я України від 22. 03. 1996 № 59. Цей наказ 
встановлює: 

1) граничні норми діють на всій території України і поширюються 
на всі підприємства, установи, організації, учбові заклади, а також на 
юридичних та фізичних осіб, які використовують працю підлітків від 14 
до 18 років; 

2) підлітків забороняється призначати на роботи, які пов’язані ви-
ключно з підійманням, утриманням або переміщення важких речей; 

3) до роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, 
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допускаються підлітки, які не мають медичних протипоказань, що засві-
дчено відповідним лікарським свідоцтвом. 

4) роботодавець повинен забезпечити обов’язкове проходження 
працюючими у нього підлітками попереднього та наступних періодич-
них медичних оглядів; 

5) робота підлітків з вантажами не повинна становити більше 1/3 
робочого часу; 

6) вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу, який повинні пі-
діймати та переміщувати підлітки, не повинна перевищувати граничних 
норм у зазначеному Наказі [4]. 

Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише 
після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 
ними двадцяти одного року, щороку підлягають обов’язковому медич-
ному оглядові. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за 
свої кошти організовувати проведення попереднього (при прийнятті на 
роботу неповнолітніх) та щорічного обов’язкового медичного огляду до 
досягнення ними 21 року. Таке правило встановлене як у КЗпП, так і в 
Положенні про медичний огляд працівників певних категорій затвер-
дженому Наказом МОЗ України від 31. 03. 1994 р. № 45. 

Держава також покладає певні обов’язки з охорони праці неповнолі-
тніх на власників підприємств . Зокрема, з метою забезпечення сприят-
ливих для здоров'я умов праці, високого рівня працездатності, профілак-
тики травматизму і професійних захворювань, отруєнь та відвернення 
іншої можливої шкоди для здоров'я на підприємствах, в установах і ор-
ганізаціях різних форм власності повинні встановлюватися єдині саніта-
рно-гігієнічні вимоги до організації виробничих процесів, пов'язаних з 
діяльністю людей, а також до якості машин, обладнання, будівель та ін-
ших об'єктів, які можуть мати шкідливий вплив на здоров'я. Всі держав-
ні стандарти, технічні умови і промислові зразки обов'язково погоджу-
ються з органами охорони здоров'я в порядку, встановленому законодав-
ством. Власники і керівники підприємств, установ та організацій зобо-
в'язані забезпечити в їх діяльності виконання правил техніки безпеки, 
виробничої санітарії та інших вимог щодо охорони здоров'я, передбаче-
них законодавством. Власник зобов'язаний створити в кожному струк-
турному підрозділі й на робочому місці умови праці відповідно до вимог 
нормативних актів, а також забезпечити дотримання прав працівників, 
гарантованих чинним законодавством. 

Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормати-
вних актів про охорону праці здійснюють: 

Державний комітет України по нагляду за охороною праці; 
Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки; 
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Органи державного пожежного нагляду управління пожежної охо-
рони Міністерства внутрішніх справ України; 

Органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства 
охорони здоров'я України [2]. 

Узагальнюючи викладене, можна дати наступне визначення. Охоро-
на праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-
технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та 
засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності 
людини у процесі трудової діяльності [5]. 

Виходячи з того, що молодь – це майбутнє держави, життєво важли-
ва складова успішного економічного розвитку суспільства в майбутньо-
му, охорона праці неповнолітніх потребує значної уваги з боку влади. 
Саме тому, я вважаю, ця тема була і буде актуальною. 

Держава повинна не тільки забезпечити для неповнолітніх безпечні 
умови праці, а й розробити механізм, який в повному обсязі надавав би 
можливість таким особам використовувати свої права та гарантії. На 
жаль, на даний час ми стаємо свідками того, що хоча в Україні і прого-
лошено, визнання права на безпечні та нешкідливі умови праці одним із 
конституційних прав людини і громадянина, але в реальному житті вони 
не реалізуються [6]. 

Більшість неповнолітніх влаштовуючись на роботу не знають про 
те, що вони користуються спеціальним комплексом прав, і деякі робото-
давці цим користуються. Тому, мені здається, одним із чинників реалі-
зації норм охорони праці є інформування осіб, що не досягли повноліття 
про їх права, гарантії, умови праці через засоби масової інформації. 

Іншим важливим фактором, який позитивно вплине на розвиток за-
конодавства про охорону праці є залучення роботодавців до співпраці з 
неповнолітніми. Тобто, необхідно зацікавити власника у прийнятті до 
себе на роботу неповнолітнього працівника, а не змушувати його це ро-
бити, наприклад, шляхом надання певних пільг його підприємству, 
установі чи організації. Крім цього, потрібно створити відповідну зако-
нодавчу базу. Адже КЗпП був прийнятий ще за радянських часів і, не 
зважаючи на низку змін та доповнень, не відповідає сучасним реаліям і 
потребує заміни та вдосконалення деяких норм. 

Кожна держава має свої особливості охорони праці, залежно від 
притаманних їй характеристик, стану розвитку, принципів, юридичних 
концепцій і категорій. Саме тому, різним країнам характерні певні від-
мінності в цій галузі. Але, незважаючи на такі особливості, прослідкову-
ється ряд спільних рис і певний юридичний, політичний та культурний 
взаємозв'язок. Адже охорона праці спрямована на забезпечення необхід-
них та сприятливих умов праці, запобігання травматизму та інших про-
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фесійних захворювань, розробку додаткових заходів щодо охорони пра-
ці окремих категорій осіб, зокрема, неповнолітніх. Та, нажаль, Україна 
знаходиться далеко не на першому місці по забезпеченню належної охо-
рони праці неповнолітніх. Тому наша держава повинна використовувати 
світовий досвід організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення 
безпеки праці на основі міжнародного співробітництва. 

Таким чином, дослідження охорони праці неповнолітніх дає змогу 
з’ясувати та визначити її необхідність та важливість. Тому дана тема ку-
рсової роботи є актуальною та важливою в процесі її вивчення. 
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НЕБЕЗПЕКА СТУДЕНТСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 

 
Харчування має велике значення у формуванні високого рівня здо-

ров’я, працездатності та тривалості життя. А щоб харчування забезпечу-
вало створення та підтримку цих аспектів, воно повинно бути раціона-
льним та збалансованим. Проте, більшість населення не надає цьому ве-
ликого значення через нестачу знань та часу а також високий темп жит-
тя, і студенти не є виключенням. З кожним роком стає все більш попу-
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лярним використання продуктів швидкого приготування, що згубно 
впливають на стан здоров’я через наявність великої кількості консерван-
тів, барвників та модифікованих компонентів. Тому неправильне харчу-
вання призводить до розвитку різних захворювань, таких як: ожиріння, 
гастрит, виразка, цукровий діабет, атеросклероз, жовчнокам’яна хворо-
ба, анемія і навіть рак. 

Організм студентів не є повністю сформованою фізіологічною сис-
темою. Тому, саме ця частина населення, є дуже чутливою до змін звич-
ного способу життя. Хронічні недосипання, порушення режиму дня, ха-
рчування та велике інформаційне навантаження можуть призвести до 
нервово-психічних зривів. І, саме в цьому випадку, велике значення ви-
діляється на організацію раціонального харчування, що допоможе під-
вищити стійкість до шкідливих факторів зовнішнього середовища, висо-
ку фізичну та розумову працездатність. 

Більшість студентів мають вкрай нерегулярне харчування невели-
кими порціями їжі декілька разів на добу. Щоб відновити енергетичні 
витрати, студенти їдять велику кількість вуглеводів. На тлі цього, відбу-
вається зміна внутрішнього стану організму, порушується обмін речовин 
та біохімічні процеси, що призводять до порушення захисної функції ор-
ганів, що забезпечують виведення токсичних речовин з організму. До 
таких органів належать печінка, шкіра, нирка та легені. В такому разі, з 
організму токсичні речовини виводитися не будуть, а будуть накопичу-
ватися та порушувати нормальний обмін речовин. 

Звертаючись статистики, можна побачити, що в Україні показник 
відносної чисельності осіб, в яких зафіксовано надмірну вагу – 51,8%, а 
частка осіб, в яких встановлено ожиріння – 20,1%. Також, 30% випадків 
надмірної ваги становить порушення обміну речовин та ендокринних за-
лоз, і аж 70% випадків – неправильне харчування. А ожиріння, в свою 
чергу, може нанести більш важкі ускладнення як цукровий діабет, що 
став причиною 4,6 мільйонів смертей у минулому році, артеріальна гіпер-
тензія, яка може викликати серцеву недостатність, та інші захворювання 
серцево-судинної системи, порушення функцій статевих залоз тощо. 

Як вже зазначалося, стан організму залежить від харчування. Тому 
харчуватися треба 3-5 разів на добу. Сніданок повинен бути поживним, 
оскільки він задає темп всього дня. Найкраще вживати зернові культури, 
фрукти або овочі. Бажано не забувати брати з собою їжу на навчання, 
для цього можна використати ягоди, горіхи або ж сендвічі. Необхідно 
забути про фаст-фуд, тому що ця їжа не забезпечує організм потрібними 
йому речовинами, а його регулярне вживання призведе до функціональ-
них порушень в роботі шлунково-кишкового тракту та ожиріння. Потрі-
бно пити багато чистої води, причому не менше 2-ох літрів на добу. 
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Припинити їсти вночі. Не сідати на дієти, а краще зайнятися спортом. Не 
пити алкогольні та енергетичні напої. Зменшити кількість вживання на-
півфабрикатів. На обід краще вживати гарячу їжу. Якщо немає можли-
вості приготувати самому, то краще сходити до їдальні. На вечерю не-
обхідно їсти продукти, що легко засвоюються, тобто овочеві та круп’яні 
страви. Зменшити кількість вживання солі, солодощів. 

Отже, студент, при дотриманні елементарних правил раціонального 
харчування, може уникнути багатьох проблем. Для нормального функ-
ціонування організму студента, харчування повинно містити в собі до-
бові норми білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мікроелементів, тобто 
бути не тільки раціональним, а ще й збалансованим та адекватним. Під 
збалансованим харчуванням мається на увазі, забезпечення організму 
добової потреби в енергії та підтримка балансу мікроелементів та віта-
мінів, а адекватне харчування забезпечує не тільки метаболічні потреби, 
а й особливості перетравлення їжі в різних частинах травної системи. 
Також, для зменшення вірогідності виникнення захворювань, потрібно 
вести здоровий спосіб життя. 
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ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ 

 В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 
 
На сьогоднішній день в політичному житті України склалася ситуа-

ція, за якої поняття «безпеки» стало одним з ключових в житті кожного 
громадянина. У загальноприйнятому розумінні під дефініцією «безпеки» 
прийнято вважати такий стан системи, коли дія зовнішніх і внутрішніх 
факторів не призводить до її погіршення чи руйнування. Прийнято роз-
різняти соціальну, інформаційну, національну та інші види безпеки лю-
дини. На наш погляд, однією з найбільш інтегральних, яка виражається 
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у всіх вищезазначених видах, є психологічна характеристика безпеки. 
Цікаво, що в ході наукової дискусії виявлено той факт, що відсутній 

єдиний підхід до визначення психологічної безпеки особистості. Так, 
Соломін В.П. виражає поняття психологічної безпеки особистості через 
взаємодію трьох факторів: людського, фактора середовища і фактора за-
хищеності, виділяючи при цьому перші два як основні [1, с. 11]. У робо-
тах Мерзлякова Д.Р. психологічна безпека особистості розглядається че-
рез категорію потреб особистості, що забезпечують нормальне існування 
і повноцінний розвиток [2, с. 13]. Вербіна Г.Г. визначає психологічну 
безпеку особистості через емоційну, психічну, фізіологічну та її адапта-
ційну стійкість [3, с. 197]. 

Разом з тим, однозначним є той факт, що психологічна безпека осо-
бистості проявляється через психічні процеси, що породжуються діяльні-
стю особистості, через психічні стани, котрі впливають на безпеку життє-
діяльності, та властивості особистості, що відображають безпеку діяльно-
сті. Крім того, забезпечення психологічної безпеки особистості є індика-
тором впливу фактора загрози на модель поведінки особистості, стан її 
життєдіяльності, що в свою чергу визначає характер дій соціуму в цілому. 

Передумовами забезпечення психологічної безпеки особистості, як 
зазначає Манойло А.В., є: свідомість, система цінностей, психічне здо-
ров’я і свобода волі [4]. Вважаємо, що відчуття психологічної безпеки 
особистості формується протягом усього життя особи і частково відпо-
відає конкретним уявленням про психологічну безпеку, сформованим у 
минулому. Так, емпіричне дослідження показників психологічної безпе-
ки особистості випускників військової спеціальності одного із навчаль-
них закладів свідчить про те, що сформовані за студентські роки висо-
кий ступінь самоконтролю, справедливості і контрольованості світу, пі-
сля закінчення навчання продовжують бути домінуючими елементами 
психологічної безпеки особистості. При цьому, основними складовими 
моделі психологічної безпеки особистості випускників цивільних спеці-
альностей є випадковість світу та цінність власного «Я». 

Разом з тим, в умовах сьогодення, досить поширеними факторами, 
що впливають на параметри психологічної безпеки особистості є ситуації 
невизначеності, серед яких: висока конфліктність, неконтрольованість 
обставин, часта зміна режиму дня та інші. Ймовірно припустити, що 
будь-який стресор для організму може розглядатися як чинник впливу на 
емоційну стабільність, свідомість та психологічну безпеку особистості. 

Науковцями доведено, що параметри психологічної безпеки особис-
тості обумовлюють індивідуальні психологічні характеристики особис-
тості (висока самооцінка, впевненість) і навпаки – останні впливають на 
показники психологічної безпеки особистості [5, с. 1]. Так, можна при-
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пустити про існування постійного зворотного зв’язку між параметрами 
психологічної безпеки та чинниками, що її обумовлюють. 

Таким чином, з метою збереження психічного здоров’я населення в 
умовах сьогодення, необхідно мінімізувати дію негативних факторів 
впливу на психологічну безпеку особистості, розробити й втілити конкре-
тну програму дій по її забезпеченню, а також систематично здійснювати 
заходи щодо формування моделі психологічної безпеки особистості. 
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ПРОФІЛАКТИКА НАКОПИЧЕННЮ ПІРОФОРНИХ 
ВІДКЛАДЕНЬ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ОБЛАДНАННІ З 

НАФТОПРОДУКТАМИ, ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ БЕЗПЕКИ 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Екологічна обстановка у світі висуває підвищені вимоги до забезпечення 

надійності і безпеки технологічних процесів. Особливо це стосується 
небезпечних і забруднюючих природу виробництв, до яких відносяться 
нафтовидобувальні, нафтоперероблюючі та нафтозберігальні виробництва. 

Підвищена сірчистість нафти, що видобувається, підсилює 
агресивність середовищ, в яких працює технологічне устаткування. 
Однією з актуальних проблем стають корозійні пошкодження 
резервуарів і наслідки, що пов'язані з ними. До теперішнього часу 
велика частина резервуарних парків по зберіганню сірчистої нафти, 
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відпрацювала плановий ресурс на 69-70 %. Корозійні пошкодження стають 
однією з причин (до 70 %) відмови нафтогазового устаткування [1]. 

Найсильніше страждають від корозії верхні і нижні пояси 
резервуарів, що контактують з парогазової фазою і підтоварною водою 
(утворюється в результаті оброблення нафтової емульсії). Корозія 
металу резервуарів з сірчистою нафтою небезпечна і у 
вибухопожежному відношенні, оскільки пірофорне залізо, що 
утворюється на їх внутрішній поверхні, у присутності кисню повітря 
здатне поступово розігріватися і займатися з вибухом пари нафти. 
Викиди в атмосферу шкідливих речовин завдають не лише екологічного, 
але і великого економічного збитку. 

Пірофорні речовини, сульфіди заліза - горючі речовини, які в 
звичайних умовах, тобто при температурі навколишнього середовища і 
атмосферному тиску, здатні до самозаймання в результаті хімічної 
взаємодії з киснем повітря. Пірофорні корозійно-механічні відкладення 
утворюються на внутрішній поверхні резервуарів у вигляді чорного 
рихлого шару (схожого на відкладення сажі), складаються з сірчистого 
заліза і механічної домішки органічних і неорганічних сполук. При 
окисленні киснем повітря, наприклад, після розгерметизації в ході 
ремонтних робіт, пірофорні відкладення в умовах інтенсивного окислення 
киснем повітря здатні саморозігріватися до 500-700 °С, представляючи 
велику небезпеку як джерело виникнення пожеж і вибухів [2]. 

Фізично, відкладення є щільною нетекучою масою, розташованою 
нерівномірно по днищу резервуара. Осад перешкоджає руху нафти і 
перемішуванню різних її шарів в резервуарі, що сприяє локалізації 
концентрованих агресивних розчинів солей і розвитку корозійних 
процесів в районі днища та у зварних швів резервуару. Одночасно 
відбувається зменшення робочого (корисного) об'єму резервуару. Все це 
знижує експлуатаційні характеристики об'єкту. 

Питаннями корозійної стійкості і захистом металу від дії агресивних 
середовищ займалися ряд вчених: Абдуллін І.Г., Розенфельд Ю.Л., 
Фалічева Л.І., Худякова Л.П., Шрайер Л.Л., Юхневич P.М.; проблемою 
утворення пірофорних з'єднань і їх властивостями - Бард В.Л., Бейлін 
Ю.А., Потапов С.С, Соркін Я.Г. та ін. Ними розроблені теоретичні основи 
і практичні методи захисту при експлуатації нафтохімічного 
устаткування. 

Нормативними документами [3] передбачається періодичне (1 раз на 
5 років) обстеження технічного стану резервуарів з проведенням очистки. 
Для запобігання аварійній ситуації, що викликається пірофорними 
відкладеннями, необхідно проводити своєчасну зачистку резервуарів [2]. 

Очищення нафтових резервуарів від відкладень – технологічно обо-
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в'язкова операція. Технічні служби резервуарних парків вимушені про-
водити роботи по виводу резервуарів з експлуатації, вилученню відкла-
день для підвищення робочого об'єму резервуарних парків, оцінки техні-
чного стану резервуару, при підготовці резервуару до ремонтних робіт. 

У найзагальнішому вигляді процес очищення резервуару від відкла-
день включає наступні етапи [4]: 

- проведення заходів щодо забезпечення безпеки виконання робіт; 
- підготовка відкладень до відкачування; 
- відкачування відкладень для переробки та/або утилізації; 
- переробка і утилізація опадів; 
- дегазація порожнини резервуару - очищення (тим або іншим чи-

ном) стін, днища і внутрішніх конструкцій резервуару; 
- контроль якості очищення і передача резервуару для обстеження, 

ремонту, експлуатації. 
Найбільш тривалим, трудомістким і небезпечним є процес підготов-

ки відкладень до відкачування. Ця частина технологічного процесу обу-
мовлює специфічність тієї або іншої технології. 

Сьогодні використовуються наступні технологічні рішення [4]: 
1. Розмив і перемішування відкладень струменем води під тиском. У 

воду можуть бути додані поверхнево-активні речовини, інші розчинні у 
воді домішки. 

2. Розмив відкладень нафтою (падаючим струменем, струменем під 
тиском, струменем під рівнем відкладень). 

3. Розмив (розрідження) відкладень за допомогою органічних і не-
органічних розчинників різного складу (газойлі, хімічні розчинники на 
водній основі тощо). 

4. Технологія розігрівання і перемішування відкладень за допомо-
гою теплоносія (пара, пічний газ), може здійснюватися як усередині ре-
зервуару, так і в зовнішніх теплообмінниках різних конфігурацій. 

Звичайно на підприємствах нафтопереробної діяльності для профі-
лактики утворення пірофорних відкладень найчастіше використовують 
механічне очищення при залученні ручної праці працівників підприємс-
тва чи спеціально найманих осіб. Цей спосіб не є прогресивним через 
шкідливість здоров’ю та конструктивні незручності (розбір конструкцій 
трубопроводів, обробка паром для зменшення вибухонебезпечних кон-
центрацій випаровувань з відкладень на стінках конструктивних елемен-
тів, що піддаються очищенню). 

На підставі проведеного аналізу для профілактики утворення піро-
форних та інших відкладень нафтопереробної діяльності найбільш ефек-
тивно було б пересувної установки високого тиску [5] (рис. 1), яка при-
значена для гідромеханічного очищення струменем води високого тиску 
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зовнішніх і внутрішніх поверхонь трубних пучків теплообмінної апара-
тури й іншого устаткування. Установка характеризується універсальніс-
тю застосування, економічністю, надійністю, ремонтопридатністю, еко-
логічною чистотою, а також простотою й безпекою обслуговування. 

 

 
 

Рис. 1. Схема пересувної установки високого тиску УВД 4/630: 
 

1 - барабан; 
2 - кабель; 
3 - гідравлічний рукав; 
4 - пістолет; 
5 - електромагнітний пускач; 
6 - інструментальний ящик; 
7 - візок; 

8 - електродвигун; 
9 - муфта; 
10 - захисний кожух; 
11 - насос високого тиску; 
12 - усмоктувальний трубопро-

від з фільтром; 
С і Т - місця стропування. 

 
Принцип дії очищення високим тиском заснований на ріжучій здат-

ності струменя води. Струмінь прорізає наскрізь шар забруднень, роз-
дрібнює його, після чого забруднення виносяться потоком води. Навіть 
дуже тверді відкладення не в змозі опиратися струменю води. 

Незважаючи на високий тиск у соплі, на поверхні, що очищається, 
тиск не створюється, тому стінки, які очищаються, не піддаються псу-
ванню, що дає явну перевагу в порівнянні з хімічними або механічними 
засобами очищення. 

Проти накопичення пірофорних відкладень більш ефективно вико-
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ристовувати м’які резервуари [6], що набувають великого розповсю-
дження з-за ряду переваг та використовуються найбільшими підприємс-
твами [7] по обладнанню нафтозберігальних комплексів. 

На підставі проведеного аналізу заходів, що проводяться для профі-
лактики утворення пірофорних відкладень, запропоновано використову-
вати пересувну установку для гідромеханічного очищення струменем 
води високого тиску зовнішніх і внутрішніх поверхонь технологічного 
обладнання, а для запобігання накопичення пірофорних відкладень на 
стиках резервуарів пропонується використовувати м’які резервуари. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БИОТЕРРОРИЗМУ 

 
Современно общество находится в состоянии выхода из всеобщего 

кризиса, который затронул все сферы жизни человека. В частности обо-
стрилась и продовольственная проблема, которая в последние десятиле-
тия неоднократно требовала от мирового сообщества принятия экстрен-
ных мер. В формировании запасов продовольствия важнейшее место за-
нимает пшеница. В мировом производстве зерна пшеница занимает око-
ло 30% и дает почти 20% всех пищевых калорий для населения земного 
шара. Пшеница является основным продуктом в 53 странах мира. %. Ес-
ли производство хлеба в мире принять за 100 % , то пшеница занимала 
28,5 %, рис-26,7%, кукуруза-24,4 %. Таким образом, 79,5 % валовых 
сборов зерна в мире приходилось на три культуры, ведущее место при 
этом принадлежит пшенице (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1.Структура валовых сборов зерна в мире. 
 
Возможность длительного хранения и транспортабельности зерна 

определяют его ведущую роль в создании стратегических запасов про-
довольствия. Ведущая роль в создании и хранении таких запасов отво-
дится элеваторам. В международной практике признано, что для гаран-
тированной продовольственной безопасности государства в элеваторах 
на хранении должен находиться «не менее чем 70-дневный запас зерна». 
Следовательно, повышение устойчивости элеваторов к чрезвычайным 
ситуациям (ЧС) различного типа, в результате которых могут быть 
уничтожены запасы зерна, является актуальной задачей. На основании 
анализа широкого перечня литературных источников подробно рассмот-
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рены причины и особенности ликвидации ЧС на элеваторах и зернохра-
нилищах с точки зрения их взрыво- и пожароопасности. В зарубежных 
информационных источниках указывается, что из 1120 взрывов пыле-
воздушной смеси 540 возникает при работе с зерном, мукой, сахаром и 
другими сельскохозяйственными продуктами. По данным страховых 
компаний Германии, в среднем в мире возникает один взрыв в день. 
Наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями, которые чаще всего 
возникают на элеваторах, являются: 

• открытые пожары категорий Б и В в производственных помеще-
ниях; 

• пожары, которые могут возникнуть вследствие самовоспламене-
ния зерна в силосах элеватора при нарушениях режима его хранения и 
переработки; 

• взрывы зерновой пыли в оборудовании и осевшей на строитель-
ных конструкциях; 

• загромождение производственных помещений обломками строи-
тельных конструкций и оборудования при возникновении пожара или 
взрыва, а также их наполнение продуктами горения. 

Однако в приведенном выше анализе не рассмотрены возможности 
массового поражения запасов зерна болезнями или вредителями. При-
чем, это может произойти и в результате террористического акта. 

На рисунке 2 представлены усредненные общемировые данные, по-
казывающие процентное соотношение потери зерна на различных цик-
лах его производства. 

Потери зерна при хранении, даже при нормальных условиях зани-
мают второе по значимости место, а в некоторых случаях могут стать 
решающими. 

Качество семян при хранении зависит от ряда факторов, из которых 
наибольшую опасность представляют биотические факторы, которые 
включают живые компоненты зерновой массы - микроорганизмы, насе-
комых, клещей, грызунов. 

Вред, наносимый зерну насекомыми-вредителями при хранении, яв-
ляется многофакторным: 

1. Прямое уничтожение запасов зерна. В литературе приводится факт, 
когда на одном из элеваторов приняли на хранение 217 тонн гречневой 
крупы и лишь через 40 дней проверили эту партию на наличие вредителей, 
выяснив, что гречневая крупа заражена долгоносиком. Когда крупу про-
пустили через очистной сепаратор, её вес уменьшился на 8,5 тонн. 

2. При заражении насекомыми снижаются пищевые, технологиче-
ские и семенные качества зерна. Зерно тускнеет, изменяется его цвет, 
появляется специфический затхлый запах, ухудшаются мукомольные и 
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хлебопекарные качества. Понижается всхожесть семян. 
3. Так как продовольственные запасы являются средой обитания насе-

комых-вредителей, они в значительной степени заражают ее продуктами 
жизнедеятельности: паутиной, экскрементами, линочными шкурками и т.п. 

 

 
 

Рис. 2. Основные потери зерна. 
 
Рассмотрим элеваторы как возможный объект биотерроризма. Воз-

можность использования насекомых вредителей сельскохозяйственных 
культур в качестве биологического оружия, рассматривалась как в тео-
ретическом, так и в практическом аспектах, на протяжении многих деся-
тилетий. В применении к сельскому хозяйству серьезной угрозой явля-
ется биоэкологическое оружие, основанное на использовании живых 
возбудителей болезней. При этом следует принимать во внимание, что 
со второй половины XX в. сельское хозяйство переживает резкое увели-
чение биоразнообразия вредных организмов. В основном оно идет за 
счет сапротрофных грибов, быстро эволюционирующих в сторону пара-
зитизма, что определяется внедрением интенсивных технологий возде-
лывания высокопродуктивных сортов. Неприменимость к сапротроф-
ным грибам системы ‘ген против гена’ значительно затрудняет селек-
цию на устойчивость к ним. 

Данные мировой литературы позволяют предполагать возможность 
создания сельскохозяйственного биооружия на основе модификаторов 
жизнедеятельности зерна в колосе при хранении и при протравливании 
импортными протравителями. Накопленный экспериментальный мате-
риал показывает, что альтернативой химическому методу борьбы с вре-
дителями хлебных запасов может служить микроволновая технология, 
получившая широкое признание как способ стимуляции семян и повы-
шения их урожайности. Ее привлекательность состоит в возможности 
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решать задачи, непосильные химическому методу: 
- в противоположность химическому методу обеспечивается 100%-е 

уничтожение вредителей; 
- экологическая безопасность работ; 
- отсутствие устойчивости вредителей к микроволнам; 
- обработанное зерно и продукция не накапливают опасных отрав-

ляющих веществ, как это имеет место при химическом методе; 
- экономическая эффективность обработок с минимальными затра-

тами труда и средств; 
- возможность обеззараживания зерна и продукции, как при хране-

нии, так и в потоке погрузки их на транспортные средства (железнодо-
рожные вагоны, баржи, суда и др.); 

- возможность обеззараживания незагруженных силосов элеваторов 
и емкостей современных зерновых комплексов; 

- исключение простоев объектов, как это имеет место при их фуми-
гации (5 - 10 суток), включающих подготовку к обеззараживанию, пода-
чу фумигантов, экспозицию и дегазацию; 

- исключение специальных мер личной и общественной безопасно-
сти, имеющих место при фумигации: отчуждение зон безопасности, 
круглосуточная охрана загазированных объектов, запрещение допуска в 
них людей, прекращение ремонтных, профилактических работ и т.д. 

Для гарантированного уничтожения амбарных вредителей необхо-
димо решить следующие задачи: 

- разработать методику влияния импульсного электромагнитного 
поля на насекомых-вредителей; 

- провести выбор и обоснование диапазона волн электромагнитного 
излучения, его мощности и режимов воздействия на насекомых-
вредителей; 

- провести экспериментальное исследование импульсного воздейст-
вия электромагнитного поля на зерновой материал, пораженный насеко-
мыми - вредителями; 

- провести обработку полученной информации, выработку рекомен-
даций по применению метода импульсного воздействия на насекомых-
вредителей. 

 
 
Кустовський Олександр Євгенович, студент радіотехнічного 

 факультету, 3 курс, група РБ-31 
Науковий керівник: Пятова Анжела В’ячеславівна, заступник завіду-
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родної діяльності, кандидат соціологічних наук, старший викладач 
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ПОВЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ЇХ ПРИЧИНИ 

 ТА СПОСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 
За більш, ніж десятиліття Україна пережила багато серйозних катак-

лізмів, серед яких сильні морози, потужні дощі та повені. В нашій дер-
жаві найпоширенішим стихійним лихом є саме повені [1]. 

Повені – це є тимчасове затоплення певної території водою. За характером 
виникнення природні повені поділяють на 5 основних категорій, а саме: 

– повені, що зумовлені надмірними опадами; 
– повені, що спричинені поєднанням паводкових вод з льодоходом; 
– повені, що виникають за рахунок нагонних вітрів; 
– підтоплення; 
– повені, викликані цунамі. 
Також, одним з видів є повені, спричинені гідрологічними аваріями. 
Основними показниками, що характеризують повені є: 
– площа території, яка опинилася в зоні лиха; 
– тривалість затоплення; 
– висота рівня води на території. 
Спеціалістами встановлено, що коли шар води становить близько 

1 м, а швидкість потоку води близько 1 м/с, то такі повені є небезпечни-
ми для людини [2]. 

Катастрофічні повені, з досить великими людськими жертвами, а також 
непомірними матеріальними збитками в останні роки відбуваються на тери-
торії Закарпаття. Серед причин повеней на території України виділяють: 

– повені, що зумовлені надмірними опадами; 
– повені, що спричинені поєднанням паводкових вод з льодоходом; 
– підтоплення. 
Тривалість повеней сягає 20 діб, у деяких випадках навіть більше 

[3]. При цьому повені повсякчас супроводжуються селевими потоками, 
зсувами, руйнуванням (частковим та повним) житлових та інфраструк-
турних приміщень, мостів та дамб, доріг (як з твердим покриттям, так і 
грунтові), а також значними людськими жертвами. 

Для попередження повеней по всій території України створюють 
водосховища, будують дамби. Наприклад, на річці Дніпро створено цілу 
мережу водосховищ та дамб, що допомагають регулювати річковий стік 
та досить суттєво знизити масштаби повеней, особливо тих, що спричи-
нені поєднанням паводкових вод з льодоходом. 

Отже, для усунення причин, а також для мінімізації наслідків повеней, 
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необхідно, в першу чергу, здійснювати підготовку сил спеціального призна-
чення та широких мас населення, в тому числі і студентства. По-друге, орга-
нам місцевого самоврядування необхідно завчасно сповіщати населення по 
стихійні лиха, створювати необхідні умови для евакуації (за необхідності) та 
повернення людей на місця проживання. По-третє, проводити спеціальні за-
ходи на підприємствах та в учбових установах, задля забезпечення обізнанос-
ті людей у даній області. Також, необхідно отримувати достатньо точні дов-
гострокові прогнози, задля контролю над ситуацією. 

Необхідно створювати спеціальні гуртки, на базі вищих навчальних 
закладів, де студентів, а можливо й викладачів, будуть вчити базових дій 
(куди йти, що робити, як надати першу допомогу) спеціально навчені 
підрозділи ДСНС України. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
Українське суспільство у нинішній час зіткнулось з найбільшими 

викликами з моменту набуття незалежності. Гостра системна криза, в 
якій опинилась країна, спричинила хвилю громадянської самоорганіза-
ції – починаючи від подій на Майдані в листопаді 2013 – лютому 2014 
рр. і до необхідності протистояти військовій агресії на сході України. 
Під загрозою опинилось саме існування України як незалежної держави. 

У ситуації, що склалася, під загрозою в першу чергу опинилася со-
ціальна безпека українського суспільства. Поняття "соціальна безпека" в 
науковій літературі досліджено недостатньо, не знайшло відповідного 
розвитку в системі соціальної політики та національної безпеки України. 
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В Декларації про державний суверенітет України соціальна безпека 
розглядається як "стан гарантованої правової та інституціональної захи-
щеності життєво важливих соціальних інтересів особи й суспільства від 
внутрішніх і зовнішніх загроз". Закон України "Про основи національної 
безпеки України" визначає безпеку як "захищеність життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпе-
чується сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і 
нейтралізація реальних і потенційних загроз національним інтересам". 

Вченими поняття "соціальна безпека" трактується по-різному: як 
стан гарантованості правової та інституційної захищеності життєво важ-
ливих соціальних інтересів людини, суспільства і держави від зовнішніх 
та внутрішніх загроз [6]; стан і характеристика міри досягнення оптима-
льного рівня безпеки функціонування, відтворення і розвитку соціальної 
системи, яке забезпечується сукупністю здійснюваних державою і суспі-
льством політичних, правових, економічних, ідеологічних, організацій-
них і соціально-психологічних заходів, які дають змогу зберегти існуючі 
в суспільстві конституційний устрій, соціальну стабільність, не допус-
каючи їх послаблення; одна з найважливіших внутрішніх складових на-
ціональної безпеки, характеристика ступеня соціальної стабільності сус-
пільства; стан суспільства, за якого забезпечується нормальне відтво-
рення суспільства як демографічної популяції, як нації, як народу [4]. 

Основні засади державної політики, спрямованої на забезпечення 
національної безпеки у соціальній сфері, визначені в Законі України 
"Про основи національної безпеки України", це створення конкуренто-
спроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпечення 
зростання рівня життя і добробуту населення. 

Забезпечується соціальна безпека шляхом реалізації державної полі-
тики з використанням механізмів та інструментів державного управлін-
ня. Важливим інструментом формування соціальної безпеки є дотри-
мання соціальних стандартів якості та рівня життя. Держава повинна за-
твердити пріоритетними не мінімальні, а оптимальні соціальні стандар-
ти, які мають забезпечити різним категоріям населення рівні соціальні 
можливості, перспективи горизонтальної і вертикальної мобільності та 
умови для саморозвитку. 

Соціальні деформації (стрімке соціальне розшарування, збідніння 
широких верств населення, руйнація трудового потенціалу суспільства) 
створюють загрози соціальній безпеці України. Одним з головних чин-
ників загрози соціальній безпеці держави є "соціальні суперечності, що 
виникають усередині соціальної системи, але не всі протиріччя, а лише 
ті, що призводять до соціального конфлікту" [6]. 

Основними чинниками загроз національній безпеці у соціальній 
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сфері виокремлено: низький рівень життя та соціальної захищеності зна-
чних верств населення; наявність великої кількості громадян працездат-
ного віку, не зайнятих суспільно корисною діяльністю; незадовільний 
стан системи охорони здоров'я; тенденції моральної та духовної дегра-
дації в суспільстві; неконтрольовані міграційні процеси в країні тощо. 

Аналіз частки населення із сукупними витратами, які нижче 75% се-
реднього рівня сукупних витрат (рівень бідності), виявив, що основних 
прогнозних показників бідності, які були затверджені Стратегією подо-
лання бідності, не було досягнуто у період із 2001 по 2012 р., а фактичні 
показники значно перевищували значення запланованих величин. Вели-
чина мінімальної заробітної плати (прожитковий мінімум для працезда-
тної особи) не тільки не забезпечує простого відтворення робочої сили, а 
навіть не забезпечує просто нормального існування працівника, хоч і не 
кваліфікованого. В Україні людей, які виживають на суму менше про-
житкового мінімуму, близько 17 %. 

За відносним критерієм, бідним є чверть населення країни. Найбід-
нішими є багатодітні родини та сім’ї з дітьми до 3 років. Найбільша час-
тка бідних саме серед багатодітних сімей. І з народженням кожної на-
ступної дитини ризик бідності зростає дуже помітно. А там, де більше 4 
дітей, там майже 90 % бідних. В Організації Об’єднаних Націй методика 
визначення бідності інша. Розрахунки ООН базуються на рівні видатків 
на добу. І в розвинутих країнах бідними вважаються люди, які мають 
менше ніж 14 доларів у день. В Україні таких людей – майже 80 %. Як-
що ж рахувати кількість бідних за специфічною для східної Європи та 
центральної Азії цифрою – 5 доларів витрат на день, то відсоток нуж-
денних, звичайно менший. Так, у 2012 році межа бідності, розрахована 
відповідно до критерію, 1025 грн. на місяць, а межа злиденності – 755 
грн. За межею бідності опинилися 24,6% населення, причому 46,6% з 
них перебували за межею злиденності. 

Динаміка зміни прожиткового мінімуму та частки населення із сере-
дніми сукупними витратами на одну особу на місяць, які нижче прожит-
кового мінімуму, зменшилася із 82,7% у 2001 р. до 23,9% у 2012 р. Зміна 
частки населення, що перебуває за межею бідності за критеріями націо-
нальної межі та прожиткового мінімуму, свідчить, що рівень бідності, 
залишався приблизно на одному рівні (24,1 – 28,1%), тоді як цей показ-
ник, розрахований з використанням прожиткового мінімуму, змінювався 
доволі швидкими темпами. 

Відношення мінімального розміру пенсії до прожиткового мінімуму 
знаходиться у небезпечній зоні, оскільки його значення протягом аналі-
зованого періоду менше від 1,5.Розрив у відношенні мінімального роз-
міру пенсії до прожиткового мінімуму, який установлено починаючи із 
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2001 р., указує на необхідність подальшого реформування пенсійної си-
стеми України і в першу чергу шляхом запровадження накопичувально-
го пенсійного забезпечення. 

Починаючи з 2001 р. рівень безробіття поступово знижувався й у 
2008 році становив 6,4 %, що є позитивним значенням, але у 2009 р. зна-
чення показника зросло до 6,8 %, що викликано економічною кризою в 
країні. У 2012 р. рівень безробіття змінився на 1,3 відсоткових пункти. 
Незважаючи на це, з не працевлаштованих українських спеціалістів 48 % 
заявили, що тільки і чекають можливості виїхати з України, ще 43 % се-
рйозно думають про працевлаштування за кордоном і тільки 4 % не го-
тові виїхати з України на при яких обставинах. Опитування серед керів-
ників середньої і вищої ланки показало що переїхати на роботу за кор-
дон готові 54 % опитаних, ще 28 % готові там працювати тимчасово. 

Обсяг видатків Державного бюджету на науку вказує на невпинну 
загальну тенденцію зниження показників відрахувань на науку у відсот-
ках до ВВП, що в останні роки не перевищують 0,4 %. Для порівняння: в 
Німеччині – 2,6 %; в середньому по ЄС – 1,9 % ВВП. Невпинно скорочу-
ється також кількість науковців у країні й питома вага обсягу виконаних 
наукових і науково-технічних робіт у ВВП, яка, починаючи з 2006 року, 
становить менше 1 %. Як результат – відтік наукових кадрів за кордон, 
що є реальною загрозою соціальній безпеці. Відповідно, потрібно дер-
жаві корінним чином змінити своє відношення до наукової сфери. 

На зменшення соціальних ризиків від такого соціального явища як 
бездомність і безпритульність в Державному бюджеті за роки незалеж-
ності не було виділено коштів на його профілактику. Практично вирі-
шення усіх проблем перекладалося на місцеві бюджети, а відтак практи-
чно питання не вирішувалося, що сприяло до зростання соціальних хво-
роб таких як: ВІЛ/СНІД, наркоманія, проституція, туберкульоз тощо [2]. 

В країні склалася вкрай загрозлива ситуація з розповсюдженням со-
ціально-небезпечних хвороб, як похідної способу життя населення краї-
ни. Такими хворобами являються ВІЛ/СНІД, туберкульоз, алкоголізм та 
наркоманія, венеричні захворювання тощо. Бюджетом України на 2013 
рік на боротьбу із СНІДом передбачено 4,2 млн. грн., при цьому витрати 
власне на боротьбу передбачено 1,0 млн. грн., а на «Керівництво та 
управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу та інших соціально не-
безпечних захворювань» - 3,2 млн. гривень. На іронічну думку експер-
тів, управлінців по СНІДу в країні втричі більше самих хворих. У листо-
паді 2012 року в Україні офіційно зареєстровано 1887 ВІЛ-інфікованих 
осіб. За січень - листопад 2012 р. в Україні офіційно зареєстровано 19048 
ВІЛ-інфікованих, в тому числі 19019 громадян України та 29 іноземців. 

Відповідно, все, що знижує якість життя, завдає шкоди конкретній 
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людині, суспільству в цілому, є факторами, які загрожують соціальній 
безпеці. Існує залежність між показником соціальної стабільності суспі-
льства та рівнем соціальної безпеки. Порушення соціальної стабільності 
суспільства призводить до підвищення соціальної небезпеки [4, 5]. 

У чинних нормативно-правових актах, що визначають державну по-
літику у сфері соціальної безпеки, відсутня системність (дотримання ви-
значених на перспективу пріоритетів) та наступність (логічний зв'язок 
цих актів із попередніми та наступними спорідненими актами). Тому 
слід у чинних нормативно-правових актах, що визначають державну по-
літику у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, чітко 
визначити пріоритети цієї політики, що сприятиме сприйняттю та реалі-
зації її як єдиного взаємопов'язаного комплексу принципів та заходів. У 
таких актах доцільно визначити показники результативності, які б дали 
змогу оцінити стан реалізації та ефективність державної політики. 

Основними завданнями забезпечення соціальної безпеки є виявлен-
ня й оцінка ризиків та загроз, пошук резервів підвищення соціальної 
безпеки та прискорення соціально-економічного розвитку держави, роз-
робка механізмів, засобів і методів, які запобігають соціальним загрозам. 
Наразі система соціальної політики щодо забезпечення соціальної без-
пеки потребує перегляду, оскільки держава неспроможна забезпечити 
соціальні права та гарантії громадян, визначені Конституцією України. 
Підвищенню ефективності процесу забезпечення соціальної безпеки 
сприятиме модернізація всієї системи суспільних відносин, які б адеква-
тно відповідали новим потребам людей та можливостям їх реалізації. 
Держава повинна затвердити не мінімальні, а оптимальні соціальні стан-
дарти, які мають забезпечити різним категоріям населення рівні соціаль-
ні можливості, перспективи горизонтальної і вертикальної мобільності 
та умови для саморозвитку [3]. 

Формування ефективного механізму забезпечення соціальної безпе-
ки потребує розробки та вдосконалення концептуальних і правових ос-
нов її забезпечення. Забезпечення соціальної безпеки має бути спрямо-
вано насамперед на недопущення непоправних соціальних руйнувань 
або таких негативних наслідків, що потребують для свого відновлення 
дуже великих зусиль і тривалого часу. 

Таким чином,можна зазначити, що у системі національної безпеки 
соціальна безпека займає рівноправне і рівнозначне місце поряд з інши-
ми її компонентами. Соціальна безпека ґрунтується на таких основних 
складових, як соціальна безпека: індивідів, суспільства і держави. Соціа-
льна безпека індивідів включає якість і рівень життя; соціальна безпека 
суспільства – соціальне середовище, гендерну політику, соціальний за-
хист (соціальне забезпечення, соціальне страхування, соціальну допомо-
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гу), соціальну рівність (рівність доступу до суспільних благ), патріо-
тизм; соціальна безпека держави – ринок праці (зайнятість, безробіття, 
можливість перекваліфікації тощо), епідеміологічну безпеку, екологічну 
безпеку, демографічну ситуацію (рівень народжуваності, смертності, їх 
баланс тощо), соціальне партнерство (соціально відповідальний бізнес, 
корпоративне громадянство тощо). 

Тому, на нашу думку, для забезпечення соціальної безпеки необхід-
но проводити відповідну соціальну політику. Елементами такої політики 
є: 1) соціальне забезпечення; 2) соціальна допомога; 3) соціальний за-
хист; 4) соціальна робота. Її основними напрямками є: 1) охорона здоро-
в'я; 2) підтримка сім'ї, дитинства, материнства, батьківства; 3) житлова 
політика, комунальне, побутове обслуговування населення; 4) підтримка 
престарілих та інвалідів; 5) соціальне обслуговування населення; 6) охо-
рона навколишнього природного середовища; 7) загальнодержавне і мі-
сцеве облаштування мігрантів, особливо біженців і вимушених пересе-
ленців. Основні напрямки державної політики з питань соціальної без-
пеки бажано закріпити у відповідному законі. Зміцненню соціальної 
безпеки повинен сприяти й бізнес. У цьому аспекті має бути законодав-
чо встановлено його відповідальність насамперед за розвиток соціальної 
сфери, у тому числі в сільській місцевості. 
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ПРОБЛЕМНЫЙ ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ЧЕЛОВЕКА СО СРЕДОЙ ЕГО ОБИТАНИЯ 

 
Эволюционная кривая развития человеческого общества, сделала 

свой очередной виток, и историческая бессмертная фраза зазвучала 
вновь. Быть или не быть? Этот вопрос, который в XVI веке поставил пе-
ред человечеством Шекспир устами принца Гамлета, встает сейчас со 
всей остротой перед людьми планеты Земля. Быть или не быть челове-
ку? И если быть, то каким? Как выжить в условиях непрерывно и резко 
ухудшающейся экологической, экономической и социальной обстанов-
ки? Как сохранить свой генетический фонд, иммунитет и здоровье? Как 
противостоять развивающейся ВИЧ-инфекции и другим опасным для 
здоровья и жизни заболеваниям? 

Проблема выживания и воспроизводства физически, психически и 
нравственно здорового человека становится сегодня все более острой. Из 
биологии известно, что любой организм жив, пока есть связь со «здоро-
вой» средой обитания. Утеря такого контакта означает его гибель [1-4]. 

Отношения человека со средой обитания изначально строились как 
многомерные пространственно-временные прямые и обратные связи. 
Родившись в определенной среде, человек вынужден к ней приспосаб-
ливаться. 

Человек интенсивно преобразует свою среду обитания, что в конеч-
ном итоге сказывается на нем самом. Вспомним законы Бориса Коммоне-
ра – всё связано со всем! При этом, чем быстрее будет идти изменение 
среды на фоне очень малых возможностей изменчивости человека, тем 
острее будет противоречие между качеством жизни и потребностями лю-
дей. Поэтому необходимое условие выживания человечества состоит в 
максимальном сохранении как природы, так и среды жизни человека [1-2]. 

Не вызывает сомнения существование взаимосвязи здоровья чело-
века с окружающей его природной средой, в том числе - средой изме-
ненной воздействием на нее человека. Однако, окружающая человека 
природная среда - это мощный, но не единственный фактор, опреде-
ляющий наше здоровье: физическое и психическое состояние, работо-
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способность и возможности адаптации к изменению внешних условий. 
Также на человека оказывают огромное влияние производственная и со-
циальная сферы. 

Люди всегда использовали окружающую среду как источник ресур-
сов. Улучшая качество своей жизни, они увеличивали темпы материаль-
ного производства, даже не предполагая к каким последствиям это при-
ведет. При этом большая часть взятых природных ресурсов возвращает-
ся в природу уже переработанными и не пригодными для использова-
ния. Человек в какой-то мере ставит под угрозу существование самого 
себя и возможно, всего живого планеты. 

Даже самые незначительные человеческие действия инициируют 
изменения в окружающей среде. Как мы отапливаем наши дома, питаем 
нашу электротехнику, что мы делаем с нашим мусором и каково проис-
хождение наших продуктов питания – в масштабах всего человечества, 
все это оказывает сильнейшую нагрузку на окружающую среду. 

Рассматривая на общественном уровне проблему можно отметить, 
что человеческое поведение значительно повлияло на окружающую сре-
ду. Температура земли с 1975 года увеличилась на один градус по Фа-
ренгейту, количество полярных льдов сократилось на 9 процентов лишь 
за одно десятилетие. 

Мы нанесли огромный ущерб планете, гораздо больший, чем можно 
себе представить. Строительство, ирригация, добыча полезных ископае-
мых значительно портит природный ландшафт и нарушает течение важ-
ных экологических процессов. Агрессивная рыбалка и охота может ис-
черпать все запасы видов, миграция человека может ввести чужеродные 
виды в устоявшиеся пищевые цепочки. Жадность приводит к катастро-
фическим авариям, а лень к разрушительным практикам. 

Во всех способах, которыми человечество вредит окружающей сре-
де, прослеживается одна общая тенденция: мы не в состоянии строить 
планы на будущее. Но нигде это не прослеживается более явно, чем в 
нашей методике выращивать себе продукты питания. 

Настоящие методы ведения сельского хозяйства ответственны за 70 
процентов загрязнений рек и ручьев. Стоки химических веществ, загряз-
ненная почва, отходы животного происхождения, все это попадает в 
водные пути. Химические удобрения и пестициды увеличивают уровень 
азота и уменьшают уровень содержания кислорода в воде. 

Пестициды, используемые для защиты сельскохозяйственных культур 
от поедания насекомыми, ставят под угрозу выживаемость некоторых ви-
дов птиц и насекомых. Крупномасштабное промышленное сельское хозяй-
ство также вносит свой вклад в процесс глобального потепления. Подав-
ляющее большинство мясной продукции в мире изготавливается на про-
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мышленных фермах. На любой ферме, десятки тысяч голов скота сосредо-
точены на небольших площадях с целью экономии пространства. Помимо 
прочего, при уничтожении необработанных отходов животноводства, про-
исходит выброс вредных газов, в том числе метана, который, в свою оче-
редь, оказывает немалое воздействие на процесс глобального потепления. 

Вырубка лесов также способствует глобальному потеплению. Дере-
вья поглощают парниковые газы, поэтому уменьшение количества де-
ревьев означает выброс большего количества парниковых газов в атмо-
сферу. Они также помогают увековечить водный цикл, возвращая водя-
ной пар в атмосферу. Без деревьев леса быстро превратятся в бесплодные 
пустыни, что приведет к еще более серьезным колебаниям мировой тем-
пературы. Когда леса горят, деревья выбрасывают в атмосферу углерод, 
что также способствует обострению проблемы глобального потепления. 

Средняя температура поверхности Земли за последние 130 лет воз-
росла на 1,4 градуса. Ледяные шапки тают с угрожающей скоростью – с 
1979 года более 20 процентов мирового льда исчезло. Уровень моря 
поднимается, провоцируя тем самым наводнения, и оказывая значитель-
ное влияние на катастрофические стихийные бедствия, происходящие во 
всем мире все чаще [1]. 

Глобальное потепление может привести к развитию стихийных бед-
ствий, крупномасштабной нехватке продовольствия и воды, а также к 
разрушительным последствиям для дикой природы. По данным межпра-
вительственной группы экспертов по изменению климата, уровень моря 
может подняться к концу 21 века на 17,8 – 58,4 см. А поскольку большая 
часть населения мира проживает в прибрежных районах, это очень 
большая опасность, как для людей, так и для экосистем. 

За последние 40 лет население мира выросло с 3 до 7 миллиардов. 
По прогнозам, к 2050 году численность населения земли превысит 9 
миллиардов человек [1-4]. 

Большее количество людей означает больше отходов, больше спро-
са на продовольствие, большее производство товаров народного потреб-
ления, больше потребностей в электроэнергии, автомобилях и т.д. Дру-
гими словами, все факторы, которые способствуют глобальному потеп-
лению, будут только усугубляться. 

Увеличение спроса на продукты питания заставит фермеров и рыба-
ков все сильнее вредить уже и без того хрупким экосистемам. Леса бу-
дут удалены почти полностью, поскольку города будут постоянно рас-
ширяться, и понадобятся новые территории для сельхозугодий. Все 
длиннее будет список вымирающих видов животных. В быстроразви-
вающихся странах, таких как Индия и Китай, увеличение потребления 
энергии, как ожидается, усилит выброс углерода. 
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Кроме всего прочего, в результате деятельности человека происхо-
дят техногенные катастрофы, такие, как аварии на атомных электро-
станциях, разливы нефти в море, загрязнение ядохимикатами полей, рек, 
озер, что также приводит к загрязнению окружающей среды. 

Вывод: 
1. Глобальные проблемы затрагивают не только настоящее, но и бу-

дущее нашего человечества и требуют неотложного разрешения. 
2. В настоящее время глобальность экологических проблем требует 

от человека иного способа мышления, новой формы сознания и эколо-
гического мышления. Это, прежде всего, означает, что человек должен 
осознать себя как единое целое в своем отношении к природе. Самое 
первое и главное условие сохранения равновесия и гармонии с приро-
дой - это разумное сосуществование людей с природой. 

3. Необходимо объединить усилия всех людей, всего человечества в 
решениях этих проблем распространении информации о состоянии при-
родной среды обитания и исследования экологических проблем. 
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Ми живемо у епоху постійного розвитку науково-технічного про-
гресу. Звісно ж, що розвиток науково-технічного прогресу значно поле-
гшує нам життя, але ж суспільство мимоволі опиняється заручником до-
сягнень в галузі науки та техніки. Найвідоміший та найсумніший при-
клад цього є вибух на Чорнобильський АЕС, яка трапилася 26 квітня 
1986 року. Для мешканців Чорнобиля та прилеглих до нього територій 
це стало справжньою катастрофою, назавжди змінивши їхнє життя. Та-
кож постраждали рятувальники, які виконували роботи по ліквідації цієї 
аварії. Променева хвороба, яка до кінця життя буде нагадувати їм о тих 
подіях, продовжую підточувати їх здоров’я. Розпад ядерних частинок, 
що вирвались з ядерного реактору, буде продовжуватися ще кілька деся-
тиріч, впливаючи на здоров’я наступних поколінь. Нашу дійсність не-
можливо уявити без підприємств паливно-енергетичного комплексу, 
транспорту, різноманітних машинобудівних підприємств. Щоб йти у но-
гу з ритмом життя та усюди своєчасно опинятися, нам потрібна швид-
кість. А це неможливо без постійного створення нових підприємств па-
ливно-енергетичного комплексу. Їх функціонування здійснює найбіль-
ший вплив на руйнування озонового шару планети. Людство вже по-
вною мірою за останній час відчуло на собі негативний вплив таких 
явищ, як посилення ультрафіолетового випромінювання, кислотних до-
жів, постійних магнітних бур і як наслідок того – збільшення захворю-
вань раком, судинно-мозкових та серцевих хвороб. 

Зараз наша економіка опинилася у скрутному становищі. Нажаль 
деякі підприємства почали економити на очисних спорудах та облад-
нанні, призначеного для нейтралізації шкідливих відходів виробництва. 
Шкідливі речовини, потрапляючи у різноманітні водоймища та повітря, 
знищують флору та фауну цілих областей. Звісно ж це не може відобра-
жатися на самопочутті людини. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 
 
У процесі виробничої діяльності на працівників впливає багато шкі-

дливих (небезпечних) виробничих факторів: фізичних, хімічних, біоло-
гічних та психофізіологічних, які можуть безпосередньо вплинути і на 
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стан їхнього здоров’я. Слід наголосити,що Україна має найвищий пока-
зник за ризиком загибелі на 100 тис. працюючих (наприклад, порівняно з 
Великобританією – у 8,5 рази, Японією –3 рази, Німеччиною – 2). Пока-
зники виробничого травматизму згідно із даними Державної служби 
статистики України за 2014-2015 роки представлені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1. Показники виробничого травматизму на Україні, осіб. 
 

12 місяців 2015 рік 12 місяців 2014 рік Різниця, +- 
Області 

Всього * В т.ч. 
"См" Всього В т.ч. 

"См" Всього В т.ч. 
"См" 

Україна 4260 375 6318 548 -2058 -173 
 

* В т.ч. "См" – в тому числі смертельні випадки травматизму. 
 

Не зважаючи на зниження випадків виробничого травматизму у 
2015 році, показники нещасних випадків на виробництві в Україні є ду-
же високими. 

Виникнення нещасного випадку або отримання професійного захво-
рювання на виробництві веде не тільки до погіршення або втрати здо-
ров’я, заробітку, настання економічних втрат для підприємств та держа-
ви в цілому, але і до суттєвого посилення негативних демографічних те-
нденцій в Україні. 

Згідно з даними Міжнародної організації праці (МОП), головним 
винуватцем нещасних випадків є здебільшого не техніка, не погана ор-
ганізація праці, а сама працююча людина, яка, з тих чи інших причин, не 
дотримувалась правил техніки безпеки праці, порушувала технології, не 
використовувала належних засобів захисту та ін. Генеральний директор 
Англійського королівського об'єднання з попередження нещасних випа-
дків Р.Янг стверджує, що 80 % усіх травм відбувається з вини потерпі-
лих. Інші автори вважають, що вина людини зумовлює 60 – 90 % нещас-
них випадків, а у деяких джерелах цей показник оцінюється на рівні 
95 % і навіть 99 % [1]. 

Метою роботи є дослідження питання характеру впливу психологі-
чних факторів на стан охорони праці та промислової безпеки з погляду 
їх значення в організації профілактики виробничого травматизму і ство-
рення безпечних умов праці. 

Головним обов’язком правової держави є забезпечення життя і здо-
ров’я своїм громадянам, у том числі і під час здійснення ними своєї тру-
дової діяльності. Так, відповідно до ст. 4 Закону України «Про охорону 
праці» одним із основоположних принципів державної політики у сфері 
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охорони праці є соціальний захист працівників, повне відшкодування шко-
ди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та профе-
сійних захворювань. Згідно зі ст. 153 Кодексу законів про працю (КЗпП) 
України на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються 
безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих 
умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган. 

Сучасні дослідження доводять, що проблема настання випадків ви-
робничого травматизму знаходиться передусім в сфері «людського чин-
ника». На думку більшості фахівців, виробничий травматизм, у першу 
чергу, залежить від організаційної, соціальної та культурної складових 
процесу виробництва [5]. 

Серед причин, які впливають на надійність психологічної захищено-
сті працівників, слід назвати такі: 

1) недоліки організації профорієнтаційної роботи (необ’єктивність 
при формуванні позитивного іміджу служби, професії, замовчування ре-
альних труднощів), внаслідок чого відсутня конкуренція серед кандида-
тів на посади, є випадки прийняття на роботу осіб, які не відповідають 
вимогам діяльності; 

2) недостатній рівень соціально-правового захисту працівників, 
хронічна втома, недостатня якість медико-психологічного, матеріально-
технічного, інформаційно-управлінського забезпечення діяльності при-
зводить до високої плинності кадрів; 

3) недостатня якість професійного відбору та розстановки кадрів; 
4) психогігієнічне забезпечення професійної діяльності працівників 

не відповідає сучасному стану науки і практики. 
Актуальними, першочерговими проблемами, які визначають настрій 

та психічний стан працівників є: недостатній рівень заробітної плати; 
матеріально-технічного забезпечення; неможливість отримання житла; 
ненормований робочий день; перевантаження службовими обов’язками 
або нерівномірний їх розподіл; конфлікти з керівництвом, конфліктні 
ситуації в колективі; непорозуміння та конфлікти в сім’ях, що виника-
ють на тлі несприятливих умов професійної діяльності. 

Тож, зважаючи на потреби практики щодо забезпечення особистої 
безпеки працівників, першочергового значення набуває завдання встано-
влення взаємовідносин між зазначеними компонентами психологічного 
захисту, розкриття адаптивного потенціалу цих відносин, їх місця і ролі у 
соціальній активності суб’єкта, а також можливих шляхів формування й 
активації психологічних захисних механізмів не тільки безпосередньо у 
професійній діяльності, але й загалом у процесі життєдіяльності людини. 

За цих обставин залишаються актуальними положення пункту 1 
розділу ІІІ Хартії соціального забезпечення, в якій зазначається: «З ме-
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тою попередження ризику, що виникає для осіб певних професій, який 
ставить під загрозу їх здоров’я і життя… необхідно вжити заходів з ме-
тою використання сучасних досягнень науки і техніки в різних галузях 
для підвищення безпеки, поліпшення умов праці і попередження нещас-
них випадків на виробництві та професійних захворювань». Все це зу-
мовлює потребу не тільки у подальшому вивченні власне психологічних 
аспектів безпеки професійної діяльності та професійної захищеності 
працівників, але й розробки та застосування сучасних психотехнологій 
роботи з персоналом, спрямованих на удосконалення психологічної під-
готовки, формування у працівників вмінь і навичок застосування профе-
сійно-психологічних та тактико-психологічних форм і методів психічно-
го самозахисту у професійній діяльності [4]. 

Слід відзначити, що на стан забезпечення психологічної безпеки пер-
соналу впливають як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори. Так, до 
об’єктивних чинників забезпечення психологічної безпеки працівників 
різних професій, особливо з підвищеним психологічним навантаженням 
(правоохоронці, журналісти, рятувальники та ін.), відноситься система 
заходів правового, соціально-економічного, матеріально-технічного, ме-
дико-психологічного спрямування, які зменшують ймовірність настання 
негативних наслідків для психіки працівників, сприяють відновленню пси-
хічного здоров’я та професійного довголіття, підтриманню позитивних 
психічних станів (бадьорість, впевненість у собі тощо). Об’єктивним і вод-
ночас суб’єктивним чинником соціально-психологічної захищеності лю-
дини є стан міжособистісних стосунків працівника з колегами (рівними за 
статусом, підлеглими, керівниками), рідними та близькими, ставлення до 
нього як представника певної професії (рятувальника, військового, полі-
цейського) з боку громади (йдеться про авторитет, статус, імідж професії). 

Розглядаючи причини зростання травматизму у зв'язку з людським 
чинником, слід відзначити, що розвиток техніки випереджає організацій-
но-психологічні заходи із захисту людини від її небезпечних і шкідливих 
дій [2]. Поширення технічних засобів у промисловості та сільському гос-
подарстві, відсутність необхідної інформації про запобіжні заходи при 
роботі з ними, а також брак відповідного виховання породжує, особливо у 
молоді, недооцінювання технічних чинників травматизму. У зв'язку з цим 
гостро постають завдання узагальнення досвіду організації служби безпеки 
праці на виробництві, вдосконалення структури комплексу «людина-машина», 
спеціального навчання та виховання працюючих і на цій основі створення 
ефективних методів і форм управління безпекою виробничих систем. 

Ідея забезпечення психологічного здоров’я працівників у виробничо-
му середовищі спрямована, передусім, на виключення виробничих стре-
сів, оскільки, на думку фахівців, саме стрес нерідко стає причиною виро-
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бничих помилок і травм. У стані стресу у людини нерідко порушується 
сон, координація рухів, здатність приймати правильні рішення, знижується 
загальна працездатність і ефективність трудової діяльності. Таким чином, 
скоротивши дію усіх перерахованих стресогенних чинників, ми можемо 
отримати не лише істотне поліпшення якості роботи, але й помітне зни-
ження виробничого травматизму, а отже – і супутніх фінансових витрат. 

Одним із таких чинників є дисбаланс між роботою та приватним жит-
тям працівників. Поза сумнівом, нові умови праці – висока мобільність бі-
знесу, жорсткі терміни, кар'єрні амбіції, диверсифікація типів трудових до-
говорів та інше – викликають об'єктивні труднощі з забезпеченням балансу 
в цьому питанні. Так само негативно діють на людину низькооплачувана 
робота і некваліфікована праця в цілому. І там, і там працівники схильні 
переробляти, а працедавець – пред'являти завищені вимоги до працівни-
ків. І там, і там працівник нерідко витрачає на завершення певного проек-
ту або фрагмента роботи вечір або ніч, замість того щоб відпочити, поспі-
лкуватися з друзями та родичами, взяти участь в соціальному житті [3]. 

Свого часу низка країн законодавчо встановила специфічні довгостро-
кові відпустки для відновлення здоров'я працівників, чиї трудові функції 
припускають підвищене психологічне навантаження. Так, статистика стве-
рджує, що робочий час дистанційно працюючих осіб набагато перевищує 
стандартні 40 годин на тиждень і практично в кожному другому випадку 
включає якусь кількість нічної праці, оскільки вдень такий працівник за-
звичай або працює десь ще, або вирішує свої особисті проблеми. Шкода, 
яку подібна практика наносить здоров'ю працівників, ними самими часто 
не береться до уваги. Проте якщо роботодавець зацікавлений у викорис-
танні дистанційної праці, йому доведеться будувати спеціалізовану схему 
забезпечення охорони такої праці. Інакше є ризик отримати групу працівни-
ків, що функціонує неефективно та нестабільно, а то й зовсім розпадається. 

Значним та поширеним негативним фактором у забезпеченні психо-
логічної безпеки праці є психологічна жорстокість, яка найчастіше про-
являється у вигляді моббінгу/буллінгу, тобто залякування. Розмова на 
підвищених тонах, «непарламентські вирази» на адресу колег або підле-
глих, нереальні терміни виконання роботи або просто нездійсненні ви-
робничі завдання (що перевищують фізичні,фізіологічні,психологічні, 
ментальні або чисто професійні можливості працівника), неприпустимі 
коментарі відносно зовнішності або поглядів людини на життя, переван-
таження або недовантаження роботою, що викликає, відповідно, відчут-
тя паніки або власної нікчемності – усе це є типовими прикладами не-
продуманої організації та охорони праці, негативні наслідки яких вже 
добре відомі закордоном фахівцям з охорони праці та судам. 

Потрібно відмітити, що вказані вище категорії також входять до 
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стресогенних чинників виробничого середовища. Як специфічні методи 
боротьби з цими явищами зарубіжна практика пропонує, головним чи-
ном, розроблення та послідовне проведення жорсткої корпоративної по-
літики нетерпимості до подібних проявів психологічного тиску. Крім то-
го, державні органи нерідко рекомендують і підтримують створення на 
підприємствах спеціалізованих консультативних центрів для захисту 
прав працівників, які стали жертвами психологічного тиску. 

Отже, психологія безпеки праці є важливою ланкою в структурі за-
ходів із забезпечення безпеки людини. Проблеми аварійності та травма-
тизму на сучасних виробництвах неможливо вирішувати тільки інжене-
рними методами. Досвід свідчить, що в основі аварійності та травматиз-
му (до 60…90 % випадків) часто лежать не інженерно-конструкторські 
дефекти, а організаційно-психологічні причини, такі, як [3]: 

• низький рівень професійної підготовки з питань безпеки; 
• недостатнє виховання; 
• слабка установка фахівця на дотримання безпеки; 
• допуск до небезпечних видів робіт осіб із підвищеним ризиком 

травматизму; 
• перебування людей в стані стомлення або інших психічних станів, 

що знижують надійність і безпеку їх діяльності. 
Тому головним завданням під час виховання безпеки в праці є ство-

рення позитивного ставлення до питань безпеки створення відповідних 
сприятливих умов психологічно здорового виробничого середовища. Зо-
крема, перед використанням того або іншого методу виховного впливу 
слід спочатку оцінити інтерес та ставлення робітників до питань безпеки 
та, виходячи з цього, вибирати конкретний метод, а також з метою попе-
редження нещасних випадків необхідно вчасно виявляти конкретні пси-
хологічні причини їх настання. 
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МЕТОДИ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИЯВЛЕННЯ  
СЛІДІВ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН 

 
Експресного визначення слідів органічних речовин в польових (не 

лабораторних) умовах необхідно для істотного підвищення якості конт-
ролю шкідливих речовин в життєво важливих для людини об'єктах на-
вколишнього середовища: питних і поверхневих водах, грунті, повітрі 
житлової зони і робочих місць, продуктах харчування, а також для опе-
ративного виявлення вибухових речовин (ВР). Серед фізико-хімічних 
методів пошуку ВР пріоритетне значення мають експресні методи газо-
вого аналізу, що забезпечують визначення змісту в повітрі слідів ВР. 

Вибухова речовина (BР) - хімічна сполука або їх суміш, здатна в ре-
зультаті певних зовнішніх впливів або внутрішніх процесів вибухати, 
виділяючи тепло і утворюючи сильно нагріті гази. В даний час відомі і 
легально застосовуються безліч ВР. Зростання числа злочинів із застосу-
ванням вибухових пристроїв становить серйозну загрозу громадській 
безпеці. Для припинення подібних злочинів необхідне виконання ком-
плексу заходів, одним з яких є оснащення відповідних служб сучасними 
технічними засобами виявлення вибухових пристроїв і вибухових речо-
вин. Грамотне застосування технічних засобів, для пошуку вибухових 
речовин може сприяти зниженню ймовірності проведення терористич-
них актів з застосуванням вибухових пристроїв. 

В даний час можна виділити кілька груп технічних засобів для вияв-
лення ВР: 

• рентгенівські установки з можливістю аналізу речовин в багажі; 
• детектори парів ВР методом хімічного аналізу; 
• системи виявлення ВР на основі ядерних методів; 
• комплексні системи; 
• лазерні методи. 
Сьогодні великий дослідницький інтерес викликають оптичні мето-

ди виявлення парів і слідів ВР, оскільки саме вони принципово відріз-
няються можливістю дистанційних вимірювань. 

Що стосується дистанційного детектування слідів ВР, то його прове-
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дення в газовій фазі утруднено в силу надзвичайно низького тиску парів 
більшості відомих ВР при кімнатній температурі. Наприклад, рівноваж-
ний тиск парів при температурі 25 ° С для TNT (тринітротолуол) стано-
вить ~ 1.7 10-3 Па, а для RDX (гексоген) - близько 4 10-6 Па. При цьому 
нескладні прийоми укриття ВР шляхом поміщення їх, наприклад, в плас-
тикову упаковку зменшують тиск парів ще на три порядки. У той же час 
відомо, що більшість ВР добре «прилипають» до матеріалів з високою 
поверхневою енергією, таких, наприклад, як метали і їх оксиди, тобто ви-
являються сильно пов'язаними з підкладкою силами адгезії. Тому навіть 
при акуратному поводженні з ВР важко уникнути перенесення їх части-
нок на дверні ручки, взуття, пішохідні доріжки, транспортні засоби тощо 
Наприклад, кількість ВР, що залишаються відбитком пальця на поверхнях 
предметів, становить ~ 10 мкг. Для порівняння зазначимо, що в разі RDX 
тільки одне зерно розміром 5 мкм і масою ~ 90 пг містить ~ 300 мільярдів 
молекул. Стільки ж, скільки їх міститься в газоподібному стані в 1 л пові-
тря при нормальних умовах. Таким чином, можливість виявлення слідів 
ВР даного виду шляхом дистанційного зондування поверхні досліджува-
ного об'єкта є цілком реальною. А оскільки позбутися від часток вибухо-
вих, «прилипли» до поверхні, надзвичайно важко, то і підхід, пов'язаний з 
дистанційним виявленням на поверхні предметів залишків ВР у вигляді 
твердих частинок, повинен виявитися більш продуктивним [1]. 

У літературі розрізняють два підходи до дистанційного виявлення 
ВР. Це standoff детектування, коли особи і обладнання , що здійснюють 
огляд. знаходяться на безпечній відстані від місця огляду (10 - 100 м) , і 
remote детектування, коли на безпечній відстані знаходиться тільки опе-
ратор. В останньому випадку роботизована платформа з устаткуванням 
знаходиться в безпосередній близькості від підозрілого об'єкта. Як пра-
вило, і в тому і в іншому випадку детектування відбувається безконтакт-
ним способом. У той же час при локальному аналізі дослідження неві-
домих речовин носить контактний або близький до нього характер (near 
contact). Звичайно, з усіх підходів до виявлення слідів ВР standoff детек-
тування є кращим, але і більш складним в плані практичного здійснення 
[1]. При цьому найбільшими можливостями у вирішенні проблеми 
standoff детектування і ідентифікації слідів, як відомих, так і нових типів 
ВР, які присутні на поверхнях тіл в багатокомпонентному середовищі, 
мають методи лазерної спектроскопії [1]. 

Одним з високочутливих і оперативних методів дистанційної діаг-
ностики органічних речовин в даний час є лазерне зондування, заснова-
не на принципі диференціального поглинання і розсіювання (ДПР). 

Розробка методу детектування ВР за допомогою ІЧ - параметрично-
го лазера є комплексним завданням, що включає: 

1) теоретичні дослідження і аналіз експериментально виміряних па-
раметрів спектральних смуг поглинання (λ = 1 + 8 мкм) молекулами ре-
човини, отриманих різними прямими способами, в тому числі біологіч-
ними і оптичними; 
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2) розробку і створення перебудовуваного ІЧ - параметричного ге-
нератора світла (ПГС) в діапазоні довжин хвиль від 1,41 до 8,8 мкм, по-
дальші дослідження і поліпшення просторово-часових і енергетичних 
характеристик ПГС [2]. 

Дослідження спектрів поглинання вибуховими речовинами можна 
проводити також непрямим способом. Практично всі молекули ВР ма-
ють слабкі СН (вуглецеві) зв'язки, які при нормальних умовах атмосфе-
ри руйнуються, а при перевищенні температури від 30 до 60 ° С концен-
трація парів з деяких вибухових речовин збільшується майже на поря-
док. Спектри парів, які крутяться, мають досить інтенсивні ізольовані 
лінії в діапазоні довжин хвиль від 1,4 до 4,2 мкм, отже, їх можна іденти-
фікувати за допомогою ІЧ - ПГС, що працює в такому ж діапазоні. 

У публікаціях наведено повідомлення про розробку, створення і ви-
пробуванні автоматизованого диференціального лазерного комплексу 
(рис. 1) на основі параметричного генератора світла, який перебудову-
ється в ближній і середній інфрачервоній області спектра, для вимірю-
вання малих концентрацій атмосферних газів [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Оптична схема установки для дослідження структури, складу 
і концентрації вибухових речовин. 

 
На рис. 1 YAG: Nd3+ - лазер накачування; НК - нелінійний кристал з 

LiNbO3; Ml, М2, МЗ - дзеркала; ЕФП - еталон Фабрі-Перо; ПГ - погли-
нач основного випромінювання;ωс ωх, ωн - сигнальна, холоста і основна 
частоти лазерного випромінювання; ВР - вибухова речовина; АЦП - ана-
логово-цифровий перетворювач; ПК - персональний комп'ютер. 

При проходженні імпульсного випромінювання параметричного ла-
зера через кювету з вибуховою речовиною частина випромінювання по-
глинається молекулами даної речовини. За допомогою плавної перебу-
дови частоти випромінювання перший імпульс, що генерується лазером, 
встановлюється на максимум лінії поглинання молекулою ВР. Наступ-
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ний імпульс параметричного лазера дискретно перебудовується на крило 
цієї лінії поглинання. Сигнали двох імпульсів реєструються фотодетек-
тором і порівнюються в АЦП. Диференціальне значення цих двох сигна-
лів виводиться на монітор ПК у вигляді коливально-обертальних спект-
рів поглинання молекулами ВР. 

Висновки. 
Проведений аналіз літературних даних не залишає сумнівів в тому, що 

методи лазерної спектроскопії є найбільш перспективними для вирішення 
задач, пов'язаних з дистанційним виявленням слідів залишків ВР на повер-
хнях тіл. У той же час жоден з розглянутих методів на сьогоднішній день 
не задовольняє повною мірою вимогам, що пред'являються до standoff сен-
сорним пристроям. Аналіз показує, що призначені для детектування слідів 
залишків ВР на поверхнях тіл standoff сенсорні пристрої, що працюють в 
режимі реального часу або близькому до нього, можна розділити на три 
класи. 1. Пристрої ближньої дії з відстанню виявлення 10 - 20 м. До них 
можна віднести універсальні системи Active SI, а також компактні системи 
обмеженого застосування PF-LIF і MIR-PF. Цей тип пристроїв може стати 
наймасовішим, тому що їх пріоритетним завданням буде огляд персоналу, 
багажу і транспортних засобів. 2. Пристрої середнього радіусу дії з від-
станню виявлення 20 - 50 м, до яких можна віднести системи на основі 
технології CARS. Системи можуть бути використані для вирішення спеці-
альних пошуково-доглядових завдань, пов'язаних, наприклад, з контролем 
транспортних засобів і виявленням терористів-смертників. 
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ТА 
 ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 

 
До розвитку глобальної екологічної й тісно пов'язаної з нею соціа-

льно-економічної кризи, які сьогодні загрожують існуванню нашої циві-
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лізації, призвели, образно кажучи, два “вибухи” - демографічний, тобто 
різке зростання чисельності населення за останнє століття, й промисло-
во-енергетичний, а також причинені ними катастрофічні ресурсопогли-
нання й продукування відходів. За висновками експертів, некероване 
зростання населення планети - головна причина розвитку глобальної 
екологічної кризи, яка спричинила решту криз (виснаження ресурсів, за-
бруднення геосфер, негативні кліматичні зміни тощо). 

Нерегульований приріст населення, котрий призвів до розширення 
енерговиробництва, що спричинило такі негативні наслідки, як: активне 
забруднення природи, випадання кислотних дощів, утворення озонових 
”дір”, парникового ефекту. Важливою екологічною проблемою є і за-
бруднення атмосфери різними хімічними викидами промислового хара-
ктеру, а також забруднення водойм. Однією з найгостріших екологічних 
проблем людства в найближчі десятиліття залишається необхідність де-
монтажу сотень блоків АЕС, які відпрацювали свій ресурс, транспорту-
вання й безпечне поховання твердих і рідких радіоактивних відходів. 

Каталізатором глибокої екологічної кризи стало безпрецедентне за 
масштабами й темпами нарощування природо-трансформаційних проце-
сів. Антропотехногенна діяльність людства набула таких розмірів, які 
дорівнюють глобальним природним та біогеохімічним явищам в екос-
фері, а інколи й перевищують їх. 

Сучасна ситуація в системі природокористування характеризується 
щонайменше трьома особливостями: 

1) кількісним розширенням енергоречовинного обміну між суспіль-
ством і навколишнім середовищем; 

2) глобалізацією впливу людства на біосферу; 
3) постійно зростаючим негативним антропотехногенним наванта-

женням на довкілля. 
Нинішнім способам і методам природокористування, як правило, 

притаманні високі ресурсомісткість і відходоємність, марнотратство, ан-
тиекологічність, нераціональність та неефективність – з позиції як еко-
номіки, так і екології. Аналіз свідчить, що відносно благополучні в еко-
логічному аспекті території швидко зменшуються, оскільки застарілі 
екологічні проблеми не вирішуються належним чином і до того ж вини-
кають нові, ще складніші, пов'язані з серйозними соціально-
економічними і політичними суперечностями. 

Екологія - відносно молода наука, ще не так давно нею цікавилося 
невелике коло спеціалістів. Останніми десятиріччями вона почала швид-
ко розвиватись. Цьому сприяла необхідність вирішення таких важливих 
проблем сучасності, як раціональне використання природних ресурсів, 
профілактика забруднення середовища промисловими відходами та 
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транспортом, запобігання знищенню природних угруповань, збереження 
генофонду рослинного і тваринного світу. Екологія дає уявлення про те, 
яким чином досягти симбіозу техніки, виробництва і природи. Для су-
часної людини знання основ екології не менш важливе, ніж основ фізи-
ки, хімії, математики. Екологізація виробництва - один з провідних на-
прямів науково-технічного прогресу, покликаної не тільки забезпечити 
узгоджене (функціонування природних і технічних систем, а й значно 
підвищити ефективність останніх. Таким чином, екологія все більше на-
буває особливостей прикладної науки. 
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ЕПІДЕМІЯ ГРИПУ В УКРАЇНІ:  
ОЦІНКА НАСЛІДКІВ З ПОЗИЦІЙ РИЗИКУ 

 
Ми живемо в суспільстві ризику. Ризик підстерігає нас усюди – ри-

зик бути обманутим, ошуканим, пограбованим, травмованим. В тому чи-
слі – й ризик захворіти на небезпечну інфекційну хворобу, що має хара-
ктер епідемії. Саме так кваліфікується надзвичайна ситуація, яка виник-
ла цієї зими в Україні і забрала життя 326 наших громадян. Згідно дер-
жавного класифікатора ДК 019:2010 [1], її код 20713, а назва – «НС, 
пов’язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб». Як 
не дивно, ця надзвичайна ситуація відноситься до природного, а не соці-
ального характеру, хоча й виникає в соціумі і знаходить своїх жертв са-
ме в урбанізованому соціальному середовищі. 

23 лютого 2016 року Міністерство охорони здоров’я України офі-
ційно відзвітувало про закінчення епідемії грипу. Що ж маємо в підсум-
ку? За даними [2] з початку епідемічного сезону зареєстровано 326 ла-
бораторно підтверджених летальних випадки від грипу, з них 5 дітей ві-
ком до 17 років. Водночас за оперативними даними Центру грипу та 
ГРВІ, з початку епідемічного сезону в Україні зареєстровано 3,9 млн. 
хворих на грип та ГРВІ, перехворіло 10% населення. Із загальної кілько-
сті захворілих 61% становлять діти віком до 17 років. 

Проте це абсолютні показники, за якими важко усвідомити масшта-
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би НС, оцінити її наслідки і зробити висновки на майбутнє. Весь цивілі-
зований світ давно визначає небезпеки нашого життя з позиції ризику їх 
виникнення. В Україні теж є певні зрушення у використанні ризик-
орієнтованого підходу при оцінці загроз і небезпек виникнення НС: роз-
порядженням КМУ від 22 січня 2014 року № 37-р затверджена Концеп-
ція управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техноген-
ного та природного характеру [3]. В цьому документі, зокрема, сказано, 
що запровадження європейських стандартів з безпечної життєдіяльності, 
як однієї з вимог інтеграції України в ЄС, можливе лише за умови реалі-
зації концептуальних засад управління ризиками виникнення надзви-
чайних ситуацій. Першочерговим етапом у цьому напрямку визначено 
формування нормативної бази ризиків з орієнтацією на два основних 
нормативних рівня, що використовуються в економічно розвинутих 
державах: мінімальний (R  110-8) і гранично допустимий (R = 110-5). 
Ризик, значення якого нижче, або дорівнює мінімальному – вважається 
абсолютно прийнятним. Ризик, значення якого більше гранично допус-
тимого – вважається абсолютно неприйнятним. Тож спробуємо розраху-
вати ризик інфікуватися вірусом грипу в Україні, та навіть більше – по-
мерти в разі захворювання на грип. 

Скористаємося даними статистичного демографічного щорічника 
України за 2014 рік [4], в якому стверджується , що чисельність дітей у 
віці 0…17 років в загальній структурі населення України становить 
17,8%. Нескладно також знайти в Інтернеті останні дані стосовно зага-
льної кількості населення в Україні. На 1 грудня 2015 року вона стано-
вила 42,774605 млн. чол. 

Оскільки у звітності МОН України фігурують дві групи населення - діти 
до 17 років і дорослі, розрахунки проведемо саме для цих двох вікових груп. 

1. Перш за все визначимо загальну чисельність дітей в Україні віком 
до 17 років. Nдіт = 427746050,178 = 7613880 осіб. 

2. Визначимо загальну чисельність дорослого населення України 
(старше 17 років): Nдор = 42774605 – 7613880 = 35160725 осіб. 

3. Обчислимо загальну кількість людей, які перехворіли на грип (їх 
10%, тобто більше, ніж офіційно зареєстрованих хворих – 3,9 млн. насе-
лення – які звернулися за медичною допомогою): 

Nхв = 427746050,10 = 4277460 осіб. 
4. Оскільки із загальної чисельності хворих 61 % становлять діти, ви-

значимо кількість дітей, які захворіли: Nдіт
хв = 42774600,61 = 2609251 осіб. 

5. Кількість дорослих, які захворіли на грип, визначимо як різницю 
між загальною кількістю захворілих та кількістю хворих дітей: 

Nдор
хв = 4277460 – 2609251 = 1668209 осіб. 

6. Визначимо ризик захворіти на грип для дитини віком до 17 років 
як відношення кількості хворих дітей Nдіт

хв до загальної чисельності дітей 
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в державі Nдіт: Rдіт
хв = Nдіт

хв /Nдіт = 2609251/7613880 = 0,343 = 3,43*10-1. 
7. Аналогічно визначимо ризик захворіти на грип для дорослого: 

Rдор
хв = Nдор

хв / Nдор = 1668209/35160725 = 0,047 = 4,7*10-2. 
8. Визначимо ризик померти для дитини, яка захворіла на грип як 

відношення кількості померлих від грипу дітей Nдіт
пом до загальної чисе-

льності дітей, які захворіли Nдіт
хв: 

Rдіт
пом = Nдіт

пом /Nдіт
хв = 5/2609251 = 1,92*10-6. 

9. Аналогічно визначимо ризик померти для дорослої людини, яка 
захворіла на грип: Rдор

пом = Nдор
пом / Nдор

хв = (326-5)/ 1668209 = 1,92*10-4. 
Отже, з кожних десяти дітей віком до 17 років Україні перехворіло на 

грип 3…4 дитини, з кожної сотні дорослих – 4…5 осіб. За даними [5] такі 
ризики відносяться до категорії екстремальних (надмірних) ризиків. Ри-
зик для дитини померти від ускладнень, спричинених грипом, становить 
1…2 особи серед мільйона дітей, що захворіли (менше гранично допус-
тимого). Натомість ризик смертельного наслідку для хворого дорослого у 
100 разів більший і перевищує на порядок гранично допустимий рівень. 

Відомий німецький соціолог, професор Мюнхенського університету 
і Лондонської школи економіки Ульріх Бек (1944 – 2015) свого часу ви-
сунув популярну нині концепцію «суспільства ризику». Він так поясню-
вав цей феномен: «Наша епоха – кінець протиставлення суспільства і 
природи. Немає природи поза суспільством, як і немає суспільства поза 
природою». Це означає, що причини будь-якої надзвичайної ситуації, як 
порушення природно-техногенної рівноваги, треба шукати в соціумі. В 
тому числі такої НС, яка спричинена вірусом грипу, котрий має біологі-
чну природу. Суспільство ризиків – це те середовище життєдіяльності, 
де нам потрібно жити і виживати, а державі, яка бере на себе обов’язки 
захищати своїх громадян від різних природних катаклізмів, потрібно ви-
значатися з пріоритетами – стосовно належного запобігання і реагування 
на подібні надзвичайні ситуації. 
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ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ 

 
Минуло 30 років від того часу, коли страшна біда прийшла в Украї-

ну, накривши чорним смертельним крилом Росію, Білорусь та інші краї-
ни. Поліське містечко Чорнобиль, якому виповнилося 800 років, зайняло 
місце у сумнозвісному списку поряд із Хіросімою та Нагасакі. Аварія, 
що трапилася на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної елект-
ростанції, стала однією з найбільших катастроф в історії людства [1]. 

Чорнобильська катастрофа найбільша екологічна катастрофа сучас-
ності, яка трапилася о 1 год. 23 хв. 26 квітня 1986 року, коли вибухнув 
реактор 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Великий викид радіоак-
тивного пилу (в тому числі йоду 131, цезію 137, стронцію 90) піднявся 
на висоту 1500 м і був перенесений вітром до Скандинавії, Центральної 
та Південно-Східної Європи, Північної Італії. Радіоактивного ураження 
зазнали близько 600 тис. осіб, насамперед ліквідатори катастрофи (по-
жежники, військові, фахівці, котрі гасили пожежу, дезактивували місце-
вість, споруджували захисний комплекс - Саркофаг). З обороту вилучено 
близько 5 млн. га землі (навколо АЕС створена 30-км зона відчуження). 

У результаті аварії на Чорнобильській АЕС у 30-кілометровій зоні 
склалася унікальна екологічна обстановка: в довкілля потрапляв широ-
кий спектр радіонуклідів. З водою, їжею та повітрям вони постійно по-
трапляли в організм людей. Згадування чорнобильської катастрофи, як 
правило, викликає думки про смерть, руйнування, рак, значні економічні 
втрати та інші негативні уяви. 

Радіоактивність такого рівня як в Чорнобилі має помітний негатив-
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ний вплив на рослинне та тваринне життя, хоча пройшло вже 30 років з 
того часу, як вибухнув 4-й енергоблок Чорнобильської АЕС, випустив-
ши смертоносні радіоактивні хмари, які розповсюдилися над Європою, 
та викликавши шквал протестів серед світової громадськості проти ви-
користання атома як джерела електроенергії. 

Вибух призвів до викиду близько 300 млн. Сі радіонуклідів в ото-
чуюче середовище з активної зони станції, та спричинив радіоактивне 
зараження 53.4 тис. кв. м території України. 189 тис. га орних земель та 
157 тис. га лісів стали непридатними для обробки через високий рівень 
радіоактивного забруднення. Лише прямі втрати, в тому числі вартість 
основних виробничих активів та оперативних фондів, а також інфра-
структури та природних ресурсів, вилучених з використання, складають 
10 млрд. $ [2]. 

Згідно зі ступенем забруднення радіонуклідами, територію України 
поділено на 4 зони: заборонена зона; зона обов'язкової евакуації; зона з 
правом евакуації; зона підвищеного радіаційного контролю. 

Заборонена зона містить 20 млн. Сі аварійних радіоактивних вики-
дів. Таке накопичення радіонуклідів у зоні спричиняє можливість їхньо-
го проникнення за межі зони. Підчас повеней вода, потрапляючи на си-
льно забруднені території, змиває з верхніх шарів ґрунту значну кіль-
кість радіонуклідів і несе їх у Дніпро. Дніпро, разом з водосховищами, є 
джерелом води приблизно для 30-ти млн. мешканців України; отже він 
стає для них і джерелом радіоактивного зараження. 

Чорнобиль - не лише технологічна, це і людська катастрофа, вплив 
якої відчутний і сьогодні. Навіть тепер, коли останній працюючий реак-
тор № 3 зачинений, відлуння Чорнобиля стихне ще не скоро [3]. 

Від аварії постраждало 7 % населення України, що становить 
3361870 осіб. Медичної допомоги потребують у першу чергу 700 тис. ді-
тей, які мешкали на заражених територіях, та з того часу були евакуйо-
вані і поселені в інших місцях, і у яких щитовидні залози піддалися 
впливу радіоактивного йоду. Постраждалих розподіляють на 4 категорії: 

• особи, безпосередньо задіяні в ліквідації аварії - 86 775 осіб; 
• особи, евакуйовані з уражених районів, в тому числі дорослі, діти 

та підлітки - 307 982 осіб; 
• особи, які і досі проживають на територіях, що знаходяться під по-

силеним радіаційним контролем - 549 649 осіб; 
• діти - 1 264 329 осіб. 
Очікується зростання чисельності населення, яке піддалося впливу 

аварії, внаслідок збільшення кількості дітей, визнаних постраждалими 
через отримання надлишкової дози опромінення щитовидної залози, а 
також народжених у евакуйованих батьків та ліквідаторів. Окрім наслід-
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ків впливу радіації, виникли ще й психічні та психосоматичні хвороби; 
чисельність постраждалих від них важче оцінити; ці хвороби погіршені 
страхом та невпевненістю, які заволоділи населенням в цілому [4]. 

Критерії, за якими можна судити про позитивні зрушення у розв'я-
занні проблем, можна окреслити наступним чином: 

• безпека забороненої зони як такої та споруд, що знаходяться все-
редині; 

• рівень безпеки проживання на заражених територіях; 
• рівень захворювань та смертності серед населення, яке постражда-

ло від аварії; 
• рівень зайнятості у нових поселеннях та на заражених територіях; 
• рівень соціально-психологічної напруги серед населення, яке за-

знало впливу аварії; 
• рівень соціального тиску на територіях, що піддалися впливу Чор-

нобильської катастрофи. 
Програма Заходів також передбачає придатні з наукової точки зору 

запобіжні дії, спрямовані на зменшення індивідуальної та колективної 
доз опромінення людей; розробку посібників для ведення сільськогос-
подарських робіт на заражених територіях; зниження рівня радіоактив-
ного забруднення угідь та приведення їх у придатний для використання 
стан; виробництво продуктів для лікувального та профілактичного хар-
чування; створення системи захисту продуктів харчування для осіб, які 
працюють на заражених територіях тощо. 

Світова спільнота з кожним роком, що минає від аварії на Чорно-
бильській АЕС, все більше усвідомлює необхідність своєї участі у вирі-
шенні глобального завдання - порятунку від наслідків ядерного лиха. 
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ДО ПИТАННЯ РОЗРАХУНОК ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ 

ВИРОБНИЧОГО ПРИМІЩЕННЯ 
 
Стан освітлення виробничих приміщень відіграє важливу роль і для 

попередження виробничого травматизму. Багато нещасних випадків на ви-
робництві стається через погане освітлення. Втрати від цього становлять 
досить значні суми, а, головне, людина може загинути або стати інвалідом. 
Раціональне освітлення повинно відповідати таким умовам: бути достатнім 
(відповідним нормі); рівномірним; не утворювати тіней на робочій поверх-
ні; не засліплювати працюючого; напрямок світлового потоку повинен 
відповідати зручному виконанню роботи. Це сприяє підтримці високого 
рівня працездатності, зберігає здоров'я людини та зменшує травматизм. 

Все більшої актуальності останнім часом набуває питання співвід-
ношення економічної ефективності підприємства і екологічних стандар-
тів. Сучасні виробники освітлення для промислових підприємств, при-
ймаючи даний баланс до уваги, прагнуть забезпечити наступні показни-
ки: - споживання меншої кількості енергії; - збільшення тривалості слу-
жби, що призводить до мінімізації кінцевих відходів; - зниження вико-
ристання потенційно небезпечних матеріалів, таких як ртуть; - доступ-
ність для утилізації. 

Світло впливає не лише на функцію органів зору, а й на діяльність 
організму в цілому. У разі поганого освітлення людина швидко втомлю-
ється, працює менш продуктивно, зростає потенційна небезпека помил-
кових дій і нещасних випадків. Згідно зі статистичними даними, до 5 % 
травм можна пояснити недостатнім або нераціональним освітленням, а в 
20% воно сприяло виникненню травм. Врешті, погане освітлення може 
призвести до професійних захворювань, наприклад, таких як робоча мі-
опія (короткозорість, спазм акомодації). 

Центральне місце в проектуванні виробничого освітлення займає світ-
лотехнічний розрахунок, що дозволяє визначити необхідні характеристики 
установки (рівні освітленості або яскравості, інші якісні показники). До 
останнього часу методологія світлотехнічного розрахунку базувалася на 
технології ручної праці, яка передбачає використання розрахункових таб-
лиць, графіків і номограм. В даний час спостерігається перехід від ручної 
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технології розрахунку до комп'ютерної. Наявність комп'ютерної моделі, 
представленої у вигляді файлу фотометричних даних, дозволить провести 
розрахунок освітлювальних установок в спеціалізованих світлотехнічних 
програмах, що підвищить точність і наочність одержуваного результату. 

Сучасним методом дослідження є моделювання – це вивчення об'єк-
та за допомогою моделей з перенесенням отриманих знань на оригінал. 
Комп'ютерне моделювання використовує комп'ютер як засобом і об'єкт 
вивчення, моделлю є комп'ютерна програма. Цей метод авторами вибра-
но у якості дослідження. Таким чином метою дослідження стала розроб-
ка комп’ютерної програми для розрахунків виробничого освітлення на 
робочих місцях згідно санітарних норм. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі задачі: 
1. Проаналізувати сучасний стан проблеми і визначити чинники, які впли-

вають на стан виробничого освітлення і створюють промислову небезпеку. 
2. Оцінити вплив виробничого освітлення на здоров’я людини та 

ймовірність виклику професійних захворювань. 
3. Провести проектування, кодування, налагодження комп’ютерної програ-

ми, яка здатна розраховувати виробниче освітлення методом світлового потоку. 
4. Здійснити апробацію і впровадити результати досліджень. Проте-

стувати підготовлену комп’ютерну програму, запропонувавши її студен-
там денної, заочної та дистанційної форм навчання. Розробити рекомен-
дації щодо використання даного комп’ютерного продукту. 

Запропонована комп’ютерна програма LightEffect призначена для до-
помоги проектування виробничого освітлення методом світлового пото-
ку. Програма стане корисної для студентів при виконанні розділу «Охо-
рона праці» у дипломному проектуванні, при виконанні практичної робо-
ти при вивченні курсів «основи охорони праці» та «Охорона праці в галу-
зі», а також для фахівців служби охорони праці. Метою комп’ютерної 
програми є ознайомитися користувача з приладами, нормуванням і ви-
значенням характеристик природного та штучного освітлення виробни-
чих приміщень, методикою розрахунку освітленості робочих місць. 

На першому етапі при запуску програми, необхідно пройти реєстра-
цію. При запуски програми відкривається вкладка с теоретичною части-
но. Після вивчення якої користувач може відкрити вкладку «практика» 
для розрахунку виробничого освітлення. Програма просить введення ви-
хідних даних (табл. 1). Програма просить вибрати норми освітленості на 
робочому місці відповідно до характеристики і розрядом зорових робіт. 

Розряд зорової роботи встановлюють залежно від співвідношення 
діаметра об'єкту до відстані до очей працюючого (більше 0,5 м). Освіт-
леність виробничих ділянок при комбінованому і загальному освітленні 
відповідно становить: миття машин - 100 і 150; обслуговування технічне 
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- 300 і 200; ремонт акумуляторів - 500 і 200. 
Програма просить ввести вибране значення: Ен = 300 (наприклад, ви-

конаємо розрахунок для аудиторії 300 Лк). Розрахунок будемо проводити 
методом світлового потоку. Програма розраховує показник приміщення 

 

і=
)( baH

ab
p 

= 41,1
)112,5(5,2

11,25



  

 

Програма обов'язково вказує отримане значення і = 1,41, оскільки по 
ньому користувач вибирає наступний коефіцієнт з таблиці 1. 

 
Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунку. 
 

1.  Довжина виробничого приміщення а, м 5,2 
2.  Ширина виробничого приміщення b, м 11 
3.  Коефіцієнт, що враховує нерівномірність освітленос-

ті z (приймають 1,1-1,3) 
1,2 

4.  Коефіцієнт запасу зниження освітленості у зв'язку зі 
старінням ламп і забрудненням світильників (прийма-
ють для ламп розжарювання - 1,3-1,6, для люмінесцен-
тних ламп - 1,5- 1,8) 

1,5 

5.  Висота підвісу світильника над освітлюваної поверх-
нею, Нр м 

2,5 

6.  Кількість світильників, N 12 
 
Далі програма просить вибрати η - коефіцієнт використання світло-

вого потоку ламп, залежний від ККД і кривої світлорозподілу світильни-
ків, показника приміщень І, коефіцієнтів відбиття стін ρст і стелі ρп. На-
приклад, користувач вводить η = 0,52. Далі програма визначає розрахун-
ковий світловий потік F (лк) за формулою: 

 

4950
52,012

2,15,111,25300





рлF  

За розрахунком світлового потоку лампи Fpл слід підібрати найбли-
жчу стандартну лампу і визначають електричну потужність. Наприклад, 
користувач вибирає лампу ЛД-80 зі світловим потоком 5220 Лм. Далі ви-
конується розрахунок освітлення на робочому місці: 

 

Е=300·
4950

5220 = 316 Лк 
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Також програма порівнює значення Е і Ен. Вони повинні відрізнятися 
не більше, ніж на 6 % 

 

m=/
нЕ

100Е100 
 /= 5,3% 6 

 
Програма просить проаналізувати результати і написати висновок. 

Залишає для нього поле введення. Звіт з роботи зберігається у вигляді 
файлу з ім’ям користувача у форматі pdf. 

Дані комп’ютерну модель можна рекомендувати для вивчення теми 
«Дослідження виробничого освітлення» студентами дистанційної форми 
навчання, що не мають можливості виконати відповідну лабораторну ро-
боту в лабораторії охорони праці університету. Забезпечення рівних прав 
громадян України на здобування якісної освіти неможливе без широкого 
використання дистанційних освітніх технологій, завданням яких є забез-
печення громадянам можливості реалізації конституційного права на здо-
бування освіти і професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації відпо-
відно до «Положення про дистанційне навчання» № 466 від 25.04.2013 р. 

 

 
 

Рис. 1. Вибір лампи для виробничого освітлення. 
 
Здійснено апробацію і впроваджено результати досліджень. Протес-

товано підготовлену комп’ютерну програму за допомогою студентів 
денної (278 особи), заочної (37 осіб) та дистанційної форм навчання (12 
осіб). Програма допомагає вивчити тему, пов’язаною з розрахунком 
штучного виробничого освітлення або корисна для перевірки результа-
тів, отриманих у ручну. Розроблено рекомендації щодо використання 
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даного комп’ютерного продукту. 
 
 

Матлай Ганна Сергіївна, студентка факультету енергетики,  
енергозберігаючих технологій і автоматизації енергетичних процесів, 

4 курс, група ДЕА-ПОО12+ПОО13пр 
Науковий керівник: Лис Юлія Станіславівна, доцент кафедри охорони 
праці, стандартизації та сертифікації, кандидат технічних наук, доцент 

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків 
 

ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 
 

На здоров’я окремої людини і на здоров’я групи людей впливає знач-
на кількість факторів. Вплив різний факторів нерівноцінний: вони можуть 
впливати позитивно і негативно; можуть бути постійними або змінювати-
ся в часі; мати різну силу впливу. Серед факторів, що впливають на здо-
ров’я людини, виділяють спосіб життя - 50%, навколишнє середовище - 
20%, генетичні (спадкові) фактори - 15-20%, медичні фактори - 10-15%. 

Стосовно студентського життя, то на період навчання припадають сут-
тєві зміни, які вимагають певних резервів психічного та фізичного здоров'я 
людини, динамічно пов'язаних зі змінами навколишнього середовища. 

У процесі навчання стресорами для студентів можуть бути: велике 
інтелектуальне навантаження, недостатність часу, в тому числі на відпо-
чинок та сон, необхідність адаптації до нової організації навчального 
процесу, невизначеність майбутнього працевлаштування в умовах по-
стійних змін ринку праці, стресові перевтоми Під час систематичного 
перенавантаження нервової системи виникає перевтома, для якої харак-
терні відчуття втоми до початку роботи, відсутність зацікавленості до 
неї, апатія, підвищена роздратованість, погіршення апетиту, запаморо-
чення і головний біль. 

Значним стресогенним фактором у житті студентів є екзаменаційна 
сесія. Відомо, що екзаменаційний стрес негативно впливає на нервову, 
серцево-судинну та імунну систему студентів. За даними вчених, в пері-
од екзаменаційної сесії у студентів реєструються виражені порушення 
вегетативної регуляції серцево-судинної системи, які проявляються в 
підвищенні частоти серцевих скорочень, підвищенні артеріального тис-
ку, зростанні м’язової та психоемоційної напруги. 

Під час дослідження здоров’я студентів проводилося вимірювання 
фізіологічних показників (індекс Кердо), тестування на особисту та реа-
ктивну тривожність, визначення адаптаційного потенціалу людини по 
методу Р. М. Баєвського, а також використовувався інтегральний метод 
оцінки функціонального стану. Серед студентів, що приймали участь в 
експерименті 24% має задовільну адаптацію, що свідчить про оптималь-
ний функціональний стан усіх систем та органів людини, 76 % мають 
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напругу механізмів адаптації, що являється перехідним етапом між за-
довільним та незадовільним станом організму, а з незадовільною адап-
тацією та зривом адаптації не спостерігалося. Поява факторів стресу 
впливала на зміну фізіологічних показників. 

Аналізуючи отримані дані стосовно фізіологічних показників (ін-
декс Кердо) можна сказати, що і на початку семестру, і в кінці 65% сту-
дентів мають парасимпатичний тонус, інші 35% - знаходяться під впли-
вом симпатичного відділу. При наявності парасимпатичного тонуса спо-
стерігається зниження сили та частоти скорочень серця, зниження арте-
ріального тиску, посилення секреторної та моторної діяльності шлунко-
во-кишкового тракту. Вплив симпатичного відділу означає підвищення 
частоти серцевих скорочень. 

Проводились дослідження функціональних станів студентів в на-
вчальних групах, використовувався інтегральний метод рефлексодіагно-
стики, прилад «Діагноз». 

Інтегральний метод оцінки функціонального стану дає можливість 
оцінювати й контролювати функціональний стан людини в процесі дія-
льності (навчання), загальний рівень енергії, її циркуляцію в меридіанах, 
порушення, виявляти наявність або схильність до патології у відповід-
них органах і системах, здійснювати допуск до роботи (навчанню), ви-
водити на реабілітацію. Досліджуючи й аналізуючи всі перераховані 
критерії можна одержати повний діагностичний портрет, а можливості 
багатофункціонального автоматизованого рефлексо-діагностичного 
комплексу дозволяють оцінити вплив різних факторів середовища на 
функціональний стан і ефективність застосовуваних методів нормаліза-
ції функціонального стану. 

Оскільки у студентів спостерігалася зміна фізіологічних показників, 
необхідно передбачити заходи з нормалізації та регуляції функціональ-
ного стану. Серед цих засобів слід виділити: фізичне тренування та зага-
ртування, правильне харчування, раціональний режим праці та відпочи-
нку, саморегуляція (аутогенне тренування, самоопереконання). Щодо 
забезпечення психічного здоров’я використовувати принципи: комплек-
сність, креативність, принцип «внутрішнього спостерігача», зміцнення і 
розвиток позитивних установок. Зняття психічної напруги можна здійс-
нювати за допомогою стратегії зниження чутливості. Коректувати дина-
міку втомлюваності за рахунок зменшення навантажень, а також зміни 
діяльності, суворе дотримання режиму навантажень і відпочинку, спеці-
альні аудіо й відеозаписи картин природи, співу птахів. 

Отже оцінка функціонального стану студентів з урахуванням факторів 
ризику, знання факторів ризику в процесі навчання та розробка заходів но-
рмалізації та регуляції функціонального стану дозволять зберегти рівень 
здоров’я, підвищити безпеку життя. Знання механізмів адаптації і регуляції 
психофізіологічного стану приведе до зміцнення здоров’я студентів. 
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Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 
 

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗАПОБІГАННЯ Й 
КОНТРОЛЮ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТНИКОМ 

СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ 
 
Ризик є природною складовою життя і супроводжує людину у всіх 

сферах його діяльності. В одних випадках ризик може бути великим і 
бути причиною аварій або нещасних випадків на роботі, а також причи-
ною професійних захворювань. В інших випадках ризик менший, і його 
наслідки не такі небезпечні, наприклад, невелика травма або незначні 
матеріальні збитки [1]. 

У кожного ризику є своя об'єктивна або суб'єктивна причина, його 
походження може бути природним (урагани, блискавка, повені тощо) 
або техногенним (різні дії з хімічними, біологічно – активними, вибухо-
небезпечними, пожежонебезпечними й іншими речовинами, а також ін-
ші дії, які пов'язані з технологічними процесами в робочому середовищі, 
в т. ч. зберігання небезпечних речовин і транспортування вантажів). 

Оцінка ризику - це ретельне вивчення того, що може заподіяти шко-
ду людям в процесі трудової діяльності. Це робиться для того, щоб мож-
на було проаналізувати, чи прийняті були достатні заходи для відвер-
нення цієї шкоди. У процесі управління ризиками виділяють три етапи: 
ідентифікацію небезпек, оцінку ризиків і контроль ризиків. 

Діяльність щодо дослідження і попередження ризиків відноситься 
до компетенції держави та міжнародних організацій. 

Конституція України закріпила право громадян на охорону їх життя 
і здоров'я в процесі трудової діяльності. Основним об'єктом правового 
захисту в ній є людина як найвища соціальна цінність, її права і свободи, 
гарантії їх реалізації. 

Охорона здоров'я і попередження ризиків - один з пріоритетних на-
прямів державної діяльності та національної політики. Держава формує 
політику охорони здоров'я та забезпечує її реалізацію, використовуючи 
світовий досвід роботи з поліпшення умов і безпеки праці. Гарантування 
безпечних умов праці, ліквідація професійних захворювань і виробничо-
го травматизму, усунення шкідливих факторів є однією з головних тур-
бот Української держави. 

Стаття 3 Конституції передбачає, що людина, її життя і здоров'я, 
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честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найви-
щою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає пе-
ред людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов'язком держави. 

Стаття 43 Конституції закріплює, що кожен має право на належні, 
безпечні і здорові умови праці. Використання праці жінок і неповноліт-
ніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється. 

З метою реалізації права громадян на охорону їх життя і здоров'я в 
процесі трудової діяльності Верховна Рада України 14 жовтня 1992 р. 
прийняла Закон "Про охорону праці", який регулює відносини між робо-
тодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці в Україні. Закон 
установив єдиний порядок організації охорони праці в Україні. У зв'язку 
із прийняттям 23 вересня 1999 р. Закону України "Про загальнообов'яз-
кове державне соціальне страхування від нещасного випадку на вироб-
ництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працезда-
тності" до Закону України "Про охорону праці" 21 листопада 2001 р. 
внесено зміни, і він діє у новій редакції. 

19 листопада 1992 р. Верховна Рада прийняла "Основи законодавст-
ва України про охорону здоров'я", у якому передбачено, що кожна лю-
дина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. 

Закон "Про охорону праці" встановлює повну відповідальність ро-
ботодавця за створення безпечних і нешкідливих умов праці. 

Відповідно до ст. 153 КЗпП України на всіх підприємствах, в уста-
новах, організаціях створюються здорові і безпечні умови праці. Законо-
давство встановлює єдині нормативи з охорони праці на всіх підприємс-
твах незалежно від форми власності і видів їх діяльності. 

Дія Закону "Про охорону праці" поширюється на всіх юридичних та 
фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману 
працю, та на всіх працюючих. 

Роботодавець повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпе-
ки, які запобігають виробничому травматизму і професійним захворю-
ванням. 

Щодо міжнародних нормативно правових актів, то слід звернутися 
до Директиви № 89/391 Ради ЄЕС «Про введення заходів, що сприяють 
поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників на виробництві» та 
відповідних конвенцій МОП 4. 

Основна мета управління ризиками в галузі охорони праці полягає в 
забезпеченні максимально можливої безпеки робочих місць. Ключову 
роль у досягненні цієї мети відіграє правильно обрана стратегія контро-
лю ризиків. 
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Для оцінки ефективності заходів контролю ризиків в рамках оцінки 
ризиків застосовуються наступні критерії [3]: ієрархія засобів контролю; 
дотримання законодавства та нормативних актів; ефективність процесів 
моніторингу. 

Ієрархія контролю визначає порядок пріоритетів, відповідно до 
яких, повинні розглядатися засоби контролю небезпек і ризиків, причо-
му кінцевим результатом найчастіше стає комбінація різних заходів. Ос-
новна увага при цьому приділяється усуненню небезпеки, а у випадках, 
коли це практично нездійсненно, мінімізації ризику шляхом заміни та 
застосування інженерних засобів захисту, включаючи ізолювання небез-
пеки від персоналу. 

Потім, після реалізації цих заходів (наскільки це практично можли-
во), за рахунок застосування адміністративних засобів контролю (напри-
клад, процедур навчання) і засобів індивідуальних захисту (ЗІЗ). 

В даному випадку усунення або заміна ризику може бути економіч-
но невигідною, але ризик необхідно зменшити і тоді він може потрапити 
в розряд допустимих ризиків. 

При використанні ЗІЗ, застосуванні адміністративних заходів та ін-
женерно-технічних засобів, ризик можна контролювати 2. 

Наступним кроком повинен стати вибір остаточного «пакету» захо-
дів, які необхідно провести в життя, і документальне оформлення необ-
хідних дій. 

У реальних умовах ще одним фактором, який буде потрібно враху-
вати при визначенні пріоритетності дій, стане компроміс між вартістю 
реалізації заходів з контролю ризиків і вигодою від їх застосування. 

Після того, як ризик оцінений і вжито заходів щодо його усунення 
або зменшення ризику, необхідно перевірити чи працює це на практиці. 
Чи виконуються всі необхідні процедури. Одним з методів, що застосо-
вуються для контролю дотримання процедур, є вибіркова перевірка ро-
бочих місць. При вибірковій перевірці фіксуються випадки дотримання 
чи недотримання встановленого порядку дій протягом обраного періоду 
часу. Необхідно спостерігати за розробками, але зробити це бажано та-
ким чином, щоб працівники знали про те, що перевірки проводяться, але 
не знали, коли. Результати спостережень можуть бути виражені в проце-
нтному відношенні випадків недотримання процедури в порівнянні із за-
гальною кількістю випадків застосування даної процедури. 

Після того, як ви переконаєтеся, що план дій з контролю ризиків ре-
алізований і зміни здійснені, вам необхідно відповісти на питання: Чи 
призвели заплановані заходи контролю ризиків до їх фактичного зни-
ження? 

Оцінка ризиків дуже важлива, насамперед - управлінням ризиками. 
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Оцінка ризиків не закінчена доти, поки не складений план дій щодо усу-
нення або зниження ризиків з датами і відповідальними. 

Отже, слід зазначити, що постійне вдосконалення - невід'ємна зі 
складова будь-якого систематичного підходу до процесів управління. 
Постійне вдосконалення вимагає регулярної оцінки прийнятої стратегії, 
цілей, завдань і ступеня виконання планів, а також виявлення системних 
недоліків та їх корінних причин. 

Дане питання хоч і досліджується вже давно, але на всі питання від-
повідей ще немає. У середні віки дослідження поняття ризику було обу-
мовлене аналітичним інтересом до азартних ігор. Потім такі видатні 
вчені як Блез Паскаль та П’єр Ферма почали розробляти теорію ймовір-
ності і поняття «ризик» почало досліджуватись у науковому контексті. 
Також не можна не згадати роботу видатного американського економіс-
та Френка Найта, який розробив теорію «Ризик проти невизначеності». 
Де дане поняття хоча і розглядається більше у економічному контексті, 
та все ж має колосальне значення для інших дисциплін. 

Насамкінець слід хотілося б зазначити, що ризики завжди мали міс-
це у нашому житті і трапляються досить часто, це не означає 100%-ву 
загрозу. Якщо підходити з наукової точки зору і як показує досвід біль-
шість ризиків можна попередити і вирахувати до їх настання. 
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ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ  
НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

 
Екологічна безпека є органічним складовим компонентом націона-

льної безпеки. Її зміст полягає у тому, щоб забезпечити прогресивний 
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розвиток життєвоважливих інтересів людини, суспільства, довкілля та 
держави через здійснення управління реальними або потенційними за-
грозами та небезпеками, які є наслідком функціонування антропогенних, 
природних та техногенних систем. 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середови-
ща» визначає екологічну безпеку, як стан навколишнього природного 
середовища, при якому забезпечується попередження погіршення еколо-
гічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей, що га-
рантується здійсненням широкого комплексу взаємопов'язаних екологі-
чних, політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-
правових та інших заходів [1]. 

Довкілля вважається безпечним, коли його стан відповідає встанов-
леним у законодавстві критеріям, стандартам, лімітам і нормативам, які 
стосуються його чистоти (незабрудненості), ресурсомісткості (невисна-
женості), екологічної стійкості, санітарних вимог, видового різноманіт-
тя, здатності задовольняти інтереси громадян [2].Тому було розглянуто і 
визначено основні екологічні загрози для України: 

- значне антропогенне порушення та техногенна перевантаженість те-
риторії України, негативні екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи; 

- неефективне використання природних ресурсів, широкомасштабне 
застосування екологічно-шкідливих та недосконалих технологій [3]; 

- неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних тех-
нологій, речовин і матеріалів; 

- негативні екологічні наслідки оборонної та військової діяльності. 
В даній роботі розглянуто питання екологічної безпеки України, її 

зміст та нормативно-правове забезпечення. Визначено головні критерії 
безпеки довкілля, та вказано на основні загрози національній безпеці 
України у сфері екології. 
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РОЗРАХУНОК КАНАТІВ ТА СТРОП ДЛЯ ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ 

РОБІТ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
 

Робота вантажопідіймального обладнання пов'язана з потенційним 
джерелом небезпеки, що виникає у разі порушення працездатного стану 
або коли виникнення джерела небезпеки пов'язано з порушенням норма-
льної роботи машини. Виникнення небезпечних ситуацій може створю-
вати загрозу для життя і здоров'я людей. 

Досягнення необхідного рівня безпеки вантажопідйомного облад-
нання забезпечується оптимальним поєднанням конструктивних і експлу-
атаційних параметрів, при яких знижуються коливання і динамічні сили, 
що негативно впливають на конструкції вантажопідйомного обладнання. 

Дослідженням динаміки вантажопідйомного обладнання займалися 
видатні вчені: Ауербах В. А., Баловне В. І., Бауман В. А., Болотник Н. 
Н., Борщівський Л. А., Бродський М.Г., Вайнсон А. А., Верхів Ю. І., Во-
лков Д. П., Гехт А. X., Карапетян А. С., Крагельський І. В., Нгуєн Чионг, 
Полетайкін В. Ф., Смелягін А. І., Черноусько Ф. Л і ін. 

Аналіз відомого досвіду експлуатації механізмів підйому вантажу 
машин в зіставленні із загальними вимогами безпеки показує, що назріла 
необхідність вирішення проблеми розробки наукових методів розрахун-
ку механічних систем для забезпечення безпеки, що враховують регу-
лювання динамічних характеристик, що є актуальним для зменшення ві-
рогідності аварії, надзвичайної ситуації та травмування на виробництві. 

Дана робота присвячена розробки комп’ютерної моделі для розраху-
нків канатів та строп для проведення вантажних робіт та робіт з перемі-
щення вантажів. 

Використання на вантажно-розвантажувальних, транспортних і 
складських роботах вантажопідіймальних машин забезпечує зниження 
трудомісткості зазначених операцій та скорочення важкої ручної праці. 
Внаслідок технічного переозброєння, конструктивного вдосконалення 
машин і окремих механізмів, а також забезпечення обладнання прилада-
ми та пристроями безпеки стало можливим зниження рівня виробничого 
травматизму та аварійності. 

Підйом, пересування і транспортування вантажів пов'язані з рядом 
небезпечних виробничих факторів, до числа яких відносяться: падіння 
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вантажу; обрив і падіння вантажозахоплювального органу; падіння стрі-
ли вантажопідйомної машини; обрив стропів або монтажних петель і па-
діння вантажу; перевантаження і падіння вантажопідйомної машини; за-
тискання між поворотною та неповоротною частинами вантажопідйом-
ної машини; притиснення вантажем до борту автомобіля; небезпечний 
рівень напруги в електричному ланцюзі вантажопідйомної машини; тор-
кання стрілою проводів лінії електропередачі і знаходження стропаль-
ника біля вантажопідйомної машини та ін. 

Однак показники виробничого травматизму та аварійності при екс-
плуатації вантажопідіймальних машин залишаються поки високими. Се-
редня тривалість тимчасової непрацездатності через нещасні випадків, 
що сталися при експлуатації транспортних засобів, перевищує середню 
тимчасову непрацездатність в цілому по країні. Відзначається також те-
нденція до збільшення частоти виходу на інвалідність внаслідок нещас-
них випадків і аварій в системі транспортних засобів. 

Актуальність роботи зумовлена необхідністю зниження виробничого 
травматизму та аварійності при експлуатації вантажопідіймальних кранів. 

У числі найбільшого травмонебезпечного устаткування промислових 
виробництв залишаються найпоширеніші засоби механізації - вантажопі-
діймальні машини. Число аварій і нещасних випадків при переміщенні 
вантажів носить досить стійкий характер, а в ряді випадків і зростає. Бі-
льше половини (59%) аварій на підйомно-транспортному устаткуванні 
відбулося з технічних причин, в основному через незадовільного стану 
технічних пристроїв. Технічний стан вантажопідіймальних машин оціню-
ють за наявністю так званих небезпечних дефектів, які впливають на на-
дійність і безпеку експлуатації кранів і можуть стати причиною раптових 
відмов у вигляді аварій і нещасних випадків. Експлуатація машин з такими 
дефектами неприпустима. Кран має бути негайно виведений з експлуата-
ції для виправлення дефектів або списаний. В якості характерних дефек-
тів, які можуть стати причиною аварій або нещасних випадків, є: 

 тріщини по зварних швах і основного металу несучих металоконс-
трукцій; ослаблення болтових з'єднань скріплення секцій веж, стріл і 
порталів; надмірний знос вантажних і тягових канатів; 

 ослаблення кріплення опор до ходових візків козлових і баштових 
кранів, ослаблення кріплення опорно-поворотних пристроїв автомобіль-
них, гусеничних та баштових кранів; 

 знижений гальмівний момент гальм механізмів повороту, пересу-
вання кранів та візків; повна або часткова відсутність, або непрацездат-
ний стан протиугінних пристроїв; непрацездатність або несправність 
пристроїв і приладів безпеки; відсутність або непрацездатний стан ане-
мометрів баштових та козлових кранів; незадовільний стан кранових 
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шляхів, відсутність або непрацездатний стан тупикових упорів; 
 незадовільний стан ізоляції силових кабелів, що небезпечно для кранів, 

що працюють на відкритому повітрі або в умовах агресивних середовищ; 
 відсутність заземлень електроапаратів; відсутність червоних сиг-

нальних ліхтарів тролів мостових кранів; 
 відсутність плавких запобіжників, заміна їх перемичками («жуч-

ками»); відсутність вогнегасних камер в захисних панелях і ін. 
Складено комп’ютерну модель, яка знайшла відображення у вигляді 

комп’ютерної програми, що має на меті спростити розрахунок канатів і 
строп для вантажопідйомних робіт для визначення ступеня надійності. 
При запуску програми SteelRoupes спочатку слід пройти реєстрацію. Да-
лі користувачеві запропоновується ознайомитись з теоретичною части-
ною вибору канатів та строп та надійністю вантажопідйомних конструк-
цій. Після чого можна приступити до практичних розрахунків. Програма 
призначена для розрахунку сталевих строп для виробництва монтажних 
робіт, якщо маса жене конструкції G (кг), число віток стропа п, кут 
стропа з вертикаллю α, коефіцієнт запасу міцності К. Введення вихідних 
даних для розрахунку проводиться наступним чином (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Введення вихідних даних для розрахунку. 
 
Програма автоматично при всіх введених запрошених вихідних да-

них розраховує зусилля в вітки стропа за формулою: 
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де Sстр – натяжіння (зусилля) в одній гілки (без врахування динаміч-
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ного навантаження), Н; G – маса вантажу, Н; п – кількість гілок стропа; 
т – коефіцієнт, що залежить від кута α; k – коефіцієнт нерівномірності 
розподілу маси вантажу на гілки стропа. 

Визначається розривне зусилля при заданому коефіцієнті запасу мі-
цності відповідно до формули: 

K
S
P
  

де Р - дійсне розривне зусилля каната в цілому, Н; S - найбільший 
натяг вітки каната з урахуванням ККД поліспаста, Н; К - коефіцієнт за-
пасу міцності каната. 

Програма виконує розрахунок (рис. 2): 
 

Р = Sстр · K = 18377· 8 = 147 кН 
 
По знайденому розривному зусиллю, підбираємо канат типу ЛК-РО 

конструкції 6 х 36 +1 о.с. (ГОСТ 7668-80 «Канати сталеві. Сортамент. 
Канат подвійного звивання типу ЛК-РО конструкції 6х36 (1 + 7 + 7/7 + 
14) +1 о.с.») з характеристиками: розривне зусилля – 150 кН; діаметр ка-
ната - 16,5 мм; маса 1000 м каната – 1045 кг як найбільш близький, але 
перевищуючий розраховане значення розривного зусилля Р = 147 кН». 
Звіт зберігається у форматі pdf. 

 

 
 

Рис. 2. Результати розрахунку. 
 
Здійснено апробацію даного програмного продукту. Протестовано 

підготовлену комп’ютерну програму за допомогою студентів денної (107 
особи), заочної (33 осіб) та дистанційної форм навчання (12 особи). Про-
грама допомагає вивчити спеціальну тему курсу «Охорона праці в галу-
зі», пов’язаною з розрахунком канатів та строп для переміщення вантажів 
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або корисна для перевірки результатів, отриманих у ручну. Розроблено 
рекомендації щодо використання даного комп’ютерного продукту. Про-
грама корисна у навчальному процесі, при виконанні дипломного проек-
тування та може бути необхідної фахівцям служби охорони праці та осо-
бам відповідальним за безпеки проведення робіт з переміщення вантажів. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС 

СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 

В 21 веке человечество подошло к осознанию важности общемиро-
вых задач обеспечения безопасности жизни людей. Данные задачи вы-
двинулись в число важнейших приоритетов стран мира, а также мирово-
го сообщества[1]. Тема является крайне актуальной, поскольку в про-
цессе жизнедеятельности человек, социум сталкивается с различного 
рода опасностями. Чаще всего в их основе лежат социально-
политические, социально-трудовые отношения, которые на территории 
нашей страны характеризуются определённой нестабильностью и явля-
ются источником риска возникновения ЧС. 

Негативные тенденции в социальной сфере и накоплены социальные 
проблемы создают угрозы национальной безопасности и дальнейшему 
развитию общества, которые могут стать причинами нарушения равно-
весия и стабильности [2]. 

Поэтому актуальным является исследование состояния обеспечения 
социальной безопасности в Украине с целью разработки мероприятий и 
недопущения угроз, которые могут дестабилизировать социальную и 
другие сферы. В Украине, потребность в решении этих задач, наиболее 
остро проявилась в связи с событиями последних лет, а также связана с 
вызовами и угрозами в демографической, политической, социальной 
сферах жизнедеятельности. 

ЧС социального характера освещают схему взаимодействия «чело-
век-человек», и, на мой взгляд, носит самый непредсказуемый характер. 
Поскольку, человек хоть и самое разумное существо на планете, но его 
поступки и слова могут привести к самым неразумным действиям. Со-
гласно данным многолетнего анализа, происходящих опасных и чрезвы-
чайных ситуаций, примерно 80% связаны с деятельностью человека и 
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происходят по причине социального характера. 
ЧС социального характера – это обстановка на определенной терри-

тории, сложившаяся в результате возникновения опасных противоречий 
и конфликтов в сфере социальных отношений, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и 
окружающей среде, значительные материальные потери [3].В основе 
возникновения ЧС социального характера в силу разных причин, лежит 
нарушение равновесия общественных отношений – экономических, по-
литических, межэтнических, конфессиональных, вызывающих серьез-
ные противоречия, конфликты и войны. Их катализаторами могут быть 
различные обстоятельства, вызывающие социальную напряженность, – 
безработица, коррупция, криминал, массовые беспорядки, акты терро-
ризма, правительственные кризисы, инфляция, продовольственные про-
блемы, социально-бытовая неустроенность, бытовой национализм, ме-
стничество и другие. Длительное воздействие этих факторов ведет к 
хроническому физиологическому и психологическому утомлению лю-
дей, к тяжелым экстремальным состояниям, таким как, депрессии, суи-
циды и т.д., к попыткам сублимировать накопившуюся отрицательную 
энергию на общественные процессы активным участием в социально-
политических и военных конфликтах [4]. 

Социальные опасности весьма многочисленны. К ним относятся раз-
личные, в том числе и узаконенные, формы насилия (войны, вооруженные 
конфликты, террористические акты, массовые беспорядки, репрессии и пр.), 
криминал (бандитизм, воровство, мошенничество, шарлатанство и т.д.), 
употребление веществ, нарушающих психическое и физическое нарушение 
равновесие человека (алкоголь, наркотики, лекарственные препараты, ку-
рение), и пр., способные нанести ущерб здоровью и жизни человека. 

Причиной ЧС социального характера становятся обычно социальные, 
религиозные, политические или другие социальные противоречия, сло-
жившиеся на определенной территории. Такие противоречия могут вы-
литься в столкновения, вооруженные конфликты, беспорядки и другие 
ситуации, способные повлечь за собой гибель людей, угрозу их здоровью, 
материальный ущерб. Чрезвычайные ситуации социального характера 
могут нанести ущерб окружающей среде, экологической обстановке [5]. 

Современное экономическое и политическое положение Украины дик-
тует появление современных источников возникновения чрезвычайных си-
туаций социально-политического характера, которые часто приводят к зна-
чительным материальным потерям, к травмированию, или гибели людей. 

Отправной точкой таких ЧС служит экономика, которая всегда была 
слабым звеном в развитии молодого независимого государства Украина. 
Однако, динамика ключевых макроэкономических показателей Украины 
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за два года, прошедшие после Майдана, указывает на такие факторы уг-
розы социально-экономической стабильности: 

 - уничтожения реального сектора экономики в результате воору-
женного конфликта в Донецкой и Луганской областях, где промышлен-
ное производство в 2014 г. снизилось на 31,5 % и 42 % соответственно; 

 - сокращение платежеспособного внутреннего спроса вместе с вы-
сокими (на уровне 40 %) ожидаемыми темпами годовой инфляции; 

 - существенное обесценивание национальной валюты в результате 
роста темпов эмиссии, вооруженного конфликта и негативных ожиданий; 

 - достижение критического уровня долговой нагрузки (уровень го-
сударственного и гарантированного долга в 2015 г. вырос до 94,1 % ВВП, 
в т.ч. государственного - до 75,4 % ВВП, а суммарные выплаты из пога-
шения и обслуживания государственного долга вырастут до 18,6 % ВВП); 

 - углубление кризиса доверия населения к банковской системе; 
 - высокая концентрация внешнеторговой деятельности Украины; 
  - свыше 70 % сбыта отечественных товаров обеспечивают лишь 

18 стран, более 80 % импорта приходит из 18 стран и т.п. [6]. 
Такого рода факты свидетельствую о безработице, инфляции, кор-

рупции, о внезапном обеднение значительной части граждан в условиях 
военной агрессии и экономического кризиса, который порождает в об-
ществе ощущение безнадежности, приводит к распространению прояв-
лений асоциального поведения, нарушений закона и правопорядка, се-
мейной и межличностной конфликтности, накопления социальных раз-
рывов разных общественных категорий и протестного потенциала. Дан-
ные факторы отражаются на материальном и физическом благополучии 
граждан, что приводят к появлению ЧС социального характера. 

К еще одной причине возникновения ЧС на Украине в этой сфере 
можно отнести военные действия на востоке страны. Результат которых 
в первую очередь отражается на людях, которые остались без жилья, со-
циально неустроенны и испытывают продовольственную проблему. 

Наряду с выше упомянутыми причинами, Майдан 2013 года остро 
показал проблему социального неравенства, столкновение политических 
и национальных взглядов населения, который в последствии породил 
национальный конфликт и как результат аннексия Крыма. И тем самым 
показал неспособность нашего государства справиться с такого рода ЧС. 

В докладе подается информация о современных причинах появле-
ния ЧС социального характера, которая имеют место на территории Ук-
раины, и в силу сложившейся ситуации обретает новые краски. Имеются 
данные об экономическом положении государства, и являются главной 
причиной возникновения ЧС. 

Таким образом, нужно отметить, что в нашем государстве, ровно 
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как и в мире, существует большая потребность в разработке, и научном, 
и правовом обосновании мер по совершенствованию и повышению эф-
фективности функционирования системы защиты населения и террито-
рий от последствий чрезвычайных ситуаций социального характера, как 
важного звена национальной безопасности. 
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АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ У НАСЕЛЕННЯ 

 КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я 
 
Україна, у спадок, разом із незалежністю, отримала загрозливий 

стан здоров’я нації, незадовільні та небезпечні умови для формування 
здоров’я. До того ж, у зв’язку з подальшим поглибленням соціально-
економічної кризи в останні роки, здоров’я нації стрімко знижується. 

Проблема збереження і зміцнення здоров'я населення, особливо ді-
тей та молоді, залишається однією з найбільш актуальних проблем для 
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держави. Про це свідчать закони та постанови, прийняті урядом. У Кон-
ституції України, «Основах законодавства України про охорону здоро-
в'я», програмі «Діти України» наголошується на необхідність збережен-
ня та зміцнення здоров'я молоді. 

У тлумачному словнику мови «здоров'я - це правильна, нормальна 
діяльність організму, його повне фізичне та психічне благополуччя» 
(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 
1994, с. 223). 

«Все починається в житті з малого: 
З зернини хліб, з промінчика зоря…» 

(Буквар 80-х років) 
Міцний фундамент для міцного здоров’я закладається саме в моло-

дості. Поки людина здорова, то не переймається профілактикою власних 
захворювань та попередженням негативних наслідків після захворювання. 

Молодь має усвідомлювати важливість здорового способу життя, 
морально, психічно та фізично самовдосконалюватись, дбайливо стави-
тися до власного здоров'я та здоров'я оточуючих. 

Розрізняють такі компоненти здоров'я: 
- соматичне; 
- фізичне; 
- психічне; 
- соціальне; 
- духовно-особистісне. 
Відомо, що систематичні заняття фізичними вправами запобігають 

виникненню хвороб, покращують імунну систему, а також прискорюють 
відновлення функцій усіх систем і органів людського організму. Най-
більш позитивний результат дають заняття фізичними вправами, які 
спрямовані на покращення діяльності серцево-судинної, дихальної, нер-
вової та інших систем. Однак слід пам’ятати, що фізичні вправи мають 
оздоровчий ефект тільки у разі їх правильного підбору відповідно до за-
хворювання та правильного їх дозування. При цьому також потрібно 
враховувати вік, стать, фізичну підготовленість і працездатність, функ-
ціональні можливості організму, тяжкість захворювання тощо. Фізична 
культура і спорт – дієві засоби для виховання всебічно гармонійного 
розвитку особистості, які поєднують у собі освітню, оздоровчу, виховну 
та інші ланки. Зв’язок розумового виховання з фізичною культурою і 
спортом – багатосторонній. На заняттях фізичними вправами набува-
ються знання про раціональний спосіб виконання рухових дій, застосу-
вання їх у тому чи іншому виді діяльності. Заняття фізичною культурою 
і спортом допомагають розвитку пам’яті, особливо рухової та зорової, 
удосконаленню уваги, її точності та якості. 
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Результати досліджень здоров’я людини та чинників, що впливають 
на його стан, показують, що здоров’я людини залежить від:  стану ме-
дицини – на 10%;  впливу екологічних чинників – на 20–25%;  генети-
чних чинників – на 20%;  умов і способу життя – на 50%. 

Необхідно звернути особливу увагу на те, щоб у систему виховання 
загальної культури людини було включено в якості її невід'ємного ком-
понента виховання культури здоров'я. 

Тільки в цьому випадку відбудеться перетворення «здоров'я» у сенс 
життя, тому що індивідуальна картина здоров'я стане значеннєвою сис-
темою особистості. 

Вважаю, що нам з малих років приділяють дуже мало уваги стосовно 
питання збереження власного здоров’я. Тут варто відмітити два основних 
інститути, які повинні займатись активною, наглядною, дохідливою пропа-
гандою: батьки і соціум (школа, інститут, робота). Наші батьки самі багато 
чого не знають про виховання культури здоров’я. Це не робить їх ні в яко-
му разі поганими, адже такими їх виховала держава за допомогою власних 
інструментів, перерахованих вище. Потрібно забезпечити сприятливий 
клімат «зверху», створити відповідну законодавчу базу, запровадити зага-
льнодержавну програму, яка б враховувала особливості кожної людини. 

Для виховання культури здоров’я населення важливим є, наприклад, 
плавання, яке сприяє правильному та здоровому розвитку всього організ-
му, зокрема хребта, від якого, як нам відомо, багато наших хвороб. Біг – ще 
один позитивний чинник для функціонування організму. Обливання холо-
дною водою загартовує серцево-судинну систему, попереджаючи тим са-
мим такі хвороби як: вегето-судинна дистонія, інфаркт, інсульт і т.д. Сок-
рат сказав: «Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити». 
За життя людина з’їдає близько 40 тонн різних продуктів, і від того, що во-
на з’їсть напряму залежить її здоров’я. Потрібно проводити пропаганду се-
ред молоді за здорову та корисну їжу. Прогулянки перед сном – чудово 
підготують людину до міцного сну, забезпечивши її новими силами на на-
ступний день. Думаючи про своє здоров’я, ми думаємо про добробут і ща-
стя своїх рідних та близьких, а також робимо вклад для своїх нащадків. 

Недарма наші бабусі кажуть, що здоров’я – це головне, буде здо-
ров’я – буде все! 

Таким чином, проблема здоров’я набула в наш час загальнопланета-
рного значення і розглядається як така, що становить небезпеку подаль-
шому розвитку людства. Відвернути імовірну небезпеку можливо шля-
хом формування здорового способу життя молоді та людства всіх країн 
світу. Формування здорового способу життя потребує спільних зусиль 
якомога більшої кількості організацій, спілок, освітніх закладів, а голо-
вне – всього людства. 
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ІДІЛ ЯК ЗАГРОЗА ВСЬОМУ ЦИВІЛІЗОВАНОМУ СВІТУ 

 
Ісламська Держава Іраку та Леванту (ІДІЛ) - невизнана мусульман-

ська держава. На січень 2016 року, має контроль над територією з насе-
ленням 10 млн. чоловік в Іраку і Сирії, і має номінальний контроль над 
маленькими областями Лівії, Нігерії і провінції Нангархар в східному 
Афганістані. Група також діє або має філії в інших частинах світу, у то-
му числі Південній Азії. 

Починаючи щонайменше з 2004 р., провідна мета групи була засну-
вання Ісламської Суннітської держави. Особливо, ІДІЛ прагнув встано-
вити халіфат, тобто Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступ-
ником Пророка Мухаммеда. У червні 2014 р., ІДІЛ видав документ, в 
якому зазначається генеалогічне дослідження походженням його лідера 
аль-Багдаді від Мухаммеда, що дало йому право на оголошенні нового 
халіфату. 29 червня, організація призначила аль-Багдаді його халіфом. 
Як халіф, він вимагає відданість усіх набожних мусульман у всьому сві-
ті, згідно з ісламською юриспруденцією. 

ІДІЛ має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не 
рахуючись з людськими жертвами. Карта що циркулює інтернетом, по-
казує історичні області колишніх Мусульманських держав в Європі, 
Близькому Сході, і Африці, які ІДІЛ планує приєднати до своєї держави. 

У червні 2015 року Ісламська Держава оголосила територіальні пре-
тензії багатьом країнам світу. У списку зокрема і територіальні претензії 
до України: Ісламська Держава претендує на український Крим і Пів-
день України. Також Ісламська Держава оголосила про створення Все-
світнього Халіфату, а це фактично територіальна претензія на весь Світ. 
Тобто під територіальні претензії Ісламської Держави потрапляє вся 
Україна. 

Основною загрозою для цивілізованого світу становить ідеологія 
ІДІЛ. Iслaмськa дeржaвa – цe aбсoлютнo нoвe для сучaснoї пoлiтичнoї 
iстoрiї свiту утвoрeння. Її oсoбливiстю є тe, щo вoнa нe прaгнe дo 
мiжнaрoднoгo визнaння, слaви, iнтeлeктуaльних пeрeмoг, eкoнoмiчнoгo 
зрoстaння, звiльнeння i прoцвiтaння нaрoдiв aбo нaвiть зaхoплeння 
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якихoсь пeвних тeритoрiй. Мeтa IДIЛ зoвсiм iншa: мaксимaльнe 
рoзширeння, Oстaння битвa i Судний дeнь. Зi стрaтeгiчнoї тoчки зoру у 
IД виключнo рeлiгiйнo-iдeoлoгiчнa пoвiсткa, вoнa нe пeрeдбaчaє будь-
яких дoсягнeнь у мирськoму, «звичaйнoму» життi. Вся дiяльнiсть 
iслaмiстiв пiдпoрядкoвaнa нaближeнню тa пiдгoтoвцi дo Aпoкaлiпсису. 
Тaким чинoм IД, oгoлoсивши сeбe хaлiфaтoм, прaгнe дo бeзпeрeрвнoгo 
рoзширeння зa рaхунoк крaїн i тeритoрiй, в яких прaвлять iншi рeжими. 
Крiм тoгo, Iслaмськa дeржaвa прaгнe знищити слiди всiх культур, якi 
кoли-нeбудь iснувaли нa зeмлях Сирiї, Iрaку, Iрaну, Турeччини дo пoяви 
iслaму. З цiєю мeтoю бoйoвики рoзгрaбувaли iстoричнi музeї Мoсулa, 
пoкaзoвo знищивши ряд eкспoнaтiв, пiдiрвaли нaйстaрiшу бiблioтeку 
мiстa i спaлили бiльшe 10000 стaрoдaвнiх книг з нeї. Втiм, нa думку ряду 
aнaлiтикiв, бaгaтo з нiбитo знищeних прeдмeтiв мистeцтвa i aртeфaктiв 
були нeлeгaльнo прoдaнi бaгaтим кoлeкцioнeрaм з усьoгo свiту чeрeз 
пoсeрeдникiв. 

Таким чином ІДІЛ становить серйозну небезпеку. Числo бoйoвикiв 
Iслaмськoї дeржaви кoливaється вiд 40 дo 150 000 чoлoвiк. Сeрeд них 
чимaлo кaдрoвих вiйськoвих iрaкськoї aрмiї чaсiв Сaддaмa Хусeйнa, щo 
пoзбулися пiсля пaдiння йoгo рeжиму рoбoти i дoхoдiв. Цi oфiцeри 
oчoлюють Вiйськoву рaду i є зaступникaми лiдeрa угрупувaння. 

Oднiєю з гoлoвних сил IД є мiсцeвi – iрaкськi тa сирiйськi – 
бoйoвики, бaгaтьoм з яких нeмaє i 20 рoкiв. Хлoпчикiв тaм вчaть 
пoвoджeнню зi збрoєю з мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку. У пoєднaннi з 
нaйпoтужнiшoю iдeoлoгiчнoю oбрoбкoю дo 15-16 рoкiв дитинa стaє 
фaнaтичнo вiддaнoю свoїй спрaвi бoйoвикoм, здaтним вбивaти людeй 
сaмими рiзними спoсoбaми. Влaсну смeрть нa пoлi бoю вiн сприймaє як 
нaйкрaщe зaвeршeння зeмнoгo шляху, тoму нeстaчi рeкрутiв з числa 
мiсцeвoгo нaсeлeння IД нe вiдчувaє. 

Крiм рaйських блaг, oбiцяних бiйцям IД в зaгрoбнoму життi, дeякi 
привiлeї у них є i нa зeмлi. Вoни oтримують зaрплaту – 350-500 дoлaрiв 
нa мiсяць, a тaкoж бeруть учaсть у рoздiлi вiйськoвoї здoбичi. Вoнa 
включaє жiнoк i дiтeй вoрoгa, яких вoни мoжуть зрoбити свoїми рaбaми 
aбo прoдaти нa ринку. 

Щoмiсяця ряди IД пoпoвнює близькo 1 тисячi дoбрoвoльцiв, якi 
прибувaють з рiзних крaїн свiту. 

У цих умoвaх у свiту нe тaк бaгaтo мoжливoстeй успiшнo 
прoтистoяти рoзширeнню IД i рoзпoвсюджeнню йoгo iдeй. Втiм, вoни 
всe oднo є. Oднiєю з них мoжe стaти викoристaння iдeoлoгiчних 
дoгмaтiв хaлiфaту прoти ньoгo сaмoгo. Йдeться, зoкрeмa, прo тe, щo 
хaлiфaт, щoб зaлишaтися лeгiтимним в oчaх свoїх прихильникiв, 
пoвинeн пoстiйнo рoзширювaтися. 
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Якщo IД зaлишaтимeться в нинi iснуючих кoрдoнaх aбo 
скoрoчувaтимeться, цe стaнe сигнaлoм для вiруючих у ньoгo людeй: 
щoсь пiшлo нe тaк, хaлiфaт нeспрaвжнiй! Гoлoвнa силa IД – цe вiрa 
прoстих людeй пo всьoму свiту в йoгo бoжeствeннe пoхoджeння. Фaкти, 
щo дoзвoляють пiдiрвaти цю вiру, зрoблять бiльшe, нiж кiлькa дивiзiй нa 
лiнiї фрoнту. 
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ВИКЛИК МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ 

БОРОТЬБІ ЗІ СТРЕСОМ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
 
Фактори виробництва, вплив яких може призводити до погіршення 

стану здоров’я, зниження працездатності працівника, визначаються як 
шкідливі виробничі фактори. Виробничі фактори, дія яких за певних 
умов може призводити до травм або іншого раптового погіршення здо-
ров’я працівника, визначаються як небезпечні. 

Відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 небезпечні та шкідливі фактори за 
природою дії поділяються на фізичні, хімічні, біологічні та психофізіо-
логічні. Один і той же небезпечний і шкідливий виробничий фактор за 
природою своєї дії може належати одночасно до різних груп. 

Дія окремих несприятливих факторів виробничого середовища може 
призвести до невиробничої травми - порушення анатомічної цілісності 
організму людини або його функцій внаслідок впливу виробничих фак-
торів. Часто травма є наслідком нещасного випадку. Нещасний випадок 
на виробництві – це раптовий вплив на працівника небезпечного вироб-
ничого фактора чи середовища, внаслідок дії яких заподіяна шкода здо-
ров’ю або спричинена смерть. Наслідком впливу несприятливих вироб-
ничих факторів може бути і професійне захворювання - патологічний 
стан людини, обумовлений роботою і пов’язаний з надмірним напру-
женням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих фак-
торів. 

З метою сприяння попередженню нещасних випадків і захворювань 
на робочому місці в усьому світі, а також просування культури охорони 
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праці, що може сприяти зниженню щорічної смертності на робочих міс-
цях, Міжнародна організація праці щороку 28 квітня відзначає Всесвіт-
ній день охорони праці. 

В усіх регіонах світу уряди, профспілки, організації роботодавців та 
спеціалісти-практики у сфері охорони праці організовують відповідні 
заходи з відзначення цього дня. Така роз’яснювальна кампанія спрямо-
вується на привернення уваги суспільства до проблем у сфері охорони 
праці, що виявляються у високому рівні кількості травм, хвороб і смер-
тей, безпосередньо пов’язаних із трудовою діяльністю. 

Визнання більш ніж 90 % працівників, що їх психологічний стан ви-
значають саме результати роботи, а не внутрішні ресурси (наприклад, 
впевненість в собі), є тривожним показником сьогодення: 

Саме тому гасло Всесвітнього Дня охорони праці у 2016 році: 
«Стрес на робочому місці: колективний виклик». 

За показниками страхових компаній, проблеми на роботі виклика-
ють захворювання частіше, ніж будь-які інші стресові фактори, такі, як 
фінансові або сімейні проблеми. Стресовий вплив може стати і у бага-
тьох випадках стає причинами виникнення небезпечних ситуацій, аварій 
і нещасних випадків на виробництві. 

Всесвітня організація здоров’я відносить стрес до основних хвороб, 
небезпечних для здоров’я людини у XXI столітті. Проблема стресу існує 
в багатьох країнах. Так, у США 20 % збитків, які виникають від плинно-
сті персоналу, прогулів, падіння продуктивності праці, породжені про-
фесійними неврозами і стресами, серед збитків від стресових факторів 
американцями наводяться показники у 500 млн. доларів на рік. 33 % ка-
надських працівників повідомили, що їм доводилося брати відгули за 
власний рахунок, оскільки вони відчувати себе виснаженими. 

Стресу, що виникає внаслідок тривалого впливу на працюючого 
комбінованої дії психоемоційних перевантажень та небезпечних вироб-
ничих чинників, приділяється велике значення при аналізі психофізіоло-
гічних небезпечних та шкідливих чинників трудової діяльності. 

Під стресом (тиснення, натискання, напруження) зазвичай розумі-
ють стан психічної напруженості, викликаний небезпеками, що виника-
ють у людини при розв’язанні важливої для неї задачі. 

Термін «стрес» часто застосовується як в охороні праці, так і у по-
всякденному житті. Останніми роками психоемоційний стрес став гло-
бальною проблемою виживання людства. Це підтверджується увагою, 
яка приділяється стресу на міжнародному рівні у форматі проведення 
фахових конференцій і конгресів. 

Загалом стрес характеризують як захисне явище, як вісник захворю-
вання, як причину порушень низки життєво важливих психофізіологіч-
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них функцій. Стрес проявляється як необхідна і корисна реакція органі-
зму на різке збільшення загального зовнішнього навантаження. Він ха-
рактеризується низкою фізіологічних змін в організмі, що сприяють під-
вищенню його енергетичних можливостей, успішності виконання скла-
дних і небезпечних дій. Тому стрес є не тільки доцільною захисною реа-
кцією людського організму, але й механізмом, який сприяє успіху тру-
дової діяльності в умовах перешкод, труднощів і небезпек. 

Між рівнем стресу і активацією нервової системи, яка породжується 
ним, з одного боку, та результативністю трудової діяльності з іншого, 
немає пропорційної залежності. Відомо, що з ростом активації нервової 
системи до певного рівня продуктивність праці підвищується, тоді як 
при подальшому зростанні активації вона починає падати, і рівень не-
безпеки зростає. 

Таким чином, стрес позитивно впливає на результати праці (мобілі-
зує організм і сприяє подоланню перешкод, які виникають у процесі 
праці) лише доти, доки не перевищить певного критичного рівня. При 
перевищенні цього рівня в організмі людини розвивається процес гіпер-
мобілізації, який викликає порушення механізмів саморегуляції та погі-
ршення результатів діяльності аж до її зриву. Тому стрес, який переви-
щує критичний рівень, називають дистресом. 

Як свідчать дослідження, особливо небезпечним стрес виявляється у 
трудовій діяльності. Професії, що характеризуються переважно розумо-
вою діяльністю, пов’язані із впливом на зайнятих у цій сфері негативно 
діючих стресорів, зокрема таких, як: інтенсивність праці; зростання по-
току інформації, яку необхідно опрацювати і використовувати у повсяк-
денній практиці; дефіцит часу; відповідальність за прийняття рішень; гі-
подинамія; різні зовнішні впливи (шум, забруднення, випромінювання 
тощо); монотонність праці; порушення стереотипної системи праці (по-
ломки техніки) тощо. 

Отже, стресові впливи можуть стати причиною виникнення фізіоло-
гічних і психологічних змін, що призводять до небезпечних ситуацій та 
нещасних випадків. Крім того, стрес є причиною багатьох психосомати-
чних захворювань: психозів, неврозів, захворювань судин мозку, серце-
во-судинних захворювань та інфаркту міокарда, гіпертонічної хвороби, 
виразково-дистрофічних уражень шлунково-кишкового тракту, нейро-
циркуляторної дистонії, зниження імунітету, онкологічних захворювань. 
Стрес впливає на статеві функції, генетичний апарат клітин, призводячи 
до вроджених порушень розвитку дітей тощо. Вчені обґрунтовують 
припущення про існування зв’язку між стресовими навантаженнями та 
спонтанним абортом. Згубна дія стресу також проявляється у зростанні 
алкоголізму та наркоманії, підвищенні рівня травматизму, збільшенні 
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кількості інвалідів та випадків самогубств. 
На сучасному етапі сильним стресом, який впливає на стан праців-

ника та можливість виникнення небезпечних ситуації, є моббінг. 
Моббінг - це «війна» на робочому місці, яка призводить до виник-

нення у працівників стресового стану. Значна частина робітників та 
службовців реагують на моббінг фізіологічними (виразка шлунку, сер-
цево-судинні та онкологічні захворювання тощо) та психічними розла-
дами, а інколи він призводить до травмування й самогубства. 

Причин появи моббінгу достатньо багато, основними з них є: 
- процес постійної модернізації, раціоналізації виробництва, який 

вимагає концентрації сил і уваги в процесі праці, що зумовлює високу 
продуктивність праці і, як наслідок, соціальну незахищеність працюю-
чого; 

- страх втратити робоче місце; 
- психологічний терор, зумовлений заздрістю, марнославством і, як 

наслідок, створення інтриг, пліток, фізичного впливу. Все це створює 
негативний виробничий клімат і впливає на продуктивність праці та 
безпечність її умов; 

- нудьга на роботі, коли процес праці не вимагає творчих зусиль, що 
створює умови для породження пліток, шантажу, силової погрози, сек-
суальних домагань, домислів, суперечок між колегами, в які потрапляє 
весь колектив. 

Моббінг і його наслідки свого часу настільки широко розповсюди-
лись, що стали світовою проблемою 90-х років минулого століття. Вчені 
пропонують вважати моббінг психо-соціальним нещасним випадком на 
робочому місці. 

З точки зору медицини, для профілактики, попередження та реабілі-
тації наслідків психоемоційного стресу рекомендується застосовувати 
вправи, що включають психотерапію, фізичні, водно-повітряні процеду-
ри, фізіотерапевтичні процедури, масаж, адекватне харчування, вживан-
ня вітамінів та мінеральних речовин, релаксуючу музику та вправи, ме-
дитацію, аутогенне тренування тощо. 

Тож, як сформувати культуру управління стресом на робочому міс-
ці, чи потрібно боротися з ним, як мінімізувати його вплив, як створити 
сприятливі умови праці на робочому місці - відповіді на ці та інші запи-
тання стануть предметом обговорення під час заходів з відзначення Все-
світнього дня охорони праці у поточному році. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 
Дослідження питанням правового регулювання охорони праці в 

Україні є одним із важливих напрямків сучасної науки. Як свідчіть ана-
ліз, сьогодні наявні ряд проблем у становленні цієї важливої галузі, а 
відсутність теоретичного осмислення вітчизняного досвіду в цій сфери 
породжує серед учених и управлінців-практиків дискусії та неоднознач-
не ставлення до їх тлумачення. Загальні принципи державної політики в 
галузі охорони праці, які визначили законодавством України, спрямовані 
на створення належного, безпечного и здорових умов праці, запобігання 
нещасний випадки та професійним захворюванням, адаптацію трудових 
процесів до спроможностей працівника з урахуванням стану його здоро-
в'я і психологічного стану, що узгоджується з принципами захисту здо-
ров'я працівників, які визначили в Конвенціях Міжнародної організації 
праці, директивах Європейського Союзу. Правовою основою законодав-
ства відносно охорони праці є Конституція України. У ст. 3 Конституції 
України проголошує, що людина, її життя и здоров'я, недоторканність и 
безпека визнаються найвищу соціальною цінністю; кожен має право на 
належні, безпечні и здорові умови праці. У ст. 43 Конституції України 
записано: "Кожен має право на працю, ..." "Кожен має право на належні 
безпечні и здорові умови праці, ..."; ст. 45 Конституції України прого-
лошує, що "Кожен, хто працює, має право на відпочинок"; Ст. 46 Кон-
ституції України вказує на ті, що громадяни мають право на соціальний 
захист. [1]. На законодавчий рівні основні положення реалізації Консти-
туційного права громадян на охорону їхнього життя и здоров'я в процесі 
трудової діяльності визначає "Кодекс Законів про працю" "закони Укра-
їни:" Про пожежну безпеку "," Про використання ядерної енергії та раді-
аційній захист "," Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення "," Про охорону здоров'я "" Про загально обо-
в'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності ". В 
Україні, згідно з законом "Про соціальний діалог в Україні", який набрав 
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чинності з 18.01.2011 р., передбачено формування порядку утворення, 
склад та організацію роботи Національної тристоронньої соціально - 
економічної ради та територіальних соціально-економічних рад у регіо-
нах. Галузевий закон "Про охорону праці в Україні", який чинний у но-
вій редакції 21 листопада 2002 року та введений у дію 18 грудня 2002 
року и є основоположним законодавчим документом у галузі охорони 
праці, дія поширюється на всі підприємства, установи и організації неза-
лежності від форм власності та видів їх діяльності, на усіх громадян, які 
працюють, а також є залучені до праці на цих підприємствах. 

На сьогодні в Україні відсутні такі важливі законодавчі акти як тру-
довий кодекс України, закон "Про промислову безпеку", "Про професій-
ний розвиток персоналу на виробництві", "Про загальнообов'язкове 
державне соціальне медичне страхування" та других законодавчий актів, 
спрямований на адаптацію законодавства України до міжнародних норм 
гармонізації її з європейськім законодавством. Для цього є всі можності 
адже відповідно до ст. 9 Конституції України [1]. Діючі міжнародні до-
говори, згода на обов'язковість яка дана Верховною Радою, є частина 
національного законодавства України. Якщо міжнароднім договором 
або міжнародною угодою, в яка бере доля Україна, встановлені інші 
правила, чим ті, які містіть законодавство України про працю, то засто-
совуються правила міжнародним договором або міжнародної догоди (ст. 
8-1 КЗпП України) [2]. Таким чином, в Конституції нашої держави и в 
Кодексі Законів про працю України закріпленій принцип пріоритету 
міжнародно-правових норм перед нормами національного. 

Взагалі-то, міжнародне правове регулювання праці - це встановлене 
міжнародними договорами (актами) система стандартів відносно регулю-
вання праці, якові держави, що приєдналися до відповідного міжнародно-
го договору, використовують в національному трудовому законодавстві. 

Як відзначалось на парламентських слуханнях 16 листопада 2010 р. 
сьогодні не існує цілісної системи державного управління охороною пра-
ці [3]. За таких умов на місцях практично не здійснюється опрацювання 
та реалізація заходів з охорони праці у складі регіональних програм по-
ліпшення стану безпеки, гігієні праці та виробничого середовища; не кон-
тролюється виконає ст. 19 Закону України "Про охорону праці" згідно 
якої на заходи з охорони праці має спрямовуватись не менше 0,5 відсотків 
від суми реалізованої підприємством продукції, а для підприємств, що 
утримуються за рахунок бюджету, - 0,2 відсотків від фонду оплати праці; 
не забезпечується організаційно-технічна підтримка діяльності заради по 
питанням безпечної життєдіяльності населення; не складається відомча 
статистична звітність про стан безпеки праці на підприємствах відповід-
них регіонів, які не мають галузевої підпорядкованості та інші [4]. Чи не 
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визначили законодавством України и питання культури охорони праці як 
процесу по використанню усіх можливих засобів для підвищення загаль-
ної поінформованості громадян про виробничі небезпеки та ризики, обі-
знаності та розуміння того, як можна їм запобігти. Тому основною скла-
дових профілактики травматизму сьогодні є культура особистої безпеки 
праці, формування якої дозволити створити безпечне й здорове виробни-
че середовище. Недосконалість законодавства породжує и такі серйозні 
проблеми як невиконання робіт на підставі тимчасових цивільно-правова 
угода без оформлення трудових відносин. З цього питання не проводять 
роботу органи місцевого самоврядування. Переходячи в площинах саме 
таких відношень, працівник не знає або не звертає уваги на ті, що він фа-
ктично позбавляється права на соціальну допомогу або захист. У разі на-
станов нещасного випадку керівник підприємства його не розслідуватиме 
та не нестиме відповідальності. Таких працівників в Україні гине в три 
рази більше, чим оформлення належно чином, так як роботи підвищеної 
небезпеки виконуються ними без відповідної фахової підготовки та необ-
хідних знань. Тому и статистичні дані України у порівнянні з розвинення 
країнами світу відрізняються так суттєво [5]. 

Міністерство освіти, науки молоді та спорту України и Міністерство 
по питанням надзвичайних ситуацій та у справах для захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи на основне цього розробили та за-
твердили наказом нову програму вивчення охорони праці в віщій школі, 
ввівши новий курс "Охорона праці в галузі". Мета вивчення дисципліни 
полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) 
умінь та компетенції для забезпечення ефективного управління охороною 
праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягненні науково-
технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні не-
розривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотри-
мання усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі. Завдання вивчення ди-
сципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров'я і працезда-
тності працівників у виробничих умовах конкретних галузь господарюван-
ня через ефективне управління охороною праці та формування відповіда-
льності у посадових осіб и фахівців за колективне та власну безпеку. 

Висновки. Потрібне удосконалення законодавчої нормативної бази 
охорони праці. Вивчення дисциплін «Основи охорони праці» та «Охоро-
на праці у галузі» в віщій школі потрібно для формування майбутніх фа-
хівців (спеціалістів та магістрів). У правовій системі України з питань 
охорони закріпленій принцип пріоритету міжнародно-правових норм 
перед нормами національного. 
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 
В умовах становлення демократичної, соціальної, правової держави, 

соціально-орієнтованої ринкової економіки проблема забезпечення по-
ваги і додержання прав людини набула глобальних масштабів на націо-
нальному рівні, в тому числі в основній сфері життєдіяльності людини – 
сфері праці. На сьогодні в Україні в умовах модернізації усіх сфер су-
часного життя питання охорони праці набувають особливого значення. 
Саме тому розгляд досвіду зарубіжних країн у сфері охорони праці є од-
ним з актуальних завдань як в теорії, так і на практиці. 

Проблеми охорони праці й здоров’я працівників завжди посідали ва-
гоме місце в державних стратегіях зарубіжних країн. Тому вивчення зару-
біжного досвіду та аналіз проведених змін в інших державах є ефективним 
методом прогнозування правового регулювання охорони праці в Україні. 

Особливу увагу привертає досвід Великобританії та США у відповід-
ній сфері. У 2004 р. у Великобританії було затверджено «Стратегію без-
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пеки та гігієни праці до 2010 р. й на наступний період». Відповідна стра-
тегія проголошує безпечну працю та здоров’я працівників одним з голо-
вних пріоритетів цивілізованого суспільства. Серед завдань Стратегії – 
зниження рівня смертності та важких травм на виробництві на 10 %, про-
фесійних захворювань – на 20 %, втрат робочого часу з причини захво-
рювань – на 30 % [1]. Автори Стратегії виходили з того, що з часів при-
йняття в 1974 р. «Закону про охорону здоров’я працівників та безпеку 
праці» у світі відбулись серйозні зміни, що обумовило необхідність моде-
рнізації системи охорони праці. Так, у Великобританії значно зросла кі-
лькість малих підприємств (понад 90 % з 3,5 млн. англійських компаній 
мають штат співробітників, що не перевищує 10 осіб). Збільшилась кіль-
кість працівників, зайнятих неповний робочий день. Жінки становлять 
близько 52 % від загальної чисельності робочої сили. Частка ринкового 
сегменту, представленого сферою послуг, повсякчас зростає, у той час, як 
індустріальний сектор зазнає впливу потужної міжнародної конкуренції, 
що призводить до постійного відтоку з країни промислових підприємств. 

З цього приводу урядом Великобританії було сформульовано стратегі-
чне завдання щодо розробки нових шляхів підвищення рівня культури й 
безпеки праці. Особливий акцент робився на необхідності усвідомлення ро-
ботодавцями своєї відповідальності за умови праці на підприємстві й необ-
хідності залучення найманих працівників у процеси управління питаннями 
гігієни й охорони праці, оскільки здоров’я працівників і безпека робочих 
місць є системним елементом сучасного конкурентоспроможного бізнесу. 

Цікавим є те, що особливе місце у Стратегії приділено питанням охо-
рони праці на підприємствах публічного сектора, який за задумом авторів 
повинен стати прикладом для наслідування щодо організації безпечних та 
здорових умов праці. Реалізація Стратегії покладена на Комісію з питань 
охорони праці, підвідомчу міністерству праці й пенсійного забезпечення 
Великобританії. Значну увагу в Стратегії приділено розвитку соціального 
діалогу й соціального партнерства (з профспілками, бізнес-асоціаціями, 
неурядовими організаціями), а також установленню тісного співробітниц-
тва з регіональним та місцевим рівнями влади. 

Отже, в США державна система, охорона праці і страхування від неща-
сних випадків на виробництві і професійних захворювань служить одним з 
невід’ємних елементів сучасного індустріального суспільства [2, с. 82]. 

Вимоги міжнародних норм і стандартів у сфері охорони праці пе-
редбачають вирішення таких першочергових завдань, як створення без-
печних умов праці, запобігання виробничим травмам і захворюванням, 
гарантування безпеки продукції та послуг. Відповідати вимогам цих 
норм і стандартів означає вирішувати питання, пов’язані з охороною та 
гігієною праці, на всіх етапах процесу виробництва. При цьому виріша-
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льного значення набуває практика використання державою економічних 
важелів, політики стимулювання та розвитку в суспільстві культури ко-
рпоративної відповідальності [3, с. 400]. 

Досвід Канади щодо діяльності з безпеки праці та страхування є актуа-
льним для України з інформування підприємців та працівників про права та 
пільги застрахованих, про допомоги та виплати потерпілим, про обов’язки 
підприємця та страхової організації. Цікавим у практикуванні Канадою є 
відшкодування шкоди потерпілим: до досягнення пенсійного віку виплати 
здійснюються страховою організацією, а після – звичайна пенсія [2, с. 82]. 

Заслуговує на увагу і досвід Республіки Білорусь. Так, основним 
пріоритетним напрямом діяльності Міністерства праці та соціального за-
хисту Республіки Білорусь та інших республіканських органів державно-
го забезпечення є дотримання забезпечення права громадян на здорові та 
безпечні умови праці. Міністерством взято напрям на розробку й затвер-
дження міжгалузевих документів, які встановлюють однакові вимоги без-
пеки до робочих місць та організації робіт [4]. Основні зусилля цієї країни 
спрямовані на вдосконалення державного управління охороною праці в 
галузях і територіях. Міністерство праці та соціального захисту висунуло 
більш жорсткі вимоги до наймачів і посадових осіб щодо виконання ними 
обов’язків із забезпечення безпеки праці на виробництві. 

Доцільно звернути увагу на вирішення питань з охорони праці в Ре-
спубліці Татарстан щодо поліпшення умов та охорони праці, які затвер-
джуються Кабінетом Міністрів Республіки Татарстан й фінансуються з 
державного бюджету. У вирішенні питань охорони праці відіграє роль 
система громадського контролю в особі уповноважених (довірених) осіб 
та спільних комітетів (комісій) з охорони праці, які беруть участь у роз-
робці позицій щодо поліпшення умов та охорони праці на робочих міс-
цях і внесення їх до колективного договору [2, с. 82]. 

Як відомо, діючі системи та форми охорони праці в Україні потребу-
ють вдосконалення шляхом їх реформування та трансформації. При цьо-
му важливим є вивчення та запровадження досвіду провідних країн, що, 
безумовно, позитивно вплине на систему праці в Україні та надасть змогу 
їй наблизити нашу систему до світових стандартів у сфері охорони праці. 

Таким чином, критичне переосмислення кращого досвіду зарубіжних 
країн у сфері охорони праці та його адаптація до вітчизняного контексту, 
здатні значно прискорити впровадження дієвого механізму формування 
та реалізації державної політики у сфері охорони праці в Україні. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕРЕЖ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ ДЛЯ БЕЗПЕКИ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПАЦІЄНТІВ 

 
За останні роки життєдіяльності суспільства високого розвитку 

набирає телемедицина. Цей напрямок медичної науки дозволяє 
дистанційно обмінюватися спеціалізованою інформацією, проводити 
консультування та надавати якісну медичну допомогу, застосовуючи 
сучасні телекомунікаційні технології [1]. 

Розвиток комп’ютерних засобів дозволяє лікарям з віддалених 
частин світу у режимі реального часу консультуватися з колегами-
науковцями, які є більш компетентними у питаннях складних випадків 
та захворювань. Окрім цього, мешканці невеликих населених пунктів, де 
лікарні відсутні, за допомогою особистих комп’ютерів та доступу в 
мережу Інтернет мають змогу отримати консультацію лікаря он-лайн. 
Для цього в Україні та інших країнах світу утворюються спеціально 
розроблені сайти. Таким чином, телемедицина дає змогу своєчасно 
отримати необхідну медичну інформацію без залежності від місця 
знаходження і соціального положення лікаря та пацієнта. 

Дистанційне лікування та консультування з розвитком 
телекомунікаційних технологій використовується усе частіше, що 
допомагає скоротити кількість критичних випадків з летальними 
наслідками. Використання телемедицини в кардіології базується на 
дистанційному аналізі електрокардіограм та ехокардіограм, 
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телемедицина критичних станів є розповсюдженою у надзвичайних 
ситуаціях, викликаних техногенними та природними випадками. 

З точки зору безпеки життєдіяльності пацієнта найважливішу 
цінність мають конфіденційні медичні дані про стан здоров’я, препарати 
та способи лікування. Найчастіше використовуваним видом атаки, що 
дозволяє зловмиснику підмінити дані або здійснити їх крадіжку, є атака 
«Man-in-the-Middle» (MitM). Атака MitM базується на підключенні 
зловмисника у канал передачі даних поміж відправником та 
одержувачем та є можливою у випадку незахищеного каналу передачі 
даних. Особа зі злочинними намірами, видаючи себе за одну зі сторін 
комунікації, без перешкод здійснює з інформацією необхідні їй 
модифікації. Таким чином, з точки зору передачі медичних даних 
пацієнта через телекомунікаційні засоби, важливим недоліком 
телемедицини, що може мати значний вплив на життєдіяльність 
людини, у роботі позначено відсутність спеціальних захищених каналів 
передачі даних та розмежування доступу до каналу. 

Таким чином, з точки зору покращення безпеки життєдіяльності 
пацієнта за допомогою вдосконалення засобів телекомунікації, у роботі 
рекомендується утворення захищеного каналу передачі даних та 
встановлення розмежування доступу. У роботі проаналізовано основні 
функції захищених каналів передачі даних. До них відносяться: взаємна 
аутентифікація абонентів, захист переданих по каналу повідомлень від 
несанкціонованого доступу та підтвердження цілісності повідомлень. 

У роботі проаналізовано шляхи утворення захищеного каналу – 
засобами кінцевих вузлів та засобами вузлів, що знаходяться на кордоні 
між приватною та публічною мережами. Для вибору протоколу захисту 
у роботі проаналізовано вимоги до протоколів, що мають встановлювати 
безпечний канал передачі даних. До найважливіших з них у роботі 
віднесено аутентифікацію, цілісність, контроль доступу, 
конфіденційність, нейтральність по відношенню до криптоалгоритмів, 
відсутність залежності між майстер-ключем та тимчасовим ключем. 

На основі обраних параметрів для передачі даних по безпечному 
каналу у роботі обрано протокол Transport Layer Security (TLS), що 
забезпечує взаємну аутентифікацію сторін, шифрування та підписання 
повідомлення [2]. Для аутентифікації сторін протокол TLS може 
використовувати різні види сертифікатів. Для забезпечення другого 
рівню захисту на комп’ютерах з операційною системою Windows Server, 
що належать лікарням, у роботі рекомендовано встановити роль Active 
Directory Certificate Services (AD CS). Роль AD CS являє собою 
технологію безпеки управління доступом, що надає служби для 
створення та управління сертифікатами відкритих ключів. Власний 
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центр сертифікації для усіх медичних закладів зменшить можливість 
здійснення атаки MitM, додавши новий шар захисту. 

Таким чином, запропонований в роботі підхід вдосконалення мереж 
телемедицини зможе зберегти життєдіяльність, покращити почуття 
багатьох пацієнтів і забезпечити безпеку конфіденційних даних. 
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ЗБИРАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

КОРИСТУВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 
 

«Той, хто володіє інформацією володіє світом». Натан Ротшильд 
Стрімкий та динамічний розвиток інформаційних технологій все бі-

льше охоплює та змінює аспекти економічного, політичного і соціально-
го життя суспільства. Без автоматизованих систем, створених на основі 
комп’ютерних мереж, сьогодні вже неможливе повноцінне існування та 
розвиток суспільства і держави, вони перетворилися у невід’ємний еле-
мент життєзабезпечення різноманітних сфер суспільного життя. Такий 
прогрес науки і техніки має як позитивні, так і негативні наслідки: особа 
отримує доступ до нових можливостей, проте в той же час стикається з 
усе більш різноманітними ризиками, які загрожують свободам, приват-
ному життю та в загальному її безпеці. 

Усе більшого поширення останнім часом у глобальних інформацій-
них мережах набуває новий вид протиправної діяльності – відслідкову-
вання осіб, збирання та аналіз персональних даних користувачів, що по-
тім передаються для несанкціонованого використання стороннім особам, 
відбувається розголошення та протиправне використання конфіденцій-
ної інформації щодо особи, порушуються особисті конституційні права 
людей. Потенційну небезпеку тут становлять соціальні мережі, так як 
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сучасний стан накопичення та зберігання персональних даних користу-
вачів створює плідне підґрунтя для діяльності спеціальних служб та ор-
ганізацій з використанням такої інформації. Нерідко мета поведінки ке-
рівництва соціальних мереж є незрозумілою і сумнівною: чи відбуваєть-
ся така діяльність заради дослідження ринку товарів та послуг, на при-
кладі діяльності користувачів, чи такий збір персональної інформації не-
обхідний для передачі спецслужбам або злочинним організаціям. 

Власники багатьох соціальних мереж запевняють користувачів, що 
їх інформація є особистою й закритою від сторонніх осіб. Проте керів-
ництво може використовувати її з метою розвитку свого бізнесу: бага-
томільйонна аудиторія соцмереж – бездонне джерело персональної ін-
формації користувачів, за котру рекламодавці готові платити чималі су-
ми. Соціальні мережі, зокрема Facebook, Twitter і Google, заперечували 
відслідковування користувачів, але потім усе ж пояснили, що збір даної 
інформації використовується тільки для рекомендації реклами [4]. Так, 
на основі наявної інформації про поведінку користувачів з їх профілів, 
враховуючи «лайки» користувача та його власну стрічку зображень, а 
також його місце знаходження, визначають, який товар, додаток або по-
слуга можуть сподобатися користувачеві. 

Така діяльність зі сторони адміністрації може характеризуватися як 
протиправна. Показовим є той факт, що соціальною мережею Facebook у 
2007 році було запущено соціальну маркетингово-рекламну систему 
Facebook Beacon (“Маяк”). Система повідомляла друзям користувача 
соціальної мережі, які ресурси він відвідав і на яких з них зробив покуп-
ки чи щось замовив. Позицію незадоволених користувачів підтримали 
відомі правозахисники та експерти з особистої безпеки. Позивачі вважа-
ли, що фахівцями Facebook було порушено низку законів щодо охорони 
особистих даних, а саме про таємницю споживчих покупок. Незважаючи 
на ліквідацію функції Beacon, послідкував колективний позов користу-
вачів, і за судовим рішенням Facebook в 2009 році зобов’язали виплати-
ти 9,5 млн. доларів США у вигляді компенсації [2]. 

Необхідно констатувати, що кількість протиправних дій, вчинених 
із використанням інформації, викраденої з соціальних мереж, постійно 
зростає. Набули поширення такі злочинні дії як «крадіжка особистості», 
під якою розуміють діяння, коли протиправно вилучаються та викорис-
товуються персональні дані людини з метою незаконного отримання ма-
теріальної вигоди чи інших протиправних діянь [4]. Впевненість корис-
тувачів у тому, що їхня інформація надійно захищена паролем, не відпо-
відає дійсності. Зловмисники активно крадуть паролі та логіни до соціа-
льних мереж, які, за даними експертів «Лабораторії Касперського», на 
чорному ринку коштують усього близько 5 доларів США [2]. 
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Розповсюдженими злочинами, із використанням інформації з соціа-
льних мереж, є такі як продаж викраденої інформації або ж використан-
ня її для шантажу. У даному випадку, насамперед, соціальна мережа є 
джерелом для зібрання компрометуючої інформації. Наприклад, 
Facebook створили черговий додаток – програму пошуку Graph Search. 
Завдяки такій програмі можна одержати наступну інформацію: список 
всіх одружених чоловіків у певному місті, яким подобаються повії і від-
разу ж список їх дружин; список заміжніх жінок, яким подобаються сай-
ти знайомств; список компаній, де працюють люди з расистськими пере-
конаннями та багато інших можливостей пошуку [1]. 

Більшість соціальних мереж заохочують користувачів надавати 
якомога більше особистої інформації, а також надають можливість роз-
міщення власних медіа файлів. Користувачі публікують подібну інфор-
мацію добровільно, не усвідомлюючи можливих наслідків такої необ-
ережності. Грабіжники сьогодні також стали більш «технологічними» і 
успішно використовують марнославство людей. Так, поліція довела 
трьом особам із м. Нашуа штату Нью-Гемпшир (США) 18 фактів краді-
жок, пов’язаних із моніторингом соціальної мережі, які відстежували 
сторінки соціальної мережі Facebook й з’ясовували, коли не буде вдома 
потерпілих. При цьому встановити адресу конкретної особи за допомо-
гою соціальних мереж не становить проблеми [5]. 

Більш небезпечним є використання соціальних мереж злочинними 
організаціями, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини. Відомі 
факти вербування такими організаціями осіб через соціальні мережі. На-
приклад, історія, яка сколихнула не лише Австрію, а й увесь світ. Дві ді-
вчинки 16 і 15 років - Самро і Сабіна втекли від своїх батьків і залишили 
тільки записку: "Ми їдемо боротися за Іслам". Обидві дісталися до Туре-
ччини, а звідти до Сирії на базу терористів. Пізніше в інтернеті з'явилися 
їхні фото в паранджі. У поліції впевнені - і зараз терористи вербують ді-
тей, насамперед в інтернеті. Через кілька тижнів дві інші дівчинки того 
ж віку були затримані, які теж намагалися втекти з Австрії. У Німеччині 
та Франції існує аналогічна ситуація [7]. 

Сьогодні занепокоєння викликає проблема несанкціонованого вито-
ку конфіденційної персональної інформації, з метою використання її 
спецслужбами окремих держав для втягування громадян у протиправну 
діяльність або ж для збору іншої різнопланової розвідувальної інформа-
ції. У цьому аспекті соціальні мережі ідеально створені для прикриття 
розвідувально-пошукової діяльності спецслужб та організацій щодо збо-
ру придатної для аналітичного дослідження особистісної інформації. 

Так, директор розвідувального центру при ЦРУ США Open Source 
Ctyter Даг Накуін повідомив журналістам, що ввірений йому підрозділ 
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стежить за змістом соціальних мереж практично в усьому світі, зокрема, 
щоденно фільтрується до п’яти мільйонів твістів. За повідомленням офі-
ційного сайту ЦРУ, із грудня 2006 року цей структурний елемент амери-
канського розвідувального співтовариства використовує мережу Facebook 
для вербування кандидатів для роботи у національних секретних службах. 
Аналогічна інформація надходить про використання соціальних мереж 
спецслужбами Великобританії, зокрема, службою МІ-6. 

Про тотальне відслідковування даних користувачів наголошує і Д. 
Ассанж, засновник Wikileaks. Він відмічає, що користувачі додаючи ко-
нтакт у свій Facebook, працюють на американські розвідки, оновлюючи 
їх бази даних. Інші розвідки можуть або зламати Facebook, або отримати 
цю інформацію від американців у обмін на якісь послуги [3]. 

Можливість відстеження користувачів можна побачити на прикладі 
соціальної мережі Facebook: за допомогою файлу ідентифікатора cookie 
відбувається відстеження користувачів:, 1) тих у кого вже є аккаунт на 
Facebook і які працюють у соціальній мережі; 2) тоді, коли користувачі, 
не авторизовані в системі після натискання кнопки «Вихід», насправді 
залишаються в мережі; 3) Facebook може відстежувати ваші дії в мережі 
Інтернет, навіть якщо ви не є користувачем цієї соціальної мережі. 

Відслідковування переміщення користувачів соціальних мереж та-
кож проводиться через відслідковування IP-адресів, з яких користувач 
заходив, наприклад, в особисту пошту. Зокрема, співробітники Інституту 
Макса Планка в Німеччині протягом 2009–2011 років слідкували за ко-
респонденцією 43 млн користувачів поштового аккаунту Yahoo [6]. 

Для відстежування громадян постійно розроблюються та впрова-
джуються все нові програми. Так, за даними британської газети The 
Guardian, американський військовий підрядчик Raytheon розробив про-
грамне забезпечення під назвою RIOT (Rapid Information Overlay 
Technology). Це система, створена для швидкого отримання інформації 
про підозрюваних громадян із соціальних мереж, у тому числі Facebook, 
Twitter і Foursquare. Журналісти назвали це доказом того, що влада вико-
ристовує соціальні мережі для високотехнологічного стеження за грома-
дянами. За допомогою цієї програми можна отримати відомості про акти-
вність підозрюваного: його соціальні контакти, карти переміщень тощо. 
Інформація отримується також з EXIF-заголовків фотографій, опубліко-
ваних в особистих фотоальбомах на різних сайтах. За даними журналіс-
тів, ця розробка була передана урядовим агентствам США [2]. 

У 2012 році відбулася зустріч засновника соціальної мережі Марка 
Цукенберга з російським прем’єром Дмитром Медведєвим, у ході якої 
вони обговорили можливість присутності Facebook у Росії не тільки як 
соцмережі, а й як компанії, яка працює з передовими громадянами. На 
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думку експертів, ця угода – це угода між державою і власниками соцме-
режі за схемою “розширення за контроль”. Таким чином, російські спец-
служби отримають додаткову можливість збирати закриту інформацію 
про користувачів соцмережі та проводити відслідковування [6]. 

У вітчизняних спеціальних наукових джерелах останнім часом 
оприлюднюються думки про те, що спецслужби іноземних держав ма-
ють можливості для цілеспрямованого моніторингу соціальних мереж з 
метою виявлення серед громадян України корисних їм, у тому числі 
придатних для конфіденційного співробітництва. Спілкування пересіч-
ного громадянина у мережі навряд чи може зацікавити спецслужби, про-
те приватне спілкування «секретоносіїв», державних службовців певно-
го рівня та інших категорій осіб, що становлять потенційний оператив-
ний інтерес для таких іноземних служб і організацій, а також їх близьких 
родичів, навпаки, є досить цінною розвідувальною інформацією, яка на-
далі використовується з метою здійснення розвідувально-підривної дія-
льності проти України. Саме така інформація може бути використана на 
шкоду нашій державі при підготовці вербувальних акцій, акцій проти-
правного впливу на прийняття певних стратегічних для держави рішень 
у політичній, економічній чи соціальній сферах тощо [4]. 

Не викликає сумнівів той факт, що у соціальних мереж є технічні 
можливості відслідковувати інформацію про своїх користувачів, їх акти-
вність у мережі Інтернет. Реальне використання соціальними мережами 
таких технічних можливостей є протиправним, однак тут виникає низка 
законодавчих колізій. Досить проблемним є застосування правових 
норм, що захищають особисті конфіденційні дані, наприклад, у контекс-
ті територіального принципу дії законодавства переважної більшості 
держав у світі. На практиці, соціальна мережа може бути зареєстрована 
на території однієї країни та організаційно забезпечуватися з її території, 
в той час, як її користувачі перебувають на території інших держав. 

Провідну роль у сфері міжнародного захисту персональних даних 
відіграє європейська спільнота. Так, основними є наступні міжнародни-
ми актами: Європейська Конвенція про захист прав і основоположних 
свобод людини від 4 листопада 1950 р., Міжнародний пакт про грома-
дянські і політичні права від 16 грудня 1966 р., 28 січня 1981 року Радою 
Європи була прийнята Конвенція № 108 «Про захист осіб у зв’язку з ав-
томатизованою обробкою персональних даних», Директива 97/66/ЄС 
Європейського Парламенту і Ради «Стосовно обробки персональних да-
них і захисту права на невтручання в особисте життя в телекомунікацій-
ному секторі» від 15.12.1997 р. тощо. Для розв'язання проблеми в 1978 р. 
в Організації з економічного співробітництва і розвитку була заснована 
експертна група із завданням розробити комплекс базових принципів за-
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хисту приватного життя та індивідуальних свобод у зв'язку з обробкою 
персональних даних і в зв'язку з транскордонними потоками даних [8]. 

У вітчизняному законодавстві дане питання регулюється насампе-
ред Конституцією України, Цивільним кодексом України, Кримінальним 
кодексом України, Законом України «Про інформацію», Законом Украї-
ни «Про захист персональних даних», Закон України «Про доступ до 
публічної інформації» тощо. У контексті охорони і захисту персональної 
інформації науковий інтерес становить ст. 11 Закону України «Про ін-
формацію», згідно з якою «не допускаються збирання, зберігання, вико-
ристання та поширення конфіденційної інформації про особу без її зго-
ди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіден-
ційної інформації про фізичну особу належать дані про її національність, 
освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також ад-
реса, дата і місце народження». 

У більшості соціальних мереж при укладанні договору про надання 
послуг особа автоматично погоджується з договором про конфіденцій-
ність, що є його складовою. Відповідно до Цивільного кодексу України, 
якщо під час виконання певної діяльності стала доступна деяка конфіде-
нційна інформація, вона не має права бути розголошеною іншим особам 
без згоди другої сторони. Це положення часто нехтується в угодах між 
користувачами і соціальними мережами. Проте, є соціальні мережі, в до-
говорах яких чітко регулюються дані положення, серед таких мереж 
можна виокремити «Google+», «Twitter», «MySpace». Так, згідно з полі-
тикою конфіденційності «Twitter», зазначимо, що соціальна мережа не 
розголошує особисті дані користувачів, за винятком обмеженої кількості 
випадків: по-перше, коли персональна інформація передається довіре-
ним третім особам для виконання деяких функцій і надання послуг; по-
друге, соціальна мережа має право зберігати або розголошувати інфор-
мацію користувача, якщо вважає, що це необхідно, відповідно до зако-
нодавства, нормативних актів або правил, для забезпечення безпеки 
будь-якої особи; для розслідування випадків шахрайства, вирішення пи-
тань безпеки або технічних питань, а також для захисту прав і майна са-
мої компанії; по-третє, у разі банкрутства, злиття, поглинання, реоргані-
зації або продажу активів інформація користувача може бути продана чи 
передана в рамках такої транзакції [9]. 

Отже, системний збір, зберігання, аналіз і систематизація персона-
льних даних користувачів загалом пояснюється тим, що завдяки цьому, 
протиправно створюються інформаційні масиви, що містять величезну 
кількість особистих даних, зокрема й негласно викрадених із персональ-
них комп’ютерів користувачів, конфіденційних відомостей, що стосу-
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ються фактично необмеженого кола осіб. Така інформація, після її сис-
тематизації та аналізу може бути використана для вивчення осіб, які по-
тенційно можуть становити інтерес для спеціальних служб певних дер-
жав чи бути потенційною жертвою корисливого злочину або бути втяг-
неними злочинними організаціями у різні види протиправної діяльності 
(терористичної, екстреміської тощо). 

Так, можна дійти висновку, що найбільш надійним та ефективним 
захистом у мережі Інтернет є обрання ролі пасивного користувача соціа-
льної мережі: мінімальний обсяг особистої інформації як в профілі, так і 
в особистому листуванні, яке в свою чергу має містити загальну, не 
компрометуючу, інформацію; спілкування у соціальній мережі має бути 
лише з достовірними користувачами; мінімальна кількість медіа файлів; 
зменшити кількість «слідів», зокрема це стосується «лайків» тощо. Осо-
биста безпека користувачів соціальної мережі залежить, насамперед, від 
власної поведінки в мережі Інтернет. 
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ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД 
 НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 
Надзвичайні ситуації – якими б несподіваними й трагічними вони не 

були – вимагають вивчення й вироблення напрямів і засобів, які допома-
гали б їх запобіганню, а якщо все-таки вони виникнуть, то якомога шви-
дше й ефективніше реагувати на них. 

Є серйозні підстави думати, що масштабність впливу аварій і катас-
троф на соціальні, економічні, політичні й інші процеси сучасного сус-
пільства і їх драматизм уже перевищили той рівень, що дозволяв стави-
тися до них, як до локальних збоїв у розміреному функціонуванні дер-
жавних і суспільних структур. 

Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є ефективне адміністра-
тивно-правове регулювання захисту населення і територій від надзви-
чайних ситуацій. 

Насамперед адміністративно-правове регулювання покликане спри-
яти становленню й зміцненню законодавства щодо захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного харак-
теру. Теоретично й практично важливо зробити його сучасним, що йде в 
ногу з науково-технічним прогресом. Законодавство повинне базуватися 
на об’єктивних оцінках забезпеченості системи матеріальними, фінансо-
вими та іншими ресурсами, містити гарантії дотримання встановлених 
критеріїв, а для випадків критичного положення передбачати дійові за-
ходи виходу з нього й мінімізації можливих втрат [1]. 
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Оскільки захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
безпосередньо стосується фундаментальних прав і конституційних сво-
бод людини, у його основі повинен бути закон. 

Всі державні органи, громадські організації, підприємства й устано-
ви, а також громадяни зобов’язані дотримуватися законів. Усі підзаконні 
акти, зокрема укази Президента й урядові постанови, а також акти міс-
цевих органів виконавчої влади й посадових осіб, можуть прийматися 
тільки згідно із законом, що унеможливить факти суб’єктивізму, поро-
джуваного відомчими інтересами, для послаблення, ігнорування чинних 
нормативних актів. 

Мета роботи полягає у тому, щоб на основі аналізу чинного законо-
давства України та узагальнень практики його реалізації, визначити осо-
бливості адміністративно-правового регулювання захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного харак-
теру, визначити адміністративно-правові засади діяльності державних 
органів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, 
специфіку форм і методів їх адміністративно-правового регулювання, 
розробити рекомендації щодо удосконалення адміністративно-правового 
регулювання у зазначеній сфері. 

Організаційні і правові основи захисту населення і територій від над-
звичайних ситуацій визначені Законом України «Про захист населення і 
територій від надзвичайних ситуацій» № 1809-ІІІ від 08.06.2000 р. [1]. 

Інформування та оповіщення у сфері захисту населення і терито-
рій від надзвичайних ситуацій є основним принципом усієї системи за-
ходів захисту і забезпечуються шляхом завчасного створення і підтрим-
ки у постійній готовності загальнодержавної та регіональних систем 
централізованого оповіщення населення. 

Для забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій передбачається проведення комплексу організаційних та інже-
нерно-технічних заходів, зокрема: 

Створення фонду захисних споруд забезпечується шляхом комплек-
сного освоєння підземного простору міст і населених пунктів для укрит-
тя населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, обстеження і 
взяття на облік підземних і наземних будівель і споруд, що відповідають 
вимогам захисту, дообладнання підвальних та інших заглиблених при-
міщень, будівництва заглиблених споруд, пристосованих для захисту, 
будівництва окремих сховищ і протирадіаційних укриттів, масового бу-
дівництва в період загрози виникнення надзвичайних ситуацій техно-
генного і природного характеру найпростіших сховищ і укриттів [2]. 

В умовах неповного забезпечення захисними спорудами в містах та 
сільських населених пунктах, що мають об`єкти підвищеної небезпеки, 



Кафедра трудового права НЮУ імені Ярослава Мудрого 

Матеріали VІІ-ї студентської наукової інтернет-конференції, 21 – 22 квітня 2016 р. 303 

основним засобом захисту населення є евакуація і розміщення його в 
зонах, які є безпечними для проживання людей і тварин. Евакуації під-
лягає населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться у 
зонах можливого катастрофічного затоплення, можливого небезпечного 
радіоактивного забруднення хімічного ураження, в районах виникнення 
стихійного лиха, аварій та катастроф. 

Під час проектування і експлуатації споруд та інших об`єктів госпо-
дарювання, наслідки діяльності яких можуть шкідливо вплинути на без-
пеку населення та довкілля, розробляються і здійснюються заходи ін-
женерного захисту з метою запобігання виникненню надзвичайних си-
туацій техногенного і природного характеру: 

- врахування під час розроблення генеральних планів проявів небез-
печних і катастрофічних явищ; 

- раціональне розміщення об`єктів підвищеної небезпеки; 
- спорудження будинків, будівель і споруд, інженерних мереж і 

транспортних комунікацій із заданими рівнями безпеки та надійності; 
- розроблення і здійснення заходів безаварійного функціонування 

об`єктів підвищеної небезпеки; 
- організація будівництва протизсувних, протиповеневих та інших 

споруд спеціального призначення; 
- реалізація заходів санітарної охорони. 
Радіаційний і хімічний захист включає заходи щодо виявлення та 

оцінки радіаційної та хімічної обстановки, організацію і здійснення до-
зиметричного і хімічного контролю, розроблення типових режимів раді-
аційного захисту, забезпечення засобами індивідуального і колективного 
захисту, організацію та проведення спеціальної обробки. 

Медичний захист передбачає використання існуючих сил та засо-
бів закладів охорони здоров`я для своєчасного надання медичної допо-
моги постраждалим та зменшення ступеня ураження людей, забезпечен-
ня епідемічного благополуччя в зонах надзвичайних ситуацій техноген-
ного та природного характеру. 

Захист від біологічних засобів ураження включає своєчасне виявлен-
ня чинників біологічного зараження, залежно від їх виду і ступеня ура-
ження, проведення комплексу адміністративно-господарських, режимно-
обмежувальних і спеціальних протиепідемічних та медичних заходів. 

Для забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту на-
селення і територій від надзвичайних ситуацій створена єдина державна 
система з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації тех-
ногенного і природного характеру, яка складається із територіальних і 
функціональних підсистем. 

Державними органами управління у сфері захисту населення і тери-
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торій від надзвичайних ситуацій є Кабінет Міністрів України, Міністер-
ство оборони України, в склад якого входить – Державна служба безпе-
ки України з надзвичайних ситуацій, інші спеціально уповноважені 
центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування [3]. 

До складу сил та засобів захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій входять відповідні сили та засоби центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм 
власності і господарювання, а також добровільні рятувальні формування. 

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного 
характеру можуть залучатися частини та підрозділи Збройних Сил України. 

Громадяни України у сфері захисту населення і територій від надзви-
чайних ситуацій техногенного і природного характеру зобов`язані дотри-
муватись заходів безпеки, не допускати порушень виробничої дисциплі-
ни, вимог екологічної безпеки, вивчати основні способи захисту населен-
ня і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, надання першої ме-
дичної допомоги потерпілим, дотримуватись відповідних вимог у разі ви-
никнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. 

Фінансування заходів щодо попередження і ліквідації надзвичайних 
ситуацій та їх наслідків здійснюється за рахунок коштів державного бю-
джету обласного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ і 
організацій, незалежно від форм власності і господарювання, а також 
добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, інших не забо-
ронених законодавством джерел. 

Отже, айбільш ефективний засіб зменшення шкоди та збитків, які 
несе суспільство, держава і кожна окрема особа в результаті НС, – запо-
бігати їх виникненню, – це підготовка та реалізація комплексу правових, 
соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-
гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання безпеки, про-
ведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнен-
ня НС на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, дослі-
джень та прогнозів щодо можливого перебігу подій із метою недопу-
щення їх переростання у НС або пом’якшення її можливих наслідків. 
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ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ НА ЛЮДИНУ 

 ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
 
Військові конфлікти у В’єтнамі, Афганістані, Югославії, Іраку, Лівії, 

Сирії, Україні та інших регіонах дозволяють виділити характерні наслід-
ки використання сучасної зброї для екологічних систем у районі прове-
дення бойових дій. Основною причиною виникнення таких конфліктів є 
боротьба за природні ресурси, голод, мілітаризація економіки розвине-
них країн світу, релігійні та національні суперечності. 

Екологічні наслідки локальних війн мають певні закономірності, які 
необхідно враховувати при розрахунку економічних збитків та планую-
чи шляхи відродження зони бойових дій. 

Під час локальних війн здійснюються масовані артилерійські, раке-
тні та авіаційні удари по військових об’єктах, промислових підприємст-
вах, хімічних заводах, енергетичних об’єктах тощо. Внаслідок цього в 
атмосферу, ґрунт, підземні та поверхневі води потрапляє значна кіль-
кість високотоксичних речовин. Радіус зараженої зони навколо зруйно-
ваного об’єкта може становити від 1 до 200 км. Тривалість зараження 
територій отруйними і радіоактивними речовинами становить десятки, а 
іноді й сотні років. 

У локальних конфліктах складові горіння нафтопродуктів – оксиди 
сірки, оксиди азоту, сажа – переносилися на сотні кілометрів від місця 
бойових дій на території сусідніх держав. 

При руйнуванні хімічних заводів утворюються складні комплекси 
високотоксичних речовин, негативну дію яких на природні екосистеми, 
військовослужбовців і мирне населення важко передбачити. 

Унаслідок військового конфлікту різко гіршає якість питної води в 
цьому регіоні. Це пов’язано з руйнуванням водоочисних споруд, хіміч-
ним забрудненням гідросфери, розливом нафтопродуктів тощо. Відсут-
ність тривалий час питної води у населення призводить до появи епіде-
мій різноманітних захворювань. 

Ґрунт, в районі бойових дій, після розривів боєприпасів на тривалий 
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період втрачає родючість. Причиною цього є випалювання та ущільнен-
ня ґрунту, наявність у ньому хімічних забруднювачів. 

Тривалу небезпеку для ведення сільсько-господарських робіт та 
життя населення представляють створені мінні поля, карти яких втраче-
ні у ході бойових дій. 

Під час бойових дій знищуються значні площі лісів, що у свою чергу 
призводить до знищення міст існування живих організмів. Після закін-
чення війни у рослинах, сільськогосподарських культурах згідно закону 
біогенної міграції атомів відбувається накопичення токсичних речовин, 
які зберігаються тривалий період і з харчовими продуктами передаються 
в організм людей, які проживають у зоні конфлікту та за її межами. 

У місцях бойових дій утворюється велика кількість відходів, несан-
кціонованих звалищ, руїн будинків, що забруднюють навколишнє сере-
довище, та у подальшому потребує значних територій для будівництва 
полігонів для сміття та токсичних речовин. 

Сучасні військові конфлікти призводять до значних людських втрат, 
переміщення біженців у сусідні країни, які не готові вирішити їх про-
блеми. Виникають складнощі з питною водою, харчуванням, ліками то-
що. Слід звернути увагу на психічні травми тих, хто потрапив у райони 
дії сучасної зброї. 

У ході локальних конфліктів проводяться випробування нових типів 
озброєнь, застосування яких може призводить до непередбачуваних еко-
логічних наслідків. Радіологічні боєприпаси, напалм, білий фосфор та 
інші види зброї мають значний влив на майбутнє довкілля. 

Під час військових дій крім загибелі військовослужбовців та мірних 
мешканців світова громадськість не отримує достовірних даних про еко-
логічні наслідки війни. Тому на прилеглих територіях населення не мо-
же своєчасно вжити необхідні заходи безпеки. Руйнування міст, людські 
жертви, поява хворих та інвалідів, знищення промислових об’єктів під-
ривають економіку регіону військових дій, роблять його зоною економі-
чної та екологічної кризи. Тут зростає злочинність, зникає можливість 
дістати якісну освіту, відсутні кошти на екологічні програми і віднов-
лення навколишнього середовища. 

Основні висновки: Провідні політики та військові фахівці багатьох 
держав, на порозі 2015 року не розуміють взаємної залежності екологіч-
них систем планети і наслідків локальних військових конфліктів, які по-
гіршують і без того складні екологічні проблеми світу. Таким чином, у 
ході локальних конфліктів у Афганістані, Іраку, Лівії, Сирії, Україні та 
інших регіонах триває руйнування окремих екосистем біосфери планети, 
яке призводе до посилення екологічної кризи у світі. 
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ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ, РОЗПОДІЛІ СИЛ ТА ЗАСОБІВ 
ЗАХИСТУ, ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ В РІЗНИХ РЕГІОНАХ 
 
Ми живемо в час інформаційних технологій котрі являються потуж-

ним інструментом для обміну, обробки інформації, а також її зберіганні і 
аналізі. За допомогою сучасної техніки ми можемо відслідковувати різні 
зміни в атмосфері, в природі і кліматі загалом. 

Одним з прикладів застосування інформаційних технологій є розмі-
щення компаніями «Кремнієвої долини» датчиків забруднення довкілля, 
показання яких вони розміщують на своїх сайтах, а також інформацію 
про міри, які були прийняті ними для зменшення даних показників. Це 
лише приклад частого погляду на проблему, більш детальним і широко-
масштабним являється проект Європейського космічного агентства 
(ЄКА) "Глобальний моніторинг навколишнього середовища та безпеки". 
В основі проекту лежить використання супутникового обладнання для 
збору інформації різного роду, зокрема, оцінки наслідків природних та 
техногенних катастроф, природні стани віддалених куточків земної по-
верхні, рух повітряних мас тощо. 

Прикладом багатофункціонального програмного забезпечення по 
контролю за навколишнім середовищем являється "Географічна інфор-
маційна система" (ГІС). Сучасна комп'ютерна технологія для картогра-
фування об'єктів навколишнього середовища, а також реальних подій, 
що відбуваються в ньому. Комп'ютерне і програмне забезпечення ГІС 
дає змогу зберігати, аналізувати і вправно користуватися даними і зо-
браженнями, отриманих зі супутників. Ця інформація разом з наземними 
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спостереженнями та іншими даними може допомагати дослідникам ви-
вчати забруднення та інші екологічні небезпеки, знаходити багаті на 
окремі ресурси регіони і моделювати зміни у довкіллі. Також, сучасні 
науковці різних компаній використовують дане програмне забезпечення 
для вивчення різних екологічних сценаріїв на глобальному рівні - від 
альтернативних транспортних засобів, до спалювання викопного палива 
по всьому світу. Мапи, які зберігаються в ГІС разом з даними, що при-
в'язані до місцевості, в поєднанні з потужними обчислювальними маши-
нами, котрі здатні проводити складні обчислювання оперуючи великою 
кількістю інформації, дають можливість змоделювати різні ситуації в 
реальному часі. Вносячи нові показники до програми можна спостеріга-
ти за наслідками перебігу подій в тій чи іншій ситуації і вже на онові 
отриманих даних розробити план дій в разі небезпеки. 

Маючи унікальні можливості для повноцінного аналізу та оперу-
вання географічною інформацією, ГІС є тим реальним інструментом, 
який здатний забезпечувати інформаційну основу для прийняття опти-
мального управлінського рішення. Здатність обробляти інформацію про-
сторового характеру, представлену на географічних картах, принципово 
відрізняють ГІС від інших інформаційних систем і робить її корисним 
інструментом для захисту довкілля. 

Сучасні технології стали для нас невід’ємною частиною нашого жит-
тя і являються буденним явищем, яке ми сприймаємо як належне. Що бу-
ло неймовірне для людей декілька років назад, тепер звичайні речі і тому 
дивлячись на такий величезний скачок в технологічному прогресі потріб-
но задуматись, що можна зробити для людства і планети загалом з такими 
можливостями. Інформаційні технології не тільки повинні спрощувати 
наш спосіб життя, але й також підсилюють наші можливості змінити світ. 
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РОЗДІЛЬНЕ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
 ЯК МЕТОД ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СМІТТЯ 
 
Не є таємницею, що різноманітне сміття й відходи, з якими ми зі-

штовхуємося практично всюди в повсякденному житті, можуть містити 
шкідливі речовини і являти загрозу не тільки для навколишнього сере-
довища, але й для самої людини. Навіть у звичайному побутовому смітті 
в міських квартирах і житлових будинках бурхливо розмножуються бак-
терії, здатні завдати шкоди здоров'ю людей. Вся справа в тому, що роз-
кладання харчових відходів і побутового сміття супроводжується по-
явою хвороботворних мікроорганізмів, а в самих відходах кисень посту-
пово заміщається вуглекислим газом. Уже через кілька днів вся ця маса 
відходів починає бродити й незабаром перетворюється в дійсний «реак-
тор» по виробництву небезпечних газів і бактерій. 

Мікроскопічні грибки й бактерії, що з'являються в процесі розкла-
дання сміття, можуть завдати шкоди здоров'ю людини – від малопоміт-
ної алергійної реакції до серйозних інфекційних захворювань, здатних 
привести до загибелі людей. 

Сміття, що розклалося, також виділяє в атмосферу такі небезпечні 
гази, як метан, діоксид вуглецю й радон. Крім того, не варто забувати 
про те, що побутове сміття сьогодні містить безліч шкідливих для люди-
ни активних хімічних сполук, зокрема, різноманітні пестициди, хімічні 
барвники й з'єднання ртуті. Одним словом, побутове сміття становить 
серйозну небезпеку для людини. Одним із способів вирішення вище 
окресленою проблемою може бути роздільний спосіб збирання твердих 
побутових відходів. 

Роздільне збирання побутових відходів – це метод збирання, за яки-
ми ресурсоцінні компоненти побутових відходів – папір, скло, пластик, 
метал – збирають окремо у спеціальні контейнери для подальшого над-
ходження на перероблення чи повторне використання. 

Потрапляючи на сміттєзвалище, відходи забруднюють навколишнє 
середовище – грунт, повітря, воду, – залишаючись там від декількох до 
сотень років, тому що природа не може їх швидко самостійно перероби-
ти: папір переробляється 2-3 роки; консервна банка – 120-150 років; зви-
чайний поліетиленовий пакет – 200 років; пластикова пляшка – 500 ро-
ків; скло – більше 1000 років. В першу чергу, довкілля забруднює фільт-
рат – це отруйна рідина, яка проходить через усе звалище та несе із со-
бою у підземні води забруднюючі речовини. Окрім того, у фільтраті до-
вгий час залишаються бактерії, які спричиняють захворювання у людей. 
І найнебезпечнішим є те, що ця вода потрапляє до людей через колодязі, 
продукти рослинного і тваринного походження. Часто сміття просто 
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спалюють. І при цьому виділяються токсичні гази, утворюються небез-
печні хімічні сполуки, які забруднюють атмосферне повітря [1]. 

Головне правило, яке треба запам’ятати: змішані відходи – це сміт-
тя; роздільно зібрані відходи – це ресурси, тобто такий матеріал, з якого 
можна виробити нові корисні речі. 

Впровадження системи роздільного збирання сміття дозволить зме-
ншити кількість відходів, які підлягають захороненню, сприятиме роз-
в'язанню екологічних, соціальних проблем та ресурсозбереженню. 

За оцінками багатьох фахівців в Україні на полігонах для утилізації 
побутових відходів сконцентровано мільйони тонн відходів, які могли б 
бути використані в народному господарстві при їх повторному обігу чи 
переробці. За даними Державної служби статистики України щороку в 
Україні утворюється близько 500 млн. тонн відходів. З кожним роком їх 
обсяги тільки зростали. Чимала частина серед відходів - це відходи, що 
додають українські домогосподарства. Велику частку таких відходів 
становлять полімерні відходи (переважно з поліетилентерефталату 
(ПЕТ-пляшки), відходи упаковки. 

Всі побутові відходи можна поділити на сім груп: - побутові відхо-
ди від житлових будинків – харчові відходи, кімнатне та дворове сміт-
тя, скло, шкіра, гума, папір, метал, а також відходи від поточного ремон-
ту квартир та негабаритні предмети домашнього використання (старі 
меблі та інше); - побутові відходи установ адміністративного та за-
гального призначення – переважно папір, деревина, текстиль, скло, від-
ходи від прибирання офісів; - відходи підприємств громадського харчу-
вання – переважно харчові відходи, папір, скло, відходи від прибирання 
приміщень; - відходи ринків – відходи від чищення овочів, бадилля, со-
ломи, пакувальний матеріал, відходи тваринного походження, сміття; - 
відходи лікувальних та санітарно-епідеміологічних установ – пере-
важно відходи від прибирання кімнат, побутові відходи; - відходи, які 
утворюються на міських територіях загального користування – 
сміття з дорожнього покриття, тротуарів, вулиць та площ, території зе-
лених насаджень та спортивних комплексів (продукти руйнування та 
стирання дорожнього покриття, пилу, землі, опалого листя, відходів від 
урн); - промислові відходи – деревина, папір, шкіра, гума, текстиль, солі, 
шлаки, зола, метал. 

В Україні існують технології використання відходів як сировини для 
виготовлення широкого спектру товарів. Підрахунки підтверджують ре-
нтабельність такого виду діяльності, зокрема статистика використання в 
якості вторинної сировини ПЕТ у світі свідчить про те, що при щоріч-
ному зборі близько 10 млн. тонн ПЕТ відходів продукується близько 8 
млн. тонн ПЕТ пластівців, які є сировиною для виготовлення інших ма-
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теріалів чи товарів (полімерного волокна, пляшок, листів для термофор-
мування, обв’язаної стрічки, тощо) [1]. 

Якщо говорити про законодавче регулювання роздільного збирання 
твердих побутових відходів, то варто зазначити, що відповідно до статті 
21 Закону України «Про відходи» до компетенції органів місцевого са-
моврядування у сфері поводження з відходами належить забезпечення 
організації збирання побутових відходів, у тому числі відходів дрібних 
виробників, роздільного збирання корисних компонентів цих відходів. У 
ст. 35-1 цього закону наголошено, що власники, наймачі, користувачі, 
орендарі джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок укла-
дають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг 
на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та за-
безпечують роздільне збирання твердих побутових відходів. 

Під час проектування житлових будинків, громадських, виробничих, 
складських та інших споруд передбачаються будівництво та облашту-
вання контейнерних майданчиків для роздільного збирання і зберігання 
побутових відходів, урн для побутових відходів. Роздільне збирання по-
бутових відходів здійснюється їх власниками згідно з методикою розді-
льного збирання побутових відходів, яка затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полі-
тики у сфері житлово-комунального господарства [3]. 

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про місцеві державні адмініс-
трації» місцеві державні адміністрації організовують окреме збирання 
побутових відходів, інших видів відходів к вторинної сировини [5]. 

Однак, з метою гармонізації з Директивою 2008/98/EC законодавст-
во України в сфері поводження з відходами потребує суттєвої модифіка-
ції. У зв’язку з тим, що існують значні розбіжності у понятійному апара-
ті (зокрема, відсутні визначення «роздільне збирання», «запобігання 
утворення», «повторне використання» та інші), необхідно доповнити та 
змінити термінологію, визначену у законодавстві України, у т.ч. з пи-
тань, що стосуються окремих видів відходів, операцій поводження з від-
ходами, суб’єктів тощо. 

Відповідно до плану, схваленого Координаційною радою з адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС, протягом 5 років після на-
буття чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, передбачено 
підготовку проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до 
деяких нормативно-правових актів, у т.ч. Закону України «Про відходи» 
від 05 березня 1998 р. № 187/98 (щодо впровадження п’ятиступеневої іє-
рархії пріоритетів у вирішенні питань поводження з відходами) та підго-
товку нормативно-правового акта щодо створення та ведення відповід-
них публічних реєстрів усіх суб’єктів підприємницької діяльності у сфе-
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рі поводження з відходами (перевізників, операторів утилізації та вида-
лення, їх дилерів та посередників у галузі поводження з відходами). Згі-
дно з Угодою про асоціацію передбачається приведення законодавства у 
відповідність до вимог Директиви 2008/98/EC протягом 3 років з момен-
ту набрання Угодою чинності [2]. 

Зокрема, вимагається вжити належних заходів для забезпечення ви-
сокої якості переробки та з цією метою запровадити роздільний збір від-
ходів, якщо це можливо з технічного, екологічного та економічного бо-
ку, що буде відповідати необхідним стандартам якості для відповідних 
секторів переробки. З урахуванням статті 10 (2), до 2015 року необхідно 
встановити роздільний збір, принаймні для таких категорій відходів як: 
папір, метал, пластик та скло [2]. 

З метою ефективного роздільного збирання ТПВ необхідно одноча-
сно розпочинати проведення агітаційної роботи щодо безпечного в сані-
тарно-епідемічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ та 
впровадження системи роздільного збирання ТПВ, у тому числі шляхом 
проведення експериментів в окремих районах населеного пункту. 

Основними етапами агітаційної роботи щодо безпечного в санітар-
но-епідемічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ та сві-
домої участі громадськості у роздільному збиранні ТПВ є три етапи: ін-
формування, переконання, нагадування [4]. 

Метою етапу інформування є ознайомлення громадськості з впли-
вом ТПВ на довкілля та перевагами роздільного збирання ТПВ. Під час 
цього етапу розробляється стратегія агітаційної роботи, обираються пі-
знаване гасло (слоган), що використовується протягом усієї агітаційної 
роботи, та методи і засоби її проведення. Цей етап повинен охоплювати 
найбільшу аудиторію. 

Етап переконання передбачає формування в аудиторії власної по-
зитивної думки про необхідність свідомої участі в роздільному збиранні 
ТПВ. На етапі переконання, крім звичайних засобів агітаційної роботи 
(реклами на телебаченні і радіо, публікацій у пресі, наочної агітації то-
що), необхідно створити демонстраційні ділянки, на яких буде проводи-
тися експеримент з роздільного збирання компонентів ТПВ. Слід вести 
постійне інформування громадян через засоби масової інформації про 
проведення експерименту і його позитивні сторони. Етап переконання 
передбачає виявлення громадської думки щодо роздільного збирання 
ТПВ шляхом опитування на вулицях, за допомогою прямих ефірів у те-
левізійних програмах, а також під час інтерактивного голосування. Етап 
переконання слід вести постійно до повного впровадження роздільного 
збирання ТПВ у населеному пункті. 

Етап нагадування є найбільш віддаленим за часом етапом прове-
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дення агітаційної кампанії. Він застосовується вже при сталій системі 
роздільного збирання ТПВ і ставить своєю метою нагадування громадя-
нам про необхідність його виконання. Агітаційна робота включає: 

– розробку та творче втілення агітаційних матеріалів, у тому числі 
розробку друкованої та аудіо-, відеопродукції, постерів, листівок, скла-
дання текстів; 

– розробку та складання методичних матеріалів з екологічного та гі-
гієнічного виховання; 

– виготовлення та тиражування друкованої продукції: листівок, 
брошур, методичних матеріалів, літератури для дітей; 

– методичну роботу з підготовки спеціалістів з виховання громадсь-
кості; 

– розміщення агітаційних матеріалів на громадському транспорті, 
тарі та упаковці, зовнішній та транзитній рекламі; 

– агітацію та навчання у засобах масової інформації - на телебачен-
ні, радіо та у пресі, навчання та агітацію за місцем проживання; 

– роботу з громадськістю, організацію і проведення масових заходів. 
Підсумовуючи, варто відзначити, що впровадження системи розді-

льного збирання сміття дозволить зменшити кількість відходів, які під-
лягають захороненню, сприятиме розв'язанню екологічних, соціальних 
проблем та ресурсозбереженню. 

Проте національне законодавство не використовує сучасних регуля-
тивних підходів до впровадження системи роздільного збирання сміття, 
що свідчить про необхідність запозичення деяких стандартів ЄС. 

Також, існує проблема поінформованістю населення з методами 
роздільного збирання сміття, тому слід розпочинати проведення агіта-
ційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічно-
му відношенні поводження з ТПВ та впровадження системи роздільного 
збирання ТПВ, у тому числі шляхом проведення експериментів в окре-
мих районах населеного пункту. 
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ПРИХОВАНІ НЕБЕЗПЕКИ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА 

ТОРГІВЕЛЬНУ МАРКУ 
 
Проблема забезпечення безпечності та якості харчової, нехарчової 

та іншої продукції (товарів) має досить гострий характер, оскільки тягне 
за собою ряд негативних наслідків таких, як заподіяння шкоди життю та 
здоров’ю людей, при чому як фізичному так і психологічному, заподіян-
ня шкоди довкіллю та навколишньому природному середовищу тощо. 
Однак, в останні роки більш серйозно постає проблема, пов’язана із іс-
нуванням на ринку товарів та послуг «двійників» певного виробника. 
Відповідно до законів діалектики все в нашому світі взаємообумовлене 
та взаємопов’язане. Звичайний захист прав інтелектуальної власності на 
товарний знак або марку (ТМ), порушення якого тягне за собою низку 
негативних наслідків, які суспільство навіть не усвідомлює чи не надає 
їм належного значення. З одного боку відносин із захисту ТМ пов’язані 
із захистом прав виробника на власну продукцію та його індивідуаліза-
цію серед маси аналогічних товарів та виробників. Дана сторона носить 
саме цивілістичний характер. З іншого ж боку - це правовідносини 
пов’язані із безпекою виробництва, охороною праці, забезпечення якіс-
ної та безпечної продукції, а також найважливіше безпекою життя і здо-
ров’я людини. Саме такі відносини і підпадають під захист дисципліни 
цивільного захисту та охорони праці в галузі. 
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Даним питанням займалася велика кількість науковців: О.М. Мель-
ник, Т.С. Демченко, О.В. Піхурець, Л.Д. Романадзе, О.О. Підопригора 
тощо. Питанням стосовно кримінальної відповідальності за умисне вве-
дення в обіг на ринку України небезпечної продукції, а також подібних 
діянь(порушення правил торгівлі, випуску на ринок небезпечної, недоб-
роякісної, некомплектної та іншої подібної продукції (товару) тощо): С.І. 
Балко, А.Л. Белахов, Л.П. Брич, О.М. Готін, О.О. Дудоров та інші. 

Компанії, які володіють всесвітньо відомою назвою та виробляють 
відповідну продукцію бажають забезпечити монополію на їхню продук-
цію. На шляху до цього витрачаються величезні гроші. В умовах конку-
ренції захист власного торгівельного знаку є невід’ємною частиною тор-
гівельної стратегії, оскільки має таке ж значення для підприємства як і 
маркетинг, комунікації та фінансове управління. І якщо вони забудуть 
про це, то конкуренти не змусять себе чекати. 

Однією із глобальних проблем захист торгівельної марки є фальси-
фікація. Особливо актуальним це є на сьогоднішній день в період масо-
вого гоніння за брендовими речами. Майже кожен зараз бажає мати саме 
iPhone, а не якийсь інший мобільний телефон, спортивний костюм від 
«Nike» чи «Adidas», a сумку від “Gucci”. Володіння такими речами надає 
людині певного статусу, іміджу. Купуючи ж такі брендові товари люди 
бажають зекономити чим сприяють появі фальсифікацій на ринку. Деякі 
покупці навіть вихваляються тим, що їм вдалося «відхватити» підробку 
за низькою ціною, не усвідомлюючи чим така покупка може обернутися. 

За кількістю підробок одне з перших місць посідає підробка алкого-
льних та спритних напоїв. За статистичними даним , наприклад, в Росії 
за кожен рік після вживання підробленого чи нелегального алкоголю ги-
не 43 тис. людей. Так, у Росії у 2014 р. було відкрито ряд кримінальних 
справ щодо отруєння алкогольними напоями ТМ «Bacardi Black». В ма-
теріалах справ зазначалося, що постраждалі купували напій, а на насту-
пний день скаржилися на погане почуття та зверталися по допомогу до 
лікаря. Не дивлячись на те, що лікарі вжили усіх залежних від них захо-
дів врятувати життя деяких людей не вдалося. За результатами експер-
тиз було в сурогатному алкоголі було виявлено метанол, тобто техніч-
ний спирт, вживання якого є смертельно небезпечним для життя людей. 

Не поступається за кількістю підробки у сфері виготовлення та реа-
лізації електронної техніки. Відповідно до глобального дослідження, 
проведеного Міжнародною торгівельною палатою 80% споживачі в роз-
винутих країнах та країнах, що розвиваються, регулярно купують підро-
блені товари без докорів сумління або страху за можливі спричинення 
шкоди власному здоров’ю та безпечності власної сім’ї. Цікавими є при-
клади підробки бензопил компанії «Stihl» китайськими виробниками. Як 
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зазначає директор компанії, організацією підприємства було встановле-
но, що підроблені бензопили не мають автоматичного блокування лан-
цюгу, що попереджує виникнення травм. Відсутність такого механізму 
може призвести до летальних наслідків, але виробника підробки це мало 
стосується головне - заробити більше грошей, а покупцю - зекономити. 

Отже, враховуючи можливі наслідки неякісної та контрафактної 
продукції проаналізуємо систему боротьби із зазначеною проблемою в 
Україні. Система запобігання використання та реалізації небезпечної та 
неякісної продукції споживачу включає наступні положення. 

По-перше, включає положення про обов’язкову відповідність про-
дукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживан-
ня, продукції тваринництва і рослинництва, продуктів харчування, імпо-
ртної продукції стандартам, визначеним національним законодавством. 

По-друге, сертифікація відповідності (відповідно до визначення 
Міжнародної організації з стандартизації) є дією, що засвідчує за допо-
могою сертифіката відповідності або знака відповідності, що виріб або 
послуга відповідає певному стандарту або іншому нормативно-
технічному документу. 

По-третє, закріплено низку прав споживачів щодо гарантій захисту 
на відповідність якості придбаного товару (виконаної роботи, послуги) 
вимогам нормативних документів, умовам договору й інформації про 
товар. У випадку придбання товару неналежної якості, споживач має 
право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника; безоплат-
ного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їхнє ви-
правлення споживачем або третьою особою; заміни на аналогічний то-
вар належної якості; відповідного зменшення його купівельної ціни; за-
міни на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком ку-
півельної ціни; розірвання договору і відшкодування заподіяних збитків. 

По-четверте, закріплено систему відповідальності за правопорушен-
ня у сфері забезпечення якості передбачаються різні види відповідаль-
ності:кримінальна відповідальність (ст. 147 Кримінального кодексу 
України встановлює за випуск або реалізацію недоброякісної або неком-
плектної продукції у великих розмірах або такої, що завдала шкоди здо-
ров'ю, або спричинила смерть споживача передбачає покарання у вигля-
ді позбавлення волі на термін до 5 років); адміністративна відповідаль-
ність (ст. 167, 168. 168-1, 169, 170, 170-1 і 172 Адміністративного кодек-
су України передбачають адміністративну відповідальність посадових 
осіб, суб'єктів підприємницької діяльності за правопорушення в області 
стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації); господарсь-
ко-правову(ст.23 Закону України «Про захист прав споживачів» перед-
бачає відповідальність суб'єктів підприємництва у вигляді штрафу виго-
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товлення або реалізацію продукції, що не відповідає вимогам норматив-
но-правових актів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна спожи-
вачів і навколишнього природного середовища, - у розмірі трьохсот від-
сотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, 
виконаної роботи, наданої послуги, але не менше двадцяти п'яти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян; реалізацію продукції, що під-
лягає обов'язковій сертифікації в державній системі сертифікації - у роз-
мірі п'ятдесяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, 
виконаної роботи, наданої послуги, але не менше десяти неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян; реалізацію продукції, забороненої 
відповідним державним органом для виготовлення та реалізації (вико-
нання, надання), - у розмірі п'ятисот відсотків вартості одержаної для 
реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не мен-
ше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; реалізацію не-
безпечного товару (отрути, пестицидів, вибухо- і вогненебезпечних ре-
човин тощо) без належного попереджувального маркування, а також без 
інформації про правила і умови безпечного його використання - у розмі-
рі ста відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, але не 
менше двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). 

Всі ці заходи спрямовані в основному на подолання наслідків реалі-
зації чи використання небезпечної та неякісної продукції. На мою думку, 
слід звернути увагу саме на заходи попереджувального впливу, адже, 
значно простіше попередити правопорушення, ніж ліквідувати його нас-
лідки, особливо коли це стосується життя люди,я ке є безповоротним. З 
цією метою національному законодавцю слід звернути увагу саме на 
етап створення підприємства, установи чи організації, а саме як окремий 
елемент – реєстрацію прав на торгівельну марку. Сучасна система пате-
нтування є дуже низькою та містить багато явних недоліків. На це вказує 
величезна кількість «фейкових» фірм відомих брендів. Відомі приклади: 
“Whisky” (один із світових лідерів з виробництва парфумерії) vs “Double 
Whisky”; ”LEXUS” (Тойота Мотор Корпорейшн) vs “Lexus”; ”MARTINI” 
vs “МАРТІНІКА”; ”Amazon.com” vs “amazonia”. Всі наведені судові роз-
гляди завершилися визнанням недійсною реєстрацію аналогів всесвітньо 
відомих торгівельних марок в Україні на підставі схожості до ступеню 
змішування аналогічних товарів, а результатом може стати введення в 
оману споживача щодо виробника. Отже, ще на етапі створення підпри-
ємства, установи і організації виникає питання про якість продукції, яка 
в майбутньому буде виготовлятися та/або реалізуватися. 

Так, судовою практикою країн Бенілюксу вироблені конкретні ре-
комендації для встановлення схожості торгівельних знаків: торгівельні 
знаки порівнюються за загальним зоровим враженням; більшу увагу не-
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обхідно приділяти елементам схожим, бо саме останні спричиняють 
асоціацію між торгівельними знаками; будь-які незначні відмінності в 
марках можуть не братися до уваги у зв'язку з тим, що споживачі не за-
тримують свій погляд на назві; необхідно враховувати розрізняльну зда-
тність торгівельного знаку. Окремої уваги заслуговує практика виробле-
на в США. При зіставленні торгівельних знаків суди враховують насту-
пні обставини: середній споживач володіє «середньою» пам'яттю; спо-
живач здебільшого не схильний до поділу слів на окремі частини і до за-
пам'ятовування останніх (тому марки слід порівнювати в цілому); слове-
сні назви вимовляються недбало не лише покупцем, але і продавцем. 

Відсутність належного контролю за безпечністю та якістю продукції 
впливає на усі сфери суспільних відносин. Так, дійсні оригінальні влас-
ники брендової продукції втрачають власний імідж та престиж, який ви-
роблявся роками та досягався шляхом витрат матеріального та нематері-
ального характеру. Протидіє наповненню національного бюджету кош-
тами шляхом зменшення об’єму вироблення продукції та зменшення по-
даткових надходжень. А також, що є не менш важливим залучення іно-
земних інвестицій та капіталу до України, що є найбільш актуальним під 
час політико-економічної кризи. Створення підприємств, що виготовля-
ють продукцію тягне за собою скорочення легальних місць роботи пра-
цівників. А також загрожує безпеці виробництва, адже, як правило, на 
таких підприємствах відсутні дотримання правил технічної безпеки, ви-
мог законодавства щодо охорони праці( тривалість робочого часу та від-
починку), відсутні гарантії працівникам на випадок аварії на виробницт-
ві чи професійного захворювання. Наявність величезної кількості виро-
бників під одним іменем з аналогічної продукції породжує неможливість 
встановлення дійсно відповідальної особи за спричинення шкоди. 

Отже, система патентного права за сучасних обстави потребує дета-
льного розроблення та вдосконалення. На мою думку, враховуючи су-
часний стан патентної системи необхідно з одного боку вдосконалення 
законодавства щодо реєстрації об’єктів інтелектуальних прав. Так, між-
народною спільнотою ще у 1981р. Мадридську угоду про міжнародну 
реєстрацію знаків, Україна приєдналася до неї 28 червня 1989 року. Від-
повідно до цієї системи встановлюється єдина уніфікована система ре-
єстрації прав на торгівельну марку(знак), при чому зареєстрована марка 
може захищатися в кожній зазначеній у свідоцтві країні за одним доку-
ментом. А також врегульовано систему взаємодії національних органів 
реєстрації та міжнародних. В Україні ж досі немає заходів спрямованих 
на перевірку існування міжнародного сертифікату щодо прав на відпові-
дну марку при спробі зареєструвати аналогічний товар під аналогічною 
назвою та аналогічним комплексом послуг, що будуть надаватися під-
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приємством, установою або організацією Україні. 
А з іншого боку - підвищення кваліфікації працівник реєстраційних 

органів. Адже, мабуть кожен знає про існування ТМ «Lexus», 
«MARTINI». Отже, виникає питання чим керувався працівник під час 
здійснення реєстрації відповідних марок. 

На шляху до подолання існуючої проблеми необхідно законодавчо 
визначити відмінність між неякісною та небезпечною продукцією, а та-
кож визначити правові наслідки порушення відповідних вимог. Адже, 
дані поняття не є взаємовиключними. Навіть виходячи із лексичного 
значення слів «неякісний» - той, що характеризується низькою якістю; 
поганий, недоброякісний (неякісний товар). «Небезпечний» - який може 
заподіяти кому-небудь щось неприємне, нещастя; який містить небезпе-
ку або здатний створити її; загрожує чиєму-небудь життю, здоров'ю. 

Необхідно здійснювати заходи сертифікації та стандартизації відпо-
відно до міжнародних правил, які встановлюють загальноприйняті ви-
моги до якості та безпечності продукції. Актуальним є запровадження 
негайної перевірки продукції. Тобто створення єдиної електронної бази 
для перевірки виданих сертифікатів відповідності та/або актів випробу-
вань в електротехнічній сфері. Метою такої системи є швидке та ефек-
тивне виявлення підробки та є засобом захисту брендів. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 
Сучасний прогрес України як правової держави, яка бажає бути повно-

правним членом Європейського Союзу, безпосередньо пов’язаний з удоско-
наленням національного законодавства у розрізі європейських цінностей. 
Національне законодавство потребує свого удосконалення і з огляду на по-
силення ринкових процесів в житті держави та суспільства. Таким чином, 
особлива увага повинна приділятися питанням охорони праці. Велика кіль-
кість професійних захворювань і нещасних випадків, яка існує сьогодні на 
виробництві, не сприяє розвитку економічних показників та викликає суттє-
ві економічні втрати не тільки окремого підприємства, а й держави в цілому. 
Проблемами у сфері охорони праці займалися такі провідні українські і за-
кордонні вчені, як М.Г. Александрова, П.В. Анісімова, В.С. Венедіктова, 
Л.Я. Гінцбург, В.Я. Гоца, В.В. Жернакова, Р.І. Кондратьєва, О.І. Процевсь-
кий, П.М. Рабінович, В.Г. Ротан, Г.І. Чанишева, та ін. Але досі ще не вирі-
шені проблеми правового регулювання охорони праці в Україні. 

Правовому регулюванню піддаються тільки найважливіші для жит-
тєдіяльності громадян та функціонування держави суспільні відносини. 
Саме такими відносинами є відносини з охорони праці. Так, людина, що 
працює, проводить на виробництві значну частину свого життя, тому 
для її нормальної життєдіяльності в умовах виробництва потрібно ство-
рити безпечні і здорові умови, які б дали їй змогу плідно працювати, не 
перевтомлюючись та зберігаючи своє здоров’я. Правове регулювання 
охорони праці базується на факті визнання державою обов'язку забезпе-
чити захист працівника, як сторони фактично більш слабкої в трудовому 
правовідношенні, з метою збереження його життя, здоров'я й високого 
рівня працездатності протягом тривалого часу. Норми права, які встано-
влюють правила поведінки в галузі охорони праці, закріплюються у 
міжнародно-правових актах, Конституції України, Законі України «Про 
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охорону праці», Кодексі законів про працю України, інших законах, під-
законних нормативно-правових актах Президента України, Кабінету Мі-
ністрів України, міністерств і відомств України. Також важливе значення 
мають міжнародні документи для розвитку національного законодавства 
в сфері охорони праці. На даний момент в Україні ратифіковано велику 
кількість міжнародних документів, які закріплюють норми в сфері охоро-
ни праці. Серед таких документів Міжнародний пакт про економічні, со-
ціальні і культурні права, Європейська соціальна декларація (перегляну-
та), Конвенція про інспекцію праці у промисловості й торгівлі № 81, 
Конвенція про інспекцію праці в сільському господарстві № 129, Кон-
венція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів № 159. Але 
також існує необхідність у ратифікації таких конвенцій Міжнародної 
Організації Праці в сфері охорони праці: Конвенції про техніку безпеки 
та гігієну праці на портових роботах № 152, Конвенції про безпеку та гі-
гієну праці та виробниче середовище № 155, Конвенції про служби гігі-
єни праці № 161, Конвенції про безпеку та гігієну праці у будівництві 
№ 167, Конвенції про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виро-
бництві № 170. Негативно впливає на національне законодавство в сфері 
охорони праці існування поряд з Кодексом законів про працю України, 
який містить главу «Охорона праці», комплексного спеціального закону – 
Закону України «Про охорону праці». На наш погляд, це породжує про-
блему розпорошеності та подвійності законодавства, а також знижує зна-
чення Кодексу законів про працю України як основного нормативно-
правового акту в системі трудового законодавства. Отже, доцільно під час 
розробки нового Трудового кодексу України включити в нього всі норми 
Закону України «Про охорону праці», а його самого скасувати. 

Питання охорони праці регламентують підзаконні нормативно-
правові акти (так, Державний реєстр нормативно-правових актів з питань 
охорони праці зафіксував понад дві тисячі документів). Існування такої 
великої та невпорядкованої нормативної бази є однією з причин того, що 
підприємства, особливо ті, що організували багатогалузеве виробництво, 
не виконують норм, правил та стандартів. Тому, вважаємо за доцільне 
провести інвентаризацію нормативного матеріалу та за її підсумками за-
старілі норми та нормативно-правові акти потрібно скасувати, після чого 
провести систематизацію нормативного матеріалу у цій сфері. З огляду на 
різноплановість та багатоаспектність інституту охорони праці також необ-
хідно використати інкорпорацію як вид систематизації законодавства про 
охорону праці. Для цього треба зменшити кількість нормативно-правових 
актів шляхом їх групування. Після чого всі ці нормативно-правові акти по-
винні увійти в Офіційний збірник законодавства з охорони праці. 

Таким чином, можна зробити висновки, що охорона праці як інститут 
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трудового права представлений сукупністю правових норм, що регулюють 
відносини по забезпеченню безпечних та здорових умов праці, а також 
спеціальних умов праці жінок, неповнолітніх, інвалідів та осіб, які працю-
ють на роботах зі шкідливими, важкими і небезпечними умовами праці. 

 
 

Підкамінна Жанна Сергієвна, студентка ІМЕМ (інституту механіки 
економіки та математики) МЕВ факультету, 2 курс, 3 група 

Науковий керівник: Поліщук Любов Миронівна, старший викладач 
кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса 
 

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАННЯ РІЗНИХ ВЕРСТВ 
НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ, ПРОБЛЕМИ 

ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 
 
Неодмінною умовою сталого розвитку суспільства є безпека людини 

і навколишнього середовища, їх захищеність від впливу шкідливих тех-
ногенних, природних, екологічних і соціальних факторів. В статті 3 
Конституції України зазначається, що життя і здоров’я людини, її безпе-
ка є найвищими соціальними цінностями за забезпечення яких відпові-
дає держава. Реалізація державної політики щодо захисту населення 
здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту, дним із 
завдань якої є навчання населення щодо поведінки та дій у разі виник-
нення надзвичайних ситуацій (стаття 8 Кодексу ЦЗ України) [1]. 

Останніми роками зусиллями органів виконавчої влади і місцевого 
самоврядування, ДСНС України розроблено і прийнято ряд законодавчих 
і нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сфері запобіган-
ня і ліквідації надзвичайних ситуацій, накопичено значний досвід у про-
веденні заходів з попередження надзвичайних ситуацій (НС) та ліквідації 
їх наслідків. На сучасному етапі основною метою державної політики є 
забезпечення гарантованого рівня безпеки особистості, суспільства і дер-
жави в межах науково обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику. 

Підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного, 
природного, соціального та воєнного характеру передбачена статтею 5 Ко-
дексу цивільного захисту України. І, як показує досвід, є одним з найефек-
тивніших заходів з попередження надзвичайних ситуацій. Важливо зазна-
чити, що сучасні події на сході України зумовили гостру потребу знань ос-
нов цивільного захисту не лише від наслідків надзвичайних ситуацій тех-
ногенного та природного характеру, але й в умовах особливого періоду. 

Навчання громадян основам цивільного захисту має складну багато-
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рівневу систему, яка охоплює всі верстви населення. Кабінетом Міністрів 
України було прийнято постанову від 26 червня 2013р. № 444 «Порядок 
здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» [2], у якій 
визначено механізм навчання громадян діям у надзвичайних ситуаціях. 

Отже, навчання працюючих громадян здійснюється за місцем робо-
ти, дітей дошкільного віку, учнів та студентів - за місцем навчання, а не-
працюючого населення - за місцем проживання. Згідно з цією постано-
вою організація проведення відповідних заходів для працюючого і не-
працюючого населення покладається на ДСНС України, місцеві держав-
ні адміністрації та органи місцевого самоврядування; дітей дошкільного 
віку, учнів та студентів - на МОН (Постанова КМУ від 26.06.2013 № 444 
«Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у над-
звичайних ситуаціях» п.2) [2]. 

Головним завданням навчання всіх верств населення діям у надзви-
чайних ситуаціях є формування культури безпеки життєдіяльності, обі-
знаності щодо прав і обов'язків у сфері цивільного захисту та готовності 
до свідомих практичних дій в умовах надзвичайних ситуацій, а керівно-
го складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійс-
ненням заходів з питань цивільного захисту, - набуття навичок створю-
вати, приймати та реалізувати управлінські рішення в межах посадових 
обов'язків і повноважень. Навчання працюючого населення здійснюєть-
ся безпосередньо на підприємстві, в установі та організації згідно з про-
грамами підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, а та-
кож під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з 
питань цивільного захисту (Постанова КМУ від 26.06.2013 № 444 «Про 
затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзви-
чайних ситуаціях” п.9) [2]. 

Варто зазначити, що ефективним напрямком організації відповідної 
роботи є взаємодія структурних підрозділів ДСНС України з викладача-
ми навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життє-
діяльності в областях – фахівцями здійснюється просвітницька та прак-
тично-навчальна робота з підготовки працюючого населення до дій в 
умовах НС, надається консультаційна допомога проведення функціона-
льного навчання відповідальних осіб у сфері цивільного захисту. Особ-
лива увага приділяється питанню застосування наявних засобів індиві-
дуального захисту органів дихання. У ході практичних занять доводять-
ся алгоритми дій у різних надзвичайних ситуаціях. 

В основі пріоритетних напрямків роботи в освітній системі є на-
вчання підростаючого покоління безпеці життєдіяльності. З цією метою 
щороку у дошкільних навчальних закладах організовуються Тижні без-
пеки дитини, у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних за-
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кладах – «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни» Цивільного захисту. 
Такі заходи проводяться з метою практичного відпрацювання вихован-
цями, учнями та студентами, відповідно до вікових категорій, теоретич-
них знань та навичок, які отримані ними під час вивчення теорії з основ 
здоров’я, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, навчання під-
ростаючого покоління користуватися засобами індивідуального захисту, 
вивчення алгоритму дій у екстремальних ситуаціях та надання першої 
медичної допомоги тощо [3]. 

Важливою ланкою у системі навчання населення з питань цивільно-
го захисту є викладання навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльнос-
ті» та «Цивільний захист» у вищій школі. (Постанова КМУ від 
26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання на-
селення діям у НС». 

Теоретичні знання та практичні вміння, набуті студентами упро-
довж року відпрацьовуються під час проведення щорічних об’єктових 
тренувань. Проте цим не обмежується програма навчання молоді у сфері 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. У вищих навчальних за-
кладах протягом навчального року організовуються наукові конференції, 
засідання круглого столу, які передбачають розгляд найгостріших про-
блем безпеки життя і здоров’я людини у сучасному світі, можливих фак-
торів ризику та способів захисту від них. 

Донедавна при навчально-методичних центрах з питань цивільного 
захисту в областях функціонували науково-методичні ради з питань БЖД 
та ЦЗ, які об’єднували викладачів відповідних навчальних дисциплін. 
Збори у складі науково-методичної ради скликалися не рідше одного разу 
в квартал, на яких обговорювалися нагальні проблеми методики викла-
дання цих навчальних дисциплін, обмін думками з приводу актуальних 
проблем даної сфери та представлення кращого досвіду роботи майстрів 
своєї справи. З метою підвищення кваліфікації наукових працівників з 
напрямків безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці 
щороку на базі Інституту державного управління у сфері цивільного захи-
сту організовується навчання. У ході його проведення найкращі фахівці 
країни охоче діляться досвідом та напрацюваннями зі своїми колегами, 
аби забезпечити їх потребу у найновішій інформації і тим самим збагати-
ти навчальний процес та підвищити його ефективність. 

Для непрацюючого населення, як зазначено у Кодексі цивільного 
захисту України, діють консультаційні пункти: у містах – при житлово-
експлуатаційних об’єднаннях, у сільській місцевості - при сільських (се-
лищних) радах. Засоби обладнання та оснащення консультаційних пунк-
тів повинні відповідати сучасним вимогам теорії та практики захисту на-
селення і територій від НС. Важливо зазначити, що для населення цієї 
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категорії, діяльність таких пунктів є основним джерелом надходження 
інформації про ймовірні Н С  у районі його проживання, місця укриття 
та маршрути проходу до них, про адреси пунктів видачі засобів індиві-
дуального захисту та порядок евакуації. Для проведення консультацій 
залучаються працівники консультаційного пункту, спеціалісти ЖЕО, 
сільської (селищної) ради, а також консультанти з числа активістів циві-
льного захисту, які пройшли підготовку на курсах, центрах. 

Робота персоналу пункту організується таким чином, щоб кожен йо-
го відвідувач у будь який час міг отримати вичерпну інформацію щодо 
питань гарантованого забезпечення захисту та порядку його дій в умовах 
надзвичайної ситуації. 

Окрім того, саме для непрацюючого населення через такі консульт-
пункти керівники потенційно небезпечних об’єктів надають інформацію 
населенню, яке проживає в зонах можливого ураження, про стан їх захи-
сту, порядок дій в аварійних ситуаціях та методи і способи забезпечення 
безпеки людей при аваріях. 

Досліджуючи питання щодо шляхів навчання населення питанням 
безпеки життєдіяльності та основам цивільного захисту можна дійти ви-
сновку, що система навчання цивільного населення і відповідальних осіб 
на підприємствах, установах та організаціях у сфері ЦЗ мають чітку 
структуру. Однак є ряд проблем, які уповільнюють механізм дії вивчен-
ня населенням основам ЦЗ. В першу чергу, потребують поліпшення ста-
ну матеріально-технічної бази з відповідної тематики в областях, райо-
нах, містах та селищах. Не завжди суб’єктами, які залучені до навчання 
населення, приділяється належна увага питанню вивчення новітньої ін-
формації у сфері БЖД та розповсюдженню її серед населення. З вище 
перерахованих трьох груп навчання громадян (за місцем роботи, на-
вчання та проживання) особливо ураженою залишається категорія не-
працюючого населення, адже інформаційно-довідкові кутки, які створені 
у консультаційних пунктах, не мають достатньої інформаційної напов-
нюваності щодо питань безпеки життєдіяльності, так і основ цивільного 
захисту, саме цю роботу необхідно активізувати через місцеві органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування [4]. 

Однією з суттєвих гарантій реалізації громадянами права на цивільний 
захист є можливість отримання населенням висококваліфікованої допомо-
ги. Хоча неможливо заперечити той факт, о кожна людина повинна свідо-
мо ставитися до питання власної безпеки, дослухатися до порад фахівців та 
використовувати всі можливості інформаційного медіа простору для здо-
буття необхідних знань і навичок з питань основ цивільного захисту. Адже 
з кожної окремої людини складається безпека людства в цілому. 

 



Кафедра трудового права НЮУ імені Ярослава Мудрого 

Матеріали VІІ-ї студентської наукової інтернет-конференції, 21 – 22 квітня 2016 р. 326 

Список використаних джерел 
1. Кодекс Цивільного захисту України (статті 5, 8). 
2. Постанова КМУ від 26.06.2013 № 444 „Про затвердження Поряд-

ку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях” (п. 2, 
5, 6, 19-21) 

3. Осипенко С.І. Організація функціонального навчання у сфері ци-
вільного захисту: навч. посіб. – К., 2007. – 224 с. 

4. Лебединська, О. Роль органів місцевого самоврядування у зни-
женні ризиків виникнення надзвичайних ситуацій О. Лебединська, В. 
Михайлов / Вісник державної служби України: наук.- практ. журн./ Нац. 
агентство України з питань держ. служби. К. 2011. № 3. – С. 71-76. 

 
 

Попова Елена Геннадиевна, студентка ИМЕМ (института механики 
экономики и математики) МЕВ факультета, 2 курс, 2 группа 

Научный руководитель: Стенпковская Галина Ивановна, старший препо-
даватель кафедры медицинских знаний и безопасности жизнедеятельности 
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, г. Одесса 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ И ИХ ОПАСНОСТЬ 

 
Наиболее актуальной в современном обществе является тема безо-

пасности жизни человека во всех видах его деятельности. В наше время 
гуманизма и демократии, человеческая жизнь стоит на первом месте по 
ценности среди всех нужд и стремлений личности к благополучию. По-
этому в данной работе рассмотрена тема экономических рисков, присут-
ствующих в производственной сфере деятельности человека. Опасность 
может возникнуть не только в быту, но и на предприятиях, и во время 
работы сотрудников. Целью работы является разъяснить понятие эконо-
мических рисков и приобрести теоретические навыки для определения 
данного рода опасности, выявить возможность их возникновения и най-
ти способы предотвращения появления подобных рисков. 

Как известно, риск – это определенная возможность непредвиденного 
появления каких-либо неблагоприятных ситуаций или неудачного исхода 
производственно-хозяйственной или других видов деятельности. То есть, 
это возможные заболевания, травмы и даже случаи летального исхода. В на-
стоящее время определение «риска» все чаще используется для того, чтобы 
сделать возможной оценку воздействия негативных факторов производства. 
Это объясняется тем, что, благодаря данному понятию, можно оценить со-
стояние условий труда, экономического ущерба, который может быть опре-
делен несчастным случаем или заболеваниями на производстве, а также 
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формировать систему социальной политики на фирме или предприятии. 
Однако, существует и такое понятие, как приемлемый риск. Его 

можно объяснить, как такой низкий уровень травматизма, заболеваний и 
смертности людей, который не влияет на экономические показатели 
предприятия или фирмы, отрасли экономики или государства в целом. 
То есть это такой риск, который является приемлемым для общества в 
определенный период времени. Возникает он потому, что в результате 
часто происходящих событий погибают единицы или же небольшие 
группы людей, и это не вызывает столь напряженного отношения. При-
емлемый риск включает в себя политические, экономические, социаль-
ные и технические аспекты и представляет собой некоторый компро-
мисс между уровнем безопасности и возможностью его достижения. 

Экономический же риск выражается как соотношение пользы и вре-
да, которые получает общество в результате определенного вида дея-
тельности. Данный риск прямо связан с формированием прибыли пред-
приятия. То есть, в первую очередь, он влияет на материальные ресурсы 
фирмы, находящиеся в ее распоряжении, или которые она получает в ре-
зультате своей деятельности. Также довольно часто экономический риск 
можно охарактеризовать возможными последствиями в процессе осуще-
ствления финансово-хозяйственной деятельности. Объектом данного 
вида риска являются материальные ресурсы, а его источником служит 
повышенная опасность производства. 

В любом хозяйстве требуется поиск наиболее оптимального отно-
шения затрат на безопасность и ущерба, который может быть нанесен 
предприятию, вследствие недостаточного уровня защищенности. По-
этому любой фирме нужно принимать взвешенные решения по выделе-
нию средств для повышения безопасности на производстве, по заранее 
проанализированной и исследованной ситуации, для того, чтобы не по-
следовало большего материального ущерба, чем выделенного на преду-
преждение его возникновения. Нежелательными последствиями небла-
гоприятного случая могут стать увеличение затрат на безопасность и 
ущерб от недостатка защищенности. 

К экономическим рискам также можно отнести риски коммерческие, по-
скольку это риски экономических потерь, которые возникают в любой ком-
мерческой и производственно-хозяйственной деятельности. В их состав 
включают финансовые риски, которые связаны с проведением финансовых 
операций, а также производственные риски, связанные с производством про-
дукции и осуществлением любых видов производственной деятельности. 

Возникновение угрозы экономических рисков может произойти 
вследствие недостаточного финансирования предприятия в сферу его 
безопасности. Экономические риски опасны тем, что не всегда возможно 
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предугадать последствия каких-либо возникнувших проблем, а также ма-
териальные затраты, которые будут нужны для возмещения того или иного 
ущерба. Поэтому, предприятиям следует принимать все меры предосто-
рожности и выделять достаточную сумму денег для обновления оборудо-
вания, оплаты лечения сотрудников и так далее, так как не вовремя пре-
дотвращенная опасность может понести за собой тяжелые последствия. 

Таким образом, мы видим, что любые риски являются потенциаль-
ной опасностью для человека и его жизнедеятельности. Однако люди 
готовы терпеть определенный уровень опасности, если данный риск не 
влечет за собой тяжелых последствий и, если возникновение неблаго-
приятной ситуации с трагическим исходом имеет маленькую вероят-
ность. Это имеет тесную связь с экономическими рисками, которые ино-
гда предприниматели готовы допускать при достижении своих целей. 
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ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 
 
В умовах сучасного науково-технічного розвитку створення та за-

безпечення безпечних умов праці на виробництві є складовою державної 
політики. Відповідно до Указу Президента України «Про невідкладні за-
ходи щодо запобігання виробничому травматизму та професійним за-
хворюванням» забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на 
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності 
та видів діяльності, запобігання виробничому травматизму та 
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професійним захворюванням є одним із важливих напрямів реалізації 
соціальної політики держави [1]. 

Проблему виробничого травматизму висвітлено у багатьох працях 
вітчизняних та зарубіжних науковців, проте, у наш час багато аспектів 
цього питання є ще не дослідженими, адже технологічний розвиток 
змінює умови виробництва, а з ними змінюються небезпеки та ризики. 

Виробнича травма - це наслідок дії на організм різних зовнішніх, 
небезпечних виробничих факторів, найчастіше - результат механічного 
впливу при наїздах або контакті з механічним обладнанням. Наприклад, 
хімічних чинників, електричного струму, високої або низької темпера-
тури, поєднання різних факторів. 

Успішна профілактика виробничого травматизму та професійної 
захворюваності можлива лише за умови ретельного вивчення причин їх 
виникнення. Для полегшення цього завдання причини виробничого трав-
матизму і професійної захворюваності поділяють на групи: організаційні, 
технічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні. У свою чергу, основні за-
ходи щодо попередження та усунення причин виробничого травматизму і 
професійної захворюваності поділяються на технічні та організаційні. 

До технічних заходів належать заходи з виробничої санітарії та 
техніки безпеки. 

Заходи з виробничої санітарії передбачають організаційні, гігієнічні 
та санітарно-технічні заходи та засоби, що запобігають дії на працюю-
чих шкідливих виробничих факторів. Це створення комфортного 
мікроклімату шляхом влаштування відповідних систем опалення, 
вентиляції, кондиціювання повітря; теплоізоляція конструкцій будівлі та 
технологічного устаткування; заміна шкідливих речовин та матеріалів 
нешкідливими; герметизація шкідливих процесів; зниження рівнів шуму 
та вібрації; установлення раціонального освітлення; забезпечення 
необхідного режиму праці та відпочинку, санітарного та побутового об-
слуговування. 

Заходи з техніки безпеки передбачають систему організаційних та 
технічних заходів та засобів, що запобігають дії на працюючих небез-
печних виробничих факторів. До них належать: розроблення та впро-
вадження безпечного устаткування; механізація та автоматизація 
технологічних процесів; використання запобіжних пристосувань, авто-
матичних блокуючих засобів; правильне та зручне розташування органів 
керування устаткуванням; розроблення та впровадження систем автома-
тичного регулювання, контролю та керування технологічними процеса-
ми, принципово нових нешкідливих та безпечних технологічних 
процесів. 

До організаційних заходів належать: правильна організація роботи, 
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навчання, контролю та нагляду з охорони праці; дотримання трудового 
законодавства, міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охоро-
ну праці; впровадження безпечних методів та організації праці; прове-
дення оглядів, лекційної та наочної агітації і пропаганди з питань охоро-
ни праці; організація планово-попереджувального ремонту устаткуван-
ня, технічних оглядів та випробувань транспортних та 
вантажопідіймальних засобів, посудин, що працюють під тиском [2]. 

Статистичні дослідження показують, що станом на 2015 рік 
кількість випадків виробничого травматизму як і в Харківській області 
(143 особи), так і в Україні (4620 осіб) в цілому значно зменшилася у 
порівнянні з 2014 роком (Харк. обл. – 208 осіб; Україна - 6318) [3]. Не-
зважаючи на обнадійливі дані, варто зазначити, що кількість 
облікованих випадків порушення безпечних умов праці відрізняється від 
кількості фактичних. Крім того, на статистику впливають факти припи-
нення багатьох великих підприємств, неотримання даних з виробництв, 
розташованих у зоні АТО та з окупованої території АРК. У додаток до 
цього, статистика свідчить про те, що більшість усіх нещасних випадків 
соціально зумовлені або є наслідком психофізіологічних якостей і 
особистісних особливостей персоналу, який здійснює трудову 
діяльність, а причиною травматизму виступають небезпечні дії 
працівників. При цьому людський фактор у безпеці праці стає переваж-
но визначальним. 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про охорону праці» 
комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 
професійного захворювання передбачаються у колективному договорі, 
угоді між працівниками і роботодавцем [4]. 

На підставі цього, можна зробити висновок, що врахування 
індивідуальних особистісних відмінностей має велике значення для 
формування трудових колективів. Розуміння закономірностей взаємодії 
людей дає можливість створювати трудові колективи з урахуванням 
здатності кожного працівника розв’язувати суперечності та їх загос-
трення, уникати конфліктів, гармонізувати життя і спілкування на 
роботі, формувати сприятливий психологічний клімат, виробити в 
колективі єдину установку на додержання заходів безпеки. Слід зазна-
чити, що задля попередження виробничого травматизму дуже важливу 
роль відіграє такий інструмент як планування, адже чітко вивірений та 
прорахований план дій всіх працівників дозволяє звести до мінімуму 
вірогідність настання несприятливих наслідків та травм як працівників, 
так і людей, які можуть не брати учать у виробництві але тим чи іншим 
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чином мати контакт з ним. Такими інструментами можуть бути 
щомісячне, щоквартальне та щорічне планування заходів безпеки на 
підприємствах, а також надання звітів керівників виробничих бригад або 
інших структурних підрозділів перед власником або уповноваженим 
ним органом. 

Саме формування у працівників необхідних орієнтирів щодо дотри-
мання техніки безпеки, а у роботодавців – правильних поглядів щодо за-
безпечення перших безпечними умовами праці, інформування 
працівників у випадку загрози є запорукою відмінної організації трудового 
процесу та попередження виробничого травматизму і професійних захво-
рювань. 
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ПРИЧИНИ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ І ТРАВМАТИЗМУ НА ВИРОБНИЦТВІ 

 
Створення належних умов праці на кожному робочому місці, безпе-

ка та охорона праці стали важливими завданнями для України, оскільки 
в державі фіксується високий рівень захворюваності та смертності серед 
осіб працездатного віку, підвищений рівень виробничого і побутового 
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травматизму, в тому числі й з летальними наслідками. Відповідно пра-
цюючі громадяни, як основні суб’єкти суспільного добробуту, в сучас-
них умовах життєдіяльності потребують належного соціального захисту 
і посиленої уваги на всіх рівнях управління. 

Безпека та здоров’я працівника – одне з основних прав людини. 
Державна політика в галузі охорони праці будь-якої країни світу ґрунту-
ється на пріоритетності життя людини над результатами виробничої дія-
льності [1]. 

Виробничий травматизм як наслідок аварій та нещасних випадків є 
актуальною проблемою у всіх країнах світу. В зв’язку з виробничою дія-
льністю щороку у світі помирає понад 2 млн. осіб. Загальна кількість 
нещасних випадків на виробництві в усьому світі (як тих, що призвели 
до смертельних наслідків, так і без них) оцінюється в 270 мільйонів ви-
падків щорічно [3]. 

У минулому столітті від нещасних випадків на виробництві людство 
втратило 300 млн. людей, а від усіх війн загинуло близько 100 млн. лю-
дей, тобто в результаті нещасних випадків на виробництві загинуло у 
тричі більше людей, ніж у результаті усіх війн за цей же період. 

За даними Міжнародної організації праці, щорічно у світі фіксується 
близько 125 млн. нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, у тому 
числі 10 млн. – з тяжкими та 220 тис. – зі смертельними наслідками. 
Проведений аналіз стану виробничого травматизму та профзахворюван-
ня в Україні за 2015 рік показав, що незважаючи на заходи, які вжива-
ються роботодавцями щодо створення безпечних та нешкідливих умов 
праці на кожному робочому місці, робочими органами виконавчої дире-
кції Фонду, центральними та місцевими органами виконавчої влади, які 
здійснюють контроль та нагляд за станом охорони праці в різних галузях 
економіки, рівень виробничого травматизму та професійних захворю-
вань залишається ще досить високим [1]. 

До найбільш травмонебезпечних галузей економіки та видів робіт в 
Україні можна віднести: 

- підземне видобування кам’яного вугілля – кількість травмованих 
складає 36,5% від загальної кількості травмованих по Україні; 

- вирощування зернових та технічних культур – 3,3%; 
- діяльність лікарських закладів – 2,6%; 
- металургія – 2,5%; 
- будівництво будівель – 2,2%. 
Серед причин нещасних випадків переважають організаційні – 78%. 

Через технічні причини сталося – 14% нещасних випадків, психофізіо-
логічні – 8% нещасних випадків. 

Найпоширеніші організаційні причини: 
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- невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 44% від загальної 
кількості по Україні; 

- порушення технологічного процесу – 4%; 
- порушення правил дорожнього руху – 4%. 
Найпоширеніші технічні причини – незадовільний технічний стан 

виробничих об’єктів, засобів виробництва, транспортних засобів. З цих 
причин трапилось 7% нещасних випадків на виробництві від загальної 
кількості нещасних випадків по Україні. 

Найпоширеніші психофізіологічні причини – травмування внаслідок 
протиправних дій інших осіб. З цих причин трапилось 3 % нещасних випа-
дків на виробництві від загальної кількості нещасних випадків по Україні. 

До основних подій, які призвели до нещасних випадків, відносяться: 
- падіння потерпілого (близько 31% травмованих осіб від загальної 

кількості травмованих по Україні); 
- падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту - 22%; 
- дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються - 17%; 
- дорожньо-транспортні пригоди – 6%. 
Якщо протягом останніх п’яти років в Україні намітилась тенденція 

до зниження виробничого травматизму, то ситуація з професійними за-
хворюваннями залишається нестабільною, а їх рівень високим. 

На практиці досягти нульового рівня ризику, тобто абсолютної без-
пеки, неможливо. Через це вимога абсолютної безпеки, що приваблює 
своєю гуманністю, може обернутися на трагедію для людей. Знехтува-
ний ризик у теперішній час також неможливо забезпечити з огляду на 
відсутність технічних та економічних передумов для цього. 

Тому сучасна концепція безпеки життєдіяльності базується на дося-
гненні прийнятного (допустимого) ризику. Сутність концепції прийнят-
ного (допустимого) ризику полягає у прагненні створити таку малу без-
пеку, яку сприймає суспільство у даний час. Прийнятний ризик поєднує 
технічні, економічні, соціальні та політичні аспекти і є певним компро-
місом між рівнем безпеки й можливостями її досягнення. 

Об’єктивна оцінка наслідків професійних ризиків дозволяє вироби-
ти рекомендації при проектуванні обладнання, технологічних процесів 
(ергономічний підхід) і стратегічні орієнтири – при розробці інвестицій-
них програм. Питання управління професійним ризиком містять у собі 
набір механізмів і інститутів з управління виробничим середовищем, 
безпекою, гігієною праці й здоров'ям працюючих. Сфера дії управлінсь-
ких впливів у контексті професійного ризику охоплює вибір пріоритетів, 
рішень і дій по попередженню й усуненню причин виробничого травма-
тизму й порушення здоров’я, профілактиці нещасних випадків, профе-
сійної й виробничо-обумовленій захворюваності [2]. 
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При визначенні рівня професійного ризику оцінка умов праці на ро-
бочих місцях за гігієнічними критеріями є попередньою (носить прогно-
зний характер) і повинна доповнюватися оцінкою фактичного його 
впливу на стан здоров’я працюючих з використанням медико-
статистичних показників рівнів професійної (виробничої-обумовленої) 
захворюваності й ваги їхніх наслідків. 

Отже, в Україні має запрацювати механізм економічної зацікавлено-
сті власника у створенні на виробництві безпечних умов праці на під-
приємствах усіх форм власності. Від цього виграють і працівники, і 
держава, і власники, адже дешевше запобігти аварії, ніж ліквідувати її 
наслідки. Роботодавці мають усвідомити, що вигідніше вкладати кошти 
у створення безпечних умов праці, ніж потім нести колосальні матеріа-
льні затрати у вигляді штрафів, допомоги сім’ям потерпілих, відновлен-
ня зруйнованих після аварій приміщень і шахт, ремонту пошкодженої 
техніки та обладнання тощо. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ШАЦЬКИХ ОЗЕР 
 
Територія Шацького національного природного парку (ШНПП) є 

своєрідним природним комплексом, який розташований на північно-
західній частині Поліської низовини з переважанням рівнинного рельє-
фу, потужним розвитком алювіальних відкладів та великою кількістю 
озер. На території парку знаходиться 24 озера загальною площею 
6354,6 га [1]. Живлення озер здійснюється за рахунок атмосферних опа-
дів, поверхневого стоку та підземних вод. За хімічним складом в системі 
озер переважають гідрокарбонатно-кальцієві прісні води з підвищеним 
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вмістом заліза. Шацькі озера є найменш проточними внутрішніми водо-
ймами України і з приводу слабкого зовнішнього водообміну дуже чут-
ливі до дії будь-яких зовнішніх факторів [2]. 

На території парку основним джерелом забруднення поверхневих і 
підземних вод є комунальні відходи, стічні води з сільгоспугідь (пести-
циди, добрива). Спостереження за станом поверхневих (оз. Світязь) і 
ґрунтових вод четвертинних і верхньокрейдяних відкладень, які місцеве 
населення використовує для господарсько-питних потреб, встановлено, 
що мінералізація озерної води протягом року змінюється від 170,7 мг/л 
до 512 мг/л, реакція води (рН) перебуває в межах 7,3-7,6. У її складі не-
значні концентрації натрію, калію, магнію, хлору, сульфату. Доміную-
чими іонами є гідрокарбонати і кальцій, які визначають тип озерної води 
- гідро-карбонатний кальцієвий. Шацькі води можна оцінити ще як іноді 
помірно-жорсткі. У них присутні азотисті сполуки, але, як правило, в 
концентраціях, що не перевищують допустимих меж. Однак наявність у 
ваді нітратів вказує на існування потенційних джерел забруднення ( пес-
тициди. мінеральні добрива, випас худоби, звалища сміття) [3]. 

Розглядаючи проблему дальшого існування сільськогосподарського 
виробництва в межах водозбору озера Світязь прилеглих територій, не-
обхідно брати до уваги наступне. За експертними оцінками вчених у 
найближчій перспективі у водні об`єкти при відсутності спеціальних во-
доохоронних заходів буде виноситись з полів у середньому до 25 проце-
нтів азоту і 5 процентів фосфору від загальної кількості елементів, які 
вносяться разом з добривами. Тому з метою охорони джерел від забруд-
нення різними біогенними речовинами необхідно застосовувати грану-
вальні добрива тривалої дії. Це дасть можливість зменшити винос азоту 
у водойми до 5-10, а фосфору до 1-2 процентів від внесеної в грунт кіль-
кості. Ще більш жорсткі вимоги треба проявити до зберігання і викорис-
тання пестицидів. Адже час повного розпаду хлорорганічних пестицидів 
у поверхневих водах становить від 3 до 8 років, у підземних від 15 до 25, 
а в ґрунті від 10 до 20 років. У планктоні і тканинах риб пестициди мо-
жуть накопичуватись до концентрації в десятки разів більше, ніж в ото-
чуючому середовищі. 

Важлива проблема - стан захоронення і переробки твердих і особли-
во токсичних промислових відходів. Адже на Поліссі високе залягання 
ґрунтових вод, як наслідок, - їх незахищеності. Це не дозволяє проводи-
ти захоронення відходів на полігонах. Є випадки переміщення через ко-
рдон і небезпечних відходів. 

Водність року (в цілому або по сезонах) визначає співвідношення 
рівнів поверхневих, ґрунтових і напірних вод, що змінює спрямованість 
водообміну і, відповідно, формування мінералізації води. 
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Якщо проаналізувати взаємозв’язок зміни мінералізації води і кіль-
кості атмосферних опадів, то як загальну рису можна відмітити наяв-
ність такого взаємозв’язку, проте він не є однорідним. Найчіткіше він 
простежується для поверхневих вод і проявляється залежно від змін мі-
нералізації та від кількості опадів. 

В розподілі показників мінералізації по акваторії озера є відміннос-
ті – на мілководних ділянках вони досягають більш високих значень. 
Також більш висока мінералізація була властива придонним шарам води 
в порівнянні з поверхневими. 

Вміст у воді сульфат- і хлор-іонів незначний і не перевищує 28 
мг/дм3 (07.1997 р.) та 24,2 мг/дм3 (11.2003 р.), що значно нижче за допу-
стимі величини навіть у питній воді [4]. 

В порівнянні з 1990-ми роками ступінь мінералізації води у Світязі 
суттєво не змінився. Відбулися деякі зміни щодо вмісту окремих іонів у 
воді озера, дещо зменшилася концентрація НСО3, збільшився вміст мо-
лекул SO2-4, іонів CL-,Na+, K+. 

Вказану зміни, можливо, спричинені декількома факторами. Це – ін-
тенсифікація сільськогосподарських робіт та їх хімізація на площі водо-
збору озер (внаслідок осушувальної меліорації земель), посилення про-
мислово-комунальних забруднень, зростання рекреаційного наванта-
ження на наземні та водні екосистеми. 

Показник насичення води киснем змінювався від 62 % в придонних 
горизонталях до 106 % в поверхневих. На мілководних ділянках збага-
чення води киснем відбувалось в значній мірі за рахунок синтезу фіто-
бентосу. Відмічено також зростання концентрації нітратів до 1,12 мг/дм3 
в 07.2005 р. саме у весняно-літній період, що пов’язано з інфільтрацією 
вод сільськогосподарських угідь. Вміст нітратів не перевищує норми. 

Інформативними для оцінки антропогенного впливу є дані про вміст 
у воді важких металів. Так, у 07.2001 р. найвища концентрація міді ста-
новила 0,0123 мг/дм3, цинку – 0,043 мг/дм3 у 04.1998 р. 

За десятирічний період досліджень неодноразово зафіксовано вміст 
шестивалентного хрому, максимальна концентрація якого становила 
0,0079 мг/дм3 у 11.1999 р. Перевищення ГДК виявлено також по залізу, 
вміст якого становив 0,82 мг/дм3 у 07.2001 р., та марганцю – 0,04 мг/дм3 
у 11.1999 р. З 2002 року вміст вищесказаних компонентів у воді не зафі-
ксований. Це пов’язано зі зменшенням кількості мінеральних добрив та 
пестицидів, що вносились в грунт на сільськогосподарських угіддях. 

За результатами вивчення еколого-токсикологічної ситуації на Ша-
цьких озерах встановлено, що ці водойми потерпають від комплексного 
забруднення. Пріоритетними забруднювачами, тобто значно поширени-
ми і стійкими в часі та здатними акумулюватися в донних відкладеннях і 
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живих організмах у більшості Шацьких озер є важкі метали, в першу 
чергу мідь, цинк та свинець, нафтопродукти і синтетичні поверхнево-
активні речовини. 

Внаслідок аварії на ЧАЕС, яка сталася 26 квітня 1986 р., практично 
всі водойми України різною мірою були забруднені радіоактивними ре-
човинами. Шацький національний природний парк розташований на 
межі північно-західного сліду чорнобильського викиду. Щільність ра-
діонуклідного забруднення ґрунтів території парку відносно невелика – 
від 2 до 20 кБк/м2. Однак дослідження особливостей формування радіо-
нуклідного забруднення водних екосистем показують, що вміст радіоак-
тивних елементів у компонентах водойм, зокрема в рибах, не завжди ко-
релює зі щільністю випадінь на площу водозбору. Так, навіть на терито-
рії найбільш забруднених регіонів Західного Полісся є водойми і з не-
значним, і з дуже високим рівнем вісту 137Cs в організмі риб. Це 
пов’язано з тим, що на формування радіоекологічної ситуації у водоймах 
впливають гідрологічні чинники, перш за все, - швидкість водообміну. 
Встановлено, що радіонукліди фактично не затримуються у водотоках, і 
навпаки, в озерах залишається 100 % радіоактивних речовин, що надій-
шли до екосистеми. Водообмін Шацьких озер уповільнений, отже їх 
можна віднести до категорії водойм - акумуляторів радіонуклідів. 

Тому дослідження радіоекологічної ситуації та прогнозування пове-
дінки радіонуклідів в екосистемах Шацьких озер є актуальними. 

У 1996 та 2000 рр. було продовжено дослідження особливостей фо-
рмування рівнів радіонуклідного забруднення компонентів екосистем 
Шацьких озер. У 1996 р. концентрація розчинених у воді 90Sr та 137Cs, 
у різних озерах складала 2–50 та 1–40 Бк/м3, у 2000 р. – у воді трьох до-
сліджених озер становила 6–7 та 16–23 Бк/м3 відповідно. Загалом можна 
відзначити, що концентрація радіонуклідів у воді досліджених озер не 
перевищувала встановлених законодавством нормативів і перебувала на 
рівні, який був характерним для більшості прісноводних водойм Украї-
ни. Рівні радіонуклідного забруднення дна Шацьких озер значною мі-
рою залежали від типу донних відкладів. У 2000 р. для озер Світязь, Чо-
рне Велике та Люцимер найменшу концентрацію 90Sr та 137Cs було від-
значено в пісках (від 1 до 7 та від 4 до 12 Бк/кг, відповідно) значно біль-
шою активністю характеризувалися сапропелі (від 16 до 23 та від 126 до 
327 Бк/кг, відповідно). У 1996–1997 рр. досліджували вміст радіонуклі-
дів у рибах шести озер. Однак, з 29 видів риб, які зареєстровані у Шаць-
ких озерах, рівні радіонуклідного забруднення визначали лише у дев’яти 
видах [4]. Як недоліки проведених досліджень потрібно відзначити ще й 
те, що відрізнявся видовий склад вибірок із різних озер, а кількість екзе-
мплярів деяких видів була недостатньою для коректного порівняльного 
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аналізу. Так, визначено вміст радіонуклідів у плітці та окуні з оз. Крим-
но, у лині та карасі − з оз. Соминець, у сомі, окуні, лящі та судаку з оз. 
Пулемецьке. Найбільші рівні радіонуклідного забруднення по 90Sr та 
137Cs були характерні для риб з озер Пулемецьке та Люцимер [5]. 

Отже, Шацькі озера потерпають від комплексного забруднення. 
Пріоритетними забруднювачами у більшості озер є важкі метали, в пер-
шу чергу мідь, цинк та свинець, нафтопродукти і синтетичні поверхне-
во-активні речовини. Відзначається високий рівень забруднення вод 
озер фенольними сполуками. 

Основними джерелами забруднення є меліоративні та осушувальні 
роботи на сільськогосподарських угіддях за досить інтенсивного вико-
ристання останніх для виробництва сільськогосподарської продукції. 
Озеро зазнає величезного рекреаційного навантаження за рахунок інтен-
сивного їх використання для санаторно-курортних цілей. 

Здатність окремих видів риб накопичувати токсичні речовини, зок-
рема важкі метали. Вміст важких металів у м’язах риб Шацьких озер ві-
дображає токсикологічну ситуацію на досліджуваних водоймах. Найви-
щий ступінь акумуляції кадмію у м’язовій тканині спостерігається у су-
дака (0,99 – 1,02 мг/кг), свинцю та цинку – в карася сріблястого (0,76 – 
1,18 і 19,90 – 24,65 мг/кг). 

Наявність даних багаторічних спостережень за хімічним складом 
природних вод в районі Шацьких озер дозволяє зробити висновки щодо 
залежності вмісту окремих компонентів від кліматичних чинників, а та-
кож виділити ті чинники, які відображають антропогенну складову і кі-
лькісно їх враховувати. З метою попередження негативних проявів ан-
тропогенного впливу пропонуємо від розрізненого, локального, нерегу-
лярного проведення моніторингових спостережень перейти до комплек-
сного і систематичного моніторингу. Це дозволить оперативно і регуля-
рно виявляти всі негативні тенденції в екологічному стані оз. Світязь. 

Ураховуючи особливості міграції забруднюючих речовин у межах 
водозбору оз. Світязь на території ШНПП доцільно проводити регулярні 
(чотири рази на рік) аналізи води та ґрунту на ключових точках, устано-
вити контроль за використанням пестицидів і гербіцидів у межах району 
дослідження, проводити екологічні семінари серед населення, посилити 
контроль за функціонуванням очисних споруд, особливо у теплий період 
року з найвищим антропогенним навантаженням. Таким чином зможемо 
досягти стійкого і довготривалого екологічного благополуччя озера Сві-
тязь при дотриманні науково обґрунтованого рекреаційного і народно-
господарського навантаження. Для збереження унікальності Шацьких 
озер природоохоронні органи України мають розробити інноваційну 
програму відновлення та збереження екологічної безпеки Шацького на-
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ціонального природного парку. 
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ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА, ЯКІ 
ВПЛИВАЮТЬ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ 

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ Й ОРГАНІЗАЦІЙ 
 
Нормальна життєдіяльність людини вагомо залежить від умов зов-

нішнього середовища, зокрема виробничого. Адже в процесі трудової 
діяльності на організм людини діє своєрідний “тиск” несприятливих ви-
робничих факторів, що прямо чи опосередковано впливають на її здо-
ров’я та працездатність. 

Фактори небезпеки виробничого середовища є головними причинами 
виникнення реальних, а також існування потенційних небезпек на підпри-
ємстві, установі чи організації. Повне їх виключення в умовах виробництва 
неможливе, але зниження їх негативного впливу, а в деяких випадках усу-
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нення окремих, абсолютно необхідне та досяжне завдання, яке слід вирі-
шувати шляхом розробки і застосування відповідних заходів та засобів. 

За даними Міжнародної організації праці, у світі щороку реєстру-
ється понад 270 млн. випадків виробничого травматизму та 160 млн. ви-
падків професійних захворювань. В Україні, щомісяця продовжує трав-
муватися на виробництві близько 1500-2000 людей, порівняно з країна-
ми ЄС, США і Японії такі показники є дуже високими. 

Більша частина нещасних випадків і аварій відбувається з одних і 
тим же причин: приблизно три чверті - наслідок порушення правил без-
пеки, виробничої та технологічної дисципліни, що свідчить про низьку 
ефективність управління безпекою. Високий рівень виробничого трав-
матизму і аварійності на підприємствах може бути пояснений трудно-
щами економічного, соціального і технологічного характеру. Однак го-
ловна причина полягає в тому, що існуючі на підприємствах системи 
управління безпекою або не функціонують, або функціонують неефек-
тивно і не досягають поставлених цілей. 

Під час виконання людиною трудових обов‘язків на неї діє сукуп-
ність фізичних, хімічних, біологічних та соціальних факторів, які звуть-
ся виробничим середовищем. 

До сучасних фізичних факторів небезпеки відносяться: машини та 
механізми або їх елементи, а також вироби, матеріали, заготовки тощо, 
які рухаються або обертаються; системи, устаткування або елементи об-
ладнання, які знаходяться під підвищеним тиском; підвищена запиле-
ність та загазованість повітря; підвищені рівні шуму, вібрації, ультра-
звуку, інфразвуку; підвищена та понижена вологість; підвищена швид-
кість руху та підвищена іонізація повітря; підвищений рівень іонізуючих 
випромінювань; підвищені рівні статичної електрики, електромагнітних 
випромінювань; підвищена напруженість електричного, магнітного по-
лів; відсутність або нестача світла; недостатня освітленість робочої зони; 
підвищена яскравість світла; прямий та віддзеркалений блиск; підвище-
на пульсація світлового потоку; розташування робочого місця на значній 
висоті відносно землі (підлоги); слизька підлога; невагомість та інші. 

До хімічних факторів небезпеки відносяться хімічні речовини, які за 
характером дії на організм людини поділяються на: загальнотоксичні (ви-
кликають отруєння всього організму); подразнюючі (викликають подраз-
нення дихального тракту та слизової оболонки); сенсибілізуючі (діють як 
алергени); канцерогенні (викликають ракові захворювання), тощо. 

Біологічний фактор представляє собою комплекс біологічно актив-
них речовин, здатних несприятливо впливати на людину в навколиш-
ньому або виробничому середовищі, а також є чинником професійного 
ризику для здоров'я працюючих. На сьогодні серед біологічних факторів 
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небезпеки з високою інтенсивністю розповсюджуються патогенні мікро-
організми (бактерії, віруси, спірохети, грибки), а також макроорганізми 
(тварини та рослини), це здебільшого стосується робітників сільського 
господарства та тваринництва. Але й є такі, як виробництво шкіряних 
виробів (легка промисловість) або фармацевтична промисловість (виро-
бництво антибіотиків, біопрепаратів тощо). 

Соціальні фактори небезпеки - це неякісна організація роботи, по-
наднормова робота, необхідність роботи в колективі з поганими відно-
синами між його членами, соціальна ізольованість з відривом від сім‘ї, 
зміна біоритмів, незадоволеність роботою, фізична або словесна образа 
та її ризик, насильство та його ризик. 

Кожен із вищеперерахованих факторів може впливати на організм 
людини як окремо, так і в сукупності, що безпосередньо підвищує ризик 
отримання виробничої травми або професійного захворювання. 

Отже, збереження трудового потенціалу населення можливе лише за 
рахунок забезпечення належних та безпечних умови праці працівникам, 
додержання норм трудового законодавства, створення умов для форму-
вання у працівників свідомого ставлення до особистої безпеки та безпе-
ки оточуючих, забезпечення працівників засобами для охорони їх життя 
та здоров’я необхідними у процесі здійснення їх трудової діяльності, по-
стійне підвищення кваліфікації працівників, впровадження нових техно-
логій. Усе це сприятиме зменшенню фактів виробничого травматизму, 
збереженню здоров’я та підвищення працездатності та ефективності 
трудової діяльності працюючого населення. 

 
 

Руссу Катерина Сергіївна, студентка Інституту прокуратури  
та кримінальної юстиції, 5 курс, група 01-15м-03 

Науковий керівник: Ковжога Сергій Олексійович, доцент кафедри 
трудового права, кандидат хімічних наук, доцент 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 
 

БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ВИБОРУ СПОСОБУ ЖИТТЯ 
СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 

 
Оскільки Україна живе мріями про вступ до Євросоюзу, то вона по-

винна наближатися до європейських стандартів і у галузі забезпечення 
безпеки життєдіяльності. Розвинута молодь більшість інформації отри-
мує з просторів Інтернету, але є потрібність у наданні знань спеціаліста-
ми у відповідній галузі. Адже саме знання про те, як знайти вихід з не-
безпечних ситуацій, можуть зберегти життя кожному з нас. 
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З розвитком виробництва, ускладненням технологічних процесів 
зростає необхідність гармонізації взаємодії у системі «природа – люди-
на – суспільство – економіка». 

В сучасних умовах існування людини кожен повинен піклуватися не 
тільки про індивідуальну безпеку, але і про безпеку колективну (в той 
час, коли людина знаходиться у взаємозв’язку з іншими особами чи гру-
пою осіб). 

Однак, зі зростанням технологізації усіх процесів життя, було спри-
чинено зниження особистої відповідальності за власні дії та власну без-
пеку, не кажучи вже про відповідальність колективну. Суспільство по-
винно усвідомлювати важливість та небезпеку кожної вчиненої ним дії, 
відповідати за наслідки, дотримуватися певного безпечного рівня безпе-
ки життєдіяльності для кожного. 

В Україні існує якийсь невиправний феномен: чим більшу відпові-
дальність ми покладаємо на особу, тим сильніше особа не бажає підко-
рюватися встановленим правилам. Зрозуміло, що інколи правила та ста-
ндарти покладають на особу занадто великі за обсягом обов’язки по до-
триманню їх положень, однак особи повинні їх виконувати з міркувань 
забезпечення не тільки особистої безпеки, але і безпеки в межах певного 
колективу / суспільства. 

На погляд Кобилянського, все це призвело до виникнення протиріч 
між науково-технічним і соціальним прогресом, а саме: зростання соціаль-
но-політичної напруги в суспільстві і створення виробництв, технічних за-
собів і систем, які складні в управлінні, марнотратні у використанні люд-
ських і природних ресурсів, небезпечні для самої людини, а головне – для 
навколишнього середовища. І з цією думкою неможливо не погодитись. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щорічно понад 2 мі-
льйони людей отримують смертельні травми, а ще сотні мільйонів отриму-
ють професійні травми та хвороби, більшість із яких є невиліковними. Саме 
порушення норм і правил охорони праці, переважно службова недбалість ке-
рівників підприємств і установ, а звідси і низький рівень організації праці ек-
страполюється на ступінь експлуатації основних виробничих засобів, що в 
кінцевому результаті призводить до численних техногенних катастроф. 

Для того, щоб винайти способи підвищення відповідальності людст-
ва за власні дії, необхідно знати причини, тобто відповісти для себе на 
питання: «Чому людина вчиняє саме так?» 

Деякі намагаються шукати коріння у ментальності, культурі, рівні 
освіти та освіченості. Деякі вводять в обіг поняття «психології безпеки» 
та наголошують на тому, що властивості особистості (зокрема риси ха-
рактеру), психофізіологічні якості (індивідуальні особливості нервової 
системи) і психофізіологічний стан, що залежить від особливостей орга-
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нізму, є основними психологічними факторами, що впливають на безпе-
ку поведінки людини. 

На мою думку, усі названі вище фактори у своїй сукупності впли-
вають на забезпечення індивідуальної та колективної безпеки. А тому 
вважаю, що: 

1) необхідно брати до уваги той факт, що українці за своєю мента-
льністю є індивідуалістами, з явно вираженими вольовими якостями. 
Саме тому до кожної особи необхідно мати індивідуальний підхід, вико-
ристовувати різноманітні засоби донесення інформації тощо; 

2) в питанні культури є необхідність у піднятті рівня загальної куль-
тури громадян, адже тільки культурно розвинена людина може поважати 
безпеку інших людей; 

3) рівень освіти суттєво впливає на дотримання правил безпеки. 
Особа з високим рівнем освіти володіє більшими знаннями в цій галузі 
та намагається їм підкорюватися. Тому ми маємо запроваджувати в сис-
тему загальної, професійно-технічної та вищої освіти надання спеціаль-
них знань з безпеки життєдіяльності; 

4) що стосується психології, то особа потребує створення навколо 
себе гарного психологічного клімату (як то дома, так і на навчанні, на 
роботі, будь-де). Створення психологічного настрою на безпеку є одним 
із методів підвищення рівня індивідуальної захищеності. 

Для підведення підсумку вважаю за необхідним навести дуже відо-
му приказку: «Поводься з іншими так, як хочеш щоб поводилися з то-
бою». Якщо кожен буде піклуватися про власну безпеку, то це вбереже 
все суспільство від негативних наслідків небезпечних ситуацій. 

 
 
Ріжко Ярослава Ігорівна, студентка Інституту прокуратури та  

кримінальної юстиції, 2 курс, група 01-14-16 
Науковий керівник: Середа Олена Григорівна, доцент кафедри  

трудового права, кандидат юридичних наук, доцент 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НЕДОПУЩЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ  
У МІЖНАРОДНОМУ ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

 
На сучасному етапі розвитку українського суспільства проблема дис-

кримінації в трудових та тісно пов’язаних з ними відносинах набуває не 
лише все більшої актуальності, але й нових форм та різновидів. Так, якщо 
ще десять років тому найбільш поширеною була трудова дискримінація 
щодо жінок та інвалідів, то сьогодні на перший план виходить дискриміна-
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ція за віком. Водночас, у сфері праці з’являються нові різновиди дискримі-
нації: за станом здоров’я (особливо, щодо осіб, хворих на СНІД), способом 
життя, сексуальною орієнтацією, і навіть політичними переконаннями. 

Основною перешкодою на шляху до її подолання є недосконалість 
нормативної регламентації недопущення дискримінації, а також відсут-
ність позитивної практики застосування вже існуючих правових норм, 
які дискримінацію забороняють. 

Нормативна дефініція поняття «дискримінація» міститься в Конвен-
ція Міжнародної організації праці (далі – МОП) № 111 Про дискриміна-
цію в галузі праці та занять 1958 року, де вказано, що дискримінація – це 
будь-яке розрізнення, недопущення або перевага, що робиться за ознакою 
раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних переконань, іноземного по-
ходження або соціального походження і призводить до знищення або по-
рушення рівності можливостей чи поводження в галузі праці та занять. 

Окремі види дискримінації містяться і у вітчизняній сфері праці, що 
має наслідком приниження людської честі та гідності працівників, нега-
тивно впливає на продуктивність праці та породжує негативне ставлення 
одних груп працівників до інших. 

На жаль, комплексне дослідження питань реалізації принципу недо-
пущення дискримінації саме у сфері доступу до праці на сьогодні відсу-
тнє. Необхідність подальшого вивчення недопущення дискримінації 
особливої актуальності набуває в аспекті можливості прийняття нового 
Трудового кодексу України. 

Конвенція МОП № 122 Про політику в сфері зайнятості 1964 року 
визначає, що така політика має на меті забезпечити свободу вибору за-
йнятості і найбільш широкі можливості для кожного працівника отрима-
ти підготовку та використати свої навики для виконання роботи, до якої 
він придатний, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, релігії, полі-
тичних поглядів, іноземного походження чи соціального походження. 
Конвенція МОП № 111 Про дискримінацію в галузі праці та занять 1958 
року визначає, що терміни «праця» та «заняття» включають доступ до 
професійного навчання, доступ до праці та різноманітних занять, а та-
кож оплату і умови праці (п. 3 ст. 1). 

Окремі гарантії заборони дискримінації на загальному рівні містять-
ся також і в інших міжнародних нормативно-правових договорах. Так, 
Європейська соціальна хартія (переглянута в 1996 році) у ст. 20 та Хар-
тія основних соціальних прав працівників (1989) у ст. 16 окремо виділя-
ють заборону дискримінації жінок. 

Таким чином, міжнародні норми для викорінення дискримінації в 
сфері праці вимагають від національного законодавства забезпечення рі-
вності в сфері доступу до праці та професійної підготовки. Як до вступу 
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в трудові відносини, так і після укладення трудового договору, особи 
повинні мати рівні можливості для отримання певної професії чи квалі-
фікації, щоб володіти рівними початковими умовами при пошуку підхо-
дящої роботи і мати рівні можливості для просування по службі. 

Водночас, національне законодавство не містить детальної регламе-
нтації принципу недопущення дискримінації у сфері праці. Кодекс зако-
нів про працю взагалі не використовує терміну «дискримінація», обме-
жуючись проголошенням загальної рівності трудових прав, забороні не-
обґрунтованої відмови в прийнятті на роботу та недопущенні надання 
переваг за окремими ознаками при укладенні трудового договору. Окре-
мі норми щодо забезпечення рівності містяться в спеціальних актах тру-
дового законодавства. Водночас, комплексна регламентація принципу 
недопущення дискримінації у сфері праці міститься лише в Проекті 
Трудового кодексу № 1658. Так, Проектом не лише віднесено недопу-
щення дискримінації до основних засад регулювання трудових відносин, 
але й присвячено даному принципу окрему статтю, встановлюючи при-
близний перелік ознак, за якими заборонено проводити розрізнення що-
до працівників, а також випадки, у яких такі розрізнення не є дискримі-
нацією, Проект, проте, не наводить самого визначення дискримінації, 
що є недоліком. Водночас, позитивною є норма ч. 3 ст. 4, яка встанов-
лює, що особи, які вважають, що вони зазнали дискримінації у сфері 
праці, мають право звернутися до суду із заявою про відновлення пору-
шених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди. 

Недопущення дискримінації у сфері зайнятості та працевлаштуван-
ня є засобом забезпечення рівності при реалізації права на працю. Адже 
якщо порушується рівність можливостей при працевлаштуванні, то в 
подальшому особа не може реалізувати й інші трудові права. З огляду на 
це, при боротьбі з дискримінацією держава повинна особливу увагу зо-
середити на викоріненні дискримінації з відносин, що передують укла-
денню трудового договору. 

З огляду на важливість недопущення дискримінації, сформульовано 
положення щодо додаткових вимог до працівників у Проекті Трудового 
кодексу, ст.23 якого встановлює, що вони встановлюються законодавст-
вом із дотриманням вимог щодо недопущення дискримінації у сфері 
праці. У даному випадку, з одного боку, законодавець надає можливість 
роботодавцю встановлювати на власний розсуд додаткові вимоги до 
працівників у визначених межах. З іншого, чітко визначено, що як дода-
ткові вимоги, встановлені законодавством, так і ті, що визначені робото-
давцем, не повинні ґрунтуватись на дискримінаційних підставах. 

Отже, недопущення дискримінації у сфері доступу до праці перед-
бачено як міжнародно-правовими актами, так і національним законодав-
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ством. Водночас, як Кодекс законів про працю, так і інші спеціальні за-
кони містять ряд прогалин, що не дозволяють забезпечити ефективну 
реалізацію вказаного принципу. Певні недоліки усунуто Проектом Тру-
дового кодексу, але в той же час він містить ряд прогалин, пов’язаних, 
зокрема, з відсутністю легального визначення дискримінації, недостат-
ньою регламентацією її недопущення при просуванні по службі, профе-
сійній підготовці та підвищенні кваліфікації тощо. Такі недоліки потре-
бують виправлення до прийняття Проекту та вступу його в силу. 

Підсумовуючи, слід сказати, що вітчизняний законодавець впевнено 
налаштований вести активну боротьбу із проявами будь-якої дискримі-
нації у сфері праці та адаптувати національне законодавство до міжна-
родного. Про це свідчить, зокрема ратифікація Верховною Радою Украї-
ни основних міжнародних нормативних документів із даного питання, а 
також прийняття спеціального Закону, одним із основних завдань якого 
є забезпечення ліквідації дискримінації за ознакою статі. В свою чергу ті 
прогалини, які й досі мають місце в чинному трудовому законодавстві 
щодо ефективної боротьби із трудовою дискримінацією, повинен запов-
нити новий Трудовий кодекс України, спеціальні статті якого сформу-
льовані із врахуванням міжнародно-правових стандартів. 
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МІКРОКЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ -  
ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН 

 
З різними хворобами та шкідниками рослин людство познайомилося 

дуже давно. Ще в Біблії містяться перші повідомлення про борошнисту 
росу, іржу та ін. хвороби, які спричиняють епіфітотії. Але ж справжня 
природа всіх хвороб рослин до 19 ст. залишалася невідомою. Саме тому 
люди вдавалися до різного роду захисту. На першому місці за частотою 
та масштабами використання стоять хімічні речовини, які негативно 
впливають на якість рослинного матеріалу та продукції, що з нього без-
посередньо отримується. Не менш пагубний вплив спостерігається і на 
навколишнє середовище, зокрема ґрунти [1]. 

На сьогодні проблема екології та екологічно чистої продукції є на-
гальною для вирішення. 
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Актуальним є виявлення нових методів, що забезпечуватимуть збе-
реження флори нашої планети та не матимуть пагубного впливу на на-
вколишнє середовище. 

Саме тому метою даної роботи було виявлення найбільш оптималь-
них методів, спрямованих на збереження біорізноманіття рослин та 
ознайомлення з правовим регулюванням даних методів. 

Для досягнення вказаної мети вирішувались наступні задачі: 
– проаналізувати причини виникнення епіфітотій; 
– виявити можливі шляхи подання масових інфекцій рослин; 
– ознайомитись з правовим регулюванням даних методів. 
Останнім часом спостерігається інтенсифікація міжнародного спо-

лучення України, у тому числі з тими країнами, де досить широко по-
ширені різноманітні інфекційні хвороби рослин. Тому існує реальна за-
гроза їх занесення на територію нашої держави. Взагалі, інфекція у вузь-
кому розумінні – це проникнення патогена в рослину, тобто зараження, 
яке призводить до хвороби [1]. 

Згідно ст. 2. кодексу цивільного захисту України, епіфітотія – широ-
ке поширення на території однієї або кількох адміністративно-
територіальних одиниць заразної хвороби рослин, що значно перевищує 
рівень захворюваності на цю хворобу на відповідній території [5]. 

В історії людства епіфітотії мали важливе значення, оскільки при-
зводили до масового захворювання рослин, що завдавало значних еко-
номічних збитків. 

Сьогодні держава приділяє велику увагу проблемі захисту рослин. 
Верховна Рада України прийняла ряд законів та нормативно-правових ак-
тів по захисту рослин. Одним із поширених методів боротьби з хвороба-
ми є впровадження стійких до ураження сортів. Проте, процес створення 
нового сорту досить довготривалий та займає значний проміжок часу. 

Тому досить часто застосовують інші засоби захисту рослин, які 
включають в себе великий асортимент препаратів, що характеризуються 
різноманітними властивостями, призначеннями, впливом на людину, те-
плокровних тварин і корисні організми, поведінки в навколишньому се-
редовищі та післядії [1]. 

Застосування пестицидів неможливе без досконалого вивчення фі-
зико-хімічних властивостей, токсичності їх впливу на навколишнє сере-
довище, що регулюється ст.16. Закону України «Про захист рослин». До 
того ж у цьому ж законі згадується про те, що всі засоби захисту рослин 
можуть ввозитися та використовуватися на території України лише після 
їх аналітичних досліджень [3]. До пестицидів висувається перелік вимог, 
яких мають повністю дотримуватися, саме тому застосування пестици-
дів є дуже складним процесом, що регулюється Законом України «Про 
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пестициди та агрохімікати» від 02.031995 №86/95ВР в 3ст. якої гово-
риться, що повинна бути мінімізація використання пестицидів за раху-
нок упровадження біологічного землеробства та інших екологічно без-
печних методів захисту рослин [1, 2]. 

В цій доповіді дуже важливим є те, що одним з основних принципів 
державної політики у сфері діяльності, ов`язаної з пестицидами і агрохі-
мікатами є пріоритетність збереження здоров`я людини, охорона навко-
лишнього природного середовища по відношенню до економічного ефе-
кту від застосування пестицидів і агрохімікатів [2]. 

Отже, необхідне застосування такого методу, буде в мінімальній мі-
рі впливати на екологічну ситуацію (погіршувати її). 

Тому можливим є збереження рослин шляхом оздоровлення від віру-
сних інфекцій за допомогою мікроклонального розмноження рослин. Да-
ний метод є важливим при масовому уражені інфекцією рослин, що пере-
бувають під охороною та занесені до Червоної Книги України, а також 
рослин, що є важливими об’єктами господарської діяльності людини. 

Взагалі, мікроклональне розмноження (розмноження invitro) – це неста-
теве розмноження рослин за допомогою методу культури тканин в асептич-
них умовах, що дозволяє отримати стерильні рослини ідентичні материнсь-
кій, тобто виключається можливість появи генетично змінених форм [4]. 

У переважній більшості випадків для оздоровлення плодових, вітко-
вих та інших корисних видів рослин від вірусів, нематод, грибних і бі-
льшості бактеріальних патогенів, застосовують метод мікроклонального 
розмноження верхівковою меристеми з одночасною термотерапією – те-
пловою обробкою при температурі 30 –40 оС, яка знищує фітовіруси. 
Метод отримання рослин з апікальної меристеми, що складається з ко-
нуса наростання й одного або двох листкових зачатків вже давно від-
працьовують і широко використовують [4]. 

Даний захід захисту рослин, згідно ст.3. Закону України «Про захист 
рослин», овністю відповідає основним принципам державної політики у 
сфері захисту рослин, а саме: застосування екологічно - безпечних захо-
дів щодо захисту рослин, гарантування безпеки здоров`я людини та охо-
рони довкілля при здійсненні заходів щодо захисту рослин [3]. 
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ВПЛИВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
 
Мобільні телефони (MT) досить швидко впроваджуються в наше 

повсякденне життя. Мільйони людей щодня користуються МТ, які стають 
неодмінним атрибутом сучасної людини. Все частіше серед тих, хто 
розмовляють по мобільному телефону, можна зустріти не тільки ділових 
людей, але й домогосподарок та дітей. І все частіше у медиків, учених, а 
останнім часом і в самих користувачів МТ виникає питання: а чи безпечні 
мобільні телефони? Усім добре відомо про шкідливий вплив 
електромагнітної енергії на здоров'я людини. А МТ і є, по суті, джерелом 
електромагнітних хвиль, розташованим на момент розмови по телефону 
поблизу найбільш радіочутливих органів людини - головного мозку та очей. 

Основними елементами системи стільникового зв'язку (ССЗ) є базові 
станції (БС) і мобільні радіотелефони. 

Дослідження електромагнітної ситуації на територіях, прилеглих до БС, 
показали, що рівень випромінювання на них близький до фонового й у 
багато разів менший гранично припустимого рівня, встановленого 
санітарними нормами. Таким чином, вважається, що БС, установлені згідно 
діючих правил, не несуть небезпеки для людини. Проте, оскільки антени 
базових станцій часто встановлюються на дахах будівель, треба знати, що не 
можна: чіпати елементи антен руками; залазити на антени; знаходитися на 
даху будівлі, особливо поблизу антени з її випромінюючого боку. 

Більшість фахівців схиляються до того, що МТ відчутно впливають 
на людину, причому цей вплив є негативним. 

Електромагнітна енергія поглинається тілом людини і, 
перетворюючись на теплову, розігріває тіло й окремі органи. На 
принципі розігрівання предметів за рахунок електромагнітної енергії 
базується робота мікрохвильові печі. Щоправда, потужність 
випромінювання в печах значно вища, ніж у стільникових телефонів. 
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Проте треба враховувати, що антена - основний випромінювач телефону 
- знаходиться зовсім поряд із головним мозком, на який, власне, й діє 
електромагнітне поле. У результаті температура окремих ділянок мозку 
підвищується. Під час тривалої розмови цей ефект можна відчувати у 
підвищенні температури вушної раковини. Це несприятливий ефект для 
будь-яких органів. Інший орган, який потрапляє під вплив 
випромінювання від стільникового телефону, - кришталик ока. Через 
виконання своїх дуже важливих функцій - підтримки прозорості й 
акомодації - він погано поповнюється кров'ю і тому особливо чутливий до 
дії електромагнітного випромінювання. А це впливає на гостроту зору. 

Вчені Інституту вищої нервової діяльності і нейрофізіології РАН 
(Н.Н. Лебедєва, А.В. Сулімов і О.П. Сулімов) спільно з фахівцями 
Медико-технічної асоціації «КВЧ» і Біологічного відділу компанії 
DeutscheTelekomAG (Німеччина) провели експериментальні 
дослідження впливу випромінювань МРТ стандарту GSM на 
біоелектричну активність людського мозку. Встановлено: під впливом 
випромінювання МРТ змінюється біоелектрична активність мозку 
людини. Зроблений висновок: для того, щоб твердити про наявність 
яких-небудь функціональних змін, необхідні додаткові наукові розробки. 

Дослідження, проведене Шведським національним інститутом праці 
та Норвезьким управлінням із захисту від випромінювання, показало, що 
навіть люди, котрі використовують телефон менше двох хвилин на день, 
відчувають дискомфорт і побічні ефекти. Дослідження проводилося 
впродовж року на 11 тисячах добровольців. Згідно з отриманими 
даними, 84 % користувачів мобільних телефонів відчували під час 
розмови нагрівання шкіри за вухом. У деяких користувачів також 
траплялися провали пам'яті, спостерігалися запаморочення, головний 
біль і підвищена стомлюваність. Майже чверть опитаних мала проблеми 
з пам'яттю, половина потерпала від головного болю, а близько 65% 
відчували сонливість. У третини абонентів погіршилась концентрація 
уваги в ході або відразу після розмови, особливо це було помітно серед 
людей молодше 30 років, які інтенсивно користувались телефоном. 
Абоненти, що використовують стільникові телефони чотири і більше 
разів на день, у 3,6 рази частіше скаржилися на головні болі, ніж ті, хто 
робив менше двох дзвінків. Особливо чутливі до високочастотного 
випромінювання мобільних телефонів діти. 

На думку доктора Лейфа Селфорда, випромінювання мобільних 
телефонів руйнує важливі клітини головного мозку, що «відповідають» 
за пам'ять і здібність до навчання. Відмиранням саме цих клітин 
характеризується хвороба Альцгеймера. 

Професор біохімії Каліфорнійського університету Рос Аді 
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переконаний: «Уперше за історію людства ми тримаємо у голові досить 
потужний радіопередавач». Згідно з його дослідженням, 
«електромагнітні поля, що створюються стільниковими телефонами, 
взаємодіють із клітинами головного мозку. Ця взаємодія може змінювати 
здатність мозку до сприйняття і переробки інформації». «Не можна 
виключати можливість відкладених ефектів, за яких можуть бути 
порушені механізми росту мозкових клітин, зокрема, існує вірогідність 
виникнення раку та лейкемії», - твердить Рос Аді. Професор вважає 
також, що робота стільникового телефону в безпосередній близькості від 
голови може впливати на обмін речовин у мозку, зокрема на метаболізм 
кальцію. А кальцій бере участь у синтезі ДНК і регулює життєвий цикл 
клітин. Існують припущення, що електромагнітне випромінювання може 
призводити до розривів у ланцюгах ДНК. При цьому саме 
випромінювання не руйнує ДНК, а лише уповільнює або блокує процес 
«ремонту» зіпсованих елементів. Це, на думку вченого, збільшує ризик 
безконтрольного росту клітин, що пришвидшує утворення ракових 
пухлин. Крім того, така ситуація може призвести до руйнування 
спеціального кров'яного бар'єра мозку, який перешкоджає проникненню 
токсинів з інших частин тіла. 

Німецькі дослідники з Фрайбурга виявили ще одну негативну 
властивість стільникових телефонів: під час роботи вони підвищують 
артеріальний тиск людини. Дослідження було проведене коректно. 
Десятьом добровольцям до правої сторони голови приладнали 
стільникові телефони, що працюють у діапазоні 900 Мгц (GSM). 
Розташовували апарати так само, як і під час розмови. Телефони 
включали в робочий режим так, щоб випробовувані про це не знали. Це 
дозволило виключити суб'єктивні чинники, котрі могли вплинути на 
тиск. За допомогою спеціальних моніторів у хворих постійно 
вимірювали артеріальний тиск. 

За словами дослідників італійської Національної ради (National 
Research Council in Bologna), випромінювання стільникових телефонів 
викликає розвиток лейкемії. Це підтверджує й експериментальне 
дослідження: так, протягом доби клітини лейкемії потрапляли під дію 
радіохвиль частотою 900 Мгц і потужністю 1 міліват. Багато 
європейських операторів стільникового зв'язку працюють саме на 
частотах 900 Мгц, тоді як потужність випромінювання може сягати двох 
ват, хоча зазвичай цей показник удесятеро менший. Через добу після 
початку експерименту в деяких клітин лейкемії почали активізуватися 
гени, відповідальні за самогубство. В результаті кількість таких загиблих 
клітин серед опромінених зросла на 20% порівняно з іншою групою 
клітин, які не піддавалися опромінюванню. Більше того, згодом 
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виявилося, що в тих опромінених клітинах, які залишилися, 
активізувалися відразу три гени, відповідальні за репродукцію, після 
чого клітини лейкемії почали дуже швидко розмножуватися. 

Останні дослідження наукових колективів із Англії й Австралії 
посилюють побоювання щодо небезпеки стільникових телефонів для 
здоров'я людини. Англійські дослідники спостерігали за фізіологічними 
змінами, що відбуваються з організмом у результаті 30-хвилинної 
розмови по стільниковому телефону. Вчені встановили, що через шість 
хвилин температура шкіри поблизу телефону зросла на 2,3 градуса, а 
також змінився потік повітря, видихуваного через ніс із боку, ближчого 
до телефону. Вчені дійшли висновку, що тривала дія випромінювання на 
людину призводить до непередбачуваних наслідків для здоров'я. 
Австралійська група вчених посилається на випадок з чоловіком, у якого 
був нервовий розлад, причину якого вони не змогли виявити навіть за 
допомогою сканування мозку. Дослідники встановили, що чоловік мав 
помітну різницю в реакції однієї з половинок мозку, а також після 
користування телефоном страждав на безперервні головні болі. Керівник 
дослідницької групи доктор Петер Хокинг заявив, що саме односторонні 
головні боці свідчать; стільниковий телефон - джерело проблем зі 
здоров'ям у цього пацієнта. 

За даними вчених Великобританії, тривале користування мобільним 
телефоном здатне призвести до серйозних порушень у роботі нирок. За 
їхніми висновками, випромінювання мобільних телефонів викликає 
зміни в червоних тільцях у крові людини. 

Випромінювання мобільних телефонів може представляти серйозну 
небезпеку для вагітних, - вважає професор Інституту біофізики 
Мінохоронздоров'я Росії Юрій Григор'єв - відомий учений і голова 
Російського національного комітету із захисту від неіонізуючих 
випромінювань. 

Аналізуючи вище розглянуті дослідження науковців, можна вивести 
основні правила користування мобільними телефонами: 

– Не вішайте телефон на шию, покладіть його в його сумку, не 
тримайте у внутрішній кишені або в кишені штанів. 

– Дітям та підліткам потрібно обмежувати час користування 
телефонами, оскільки їх мозок і нервова система все ще знаходяться в 
процесі формування. 

– Скоротіть до мінімуму розмови в місцях з поганим зв'язком . Ваш 
стільниковий телефон - істота інтелектуальне. Якщо зв'язок поганий, то 
він збільшує потужність сигналу і навпаки. Тому акустична боротьба з 
перешкодами нічого хорошого вам не принесе. 

– Використовуйте гарнітури. Будь-яка гарнітура частково знімає з 
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вас деякий об'єм випромінювання. Головним чином ви знижуєте 
опромінення мозку. 

– Пам'ятайте, що максимальна потужність випромінюється 
стільниковим телефоном під час встановлення зв'язку. Ви напевно, 
слухали які перешкоди здатний навести ваш стільниковий друг на 
акустику. Тому розмови по 3 секунди безкоштовні тільки для вашого 
гаманця, але не для вашого здоров'я. 

– При покупці телефону будьте уважні і звертайте увагу не тільки на 
можливості і дизайн телефону. Але і на значення SAR , яке має бути 
зазначено в інструкції , воно має бути в межах від 0,28 до 1,5 Вт / кг. Чим 
менше SAR, тим безпечніше телефон для людини. 

Отже, у докладі буде детальніше розглянуте питання впливу 
мобільних телефонів на здоров'я людини, а також виділено основні 
правила поводження з мобільними телефонами. 

 
 
Сердюк Дар'я Володимирівна, студентка Інституту підготовки 
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АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВЧИХ СТАНДАРТІВ 
ЩОДО ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ 

 

Україна прагне свою харчову продукцію та продовольчу сировину 
продавати на міжнародному та європейському ринках. Конкурентною на 
цих ринках може бути тільки високоякісна та безпечна продукція. Для 
підтримки іміджу країни державне регулювання повинно мати особливе 
значення в забезпеченні належних стандартів якості продукції та життя 
населення. 

Проблема якості харчової продукції в Україні значною мірою 
пов’язана із питанням її стандартизації, яке гостро постало після 
здобуття державою незалежності. По перше, слід зазначити, що 
відповідно до Закону України “ Про стандартизацію” від 05.06.2014 р. № 
1315-VII, стандартизація це – діяльність, що полягає в установленні 
положень для загального та неодноразового використання щодо наявних 
чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального 
ступеня впорядкованості в певній сфері [1]. 

В радянські часи в харчовій промисловості існувало багато різних 
норм та нормативів. Державні стандарти («ГОСТы») та галузеві 
стандарти («ОСТы»), технічні умови («ТУ») регламентували практично 
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кожен крок підприємства. Що стосується виробничих стандартів, то в 
умовах відсутності конкуренції вони не завжди забезпечували відповідну 
якість продукції. Та й розроблялись вони в СРСР переважно на 
стратегічні товари, які закладались в державний продовольчий резерв. 
Наприклад, молочні продукти традиційно регламентувались або 
галузевими стандартами або звичайними технічними умовами, які 
прописували склад і спосіб виробництва продукту. Технічні умови 
розроблялися галузевими інститутами, і до них, як і до Державних 
стандартів, мали доступ всі підприємства країни [2]. 

Проте, навіть в радянські часи, не було стандартів на виробництво 
усіх видів продукції. Сьогодні, коли підприємства мають самостійність, 
змінили форму власності, вони самостійно вирішують які стандарти 
використовувати. Хоча, деякі підприємства і тепер використовують 
галузеві стандарти 15 - 20 річної давності. З технічними умовами значно 
простіше, оскільки це автономні документи, які ні до чого не 
зобов’язують. 

У світовій практиці існує порівняно невелика кількість схвалених на 
міжнародному рівні стандартів (стандарти ISO, ЕN), спрямованих на 
захист споживачів і гарантування чесної практики у торгівлі. Стандарти 
У нашій державі чинні національні стандарти (ДСТУ), значна кількість 
яких не гармонізована зі світовими аналогами, та застарілі ГОСТи, що не 
переглядалися ще з часів розпаду СРСР. Міжнародний стандарт 
запроваджується як національний за умови його прийняття центральним 
органом виконавчої влади у сфері стандартизації. У результаті 
проведеного аналізу встановлено, що стандарти на продукцію (як ДСТУ, 
так і ГОСТ) практично не гармонізовані з вимогами міжнародних 
стандартів. Загальний рівень гармонізації ДСТУ на продукцію в 
середньому складає 5,8 %. Це пояснюється тим, що міжнародних 
стандартів на продукцію дуже мало, адже вона виготовляється у кожній 
країні за своєю технологією, рецептурою, з використанням вітчизняної 
сировини, тому вимоги стандартів на харчову продукцію не створюють 
технічних бар’єрів у торгівлі, оскільки їх можна врегулювати угодами 
(контрактами) між торговими партнерами. Створюють технічні бар’єри в 
торгівлі переважно максимально допустимі рівні показників безпечності 
та методи їх контролю. Саме ці стандарти потребують гармонізації. 

Встановлено, що найнижчий рівень гармонізації ДСТУ на методи 
контролю овочів і фруктів в загальному складає 57,7 %, зерна і продуктів 
переробляння – 72,7 %, м’яса та молока і продуктів їх переробляння – 
відповідно 79,2 % і 81,3 %. Якщо розглядати гармонізацію стандартів у 
розрізі міжнародних організацій, то в основному гармонізовані 
стандарти ISO і незначна кількість стандартів EN, оскільки більшість 
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стандартів EN – це стандарти ISO, прийняті як європейські [3]. 
Основною метою запровадження стандартів слід вважати 

забезпечення безпеки та якості харчових продуктів, адже вони напряму 
впливають на здоров'я людини. Проблема якості настільки важлива, що у 
всіх цивілізованих державах установлюється правова основа 
забезпечення якості й безпечності продовольчої сировини та харчових 
продуктів. 

Не є винятком і Україна. Згідно з національним законодавством 
харчові продукти повинні відповідати таким основним вимогам: 

 бути безпечними для здоров’я споживачів; 
 мати високу поживну цінність залежно від свого призначення; 
 мати привабливий товарний вид та естетичне 
 оформлення із зазначенням спеціальних відомостей стосовно 

продуктів. 
Проблема випуску неякісної та небезпечної продукції відома 

багатьом, однак як така продукція впливає на стан людини та її здоров’я 
знає обмежене коло осіб, оскільки така інформація публікується вкрай 
рідко. Найбільш негативний вплив на людину здійснює вживання 
неякісної та небезпечної продукції, що супроводжується харчовими 
отруєннями різної тяжкості, включаючи й смертельні випадки. 

На нашу думку, доречно розглянути саме стандарти дитячого 
харчування, та відповідальність, щодо їх недотримання. Оскільки, 
здоров'я дитини - це найголовніше. Слід пригадати «молочний скандал», 
який трапився у Китаї, при якому загинуло 6 дітей, та отримали харчові 
отруєння близько 300 тисяч дітей, і це тільки за офіційними даними. В 
дитячих продуктах виявили смертельно небезпечне для людини 
речовину - меламін. Було заарештовано 600 тонн заражених сумішей. І 
це лише ті обсяги, які змогла встановити прокуратура. 

Так у Законі України «Про дитяче харчування» говориться, що для 
виробництва продуктів дитячого харчування застосовується сировина, 
яка виготовляється переважно у спеціальних сировинних зонах, де 
забороняється будівництво промислових та інших хімічних об'єктів, що 
негативно впливають на агрокліматичне та екологічне становище. 
Застосування пестицидів та агрохімікатів у таких зонах провадиться за 
спеціальними технологіями, що забезпечують отримання продукції, яка 
відповідає санітарно-гігієнічним вимогам [4]. 

Такі спеціальні поля є і в США, Швеції, Франції. У нас також деякі 
компанії мають спеціальні ділянки в найбільш екологічно чистих зонах 
Житомирської, Черкаської, Одеської, Вінницької, Полтавської областей. 

Для виробництва продуктів дитячого харчування забороняється 
використання сировини, яка містить пестициди, важкі метали, 
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радіонукліди, гормональні препарати, антибіотики та інші небезпечні 
речовини, наявність яких не допускається державними санітарними 
нормами або рівні яких перевищують максимально допустимі. Також 
заборонено використання сировини, яка складається або виробляється з 
генетично модифікованих організмів. 

Окрім цього, для виробництва продуктів дитячого харчування 
забороняється використовувати м'ясо механічного обвалювання (яке 
може містити дрібні скалки кісточок), свинячу шкуру, крохмаль, 
гідратовані продукти із сої та її похідних, а також суміші спецій та 
прянощів, до складу яких входять харчові добавки. 

Щоправда, уряд підтримує тільки виробництво екологічно чистого 
молока для дитячого харчування. Виробництво іншої сировини в 
органічних господарствах для потреб дитячого харчування, на жаль, в 
Україні не ведеться. 

Вимоги вимогами, але чи дотримуються їх виробники? 
З метою захисту споживачів від неякісних та небезпечних для 

здоров’я продуктів дитячого харчування територіальними органами у 
справах захисту прав споживачів систематично проводяться перевірки 
дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів при 
реалізації продуктів дитячого харчування на споживчому ринку України. 

За офіційними даними більшість українських заводів з виробництва 
дитячого харчування дотримуються національних стандартів. 
Прикладом є Одеський консервний завод дитячого харчування, який є 
лідером Хартії «За здорове дитяче харчування» та ініціював прийняття 
24 стандартів якості, яких повинні дотримуватися виробники при 
виробництві своїх продуктів. Це, насамперед, нормативні документи по 
контролю готової продукції, стандарти щодо контролю основних фізико-
хімічних, мікробіологічних показників та показників безпеки та 
маркування та упаковки продукції [5]. 

Проблемою на ринку України є присутності на українському ринку 
неякісних, а іноді й небезпечних продуктів, що замасковані під псевдо-
дитячі продукти (на споживчій упаковці таких продуктів розміщені 
дитячі ілюстрації із зображеннями казкових персонажів, дитячих 
іграшок тощо, але в маркуванні продукту не зазначено, що він 
призначений для дитячого харчування). Таким чином, виробники цієї 
продукції ухиляються від державної реєстрації нормативних документів 
на продукти дитячого харчування і державної реєстрації самих продуктів 
дитячого харчування та вводять в оману споживачів про належність цієї 
продукції до дитячого харчування. 

Наостанок, слід торкнутись аспекту відповідальності виробників 
дитячої продукції Так, особи, які винні у порушенні вимог законодавства 
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про дитяче харчування, несуть цивільно-правову, адміністративну, 
дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із законом. 
Шкода, завдана здоров'ю дітей через порушення встановлених вимог 
цього Закону, відшкодовується у повному обсязі відповідно до 
законодавства. Наприклад, в Кодексі України про адміністративні 
правопорушення передбачена відповідальність за випуск і реалізацію 
продукції, яка не відповідає вимогам стандартів; випуск у продаж 
нестандартної продукції; недодержання стандартів при транспортуванні, 
зберіганні і використанні продукції тощо [6]. 

В Україні, прикладом є Хмельницька область, де прокуратура 
притягнула до відповідальності 52 посадові особи, в тому числі 5 – 
санітарно-епідеміологічної служби, за неякісне дитяче харчування. Але, 
слід зазначити, що відповідна справа не набула поширення у ЗМІ. 

Не існує і спеціальної кримінальної статті, що стосується дитячого 
харчування. Зате є ст. 227 "Умисне введення в обіг на ринку України 
(випуск на ринок України) небезпечної продукції" Кримінального 
кодексу. Тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо 
безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, 
якщо такі дії вчинені у великих розмірах. При чому, під введенням в обіг 
(випуском на ринок України) небезпечної продукції, вчиненим у великих 
розмірах, слід вважати введення в обіг продукції, загальна вартість якої 
перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Санкція цієї статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років [7]. 

На нашу думку, покарання за випуск продукції, що не відповідає 
стандартам є занадто слабким. Оскільки прибуток компаній становить 
мільйони, а загублене життя та здоров'я не врятувати, особливо дитяче. 
Наприклад, у показовому “молочному скандалі” прибуток лише за 
місяць сягнув близько мільйона доларів. Китайський суд засудив до 
страти двох високопоставлених співробітників компанії , що випускала 
дитяче харчування з меламіном. Ще кілька людей отримали різні терміни 
тюремного ув'язнення. Вони визнані винними у "створенні загрози 
суспільній безпеці з небезпечними цілями" або злочини, пов'язаних з 
виробництвом і реалізацією підробленої або неякісної продукції". Суд 
міста Шицзячжуан, засудив сьогодні одного з підсудних до страти з 
дворічною відстрочкою, ще три людини отримали тюремні терміни від 
трьох років до довічного ув'язнення. Раніше ще один чоловік був 
засуджений до вищої міри покарання і один - до довічного ув'язнення. 
Всього у справі засуджено 21 людину. 
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Звісно, покарання у Китаї є занадто суворим, оскільки смертна кара 
не застосовується у демократичному суспільстві. На нашу думку, 
доречно у випадках введення в обіг неякісного дитячого харчування, 
застосовувати позбавлення волі на більш тривалий час, а у випадку 
загибелі дітей, довічно. 

Отже, підсумовуючи, слід сказати, що стандарти відіграють не аби 
яку роль у забезпеченні життя та здоров'я населення. Нажаль, вони не 
стовідсотково відповідають міжнародним вимогам. Що стосується 
дитячого харчування, то під час здійснення перевірок більшість 
підприємств дотримуються стандартів. Але не можна не зазначити про 
випадки вилучення неякісного дитячого харчування. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ, ДЕ ЗАДІЯНІ МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ 

 
На підприємствах машинобудівної галузі сьогодні актуальні про-

блеми охорони праці, наслідком яких можуть бути нещасні випадки, 
професійні захворювання, інвалідність чи смерть, що негативно впливає 
на стан безпеки праці та життєдіяльності людини.  

Нещасний випадок – це обмежена в часі подія або раптовий вплив 
на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що 
сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких 
заподіяно шкоду або настала смерть. Професійним є захворювання, як-
що воно виникло внаслідок професійної діяльності працівника та зумов-
люється впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших фак-
торів, пов’язаних з роботою [1]. 

Причини таких випадків виникають, здебільшого, внаслідок погір-
шення фінансового стану підприємств, ослаблення механізму державно-
го регулювання у сфері охорони праці, проблем навчання з питань без-
пеки, недостатньої заміни або модернізації обладнання, що призводить, 
насамперед, до погіршення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища, невиконання превентивних заходів з охорони праці [2]. 

Що під час роботи на металорізальних верстатах може створювати 
загрозу життю людини? В першу чергу – виконання робіт на несправно-
му металорізальному верстаті (наприклад, витік змащувальних та охоло-
джувальних рідин, відкидання оброблюваної деталі або інструмента на 
високій швидкості, якщо вони були погано закріплені або при несправ-
ному захисному екрані), розкидання металічних залишок, відходів, про-
дуктів обробки (стружка, пил, іскри), ураження електричним струмом 
від напруги 220-380 В (пошкодження захисного заземлення), невико-
нання заходів по забезпеченню безпеки (щодо використання спецодягу, 
захисних окулярів, захисних чобіт, захисних рукавичок, вушних затичок 
чи навушників, респіраторів, якщо необхідно, миття рук після роботи), 
захворювання на виробництві (отруєння, застуда, втрата свідомості), 
психічні розлади (вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин), 
перевтома тощо. 

За загальною статистикою на 2015 рік з усіх причин нещасних випа-
дків на виробництві 60,7% займають організаційні причини, 28,9% – 
психофізіологічні та 10,4% технічні причини [3]. У 2009 році ця статис-
тика мала інший вигляд: 76,7% (9 744) нещасних випадків сталося через 
організаційні причини, 52,2% (6 633) яких займали порушення трудової і 
виробничої дисципліни, 2,7% (347) - порушення вимог безпеки під час 
експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо; 14,7% 
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(1 867) - через технічні причини, 7% (890) яких - незадовільний техніч-
ний стан виробничих об'єктів, засобів виробництва; 8,6% (1 094) нещас-
них випадків сталося через психофізіологічні причини. Наприклад, при 
використанні деревообробного устаткування травмовано 6,4% (199) осіб, 
а при використанні металорізальних верстатів - 4,6% (143) осіб [4]. 

Найбільш поширеними видами травм у верстатників є поранення 
очей, обличчя, рук, забої тіла, вони можуть виникати в тому числі з та-
ких причин, як неуважність робітників біля верстатів, недостатня квалі-
фікація працівників, нехтування проведенням інструктажів з питань без-
пеки, неякісний контроль керуючим персоналом за виконанням праців-
никами заходів з безпеки. 

Для покращення безпеки роботодавці можуть збільшити фінансу-
вання заходів з охорони праці, в т. ч. замінити верстати на нові (на вели-
ких підприємствах машинобудівної галузі м. Запоріжжя близько 60% за-
старілого обладнання [5]), де контакт людини з машиною відбувається 
лише під час завантаження заготовки та виймання готової деталі, прове-
сти автоматизацію виробництва, своєчасний технічний огляд, ремонт та 
модернізацію устаткування та значно підвищити контроль за робітника-
ми біля верстатів, поліпшити фінансову та дисциплінарну мотивацію. 

Значного покращення безпеки без підвищення рівня відповідальності 
самих робітників важко очікувати. Наприклад, через відсутність альтер-
нативного місця роботи, працівник може легко погодитись виконувати 
свою роботу частково не дотримуючись вимог нормативно-правових ак-
тів з охорони праці (наприклад, виконання роботи на несправних верста-
тах, без використання засобів захисту тощо), розуміючи при цьому, що 
відмова від виконання такої роботи може призвести до його звільнення. 

Отже, спираючись на статистику нещасних випадків на виробницт-
ві, вказану вище, порівняно з 2009 роком на 2015 рік їх зменшилось на 
16%, але цього замало, оскільки в наш час найбільший відсоток склада-
ють нещасні випадки на виробництві через організаційні причини. Задля 
їх вирішення необхідно підвищити контроль з боку адміністрації, служ-
би охорони праці та рівень виробничої дисципліни, своєчасно інструк-
тувати не лише робочий персонал підприємств, але і перевіряти керівни-
ків персоналу на знання заходів по забезпеченню безпеки. Розуміння й 
застосування правил охорони праці (це правильно організувати роботу, 
вміння використовувати засоби індивідуального захисту тощо) можуть 
врятувати життя працівника. Крім того, на соціальну допомогу можуть 
розраховувати тільки ті, хто оформлений на підприємстві офіційно, але 
зі складним економічним станом держави не кожен може собі це дозво-
лити. Також важливі технічні й психологічні умови роботи, в яких пере-
буває працівник: це жорсткий психологічний вплив з боку керівництва, 
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порушення режимів праці й відпочинку, тривалий час роботи у шкідли-
вих виробничих умовах; низька якість проведення або відсутність атес-
тації робочих місць за умовами праці, застаріле обладнання, його не-
справність, неефективність та невикористання засобів захисту працюю-
чими, недосконалість технологічного процесу. До причин нещасних ви-
падків відносять і руйнація системи промислової медицини, що призво-
дить до низької якості проведення медичних оглядів працівників, не-
своєчасного виявлення та пізньої діагностики професійних захворювань. 
Тобто рівень безпеки на підприємствах, в т. ч. і в галузі машинобуду-
вання, залежить не тільки від роботодавця, але й від відповідальності 
кожного окремого працівника. 
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ВИРОБНИЧИЙ ТА НЕВИРОБНИЧИЙ ШУМ. ЙОГО ВПЛИВ 

 НА БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 
 
Напевно, ні для кого не стане новиною те, що 21 століття - епоха 

стрімкого розвитку науки та техніки, епоха наукового прогресу людства. 
Головним завданням науковців та розробників тих чи інших наукових 
нововведень є не лише полегшення нашого повсякденного життя, а й 
сприяння більш раціональному використанню ресурсів при виготовленні 
знарядь праці, машин та механізмів, а найголовніше - забезпечення мак-
симальної безпеки при їх виготовленні та експлуатації. 

Одним із небезпечних факторів виробничого та невиробничого ха-
рактеру для людини є шум. Життя сучасної людини не обходиться без 
нього. Особливою проблемою шум став для жителів мегаполісів - тут 
він може перевищувати норму у декілька разів, порівняно із меншими 
населеними пунктами - містечками та селами. Також від надмірного 
шуму страждають працівники металургійних заводів та ковальських це-
хів та аеропортів, адже там використовують установки, які створюють 
при роботі досить значний шум. Все це створює пряму загрозу на лише 
для слуху, а й значно підвищує навантаження і на інші органи та систе-
ми органів, зокрема, нервову, серцево-судинну та ендокринну [1]. У цій 
доповіді детально розглянуто, що ж таке шум, які є наслідки негативно-
го впливу надмірного шуму на продуктивність праці та здоров`я людини 
та існуючі способи боротьби з ним. 

Отже, шум - це, як правило, комплекс звуків із різними амплітудами 
та частотами. Джерелами їх може бути як навколишнє середовище (шум 
дерев, дощу, тощо), так і промислові об`єкти чи механізми (станки, пре-
си, двигуни автомобілів та літаків, центрифуги). Особливо важливим є 
те, що для комфортного існування людини інтенсивність цього комплек-
су не повинна перевищувати певних встановлених меж. Однак існує і 
певна мінімальна межа шуму для того, щоб людина не вважала себе ві-
дірваною від зовнішнього світу та повноцінного існування. Зазвичай, ця 
межа знаходиться в межах 10 - 15 дБ (шум дерев у лісі чи парку). Нижче 
приведена таблиця із допустимими рівнями шуму для кожної конкретної 
обстановки (таблиця 1). 

Наприклад, при рівні шуму 100 дБ людина стає дратівливою, вини-
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кають нервові розлади. При 110 дБ настає особливий стан, названий шу-
мовим «сп`янінням». Він характеризується приступами агресії, або на-
впаки - депресією. Якщо рівень шуму перевищить 120 дБ - відбудуться 
незворотні зміни у слуховому апараті. При підвищенні рівня шуму до 140 
дБ і вище - виникає дуже сильний фізичний біль, а при тривалій дії подра-
зника - навіть може призвести до смерті [2]. Подальше збільшення рівня 
шуму (ці значення не входять до таблиці) до 180 дБ призводить до втоми 
металів, а до 190 дБ - руйнування металевих конструкцій на заклепках. 
Отже, як бачимо, значно перевищений рівень шуму є досить грізним про-
тивником не лише нашого слуху (та й здоров`я взагалі), а інколи і машин. 

 
Таблиця 1. Допустимі рівні шуму. 
 

 
 
Для довідки також наведемо наступні дані: рекомендованими рівня-

ми шуму для сну чи відпочинку прийнято вважати шум в 40 дБ; для ро-
зумової роботи - 50 дБ. Для магазинів та ринків допустимий рівень шу-
му становить близько 60-70 дБ. Ці рекомендовані значення є оптималь-
ними, тобто такими, які не знижують працездатності працівників та не 
впливають негативно на їх здоров`я [2]. 

Доведено, що на втрату слуху впливає не лише його інтенсивність 
(рівень у дБ), а й вік, характер шуму, тривалість його дії, слухова чутли-
вість і т.д. Наприклад, при тривалій дії сильних шумів помітне зниження 
гостроти слуху спостерігається вже через 1 - 2 роки роботи працівника. 
Тому основним завданням медиків є вчасне виявлення та попередження 
зниження, а потім і втрати слуху. І що цікаво, при нетривалій дії сильно-
го звукового подразника настає тимчасова втрата слуху, який за пода-
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льшої відсутності подразника відновлюється упродовж декількох днів. 
Якщо ж дія шуму не припиняється впродовж тривалого часу - наступає 
незворотне погіршення слуху, аж до його втрати. Численні досліди дове-
ли, що не меншу шкоду чинять і ті звуки, які ми не чуємо - інфразвуки та 
ультразвуки. Наприклад, ультразвуки (одні зі складових промислового 
шуму із частотою понад 20 кГц) за тривалого впливу мають здатність чи-
нити не меншу шкоду на організм людини, ніж ті звуки, які ми чуємо. Ін-
фразвуки (частота до 20 Гц) спричиняють хворобливі стани у пасажирів 
літака та напади морської хвороби у пасажирів кораблів. Особливістю ін-
фразвуків є те, що вони здатні досить негативно впливати на організм 
людини при відносно нетривалій дії, проходячи навіть крізь товсті стіни. 

Давайте тепер розглянемо основні джерела шумів (автомобільний 
залізничний та авіатранспорт) та приблизні способи їх зменшення для 
кожного конкретного випадку. 

Отже, розпочнемо із автомобільного транспорту. Наприклад, рі-
вень шуму, що створює окремий транспортний засіб залежить, насампе-
ред, від режиму роботи двигуна (при його запуску та прогріванні шум 
значно підвищується), від справності вихлопної системи, від швидкості 
руху та стану дорожнього покриття, від стилю водіння (різке гальмуван-
ня теж є джерелом досить сильного шуму). 

Тому, для зниження шуму даної природи необхідно вживати насту-
пні заходи: поліпшувати стан та конструкцію доріг, здійснювати ефек-
тивне регулювання потоків, використовувати спеціальні бар`єри та ек-
рани як поблизу шосе, так і поблизу великих автомобільних магістралей, 
стежити за справністю автомобіля. Також одним із способів зменшення 
впливу шуму є застосування гарної звукоізоляції будинків. 

Залізничний транспорт також є значним джерелом шумового за-
бруднення. Особливо великий рівень шуму створюють важкі вантажні 
вагони. Хоча й існують способи боротьби із шумом (наприклад, шліфу-
вання рейок, усунення дефектів коліс, підрезинення коліс, покращення 
підвіски візків), але вони або малоефективні, або потребують значних 
витрат. Єдиним доступним методом зменшення шуму вантажних вагонів 
є зменшення швидкості їх руху, хоч це не завжди можливо, особливо 
при перевезенні продуктів, які швидко псуються. Також одним із мето-
дів боротьби із надмірним шумом є розміщення залізничних шляхів 
якомога далі від населених пунктів та покращення звукоізоляції буді-
вель, встановлення щитів-екранів. 

Напевно, авіаційний транспорт є найбільшим джерелом шуму із усіх 
розглянутих та стає справжнісіньким лихом для людей, які проживають 
поблизу аеропортів. Значний шум створюють двигуни вертольотів та літа-
ків, особливо, надзвукових, польоти яких часто супроводжуються створен-
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ням звукового удару, що спричиняє великі вібрації будинків та навіть їх 
пошкодження. Існує декілька шляхів вирішення цієї проблеми: покращення 
звукоізоляції будівель, посилений контроль польотів, розробка авіаційних 
двигунів зі зниженим рівнем шуму. Але, на мою думку, найбільш ефектив-
ним на сьогоднішній день є розміщення будинків подалі від аеропортів. 

Щодо зменшення рівня промислових шумів, можна запропонувати 
наступні способи їх зменшення. Насамперед, це заміна обладнання уда-
рної дії на обладнання безударної дії, а саме: з`єднання металів беззак-
лепковим способом - паянням чи зварюванням. Якщо ж із певних при-
чин цього зробити не можна, то застосовують прокладки із гуми (або 
інших матеріалів, які поглинають механічну енергію); також одним із 
найбільш доступних способів є якісний догляд та своєчасний ремонт 
устаткування, ефективне змащення деталей, що труться. Використання 
звукопоглинаючих матеріалів на виробництві із підвищеним рівнем шу-
му також дає позитивні результати. Не менш важливим є і використання 
індивідуальних засобів захисту робітників - наприклад, навушників. 

Значно зменшити негативний вплив шуму на працівників дозволить 
і правильне планування розміщення будівель. Наприклад, необхідно зо-
середити цехи в одному місці та обсадити їх деревами - це теж дозво-
лить значно зменшити рівень шуму. Повноцінний відпочинок робітни-
ків - теж одна із головних складових їх повноцінної роботи [2]. 

Отже, аналізуючи дану роботу, зробимо наступні висновки. Шум є 
невід`ємною складовою нашого повноцінного життя. Але шуми надмір-
ного рівня здатні завдавати значну шкоду здоров`ю людини, негативно 
впливати на працездатність. Джерел надмірного шуму у сучасному світі 
безліч: автомобілі, потяги, літаки, промислові об`єкти. Загалом, існує ба-
гато способів зменшення впливу надмірного шуму шляхом застосування 
звукопоглинаючих матеріалів на виробництві та побуті, заміні ударних 
установок безударними. Щодо повсякденного життя, то для збереження 
слуху необхідно якомога менше слухати музику на підвищеній гучності, 
частіше бувати на природі, та повноцінно харчуватися. Адже гарний 
слух - запорука повноцінного життя. Бережімо його! 
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АСПЕКТИ БОРОТЬБИ ІЗ КОМП’ЮТЕРНИМ СПАМом 
 
Сьогодні кожен із нас, хто так чи інакше проводить час у соціальній 

мережі, користується мобільним телефоном та електронною поштою, 
отримує та відправляє кореспонденцію, не раз і не два отримував пропо-
зицію сумнівного заробітку, придбання нелегального товару, відпочинку 
тощо. Така масова розсилка рекламних чи комерційних оголошень на ве-
лику кількість адрес без згоди одержувачів від невідомих їм людей чи 
організацій і є спамом. Розсилка спаму вважається порушенням етикету 
і правил застосування комп'ютерних мереж. Специфічність цього виду 
Інтернет-просування полягає не тільки і не стільки в анонімності рекла-
мо-розповсюджувача і не в тому, що спам – «незапрошена» розсилка, а в 
тому, що основну частину витрат з доставки реклами несуть споживачі 
та Інтернет-провайдери, тоді як джерело спаму нічим не компенсує їм 
доставку повідомлень. 

Термін «спам» виник у 1993 р., коли рекламні компанії почали пуб-
лікувати в групах новин Usenet, дискусійних листах, гостьових книгах 
повідомлення, що не стосуються заданої тематики, або повідомлення, 
які є рекламою. Незважаючи на те, що сьогодні це поняття розуміють як 
засіб Е-mail реклами, на українському просторі мало хто знає його пер-
шочергове значення. Поняття «SPAM» виникло 1936 р. (від англ. 
«Spam» – ковбасний фарш низької якості, «гостра шинка») – товарний 
знак консервів компанії Hormel Foods Corporation, велика кількість яких 
залишилася у запасах армії США після Другої Світової війни. Компанія-
розробник з метою їхнього збуту провела масштабну рекламну компа-
нію, завдяки якій слово «SPAM» зустрічалося буквально на кожному 
кроці і згодом закріпилось в комп’ютерній термінології як «настирливе 
рекламне розсилання», що ми сьогодні називаємо спамом. 

Спам – це електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення, 
які без попередньої згоди (замовлення) споживача умисно масово над-
силаються на його адресу електронної пошти або кінцеве обладнання 
абонента, крім повідомлень провайдера щодо надання послуг [1]. 

Спам є засобом доставки шкідливого коду, який може знаходитися 
як у додатку до листа, так і на сайті, який відкриється за посиланням зі 
спам-листа, а також є способом його поширення через електронну по-
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шту. Сьогодні поштовий трафік засмічений на 85-95%, а на одного Ін-
тернет користувача доводиться до 70 спамових повідомлень за добу [8]. 
Блоги, вікі – веб-сайти, відкриті для редагування, SMS-повідомлення та 
повідомлення через їх служби (ICQ, AI), що надають список користува-
чів, - усе це дозволяє вільно розіслати чи розмістити спам. А для того, 
щоб вже остаточно завершити «нагородження» шкідливою програмою, 
спамери з'ясовують адресу поштової скриньки користувача із загально-
доступного сайту, форуму, особистої картки за допомогою спеціальної 
програми (харвестер). Якщо адреса поштової скриньки не є унікальним 
словом, а, наприклад, поширеним іменем або назвою, то воно може бути 
підібране за «словником спамерів», де містяться прості слова, імена лю-
дей, назви географічних об'єктів і популярні поєднання мережевого сле-
нгу. Окрім цього, якщо комп'ютер людини, з якою переписувався влас-
ник такої скриньки, був заражений троянською програмою, то всі адреси 
з його адресної книги можуть потрапити до спамера. Не треба прихову-
вати, що база даних поштових адрес клієнтів певної компанії може бути 
викрадена або продана спамерам самими ж співробітниками компанії. 

Українці є помітними учасниками процесів, пов’язаних з розповсю-
дженням спаму, але ця тенденція ще не знаходить відображення у прак-
тиці вітчизняних судів. Ми повинні вести боротьбу з ним не лише техні-
чними методами, але й вимагати вдосконалення законодавства. Аналіз 
положень протидії спаму вимагає зазначити, що далеко не всі вважають 
його криміналізацію доцільною. З однієї сторони, це пояснюється невід-
повідністю тяжкості злочину санкціям, встановленим ст.363-1 Криміна-
льного кодексу України, тобто масове розповсюдження повідомлень не 
представляє суспільної небезпечності. З іншої сторони, доцільно було б 
обмежитись внесенням змін до законодавства про зв'язок та щодо вико-
ристання персональних даних (номерів телефонів, адрес, e - mail тощо). 

Отже, пропонуємо розглянути, на якому рівні закони України регу-
люють спам. По-перше, Закон України «Про захист прав споживачів» 
забороняє нечесну підприємницьку практику – діяльність, яка вводить 
споживача в оману або є агресивною, що проявляється через здійснення 
постійних телефонних, факсимільних, електронних або інших повідом-
лень без згоди споживача, зокрема, смс-спам). 

Закон України «Про рекламу» встановлює чіткий перелік інформа-
ції, яку повинен містити текст реклами і за відсутності якої компанія, що 
здійснила таку смс-розсилку, вважається порушником законодавство 
про рекламу. 

Ми виділяємо також Закон України «Про захист персональних да-
них», який не допускає обробку (збір, реєстрацію, накопичення, збері-
гання, адаптацію, зміну, відновлення, використання та поширення, зне-
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особлення, знищення) персональних даних фізичної особи без її згоди, 
окрім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту й прав людини. Однак, до вказаного 
терміну «персональні дані» окремо взятий номер мобільного телефону 
(без вказівки імені й прізвища його власника) не входить, бо не може 
ідентифікувати його власника. 

У Законі України «Про електронну комерцію» відомий нам спам 
цивілізовано названий як «комерційне електронне повідомлення», ме-
тою якого є пряме чи опосередковане просування товарів, робіт чи по-
слуг або ділової репутації особи, яка провадить господарську або неза-
лежну професійну діяльність. І тут законодавець дещо суперечить сам 
собі. Ми вбачаємо, що спочатку він вказує, що такі повідомлення поши-
рюються лише за згодою на їх отримання особою, якій вони адресовані. 
Далі зазначає, що можна надсилати і без згоди особи, але за умови, що 
вона може відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень. І 
вкінці вказує, що особа, надавши згоду на відправлення їй повідомлень, 
все одно зберігає за собою право відмовитися від розсилки. Закон не 
встановлює кількісних обмежень надсилання повідомлень споживачам. 

Законодавство України містить вдосталь норм, які дають можли-
вість притягнути до відповідальності осіб, що займаються «спамуван-
ням», але разом із цим бачимо, що доводиться розводити руками у по-
рушеннях суворих національних вимог щодо розповсюдження спаму та 
правової оцінки наслідків, спричинених його діяльністю окремим осо-
бам, адже відповідальність за їх порушення настає тільки у разі знижен-
ня якості функціонування телекомунікаційних мереж (ст. 148-1 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення) або порушення або при-
пинення роботи електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), ав-
томатизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку 
(ст. 363-1 Кримінального кодексу України). Як правило, такі наслідки не 
властиві розповсюдженню спаму. Крім цього, якщо ст. 182 Криміналь-
ного кодексу України передбачає відповідальність за збір, зберігання, 
використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її 
згоди, то Закон України «Про інформацію» наводить вичерпний перелік 
таких конфіденційних даних, до яких номер телефону не включений, у 
результаті чого ст. 182 Кримінального кодексу України не зможе засто-
совуватися до незаконного смс-спаму. 

Крім цього, розгляд ст. 363-1 Кримінального кодексу України в кон-
тексті нормативних вимог до надання чи отримання телекомунікаційних 
послуг дозволяє нам встановити ще одну ваду цієї норми. Вона полягає 
у тому, що кримінальний закон не повністю відповідає матеріальним 
нормам, що встановлюють правила користування послугами направлен-
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ня повідомлень. Оскільки діяння як ознака передбаченого складу злочи-
ну полягає у масовому розповсюдженні повідомлень електрозв'язку без 
попередньої згоди адресатів, то масове розповсюдження замовлених по-
відомлень, але з викривленими даними про відправника або без вказівки 
на можливість відмовитися від подальшого їх отримання, не містить 
ознак злочинного діяння, хоча й заборонене Правилами отримання теле-
комунікаційних послуг. Тобто невідповідність матеріальних норм та 
норм, що охороняються, призводить до неефективності правого регулю-
вання цієї сфери суспільних відносин. 

Вважаємо, що головну складність у боротьбі зі спамом становить те, 
що спам - явище міжнародне. У віртуального світу немає кордонів, тому 
спамерам легко діяти в глобальному масштабі. Рекламний лист, написа-
ний китайською мовою, може бути надісланий із зараженого комп'ютера 
в Індії за допомогою керуючого центру, що знаходиться в Росії. Де при 
цьому знаходиться сам спамер, можна тільки здогадуватись. 

Так, у Великобританії закон стосується тільки листів, надісланих на 
приватні, і ніяк не робочі, адреси користувачів. У Німеччині дозволені 
рекламні розсилки у випадку, якщо користувач у минулому щось купу-
вав у компанії-рекламодавця. 

Одним із найбільш відомих законів проти спаму є американський 
CAN-SPAM Act, яким, фактично, дозволено відправляти будь-яку кіль-
кість повідомлень електронної пошти, якщо вони мають коректну зворо-
тну адресу, дають одержувачу можливість відписатися, і при цьому по-
передня згода користувача на одержання розсилки не потрібна [7]. 

Найбільш суворий у наш час австралійський Закон Spam Act 2003, 
який вимагає обов'язкового надання користувачу інформації про відпра-
вника повідомлення і можливості відписки, забороняє використання 
програмного забезпечення для збору електронних адрес і вимагає попе-
редньої згоди одержувача. Користувачам достатньо натиснути кнопку, 
щоб зразок небажаного листа потрапив до відповідних державних орга-
нів. Якщо до прийняття закону Австралія входила до першої десятки 
країн - джерел спаму, то сьогодні не входить навіть до двадцятки [8]. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що необ-
хідно встановити чіткі правила здійснення спам-діяльності, які повинні 
орієнтуватись не тільки на електронну пошту, але й враховувати інші 
види зв’язку, наприклад смс-повідомлення. Нормативні приписи мають 
створювати стимули та надавати можливості для розвитку легального 
масового розсилання повідомлень електрозв’язку, адже воно набуває 
важливого значення для економіки держави як канал постачання даних 
до користувачів товарів та послуг. З набранням чинності такими прави-
лами, вважаємо, що доцільно буде встановити відповідальність за їх по-
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рушення, не обмежуючись при цьому тільки кримінально-правовими за-
собами. Лише тоді можна сподіватися на прогрес у вирішенні комплексу 
окреслених проблем. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 
 ВІД ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗБРОЇ 

 
У наш час актуальною є проблема застосування інформаційної зброї 

в негативних цілях. Проведення численних міжнародних форумів, кон-
ференцій, зборів є свідченням важливості дослідження даної сфери. У 
світі з’являються нові тактики ведення інформаційної війни, невизначені 
наслідки застосування інформаційної зброї і при цьому існує неефектив-
ність можливих засобів захисту. 
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Наука соціальної психології почалася тоді, коли вчені вперше нама-
галися систематично і формально досліджувати думки, почуття і поведі-
нку людини. Поняття «механізм психологічного (психічного) захисту» 
вперше запропонував Зигмунд Фрейд в своїй праці «Нейропсихологія 
Захисту» (1894). Вивченням «психологічного захисту населення» також 
займалися такі науковці, як Скідан М.А, Євдін О.М., Пшеничний В.Н, 
Рибакова Е.О. та багато інших. 

Вчені завжди намагалися зрозуміти і досконально вивчити вплив ін-
формації на людину. Для того щоб дослідити вплив інформації та соціаль-
них умов було проведено безліч експериментів. Перші експерименти, що-
до поведінки людей у групах були проведені ще до 1900 років. Пізніше до-
слідники вивчали, яким чином Адольф Гітлер зумів довести до такої слух-
няності своїх підлеглих і сприяти жахливій поведінці його послідовників 
під час Другої Світової Війни. Найвідомішим з подібних досліджень є 
«експеримент у в’язниці», який провели Хейні, Банкі та Зімбардо у 1973 
році. Вони виявили, що звичайні студенти чоловічого коледжу, які були 
прийняті на роботу, щоб грати ролі охоронців та в’язнів у змодельованій 
в’язниці, наскільки захопилися своїм призначенням, що дослід необхідно 
було зупинити до закінчення терміну для того щоб уникнути серйозних ті-
лесних ушкоджень в’язнів. Це дослідження ще раз продемонструвало силу 
соціальних умов в яких знаходиться людина. Комплекс надсильних подра-
зників порушують психічну діяльність людей. Одним з таких надсильних 
подразників – це загроза для життя людини. У такому стані людини втра-
чає самовладання та здатність давати правильну оцінку своїм діям. 

Психологічна війна ведеться за допомогою інформаційної зброї. Не-
дарма говорять, що це зброя котра не вбиває, але перемагає. Психологі-
чний тиск на населення здійснюється з метою викривлення інформації, 
яка позбавляє можливості правильно сприймати події і оцінювати об-
становку, що склалася. Психологічне опрацювання населення прово-
диться за допомогою ідеологічної дезінформації, підтримання сприятли-
вої суспільної думки, організацією масових демонстрацій під хибними 
лозунгами та розповсюдження неправдивих слухів. Досить часто пере-
рахованими прийомами керуються військові та політичні діячі. 

У сучасних війнах великими масштабами застосовуються ідеологіч-
ні та психологічні засоби боротьби, масовий влив на внутрішній світ 
людей. Американські вчені ввели термін «стратегічний параліч супроти-
вника», що означає фізичний, ментальний і моральний вплив, метою ко-
трого є виведення з ладу супротивника, а також досягнення максималь-
ного політичного ефекту чи вигоди з мінімальними зусиллями та затра-
тами. Автор цієї теорії полковник США Джон Уорден. 

Способи психологічного впливу на людей продовжують розвивати-
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ся. Існують можливості організованого і скоординованого в масштабах 
держави інформаційного впливу на партнерів або противника за допо-
могою інформаційно-психологічної зброї. Вплив на поведінку і розум 
людини може бути найрізноманітніший: навіювання, зомбування, гіп-
ноз, нейролінгвістичне програмування та ін. Особа, яка піддається впли-
ву не підозрює про зміни, які відбуваються в її свідомості. Тому розумі-
ти навики психологічного захисту може лише людина, яка знайома з 
техніками атак. На жаль, доступність таких знань населенню дуже часто 
є невигідною для політичного керівництва, проте вивчення психологіч-
ного цивільного захисту повинне починатися зі шкільного віку, коли у 
підлітків формується світогляд. Суспільство потребує морально – пси-
хологічної підготовки у сучасних інформаційних війнах. 

Проблеми розробки, використання та захисту від інформаційної зброї 
є пріоритетними напрямками в політиці більшості держав. Захист цивіль-
ного населення від інформаційної зброї – це прямий обов’язок держави, 
навіть якщо це не в її інтересах. Проте людина повинна самостійно усві-
домлювати у яких випадках вона можливо бездумно стає частиною меха-
нізму, який запрограмований на тяжкий збіг обставин в подальшому. 

Отже, інформаційна зброя відрізняються тим, що за її допомогою ве-
дуться неоголошені і ззовні невидимі світу війни. Необхідно світову полі-
тику спрямовувати у руслі, коли інформаційна зброя буде не вбивати, а 
об’єднувати суспільство. Стратегія застосування цього типу зброї в наш 
час носить виключно руйнівний характер. Держави розуміють власну 
вразливість від негативної інформації, а тому проблеми психологічного 
цивільного захисту населення від інформаційної зброї сьогодні мають ви-
ходити на перший план. Психологи підтверджують, що люди, які мають 
соціальну і державну підтримку менше схильні до депресії, самогубств та 
стороннього негативного інформаційного впливу. Представникам держав-
ної влади України необхідно долучатися до світового співробітництва, що-
до цивільного психологічного захисту населення, розробляти власні інфо-
рмаційні «ноу-хау» та підвищувати рівень свідомості громадян у цій сфері. 
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ВЕСОВЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОГО ВЫБРОСА 
ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ С ПОТОКОМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 
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ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 
Требования к экологическим показателям поршневых двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) автотранспортных средств закреплены зако-
нодательно [1 – 3]. Среди законодательно нормируемых поллютантов в от-
работавших газах (ОГ) дизельных ДВС (монооксид углерода, несгоревшие 
углеводороды топлива и моторного масла, оксиды азота и твердые части-
цы) второе место после оксидов азота по приведенной токсичности зани-
мают твердые частицы (ТЧ) [3, 4]. Так, в Правилах ЕЭК ООН № 49 и № 96 
[1, 2] содержится максимально допустимый уровень среднеэксплуатаци-
онного массового выброса ТЧ с потоком ОГ дизельных ДВС, методика его 
определения, требования к средствам измерительной техники (СИТ) для 
его экспериментального определения, перечень и параметры режимов ра-
боты дизеля в стационарном испытательном цикле и др. [1, 2]. Уровни та-
ких требований и динамика их изменения из обзора в [3] отражает рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Законодательно установленные требования экологическим 
показателям дизелей, в частности среднеэксплуатационные массовые 

выбросы оксидов азота и ТЧ [3]. 
 
ТЧ – это дисперсная фаза аэрозоля «ТЧ – ОГ», к которым по опре-

делению из [1, 2] относят все субстанции, осевшие на специальном теф-
лоновом фильтре, через который проходит проба разбавленных в опре-
деленном соотношении воздухом ОГ при температуре не выше 52 °С, и 
не являются водой. 

Основными способами определения массового выброса ТЧ с пото-
ком ОГ дизелей, а также некоторых других параметров аэрозоля «ОГ – 
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ТЧ» и самых ТЧ, по использованным методами целесообразно разделить 
на следующие [3, 4]: 1) оптические; 2) весовые; 3) экспериментально – 
расчетные; 4) расчетные. 

На использовании весовых (гравиметрических) методов основана 
работа СИТ, называемых туннелями [3, 4]. 

Их принцип работы заключается в поиске разницы между весом 
чистых тефлоновых фильтров и весом специальным образом подготов-
ленных (высушенных при определенной температуре в течении опреде-
ленного промежутка времени – стабилизированных) тех же тефлоновых 
фильтров, через которые прошла специальным образом подготовленная 
(охлажденная и одно- или двукратно разбавленная в определенном со-
отношении чистым атмосферным воздухом с целью имитации процесса 
рассеяния ТЧ в атмосфере) проба ОГ, отобранная изокинетическим про-
боотборником из определенного места потока ОГ в выпускном тракте 
дизеля или туннеля, его имитирующего. 

По части потока ОГ, поступающего в тоннель такие СИТ разделяют на 
полно - (весь поток ОГ от дизеля) и частично-поточные (некоторая пред-
ставительная часть потока) туннели, а последние – на мини - и микротон-
нелей (по габаритным размерам самих тоннелей отличаются в три раза). 

Принципиальные схемы устройства и отбора проб в мини- и микро-
тоннелях, разработанных отечественными учеными, приведен на рис. 2 
[5]. Внешний вид тефлоновых фильтров, которые использованы в иссле-
довании [6] массового выброса ТЧ с потоком ОГ автотракторного дизеля 
СМД-23, стабилизированные и взвешенные приведены на рис. 3. 

 

 
 

а б 
Рис. 2. Схемы минитоннеля (а) та микротоннеля (б) [5]. 

 
Мировым лидером в проектировании и изготовлении полно- и час-

тичнопоточных туннелей является австрийская компания AVL [5, 7]. 
Однако стоимости их продукции составляет от сотен тысяч долларов (за 
частичнопоточные модели) до миллиона (за полнопоточные). Внешний 
вид частичнопоточного туннеля производства компании AVL и его 
фильтродержателя [7] показан на рис. 4. 
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Рис. 3. Внешний вид тефлонових фильтров, используемых в исследовании 
массового выброса ТЧ с потоком ОГ, стабилизированы и взвешены [6]. 

 

 
 

a б 
Рис. 4. Внешний вид частичнопоточного туннеля компании 

AVL (а) и его держателя фильтров (б) [7]. 
 
Таким образом, в докладе рассмотрены такие средства измеритель-

ной техники для определения массового выброса твердых частиц с отра-
ботавшими газами дизельных поршневых двигателей внутреннего сго-
рания, как туннели, причем как зарубежного производства, так и отече-
ственные разработки. 
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ЧЕЛОВЕКА 
 
Безопасность – очень важное и широко трактуемое свойство многих 

объектов: товаров, процессов, услуг, а также окружающей среды. При-
менительно к качеству потребительских товаров безопасность может 
быть определена как отсутствие недопустимого риска для жизни, здоро-
вья и имущества потребителей при эксплуатации или потреблении това-
ров. Безопасность является одним из обязательных потребительских 
свойств товара, которое рассматривается как риск или ущерб для потре-
бителя. Международными стандартами безопасность определена как со-
стояние, при котором риск вреда или ущерба, сведен к минимуму или 
ограничен допустимым уровнем. В связи с появлением в составе пище-
вых продуктов новых компонентов зачастую опасных для здоровья и 
частой фальсификацией товаров возникает необходимость повышения у 
населения культуры безопасности и здоровья. 

Данное исследование направлено на решение таких задач, как ана-
лиз влияния пальмового масла на здоровье человека и поиск способов 
его идентификации в продуктах питания с целью дальнейшего просве-
щения и обучения населения. 

Товароведная экспертиза пищевых продуктов – это неотъемлемая 
часть товародвижения. В настоящее время все чаще среди составляю-
щих компонентов различных продуктов можно увидеть растительный 
жир, при этом производитель зачастую не указывает его происхождение. 
В большинстве случаев, за надписью на упаковке «растительный жир» 
скрывается «пальмовое масло». В связи с этим возникает вопрос о безо-
пасности таких пищевых продуктов. 

Пальмовое масло – это растительное масло, которое извлекают из 
плодов масличной пальмы, а именно из мясистой части плода. Из косто-
чек получают пальмоядровое масло. По своим химическим свойствам оно 
является сложной смесью фракций с разными физико-химическими свой-
ствами, а его температура плавления определяется так называемой сколь-
зящей точкой плавления 33 – 39 0С. В пальмовом масле существуют две 
основные фракции: жидкая – олеин (температура плавления 19 – 24 0С), 
твердая – стеарин (температура плавления 47 – 54 0С) [1]. Существуют 
противоречивые мнения относительно усвоения пальмового жира орга-
низмом человека из-за его температуры плавления, которая выше темпе-
ратуры тела. Врачи-диетологи утверждают, что пальмовый жир прекрас-
но переваривается и усваивается организмом человека, а главную опас-
ность для кровеносных сосудов представляют транс-жиры, образующиеся 
при гидрогенизации любого жира, в том числе и пальмового [2]. Есть 
ученые, которые утверждают обратное [3]. Мнения экспертов расходятся. 
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В зависимости от способа обработки различают несколько видов 
пальмового масла: красное – со сладковатым вкусом и запахом, имеет 
больше полезных веществ, чем рафинированное, и используется в сыром 
виде как оливковое масло, рафинированное и дезодорированное – без 
запаха и цвета, что делает его пригодным для использования в пищевой 
промышленности (однако в процессе обработки теряется часть полезных 
свойств) и техническое с низкой степенью очистки для производства 
косметических товаров. Из вышесказанного видно, что технология по-
лучения масла значительно влияет на свойства готового продукта и его 
безопасность для потребителя [4]. Возможно, именно поэтому мнения 
экспертов о пользе и вреде пальмового масла не однозначны, так как они 
изучают разные виды этого товара. Следовательно, данная тема требует 
дальнейшего изучения и детального исследования. 

При исследовании отрицательного влияния пальмового масла на ор-
ганизм человека в Коста-Рике (2005 год) участвовало 4222 человек. Ре-
зультаты показали, что употребление пальмового масла в пищу, приво-
дит к увеличению инфаркта миокарда на 33 % по сравнению с употреб-
лением масла сои. При анализе 23 стран (2011 год) обнаружено, что ка-
ждым килограммом пальмового масла, употребляемого ежегодно, уве-
личивался процент смертности от ишемической болезни сердца. Однако 
рост смертности был значительно ниже в странах с высоким доходом, 
где употребление пальмового масла меньше. Это может свидетельство-
вать о низком качестве пальмового масла [5]. 

Особую нишу занимает пальмовое масло при изготовлении детских 
смесей. Проведенные в 4 этапа исследования сравнения смесей с содер-
жанием пальмового масла и без него позволили прийти к следующему 
заключению [6]. Наличие пальмового масла в питании снижает у детей 
усваивание кальция, что приводит к увеличению потери жира организ-
мом. Это объясняется тем, что в отличие от пальмового масла в грудном 
молоке пальмитиновая кислота находиться в центральном положении и 
не отщепляется в желудке, поэтому не связывает кальций. Следователь-
но, просвещение молодых мама в вопросах здоровья и детского питания 
является необходимым. 

Еще один аспект опасности употребления пальмового масла. Его 
наличие отмечается в мороженом, масле, молоке, кондитерских товарах 
и шоколаде, твороге, сыре, сметане и многих других продуктах. Это 
приводит к превышению нормы физиологической потребности организ-
ма в жирах за сутки, установленной экспертами около 20 – 30 % от ка-
лорийности суточного рациона [7]. 

Показателем окисления пальмового жира или его порчи является пе-
рекисное число. Согласно мировым нормативным документам этот пока-
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затель составляет не более 2 мэкв активного кислорода/кг для любого ви-
да масла, в Украине – допускается 3 мэкв активного кислорода/кг для ра-
финированного, и 10 мэкв активного кислорода/кг для других масел [8]. В 
работе [9] сказано, что именно от этого показателя и зависит безопас-
ность масла, его пригодность к употреблению в пищевой промышленно-
сти. Следовательно, необходимо пересмотреть показатель перекисного 
числа, а так же вводить методы контроля уже на границе страны. Это по-
зволит значительно сократить ввоз некачественного сырья в страну. 

Для того чтобы проверить содержат ли продукты пальмовое масло, 
существует способ газовой хроматографии, основанный на определении 
жирно-кислотного состава масла. Молочный жир при хроматографии 
стеариновой фракции, будет давать только пик холестерина. Присутст-
вие других пиков, к примеру, бета-ситостерина, покажет наличие других 
растительных жиров. Но в нормативной документации нет четкого оп-
ределения наличия именно пальмового масла. К тому же этот способ 
требует дорогостоящего оборудования и высококвалифицированного 
персонала, что доступно только специализированным лабораториям. 

Более простыми являются методы определения числа Рейхарта-
Мейсляи йодного числа. При первом способе молочный жир имеет такие 
показатели 20 – 37 мг КОН, пальмовый жир – от 0,1 до 1,5, но такие же 
диапазоны имеют и другие растительные жиры. Что касается второго 
способа, то йодное число молочного жира пересекается с показателями 
пальмового и пальмоядрового масла. Оптимальное решение для иден-
тификации пальмового масла в продуктах питания будет соотношение 
этих двух показателей. Для чистого молочного жира это число составля-
ет 2,5. В то время как для подсолнечного это число равняется 754,2, а 
для пальмового масла – 90,8. Перечисленные выше способы позволяют 
идентифицировать наличие пальмового жира в продуктах питания [10]. 

Но эти способы не закреплены официально нормативной докумен-
тацией в Украине, как способы определения именно пальмового жира. 
Отсутствие государственного контроля и является основной причиной 
больших объемов фальсификаций. 

Все факторы, рассмотренные выше, могут повлиять на состояние 
нашего здоровья и служить причиной увеличения заболеваемости насе-
ления, особенно подрастающего поколения. 

Исходя из анализа, проведенного в этом исследовании, можно ска-
зать, что основная угроза на сегодняшний день состоит в недостаточном 
изучении данной темы. А обеспечение безопасности импортных продук-
тов питания может быть достигнуто ужесточением контроля качества 
ввозимых товаров и ответственности за их фальсификацию. 
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ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ПОЛЯ КАК ФАКТОР ИНИЦИИРОВАНИЯ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
 
Ежегодно в мире умирает вследствие чрезвычайных ситуаций (сти-

хийные бедствия, аварии, пожары, несчастные случаи в быту и на про-
изводстве) около 2 млн. человек; больше 200 млн. человек получают по-
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вреждения различного характера, из них около 10 млн. человек стано-
вятся инвалидами. Материальный ущерб при этом достигает 3-5 % вало-
вого производственного продукта мировой экономики. В Украине еже-
годно от несчастных случаев погибает около 70 тыс. человек. Если про-
анализировать основные причины смертей, то среди факторов домини-
руют такие как: 

- транспортные катастрофы – 7-8 тысяч; 
- вследствие пожаров – около 2 тысяч; 
- отравления алкоголем – около 9 тысяч, другие отравления – 5 тысяч; 
- вследствие самоубийств – 14-15 тысяч. 
Как мы можем видеть, транспортные катастрофы (особенно ДТП) за-

нимают третье место в перечне и, к сожалению, имеют некоторую тенден-
цию к возрастанию. Так по данным Национального доклада о состоянии 
техногенной и природной безопасности Украины за 2014 год (Государст-
венной службы Украины по чрезвычайным ситуациям): «Согласно стати-
стическим данным за 12 месяцев 2014 года на автодорогах Украины про-
изошло 3629 дорожно-транспортных происшествий с участием лицензиро-
ванного автомобильного транспорта, в которых 258 человек погибли и 2149 
получили травмы.… За аналогичный период 2013 года на автодорогах Ук-
раины по вине водителей лицензированного автомобильного транспорта 
было допущено 1799 дорожно-транспортных происшествий, в которых 49 
человек погибли и 856 получили травмы» (рисунок 1). 

Человеческий фактор занимает первое место и в иных аварийных 
ситуациях. Пионер промышленной безопасности Герберт Уильям Ген-
рих в 1928 году опубликовал результаты анализа 75 тысяч аварий на 
производстве и установил, что 88% из них были вызваны действиями че-
ловека, 10% - условиями окружающей среды, и 2% - "действиями Бога". 

По мере совершенствования автоматизированных систем управле-
ния обозначилась общая тенденция роста доли человеческих ошибок 
при возникновении аварийных ситуаций. В 1990 году доля человеческих 
ошибок возросла в 4 раза и составила 80 %. 

Человеческий организм достаточно восприимчив к воздействию 
внешних факторов и, в частности, электромагнитных полей (ЭМП) при-
родного и техногенного происхождения. 

Современная космическая и авиационная медицина накопила опре-
деленный статистический материал по взаимосвязи аварий самолетов и 
образцов ракетно-космической техники с геомагнитными возмущениями. 

В настоящее время собраны обширные эмпирические материалы о 
взаимодействии биологических систем и физических факторов, обуслов-
ленных влиянием на биосферу электромагнитных полей солнечного и 
космического происхождения. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ аварийности на  
автомобильном транспорте за 2013 – 2014 гг. 

 
Главной причиной ДТП (по данным Министерства транспорта Гер-

мании, 2002 г.) является ошибка человека (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Роль факторов риска и их сочетаний в возникновении ДТП. 
 
Группой отечественных специалистов в 2005 году был проведен ана-

лиз 2,5 тыс. аварий на международных авиалиниях за период с 1957 по 
2005 год (около 50 лет, за 4,5 цикла солнечной активности) с целью выяв-
ления возможного участия гелио-геомагнитных эффектов в их происхож-
дении и была выявлена устойчивая корреляция. Но большую опасность 
представляют ЭМП техногенного происхождения. Термин "глобальное 
электромагнитное загрязнение окружающей среды" официально введен в 
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1995 году Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), включив-
шей эту проблему в перечень приоритетных для человечества. Однако, 
задолго до этого об этой опасности было указано в докторской диссерта-
ции П.И. Ижевского «К вопросу о влиянии переменного электромагнит-
ного поля на организм», защищенной 20 апреля (3 мая) 1900 г. Она осно-
вывалась на результатах медицинских наблюдений над лицами, работав-
шими с радиоустановками, а также экспериментов с матросами-
добровольцами. Наиболее уязвимой для воздействия магнитных полей 
является нервная система. Выделено 3 синдрома нарушения нервной ре-
гуляции вследствие хронического воздействия ЭМП: 

1) астенический; 
2) астеновегетативный или синдром вегето-сосудистой дистонии; 
3) гипоталамический. 
Частые головные боли, раздражительность, повышенная утомляе-

мость, нарушения сна, периодические боли в области сердца, артериаль-
ная гипотония и брадикардия характерны для астенического синдрома, 
имеющего место в начальной стадии заболевания. 

Если под длительным воздействием ЭМП находится водитель 
транспортного средства, например – машинист электровоза или метро-
политена, то это может стать дополнительным фактором, провоцирую-
щим аварийную ситуацию. 

В докладе детализируется информация об источниках возникновения 
ЭМП техногенного характера, рассматриваются возможные методы их 
мониторинга и принятия мер, по нейтрализации их негативного влияния 
на организм человека с целью снижения опасности возникновения ДТП. 

 
 

Ставицька Юлія Володимирівна, студентка факультету  
інформаційних технологій, 2 курс, група КСД-22 

Науковий керівник: Глєбова Олена Іванівна, старший викладач 
 кафедри безпеки життєдіяльності та охорони праці 
Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 
МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

 
Суперечки на цю тему йдуть вже не один рік: небезпечні для здоров'я 

мобільні телефони? Проводяться дослідження, публікуються результати 
експериментів, висуваються і спростовуються припущення. Користувачів 
стільникового зв'язку хвилює це питання, однак скільки-небудь зрозумі-
лої відповіді на нього поки не дав ніхто: ні науковці, ні офіційна медици-
на, ні виробники стільникових телефонів. Одні фахівці кажуть, що стіль-
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никовий телефон небезпечний не більше, ніж будь-які побутові прилади, 
а інші вважають його однією з причин багатьох серйозних захворювань. 

Як розібратися в цьому, не володіючи спеціальними знаннями і не 
маючи конкретної інформації? За останні 7-8 років мобільний телефон 
став невід'ємною частиною нашого життя. Сьогодні нам уже важко 
уявити, як це ми раніше обходилися без такої потрібної, зручною, прос-
то необхідною речі. Більшість людей, випадково вийшовши на вулицю 
без мобільника, відчувають себе як «без рук», або без важливої деталі 
одягу - загалом, некомфортно і незатишно. 

З іншого боку, стільниковий телефон є свого роду «повідцем» - адже 
будь-яка людина знаходиться не далі телефонної трубки, і тому «дістати» 
його, де б він не знаходився, не складає труднощів нікому: друзям, знайо-
мим, родичам, колегам по роботі або начальству. Добре це чи не дуже - теж 
спірне питання. Тим не менш, нам все-таки ясно, що випромінювання стіль-
никового телефону не може не робити негативного впливу на організм. Пи-
тання в іншому: наскільки це небезпечно, і як від цього захиститися? 

Так, деякі представники офіційної медицини, а також провідні вчені 
вважають, що телефони небезпечні не тільки для дорослих, але особливо 
для дітей, і взагалі являють загрозу для здоров'я всього людства. Адже 
більшість людей розмовляють по мобільному по кілька годин на добу, 
причому в будь-який час доби. 

В чому полягає шкода стільникових (мобільних) телефонів? Справа в 
тому, що наш мозок поглинає значну частину електромагнітної енергії, яку 
випромінює телефон для того, щоб зв'язатися з базовою станцією зв'язку. 
Як пояснюють фахівці в області радіобіології, мозок у цьому випадку як би 
виконує функцію частини антени. Подібні випромінювання раніше відчу-
вали на собі лише професіонали, що займаються спеціальною апаратурою, 
пристроями і радіоустаткуванням, однак і умови роботи у них були спеціа-
льними, включаючи суворе медичне обстеження і захисне обладнання. 

Що відбувається зі звичайними людьми при таких діях, і що з ними 
станеться у майбутньому, сказати поки ніхто не може. Проте вже сього-
дні ясно, що люди, часто користуються мобільним телефоном, входять 
до групи ризику. І найгірше, що це стосується наших дітей. Більшості 
батьків не прийде в голову дозволяти дитині сидіти дуже близько від те-
левізора, або притулятися до працюючої мікрохвильової печі, а ось сті-
льникові телефони вони дітям купують, причому не просто для зв'язку, а 
з безліччю абсолютно зайвих функцій - наприклад, іграми.Даних про те, 
скільки часу на добу можна користуватися стільниковим телефоном, і в 
якому режимі краще це робити, у дослідників поки що немає. Пропону-
ється дотримуватися стандартів, які в даний час не тільки є застарілими, 
а й взагалі розроблялися для користування іншими приладами - напри-
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клад, телевізором або мікрохвильовою піччю. 
А між тим, мозок у дитини влаштований так, що він більш сприйня-

тливий до випромінювання телефону, ніж у дорослої людини. Телефон 
діти зазвичай підносять ближче до вуха, ніж дорослі, а багато буквально 
притискають його до вушної раковини - адже вона у них м'яка, і дозво-
ляє це робити. В результаті мозком дитини поглинається в кілька разів 
більша кількість випромінюваної телефоном енергії. 

На думку багатьох фахівців, у дітей, що постійно користуються мо-
більними, можуть відбуватися негативні зміни в структурі клітин голо-
вного мозку. Звідси зниження уваги, ослаблення пам'яті, порушення сну 
і нервозність, погіршення розумових здібностей, схильність до епілеп-
тичних реакцій і стресів. 

Які хвороби від мобільних телефонів? Серед захворювань, які можуть 
розвинутися на цьому ґрунті в майбутньому, називають дуже важкі і не-
безпечні: хвороба Альцгеймера, різні пухлини мозку, депресії різного сту-
пеня тяжкості, придбане недоумство, шизофренія та інші руйнівні процеси 
в структурі головного мозку. Особливо вірогідним стає розвиток цих захво-
рювань, якщо діти користуються телефоном в ранньому віці, від 5 до 10 ро-
ків. Не так давно вчені Євросоюзу провели дуже серйозне дослідження, ре-
зультати якого показали, що при певному рівні електромагнітного випромі-
нювання можливі пошкодження в структурі ДНК. Експеримент тривав бли-
зько чотирьох років, проте його результати не отримали розголосу. Гіганти 
стільникової індустрії висунули свої аргументи, і заявили, що реальне життя 
далеко від лабораторних умов, тому результати цього дослідження не мож-
на вважати серйозними. Офіційних даних і доказів з цього приводу зараз 
немає, оскільки вважається, що серйозні фундаментальні дослідження поки 
не проводилися. Скільки часу буде тягнутися це «поки», ніхто не знає, а на-
ші діти ростуть і отримують випромінювання кожен день, причому все бі-
льше - адже і наше життя стає все швидше і динамічніше. 

Відмовитися від стільникових телефонів вже не можна, а значить, 
потрібно шукати компроміс, і домагатися того, щоб виробники стільни-
кових телефонів при їх розробці враховували дані біології та медицини, 
щоб мобільний можна було використовувати в щадному режимі, а для 
дітей передбачався технічний захист. 

Що ж нам робити сьогодні, щоб зменшити ту шкоду, яку може при-
нести використання стільникового телефону, і при цьому продовжувати 
користуватися цим приладом за потрібне? 

Відомо, що найбільш сильне випромінювання ми отримуємо безпо-
середньо при розмові, тому навчіться скорочувати час сеансу зв'язку до 
мінімуму. Зрештою, мобільний телефон призначений саме для зв'язку, а 
не для обміну важливою інформацією або довгих дискусій. 
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Купуючи стільниковий телефон, вибирайте той, у якого мінімальний 
рівень випромінювання. Якщо у телефону є зовнішня антена, не варто без 
особливої потреби додавати до неї підсилювачі. На думку деяких фахів-
ців, телефони з вбудованою антеною, а також телефони-розкладачки, 
менш небезпечні для здоров'я, оскільки у них радіохвилі випромінюються 
в основному із задньої сторони телефону, а не на всі боки, як у апаратів з 
зовнішньою антеною. Швидше за все, в цьому є сенс... 

Обсяг випромінювання зменшується також при використанні гарнітури. 
Телефон в цьому випадку краще тримати в кишені верхнього одягу або су-
мці, але не в кишені брюк (близько до репродуктивних органів) або на ремі-
нці, надягнутому на шию. Якщо ви часто їздите в автомобілі, то встановіть 
зовнішню антену - так ви зменшите опромінення і поліпшите зв'язок. 

Намагайтеся не вести телефонні розмови в тих місцях, де важко 
встановити зв'язок. Намагаючись знайти базову станцію, телефон буде 
збільшувати потужність сигналу, боротися з перешкодами, і ваш мозок 
отримає в кілька разів більше випромінювання, ніж в місцях з стійким 
прийомом. Максимальним випромінювання буває саме при встановленні 
зв'язку, тому не тримайте трубку близько до вуха, поки випромінювана 
потужність не зменшиться - хоча б перші 5-10 секунд. 

Обмежте до мінімуму використання мобільного телефону малень-
кими дітьми, а краще взагалі не давайте їм стільникові телефони. Діти 5-
8 років все одно знаходяться переважно під вашим контролем, і навіть 
старшу дитину краще зайвий раз проконтролювати особисто, ніж підда-
вати його здоров'я і розвиток небезпеки. 

Мозок дитини активно росте і розвивається, вбираючи всі впливи 
навколишнього середовища, а його черепна коробка набагато тонше, ніж 
у дорослої людини. Звичайно, якщо телефон використовується дитиною 
декілька хвилин в день, для того, щоб домовитися про зустріч з друзями, 
то це навряд чи можна вважати приводом для занепокоєння. 

У нічний час стільниковий телефон слід вимикати, якщо, звичайно, 
ви не є людиною певної професії, і не чекаєте важливих дзвінків саме 
ночами. Стільниковий телефон, працюючи вночі в режимі очікування, 
здатний порушувати фази сну. Якщо ви користуєтесь ним як будильни-
ком, то перевірте функції - сьогодні у більшості телефонів будильник 
спрацьовує, навіть якщо апарат вимкнений. 

Який телефон купувати, щоб забезпечити собі максимальну безпеку? 
Найбезпечнішими вважаються телефони GSM стандарту, тому для особи-
стого користування це - оптимальний варіант. До того ж сучасні вироб-
ники все більше розуміють, що випускати безпечні телефони вигідніше, і 
розробляють нові моделі, випромінювання яких надає все менше впливу 
на наш організм. Не варто відмовлятися від стільникових телефонів зо-
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всім, а слід правильно їх вибирати і розумно ними користуватися. 
 
 

Старцев Валерий Анатольевич, студент дорожно-строительного 
 факультета, 3 курс, группа ДМ-31 

Научный руководитель: Кравцов Михаил Николаевич, доцент кафедры мет-
рологии и безопасности жизнедеятельности, кандидат технических наук, доцент 
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, г. Харьков 

 
ВЛИЯНИЕ ПЫЛИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Если рассмотреть пыль под микроскопом (рис. 1), вы увидите не-

приятное зрелище: «глыбы» странной формы, волокна, крупинки, ку-
сочки, а также шестиногие чудовища, которые поедают все вокруг себя. 

 

 
 

Рис. 1. Пыль под микроскопом. 
 
Эти «глыбы», кусочки, волокна – частички всевозможных органиче-

ских и неорганических веществ, которые сопровождают быт человека 
повсюду, где он находится. А шестиногие «монстры» – это пылевые 
клещи, которые невооруженным глазом не видны по причине их очень 
малых размеров – от 0,1 до 0,5 мм. Длинные и мягкие пылевые частицы 
легко осаждаются на слизистой оболочке верхних дыхательных путей и 
могут стать причиной хронических трахеитов и бронхитов. Степень 
вредного действия пыли зависит также от ее растворимости в тканевых 
жидкостях организма. Большая растворимость токсической пыли усили-
вает и ускоряет ее вредное влияние. 

Неблагоприятное воздействие пыли на организм может быть причи-
ной возникновения заболеваний. Обычно различают специфические (пнев-
мокониозы, аллергические болезни) и неспецифические (хронические забо-
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левания органов дыхания, заболевания глаз и кожи) пылевые поражения. 
Составляющие пыль частицы неприятны и вызывают аллергию при-

мерно у 40% людей. Но особенно опасными являются пылевые клещи, 
которые питаются отмершими частицами человеческой кожи. Точнее, 
они опасны не сами по себе, а продуктами своей жизнедеятельности, в 
которых содержатся белки и энзимы, являющиеся серьезными возбудите-
лями аллергии. Фекалии пылевых клещей являются существенной частью 
мелкодисперсной пыли. Поскольку обычные пылесосы такую пыль не за-
держивают, то она беспрепятственно проникает в верхние дыхательные 
пути и легкие человека и вызывает затрудненное дыхание и воспаления. 

Производственной пылью называют взвешенные в воздухе, медлен-
но оседающие твердые частицы размерами от нескольких десятков до 
долей микрона. Многие виды производственной пыли представляют со-
бой аэрозоль. 

Производственная пыль может оказывать вредное влияние и на 
верхние дыхательные пути. При очень высоких концентрациях пыли от-
мечается выраженная атрофия носовых раковин, особенно нижних, а 
также сухость и атрофия слизистой оболочки верхних дыхательных пу-
тей. По размеру частиц (дисперсности) различают видимую пыль разме-
ром более 10 мкм, микроскопическую, от 0,25 до 10 мкм, ультрамикро-
скопическую – менее 0,25 мкм. 

Согласно принятой классификации все виды производственной пы-
ли подразделяются на органические, неорганические и смешанные. Пер-
вые, в свою очередь, делятся на пыль естественного (древесная, хлопко-
вая, льняная, шерстяная и др.) и искусственного (пыль пластмасс, рези-
ны, смол и др.) происхождения, а вторые – на металлическую (железная, 
цинковая, алюминиевая и др.) и минеральную (кварцевая, цементная, 
асбестовая и др.) пыль. К смешанным видам пыли относят каменно-
угольную пыль, содержащую частицы угля, кварца и силикатов, а также 
пыли, образующиеся в химических и других производствах. 

В соответствии с СанПиН 11-19-94 и ГН 9-105-98 для ряда вредных 
веществ нормируется предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязне-
ния кожи работающих (мг/см2), представляющий собой количество 
вредного вещества для всей поверхности кожного покрова, которое, при 
ежедневной работе (кроме выходных дней) в течение 8 ч и не более 40 ч 
в неделю на протяжении всего рабочего стажа, не должно вызывать за-
болеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых со-
временными методами исследований, в процессе работы или в отдален-
ные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Контроль состояния воздушной среды производственных помеще-
ний проводится по графику, утвержденному главным инженером пред-
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приятия. 
Отбор проб воздуха производится в рабочей зоне на расстоянии 

0,5 м от источников выделения вредных веществ в условиях действую-
щей приточно-вытяжной вентиляции вне действия факела приточной 
вентиляции и открытых окон. 

Обычно периодичность отбора проб и анализа устанавливается в за-
висимости от класса опасности веществ: 1-го класса опасности - не реже 
одного раза в 10 дней, 2-го - не реже одного раза в месяц, 3-гo и 4-го 
классов опасности - не реже одного раза в квартал. 

 
 

Стаховська Зузанна, студентка історико-філософського факультету 
 (спеціальність «Філософія»), 1 курс, 2 група 

Науковий керівник: Савчук Олена Петрівна, викладач кафедри  
технологічної та професійної освіти, кандидат педагогічних наук 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 
 університет імені К.Д.Ушинського», м. Одеса 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ШЛЯХ 

 ДО БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА 
 
Безпека – це стан, при якому життю та здоровю людини не загрожує 

ніякий негативний вплив. Хоча абсолютної безпеки не буває, кожен має 
право на певні дії задля максимального зниження ризику виникнення 
ситуацій з небажаним фіналом. 

Безпека життєдіяльності громадян регулюється Конституцією Укра-
їни. Вона проголошує: 

«Кожна людина має невід’ємне право на життя…Кожен має право 
захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від про-
типравних посягань» (стаття 27). 

«Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та меди-
чне страхування…Держава дбає про розвиток фізичної культури і спор-
ту, забезпечує санітарно-епідеміологічне благополуччя» (стаття 49). 

«Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на 
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди» (стаття 50). 

Для забезпечення безпеки сьогодні використовуються інформаційні 
технології, задля інформування громадян про можливу надзвичайну си-
туацію, її наближення, чи факт її існування. 

У сучасному світі інформаційні технології розвиваються дуже шви-
дко. Сьогодні, найчастіше користуються саме інтернет-зв’язком. Це різ-
номанітні сайти з афішами, новинами, для оприлюднення нової інфор-
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мації, соціальні мережі для спілкування та обговорення подій. Не менш 
актуальним цей спосіб передачі інформації є і для спроби забезпечення 
безпеки людини від різних надзвичайних ситуацій. Здебільшого, висві-
чується інформація про вже наявну обставину, вже заподіяне лихо, задля 
мінімізації його розповсюдження. Таким чином намагаються уникнути 
терористичних актів, подій кримінального характеру, чи хоча б зменши-
ти кількість жертв, як людських, так і матеріальних. 

Якщо наводити приклади, то у 2014 році, у м. Одеса, орудував маніяк, 
що чіплявся до жінок та робив протиправні дії. Одразу, як трапилися перші 
напади, по Інтернету, по соціальним мережам, пішла уся можлива інфор-
мація, що зв’язана з цією особистістю, задля попередження про небезпеку. 

Але, не треба забувати, що окрім Інтернету, є ще радіо- та телемовлен-
ня, де так само сповіщають про всі останні новини, та можливі обставини. 

Тільки-но з’являється інформація про можливий терористичний акт, 
на усіх локальних сайтах та телеканалах йде попередження з, при мож-
ливості, детальним поясненням, які вулиці краще оминати. 

Неможливо завжди знати про надзвичайні ситуації, що наближа-
ються, але треба робити усе можливе, задля забезпечення максимальної 
безпеки громадян, за допомогою нових інформаційних технологій. 

 
 
Стебаєва Ганна Ігорівна, студентка господарсько-правового 

 факультету, 5 курс, група 02-15м-04 
Науковий керівник: Карманний Євгеній Вадимович, доцент кафедри 

трудового права, кандидат технічних наук, доцент 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 
Під екстреною психологічною допомогою ми розуміємо систему 

короткострокових заходів, що надаються особам, які постраждали у зоні 
надзвичайної ситуації (НС) або найближчим часом після травматичної 
події. Екстрена психологічна допомога надається людям в гострому 
стресовому стані [1]. Це стан являє собою переживання емоційної та ро-
зумової дезорганізації. 

Якщо надавати доктринальну дефініцію зазначеному поняттю, то 
під «екстреною психологічною допомогою» розуміють систему корот-
кострокових заходів, спрямовану на надання допомоги одній людині, 
групі людей або великому числу постраждалих після кризової або над-
звичайної події, в цілях регуляції актуального психологічного, психофі-
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зіологічного стану і негативних емоційних переживань, пов'язаних з 
кризовою або надзвичайною подією, за допомогою професійних мето-
дів, які відповідають вимогам ситуації [5]. 

Психодіагностику, психотехніку впливу і процедуру надання психо-
логічної допомоги в екстремальних ситуаціях вивчали в своїх наукових 
працях І. Г. Малкіна-Пих, Б. Гаш, Ф. Ласогга, С. М. Миронець, 
О. В. Тімченко, В. Є. Христенко та інші. 

Таким чином, екстрена психологічна допомога націлена на підтрим-
ку особистості постраждалого, його родичів та рятувальників в осередку 
надзвичайної ситуації, зменшення їх душевних страждань та зниження 
впливу на них стрес-факторів підвищеної інтенсивності. 

У зв’язку з сучасними подіями на Україні, питання надання екстре-
мальної психологічної допомоги є як ніколи актуальними і потребують 
детального вивчення, розроблення основних стандартів і правил надання 
такої допомоги, підготовку спеціальних кадрів з відповідним рівнем 
освіти, а також інших юридично-правових заходів з цього питання. 

Незважаючи на те, що сучасна екстрена психологія за останні роки 
зробила суттєвий крок вперед, окресливши поле діяльності фахівців в 
цій галузі, сьогодні відмічається безліч проблем в організації надання 
екстреної психологічної допомоги постраждалому від НС населенню. 

Донедавна в нашому суспільстві, при проведенні аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзви-
чайної ситуації, психолог не мав права ані на проведення будь-якої ро-
боти з постраждалими, ані на знаходження в осередку лиха. Ті, хто ви-
жив, фактично перебували сам на сам зі своїми проблемами. А це, у 
свою чергу, призводило до трагічних наслідків та руйнівних процесів у 
психіці постраждалих [2]. 

Зокрема, психодіагностика в екстремальних ситуаціях має свої від-
мінні особливості. У цих умовах через брак часу неможливо використо-
вувати стандартні діагностичні процедури. 

Екстремальні ситуації викликають у людини сильний стрес, призво-
дять до значної нервової напруги, порушують рівновагу в організмі, не-
гативно позначаються на здоров’ї в цілому - не тільки фізичному, але і 
психічному. Кожна людина в таких ситуаціях реагує по-різному. 

Екстрений вид психологічної допомоги за своїм характером і особ-
ливостями надання відрізняється від психологічної допомоги, що нада-
ється в загальному порядку, зокрема тим, що вона повинна повернути 
стійкий психологічний стан особи для відвернення уникнення негатив-
них наслідків НС у цей конкретний момент, тобто вона в певних випад-
ках може йти всупереч загальним вимогам і правилам психологічної ме-
дицини щодо надання психологічної допомоги в загальному порядку, 
оскільки вона обмежена певними часовими рамками [2]. 

Екстрена психологічна допомога на сьогодні набуває одного з пріо-
ритетних напрямків роботи в умовах надзвичайної ситуації, оскільки до-
помагає в критичний момент екстремальної ситуації постраждалому від-
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чути підтримку, емоційний захист, розділити біль втрати, зменшити 
прояви негативних психоемоційних станів. 

Головними принципами надання допомоги перенести психологічну 
травму в результаті впливу екстремальних ситуацій є [4]: невідклад-
ність; наближеність до місця подій; очікування, що нормальний стан 
відновиться; єдність і простота психологічного впливу. 

Зростання числа екстремальних ситуацій (техногенних і природних 
катастроф, міжнаціональних конфліктів, терористичних актів) у нашій 
країні за останні роки диктує необхідність підготовки фахівців, здатних 
надавати екстрену психологічну допомогу жертвам подібних ситуацій. 

Наслідками ненадання екстреної психологічної допомоги можуть бути: 
марення і галюцинації, апатія, ступор, рухове порушення, агресія, страх, не-
рвове тремтіння, плач, істерика, реакція горя, шок і заціпеніння та ін. [3]. 

Однією з властивостей психологічного стану людини під час над-
звичайної ситуації є її здатність впливати на швидкість евакуації, а від-
повідно і на ступінь захищеності людей від негативної дії НС. 

Особливо необхідні знання в цій області для співробітників екстре-
мального профілю діяльності, які найчастіше першими зіштовхуються з 
наслідками трагедій та першими спілкуються з потерпілими й свідками 
надзвичайної події. Від їхніх дій, уміння правильно побачити ситуацію 
буде залежати дуже багато чого в забезпеченні фізичної та психологіч-
ної безпеки оточуючих. 

Серед правил для співробітників рятувальних служб, щодо надання 
екстремальної психологічної допомоги населенню під час надзвичайних 
ситуацій, можна відокремити наступні [3]: 

– дати знати потерпілому, що поміч поруч і що вже вживаються за-
ходи з порятунку; 

– потерпілий повинен відчувати, що в такій ситуації він не самотній, 
повинен бути проінформований про те, що зараз відбувається: «Швидка 
допомога» вже в дорозі » тощо; 

– принцип відповідної необхідності надання психологічної допомо-
ги: необхідно вирішити, яка допомога (крім психологічної) потрібна, хто 
з постраждалих найбільшою мірою потребує допомоги; 

– ніколи не звинувачувати потерпілого, пояснювати, які заходи по-
трібно вжити для надання допомоги в конкретному випадку для особи; 

– дати постраждалому повірити в його власну компетентність, дава-
ти йому доручення, з яким він впорається, використовувати це, щоб він 
переконався у власних здібностях, щоб у потерпілого виникло почуття 
самоконтролю; 

– інструктувати потерпілих і давати їм прості доручення, уникати 
будь-яких слів, які можуть викликати у когось почуття провини тощо. 

Найголовнішою проблемою, яка заважала організації діяльності 
психологів ДСНС (до 2010 р. – МНС) в осередку надзвичайної ситуації, 
була відсутність відповідної нормативно-правової бази. Фахівці ДСНС 
могли лише припускати, «що», «де» та «коли» повинен був робити пси-
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холог, ніхто не мав інформації щодо його ролі при проведенні пошуко-
во-рятувальних робіт в осередку лиха, не було ніяких практичних розро-
бок щодо особливостей надання екстремальними психологами невідкла-
дної психологічної допомоги постраждалому населенню. 

Відповідно до положень Концепції, яка була розрахована на період з 
2004 по 2006 рр., в структурі ДСНС України були створені: підрозділи 
психологічного забезпечення службової діяльності МНС України в АРК, 
областях, м. Києві та Севастополі, вищих навчальних закладах системи 
ДСНС України; науково-дослідна лабораторія екстремальної та кризової 
психології Національного університету цивільного захисту України; та 
розпочата підготовка фахівців-психологів на базі цього університету. 

На сьогодні, серед актів нормативно-правової бази, які регулюють 
дані питання, можна зазначити, насамперед, наказ МНС від 27.02.2008 р. 
№ 148 «Про створення позаштатних мобільних груп екстреної психоло-
гічної допомоги МНС»; вказівку МНС України від 03.04.2008 р. № 02-
4337/74 «Про організацію роботи позаштатної мобільної групи екстреної 
психологічної допомоги МНС», якою було затверджене «Положення 
щодо організації роботи позаштатної мобільної групи екстреної психо-
логічної допомоги особовому складу підрозділів МНС і постраждалому 
внаслідок надзвичайної ситуації населенню» та низка інших документів. 

Якщо розглядати юридичну направленість даного питання, то слід 
також відмітити, що на сьогодні остаточно не врегульоване питання від-
повідальності осіб, які мають відповідну медичну психіатричну освіту, 
щодо ненадання екстреної психологічної допомоги особі у випадках не-
відкладної необхідності в результаті настання надзвичайної ситуації. 

Окрім цього, можна дійти висновку, що у зв’язку з підвищеною акту-
альністю надання екстреної психологічної допомоги за останні роки в 
Україні (що пов’язано із зростанням кількості надзвичайних ситуацій во-
єнного, природного та техногенного характеру), необхідним є розроблен-
ня більш детальної нормативно-правової бази з даних питань. Зокрема, 
розробити і прийняти нормативно-правові акти щодо регулювання поряд-
ку і особливостей надання екстремальної психологічної допомоги, випад-
ки необхідності надання останньої, методи і цілі її надання. Встановити 
перелік вимог до осіб, що уповноважені здійснювати таку допомогу на 
професійному рівні, зокрема, також встановити відповідальність про сві-
доме ненадання екстреної психологічної допомоги, за наявності реальної 
можливості її надання, особою відповідної медичної психологічної освіти. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЕЗЕРВА 
 
Ежегодно в мире умирает вследствие чрезвычайных ситуаций (сти-

хийные бедствия, аварии, пожары, несчастные случаи в быту и на про-
изводстве) около 2 млн. человек; больше 200 млн. человек получают по-
вреждения различного характера, из них около 10 млн. человек стано-
вятся инвалидами. В экстремальной обстановке главной задачей стано-
вится обеспечение пострадавших продуктами питания, водой, лекарст-
вами и другими предметами первой необходимости. К продуктам пита-
ния предъявляется ряд требований, среди которых на первом месте на-
ходится длительный срок хранения, высокая энергетическая ценность, 
малый вес и объем и простота приготовления. Попытки изготовить 
своеобразный концентрат, чтобы надолго сохранить бульон и использо-
вать его при необходимости, предпринимались еще в 18 веке. Сохранил-
ся датированный 1773 годов рецепт «бульонных лепешек». Делали такие 
лепешки из говяжьих, бараньих и телячьих ног с добавкой яичных бел-
ков и морской соли. Согласно рецепту, уваренный и высушенный буль-
он хранился в течение 4-5 лет. Петр Маркович Полторацкий (отец зна-
менитой Анны Керн) в 1812 году организовал производство консервиро-
ванного бульона для русской армии. Значительно более успешными бы-
ли эксперименты Франсуа Аппера. В 1809 году Аппер, после проведе-
ния нескольких опытов, направил в адрес министра внутренних дел 
Франции письмо, в котором предложил новый способ – консервирова-
ние. И в 1810 году он получил награду за изобретение лично из рук На-
полеона Бонапарта. Параллельно с консервированными продуктами раз-
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вивалось производство пищевых концентратов. Принципиальный про-
рыв в этой области произошел после открытия метода сублимации со-
ветским инженером Георгием Васильевичем Лаппа-Старженецким. В 
1921 году он оформил на свое изобретение патент. 

Цель доклада - анализ возможностей современных микроволновых 
технологий для изготовления продуктов питания, которые при мини-
мальном весе и объеме имеют наибольшие энергетические показатели и 
рассчитаны на долговременное хранение. В Российской Империи до Пер-
вой Мировой войны были разработана технология и производственные 
мощности, позволяющие производить консервированное тушеное мясо 
высокого качества, рассчитанное на длительное хранение вне стационар-
ных холодильников и складов. Эти результаты были, достигнуты благо-
даря обработке мяса ионами серебра. Этими работами руководили гене-
рал И.П. Надаров и известный врач С.П. Боткин. На рисунке 1 приведена 
разработанная ими лабораторная установка для получения ионов серебра. 

 

 
 

Рис. 1. Лабораторная установка для получения ионов серебра. 
 
Но значительно более весомые результаты были получены при ис-

пользовании СВЧ - излучений. Лаборатория А.С. Попова испытывала в 
различных режимах свой опытный экземпляр СВЧ - генератора с пара-
болической антенной (рис. 2). Врачи, в порядке проведения натурного 
эксперимента, предложили поместить перед излучателем герметично за-
крытую стеклянную банку с анатомическим препаратом, погруженным в 
обычную воду без предварительной стерилизации и добавления анти-
септиков и консервантов. В лабораторном журнале остались сведения 
что «после облучения в течение 20 минут банки с препаратом, послед-
ний сохранялся без признаков разложения более двух месяцев, в то вре-
мя как контрольный образец начал разлагаться уже на 4-й день». Для 
формирования продовольственного резерва необходимо иметь и вита-
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минизированные пищевые продукты, которые позволяют при мини-
мальной массе и размерах компенсировать энергетические потери чело-
века и оказать тонизирующее воздействие. 

 

 
 

Рис. 2. Экспериментальная установка с излучателем СВЧ. 
 
В ряде работ исследована возможность использования СВЧ-

обработки для производства продуктов питания функционального и ле-
чебно-профилактического назначения, способствующих укреплению за-
щитных функций организма человека, что является важнейшей задачей. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние микроволнового воздействия на общее количество 
сахаров, перешедших в экстракт: 

1 - микроволновое воздействие; 2 - обработка обычным методом. 
 
Весьма перспективным представляется применение для 

производства данных продуктов плодово-ягодного сырья, зерновых и 
бобовых культур, особенно субтропических культур в комплексе с 
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лекарственными растениями. 
Для приготовления из скоропортящегося сырья, такого как инжир и 

шелковица, варенья, джемов и сухофруктов, необходима 
продолжительная тепловая обработка, при которой сырье теряет 
лечебные свойства. Отрицательно влияют на организм и 
многочисленные мелкие семена инжира, шелковицы и киви. В связи с 
этим весьма перспективно выделение из них полезных веществ методом 
экстракции. На рис. 3 представлен положительный эффект, который 
оказывает СВЧ - обработка на общее количество сахаров, перешедших в 
экстракт. При этом для ускорения довольно длительного процесса 
экстракции и максимального сохранения питательных веществ 
целесообразно применение таких методов подачи энергии, которые 
создают внутренние источники тепла, в частности применение 
микроволнового поля. Аналогичный положительный эффект получен и 
при извлечении экстрактивных веществ из растительного сырья для 
усиления питательных свойств и сохранности продуктов питания. В 
настоящее время во многих странах СНГ наблюдается сокращение 
производства животноводческой продукции на душу населения, что 
свидетельствует о его убыточности. Данное обстоятельство привлекло 
внимание к поиску новых способов воздействия на вторичное сырье для 
его более эффективного использования в производстве 
высококачественных мясных продуктов. 

Рациональное использование белков соединительной ткани (колла-
генсодержащего сырья) позволяет решить многие вопросы мясного про-
изводства: компенсировать недостаток мышечных белков, увеличить 
выход готового продукта, снизить себестоимость готовой продукции 
(без уменьшения пищевой ценности) и стабилизировать ее качество при 
одновременном снижении расхода мясного сырья. Одним из направле-
ний рационального использования коллагенсодержащего сырья и отхо-
дов мясной промышленности является их модификация с целью получе-
ния белковых продуктов, обогащенных микронутриентами для даль-
нейшего использования в производстве продуктов питания, в частности, 
мясных. В состав натурального мясного сырья входят различные вита-
мины, которые в результате тепловой обработки в значительной степени 
разрушаются. Оставшееся количество витаминов не может удовлетво-
рить в полной мере потребности организма. Так, потеря аскорбиновой 
кислоты может составлять 75%, поэтому дополнительное введение ви-
тамина С в состав мясных изделий и обеспечение его сохранности мо-
жет способствовать снижению дефицита этого витамина в организме. 
Эксперименты показали эффективность СВЧ – обработки. 

Выводы. 
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1. При обработке сельскохозяйственного сырья с целью длительного 
хранения (стерилизация, пастеризация) СВЧ - технологии оптимальны с 
точки зрения экономической эффективности и требований экологии. 

2. СВЧ - обработка позволяет производить витаминизированные пище-
вые продукты функционального и лечебно-профилактического назначения, 
способствующие укреплению защитных функций организма человека. 

3. СВЧ - обработка позволяет обеспечить более эффективное использова-
ние вторичного сырья в производстве высококачественных мясных продуктов. 
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 ЯК ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА УКРАЇНИ 
 
Щорічно на нашій планеті накопичується декілька мільярдів кубіч-

них метрів твердих побутових відходів (ТПВ) і останніми роками спо-
стерігається стійка тенденція до зростання їх кількості. В Україні, окре-
ма, орічно утворюється близько 35 млн. м3 (приблизно 9 млн. т) твердих 
побутових відходів, які вивозяться на 770 полігонів ТПВ, а загальний 
обсяг їх накопичення, сягає більш ніж 3 млрд. м3.До складу ТПВ входять 
харчові відходи – 35-50 %, папір і картон – 10-15 %, вторинні полімери – 
9-13 %, скло – 8-10 %, метали – 2 %, текстильні матеріали – 4-6 %, дере-
во - 1 %, будівельне сміття – 5 %, інші відходи – 10 %. До традиційних 
для складу побутових відходів додаються нові: відходи електричного й 
електронного обладнання (ЕЕО), різноманітні хімічні джерела струму, 
ртутьвмісні освітлювальні прилади тощо. 

В Україні гострота проблеми забруднення навколишнього середо-
вища такими відходами посилюється не тільки швидким зростанням їх 
кількості, але й відсутністю законодавчих норм та налагодженої системи 
збору від населення, сортування і переробки. У зв’язку з відсутністю в 
Україні законодавчого поля щодо цієї категорії відходів, використане 
електричне та електронне обладнання, хімічні джерела струму та ртуть-
вмісні лампи становлять значний внесок до твердих побутових відходів. 
Згідно національної доповіді про стан навколишнього природного сере-
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довища в Україні [1, с. 246] такі відходи складають біля 5 % від усіх 
ТПВ та представляють одну з найбільш небезпечних груп серед складо-
вих ТПВ. Основні проблеми, які пов’язані з утилізацією таких відходів: 

 об’єм твердих побутових відходів безперервно зростає як в абсо-
лютних величинах, так і на душу населення; 

 склад твердих побутових відходів різко ускладнюється, включаю-
чи в себе все більшу кількість екологічно небезпечних компонентів; 

 якщо газоподібні та рідкі відходи відносно швидко поглинаються при-
родним середовищем, то асиміляція твердих відходів триває багато років. 

Зазначені проблеми викликані тим, що виробнича та побутова дія-
льність населення неминуче пов’язана з утворенням твердих відходів, і 
особливо актуальним екологічним питанням для жителів України на 
сьогодні є питання їх утилізації. Найпопулярнішими на сьогодні мето-
дами вирішення проблеми утилізації ТПВ в Україні є їх складування, 
спалювання та захоронення. Але в умовах дефіциту ресурсів, джерел 
енергії та екологічної ситуації в Україні закопувати в землю або спалю-
вати відходи є екологічно небезпечним та нераціональним. 

Європейський досвід показує, що найбільш ефективним і ресурсо-
зберігаючим є спосіб вторинної переробки побутових відходів, для 
практичного застосування якого необхідне налагодження узгодженої си-
стеми сортованого збору сміття. Роздільний збір сміття, який уже част-
ково застосовують у містах України, варто проводити з постійною інфо-
рмаційною підтримкою та пропагандою серед населення. Сортування 
сміття також повинне передбачати наявність відповідних контейнерів 
для кожного виду сміття на спеціально виділеному майданчику-стоянці; 
важливим є регулярний відокремлений забір контейнерів з вторинною 
сировиною по мірі накопичення. Зібрана сировина повинна піддаватися 
сортуванню, пресуванню та передаватися на подальшу переробку на 
спеціальні переробні підприємства. Мають бути збудовані сміттєспалю-
вальні заводи та правильно оснащені полігони. Важливим є заохочення 
мешканців до сортування сміття: наприклад, для тих людей, що сорту-
ють відходи, можна зменшити плату за вивезення сміття. Також варто за 
можливості зменшити використання тари з пластику, який роками роз-
кладається у ґрунті та замінити його на папір. 

Проблема утилізації ТПВ є особливо нагальною і повинна бути ви-
рішена найближчим часом, так як людина постійно залишає після себе 
шкідливі та небезпечні відходи, які чинять вкрай негативний вплив на 
навколишнє природне середовище. На нашу думку, будь-які зміни у по-
кращенні стану навколишнього середовища повинні розпочинатися з 
ініціативи органів управління нашої держави спрямованої на формуван-
ня та розвиток у населення енвайроментальної свідомості, тобто середо-
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вище охоронного знання і переконання. Ми впевнені - сформована ен-
вайроментальна свідомість населення стане ефективним превентивним 
заходом забруднення навколишнього середовища. 
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ФАКТОРИ РИЗИКУ В СИСТЕМІ  
«ЛЮДИНА-КОМП´ЮТЕР-СЕРЕДОВИЩЕ» 

 
Особливості сучасного розвитку суспільства є зростання сфер дія-

льності людини, в яких використовуються інформаційні технології. Ши-
роке розповсюдження отримали персональні комп'ютери (ПК). 

Результати досліджень про вплив комп'ютера на організм оператора 
показали, що підвищені нервово-психічні навантаження і монотонність 
праці призводять до загострення хронічних захворювань серцево-
судинної системи, шлунково-кишкового тракту, центральної нервової 
системи. Необмежене за часом просиджування перед комп'ютером має 
негативні наслідки, одне з яких - комп'ютерний зоровий синдром. Ком-
п'ютерний зоровий синдром проявляється у: зниженні гостроти зору, 
уповільненні перефокусування з ближніх предметів на дальні і назад 
(порушення акомодації), двоїнні предметів, швидкому стомленні при 
читанні, відчутті "піску", болях при русі очей, почервонінні очних яблук. 

Для дослідження впливу комп'ютера використовувалися наступні 
методи і методики: дослідження забезпеченості комп'ютерами і ставлен-
ня студентів до роботи за комп'ютером, метод анкетування; діагностика 
комп'ютерного впливу на зір людини; методика «Вивчення впливу ком-
п'ютера на стійкість уваги». Результати досліджень показали, що більше 
3-х годин за комп'ютером працюють 30% студентів, а якщо додати сюди 
ще 17% працюючих 3 години, то це вже 47%; 49% студентів все таки не 
роблять перерву під час роботи за комп’ютером, не всі студенти дотри-
муються норм безпечного використання ПК, а саме, лише 15% - вико-
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нують зарядку для очей після роботи на ПК, 56% - витирають пил раз на 
тиждень, 1% - при роботі одягає спеціальні окуляри з фільтром, 28% - 
провітрюють приміщення. Робота за комп'ютером впливає також на 
психічні процеси студента, зокрема на розподіл і стійкість уваги. 

Отже збереження здоров’я користувачів ПК, підтримання ефектив-
ності та надійності їх праці на належному рівні є одним з головних пи-
тань сьогодення. 

Використання комп'ютерів у різних сферах виробничої діяльності 
висуває проблему оздоровлення й оптимізації умов праці операторів. 

 
 

Теряник Оксана Леонідівна, студентка механічного  
факультету, 5 курс, група ММ-51маг 

Науковий керівник: Кравцов Михайло Миколайович, доцент кафедри 
метрології та безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук, доцент 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків 
 
ВЗАЄМОДІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЛЮДИНИ 

 
Взаємодія навколишнього середовища і людини можна визначити як 

взаємодія між людиною і соціальної системи (на "відпочинок") з екосистеми. 
Людські соціальні системи і екосистеми є складні адаптивні системи. 

Комплекс екосистеми і соціальні системи людини мають багато частин і 
багато зв'язків між цими частинами. Адаптивна, бо вони мають зворотний 
зв'язок структури, які сприяють виживанню в постійно мінливих умовах. 

Для аналізу екологічних взаємодій людини важливо знати про конкре-
тні характеристики соціальної системи людини. Тип суспільства сильно 
впливає на ставлення народів до природи, їх поведінку і, отже, їх вплив на 
екосистеми. Важливі характеристики соціальних систем людини є чисель-
ність населення, соціальної організації, цінності, технології, багатство, освіту, 
знання і багато іншого. Особливо цінності і знання, сильно впливають на лю-
дей "погляд на життя" і, отже, визначають поведінку людей. 

Люди змінюють навколишнє середовище для своїх цілей і отриман-
ня вигод від нього. Ці послуги екосистем мають важливе значення для 
добробуту людей і включають в себе, наприклад, надання ресурсів, та-
ких як вода, деревина, продукти харчування, енергії, інформації, землі 
для сільського господарства і багато іншого. Очевидно, що при викорис-
танні цих ресурсів люди впливають на навколишнє середовище у бага-
тьох відношеннях. Крім того, люди часто реорганізовують існуючі еко-
системи для досягнення нових, які здаються більш ефективними в об-
слуговуванні своїх потреб. 
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Розвиток промисловості – це найважливіший чинник урбанізації в су-
часний період. Відомо, що виникнення міст і їх розвиток тривалий час бу-
ли зумовлені іншими чинниками (торгівля, оборонні функції та ін.). Регіо-
ни з густою мережею міських поселень мають найвищий рівень перетво-
рюваності ландшафтів, іноді вони змінені настільки, що стають непридат-
ними для безпечного проживання людей. Це найбільше стосується регіонів 
з надмірною концентрацією промисловості, в яких до таких негативних на-
слідків, як забруднення довкілля, додаються ще й порушення планувальної 
структури міста, злиття промислової і селительної чи промислової і рекре-
аційної зон, зменшення площ резервних територій у містах та ін. 

Дії людей мають наслідки для навколишнього середовища. Але і на-
вколишнє середовище впливає на діяльність людини. Людські соціальні 
системи повинні адаптуватися до їх конкретного середовища. Природні 
явища, як шторми, землетруси змушують людей реагувати. Ці природні 
явища безпосередньо впливають на поведінку людей та змушують реа-
гувати на нові ситуації. 
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ДЕКЛАРУВАННЯ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ  
ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

 
Існуюча тенденція підвищення ризиків для життєдіяльності людини 

змушує змінювати традиційні для економіки нашої країни методи при 
вирішенні проблем безпеки об’єктів підвищеної небезпеки (далі – ОПН). 
Світовий досвід визнає найбільш ефективним ризик-орієнтований підхід 
до управління техногенною та природною безпекою, який грунтується 
на досягненні певного рівня безпеки, балансу вигод і витрат в межах 
окремого об`єкта, території і держави в цілому. Прийнятою Урядом 
України Концепцією управління ризиками виникнення надзвичайних 
ситуацій (далі – НС) техногенного та природного характеру ставиться 
завдання досягнення у державі рівня техногенної та природної безпеки, 
прийнятого в економічно розвинених країнах [4]. Ризик є загальноприй-
нятою у світовій практиці мірою небезпеки для життєдіяльності насе-
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лення, функціонування об`єктів економіки. 
Разом з тим, актуальною проблемою останніх років залишається відсу-

тність в Україні загальних спеціалізованих галузевих норм з визначення ри-
зиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки ОПН. Недоскона-
лість існуючих у країні нормативних документів щодо декларування безпе-
ки ОПН не дає змоги досягти сьогодні рівнів ризиків у галузях техногенної 
та природної безпеки на прийнятних для суспільства рівнях. 

Актуальність проблеми запобігання аварій, а також забезпечення гото-
вності до локалізації, ліквідації аварій та їх наслідків вимагає оновлення ме-
ханізмів декларування безпеки ОПН. Метою даної статті є обгрунтування 
механізму державного регулювання у сфері управління ризиками виник-
нення надзвичайних ситуацій засобами декларування безпеки ОПН. 

Територія України характеризується наявністю значної кількості 
природних загроз та техногенних джерел небезпеки. Наявність ОПН у 
поєднанні з уразливістю території сприяють виникненню аварій, соціа-
льно-економічним наслідком яких виступають НС. Розподіл НС техно-
генного походження залежить в основному від техногенного наванта-
ження території. Аналіз цих факторів виникнення НС дає змогу виявля-
ти об’єкти та території з несприятливим рівнем ризику НС [1]. 

Суб’єкти господарської діяльності, у власності або користуванні яких 
є хоча б один ОПН, організовують розроблення і складання декларації 
безпеки цього об’єкта. Декларування безпеки – це документ, що визначає 
комплекс заходів, які приймаються суб’єктом господарської діяльності з 
метою запобігання аварій, а також забезпечення готовності до локалізації, 
ліквідації аварій та їх наслідків. Декларація безпеки складається на основі 
дослідження суб’єкта господарської діяльності, даних про ступінь небез-
пеки та оцінки рівня ризику виникнення аварії, пов’язаною з експлуатаці-
єю об’єкту. Порядок та вимоги щодо складання декларації викладені в 
Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки [2; 3]. 

Декларація повинна включати: 
- результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки 

рівня ризику; 
- оцінку готовності до експлуатації об’єкту у відповідності до вимог 

безпеки; 
- перелік прийнятих з метою зниження ризику рішень та здійснених 

з цією метою заходів; 
- відомості про заходи з локалізації і ліквідації можливих наслідків 

аварій. 
Суб’єкт господарської діяльності забезпечує проведення експертизи 

повноти досліджень ступеня небезпеки і оцінки рівня ризику, а також об-
грутованості і достатності проведених заходів. Експертизу декларації без-
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пеки ОПН повинні проводити організації, які мають відповідні дозволи 
(ліцензії) на здійснення таких видів діяльності. Забороняється проведення 
експертизи декларації безпеки організацією, яка є її розробником. 

Декларація безпеки разом з позитивним висновком експертизи по-
дається відповідним територіальним органам Дерпраці, Держінспекції 
цивільної оборони і техногенної безпеки, Держекоінспекції, санітарно-
епідеміологічної служби, Держпожежбезпеки, Держархбудінспекції і до 
місцевої держадміністрації. 

У 30-ти денний строк місцеві адміністрації сповіщають в регіональ-
них засобах масової інформації відомості про об'єкт: назву об’єкту; інфо-
рмацію щодо посадових осіб; короткий опис виробничої діяльності; пере-
лік основних характеристик небезпеки; короткі відомості про можливі на-
слідки і рівні ризику виникнення аварій, заходи по їх локалізації та лікві-
дації; відомості про способи оповіщення і необхідні дії населення. 

У випадку якщо в зоні ураження можуть опинитись інші регіони, 
роблять повідомлення в друкованих засобах інформації цієї території. 
Декларування безпеки ОПН передбачена 1 раз на 5 років. Декларація 
доповнюється або переробляється у випадку: зміни умов діяльності 
об’єкту; змінах у нормативно правових актах; будівництво в близькості 
поблизу підприємств (якщо вони впливають на зміст відомостей); об-
ґрунтованої вимоги уповноважених органів або громадськості. 

У випадку відчуження об’єкту вказані документи передаються його 
новому власнику. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДІЙ ПІДРОЗДІЛІВ ДСНС УКРАЇНИ ПРИ 
ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА 

ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНОМУ ОБ’ЄКТІ 
 
Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується неухи-

льним ростом ядерної енергетики та хімічної промисловості. Розвиток 
виробництв із ядерними і хімічно небезпечними компонентами характе-
ризуються принциповою неможливістю надання повної гарантії безава-
рійної роботи таких об’єктів. У результаті впливу деяких факторів на та-
ких об’єктах можливе виникнення аварійних ситуацій, які можуть транс-
формуватися в надзвичайні ситуації (НС), призвести до виникнення руй-
нування технологічного обладнання, завдавання величезних матеріальних 
збитків та формування найтяжчих наслідків – травмування та загибелі пе-
рсоналу самого промислового об’єкту та населення. З метою максималь-
ної реалізації можливостей підрозділів ДСНС України при виконанні ни-
ми завдань по виявленню та оцінці обстановки, яка склалася в результаті 
аварії на потенційно небезпечному об’єкті (ПНО), необхідно визначити 
оптимальний варіант їх розподілу, що є досить актуальною задачею щодо 
завчасного прогнозування можливих наслідків НС на означених об’єктах. 

Як свідчить аналіз публікацій [1-3], для оцінки ефективності засто-
сування різних підрозділів та спеціалізованих формувань широко засто-
совуються методи математичного моделювання, які дозволяють в певній 
мірі замінити трудомісткі і тривалі експерименти. 

Для вирішення задачі математичного моделювання дій підрозділів 
ДСНС найбільш прийнятним із існуючих методів оптимізації функціо-
нування складних систем є метод динамічного програмування [1,3]. Він 
дозволяє здійснювати оптимізацію багатокрокових процесів, до яких 
відноситься і процес застосування підрозділів ДСНС. 

Нехай процес застосування підрозділів ДСНС уявляє собою операцію, 
що складається з m кроків (етапів). Такими кроками (етапами) можуть бу-
ти: вживання екстрених заходів, оперативне планування, рятувальні та ін-
ші невідкладні роботи, ліквідація наслідків аварії [3]. Кількісно можливості 
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підрозділу при виконанні завдання на одному кроці оцінюються показни-
ком ефективності К. Припустимо, що значення показника К за час вико-
нання завдання складається з суми його значень на окремих кроках: 

 


m

i
i=1

К = k , (1) 

 
де ik  – показник можливостей на i-му кроці. 
На кожному кроці вибирається таке рішення, від якого залежить ве-

личина K на даному кроці та за час виконання завдання в цілому. Таке 
рішення назвемо «кроковим управлінням». Сукупність всіх крокових 
управлінь уявляє собою управління діями загалом, позначимо його бук-
вою X, а крокові управління 1 2 mx , x , ..., x , тоді: 

 

1 2 mX = (x , x , ..., x ) . (2) 
 

Необхідно знайти таке управління X, при якому показник K пере-
творюється в максимум, тобто: 

 


m

i
i=1

К = k max . (3) 

 
Управління ( *X ), при якому цей максимум досягається, будемо на-

зивати оптимальним управлінням. Воно складається з сукупності опти-
мальних крокових управлінь (своєчасне надання допомоги потерпілим, 
прийняття рішення на проведення та проведення радіаційної (хімічної) 
розвідки, оцінка результатів радіаційної (хімічної) розвідки, ліквідації 
наслідків аварії на ПНО та ін. [4]): 

 
* * * *

1 2 mX = (x , x , ..., x ) . (4) 
 
Максимальне значення K, яке досягається при цьому управлінні, по-

значимо *К . Задача полягає в знаходженні сукупності оптимальних 
крокових управлінь, які перетворюють показник можливостей K в мак-
симум, тобто знайти: 

 
 

  
 


m

* * * *
1 2 m i

i=1
X = (x , x , ..., x ) max К = k . (5) 
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Виходячи з основних принципів динамічного програмування, послі-

довність знаходження оптимального варіанту застосування підрозділів 
ДСНС прийме наступний вигляд: 

розраховується показник можливостей підрозділу на першому кроці 
(k1) по всіх можливих завданнях; 

обчислюється показник ki на всіх подальших кроках (i), по всіх мо-
жливих варіантах; 

на кожному подальшому кроці (i) визначається сума 
m

i
i=1

k  по всіх 

можливих варіантах на цьому та попередніх кроках і знаходиться її мак-

симум, тобто 
m

*
i

i=1
k ; 

на подальшому кроці m визначається показник 
m

i
i=1

К = k  по всіх 

можливих варіантах дій при виконанні завдань і показник 
m

* *
i

i=1
К = k , 

якому відповідає управління *X , тобто оптимальне управління. 
Складовою частиною постановки задачі моделювання є визначення 

основних обмежень і допущень. При цьому необхідно виходити з того, 
що завдання може виконати тільки підрозділ, який не втратив здатність 
до виконання завдань. Виходячи з цього, приймемо, що підрозділу 
LCНС ставиться нове завдання (тобто він переходить до нового кроку 
дій), якщо внаслідок попереднього він не втратив здатність до виконан-
ня завдань, тобто: 

 

тех


 




 



 








m

ос ос.доп
i=1
m

тех.доп
i=1
m

мз мз.доп
i=1

П П

П П

П П

, (6) 

 
де ос тех мзП , П ,П  – сумарні втрати особового складу, техніки і 

витрата матеріальних засобів до кінця i-го кроку дії підрозділу, відповідно; 

ос.доп тех.доп мз.допП ,П , П  – допустимі втрати особового складу, техні-
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ки і витрата матеріальних засобів до кінця i-го кроку дії підрозділу. 
Згідно [1, 2] існує спосіб, який часто застосовується та дозволяє зве-

сти багатокритеріальну задачу до однокритеріальної – виділити один го-
ловний показник і намагатися звернути його в максимум (мінімум), а на 
всі інші накласти обмеження так, щоб вони не вийшли за межі заданих 
(припустимих) значень. Як головний, домінуючий показник (критерій 
оптимальності) вибирають такий показник, який дозволить в найбільшій 
мірі визначити можливості системи виконувати своє основне призна-
чення, а на інші показники накладаються обмеження. 

З урахуванням викладених положень, умови оптимальності варіан-
тів застосування підрозділів ДСНС можна виразити: 

 

, якщо
..................


 


 

i

i доп*
i

i доп

S max
П П

W = W

R R
, (7) 

 

де iS  – головний (домінуючий) показник; 

i iП , R  – значення інших показників; 

доп допП , R  – допустимі (задані) значення інших показників. 
Отже, для моделювання дій підрозділів ДСНС, при вирішенні за-

вдань щодо ліквідації наслідків аварії на потенційно небезпечному 
об’єкті, можна використати метод динамічного програмування, який до-
зволяє визначити оптимальний варіант їх розподілу по завданнях, в яко-
му їх можливості реалізуються максимально. 
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К ВОПРОСУ АКУСТИЧЕСКОГО КОМФОРТА  

НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ 
 
В настоящее время масштабы проведения строительных работ в ус-

ловиях сложившейся городской застройки постоянно увеличиваются. 
Новые жилые дома и административные здания возводятся вблизи су-
ществующих и длительное время функционирующих строений, внося 
весомый акустический дискомфорт и нанося вред здоровью людей, ра-
ботающих на строительной площадке и проживающих в окружающей 
селитебной зоне. 

Шум оказывает негативное воздействие на состояние здоровья че-
ловека, вызывая физиологические и психические нарушения, которые 
снижают производительность труда, и создают предпосылки для воз-
никновения общих и профессиональных заболеваний, производственно-
го травматизма вследствие затруднения восприятия речевых сообщений 
и снижения концентрации внимания. 

На строительной площадке на человека воздействует шум как на 
слышимых частотах, так и на неслышимых (инфразвук, ультразвук). 

Источниками инфразвуковых колебаний являются дизельные и реак-
тивные двигатели, компрессоры, вентиляторы или любые механизмы, у 
которых частота вращения вала достигает 20 об/с. Инфразвуковые колеба-
ния неблагоприятно влияют на организм человека. Высокий уровень ин-
фразвука может вызывать нарушение функций вестибулярного аппарата, а 
также привести к головокружению, головной боли, что, в свою очередь, 
приводит к снижению трудоспособности, концентрации внимания. Такое 
воздействие очень опасно не только в аспекте нанесения вреда здоровью 
людей, но и в плане увеличения травматизма на строительной площадке. 

Неблагоприятные акустические колебания в слышимом диапазоне 
частот (от 16 Гц до 20 кГц) возникают при работе различных строитель-
ных машин и механизмов. Негативное действие шума можно условно 
разделить на специфическое и неспецифическое. Под специфическим 
действием шума подразумевается его неблагоприятное воздействие не-
посредственно на орган слуха, вызывающее поражение слухового нерва 
(кохлеарный неврит) с постепенным развитием тугоухости. 

Неспецифическое воздействие шума обычно проявляется раньше, 
чем изменения в органе слуха, и выражается в нарушении нервно-
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психической сферы в форме невротического и астенического синдрома в 
сочетании с вегетативной дисфункцией, сопровождающихся раздражи-
тельностью, головной болью, общей слабостью, головокружением, по-
вышенной утомляемостью, расстройством сна, ослаблением памяти и 
др. У лиц, подвергающихся действию шума, также наблюдаются изме-
нения секреторной и моторной функций желудочно-кишечного тракта, 
сдвиги в обменных процессах – нарушение основного, витаминного, уг-
леводного, белкового, жирового и солевого обменов, нарушение функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

В реальных условиях воздействие шума на работающих обычно соче-
тается с рядом других неблагоприятных факторов, которые усугубляют дей-
ствие шума. Особенно отрицательно шум влияет на состояние здоровья ра-
ботающих, труд которых связан с нервно-эмоциональным напряжением. 

Систематическое влияние на организм человека акустических колеба-
ний на частотах ультразвука вызывает повышенную утомляемость, сниже-
ние работоспособности и является причиной неврозов и гипертонии. 

Уровни шума на строительной площадке достигают высоких значений. 
Основными источниками шума в строительных машинах являются: 

двигатель, механические передачи, устройства для забора воздуха и вы-
хлопа отработанных газов, вентиляторы, насосы и др. 

Таким образом, мероприятия по снижению вредного воздействия 
шума строительных машин и механизмов можно классифицировать сле-
дующим образом: 

1) мероприятия, направленные на модернизацию существующей 
конструкции машины; 

2) мероприятия, относящиеся к изменению технологии и методов 
производства работ; 

3) мероприятия, осуществляемые на территории строительной 
площадки. 

Для изучения степени негативного влияния шума вследствие прове-
дения строительных работ были проведены исследования жалоб населе-
ния в нескольких аспектах: в зависимости от видов работ, в зависимости 
от типа машин, в зависимости от последствий. 

Наиболее эффективным и перспективным направлением разработки 
шумозащитных мероприятий на строительных площадках является ис-
пользование в производстве работ новых технологических процессов с 
широким внедрением достижений современной науки и техники. По 
оценке специалистов, разработка и внедрение таких шумозащитных ме-
роприятий может снизить уровень звукового давления шума на строи-
тельных площадках на 35 – 40 дБ. 

Таким образом, есть необходимость разработки мероприятий, на-
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правленных на снижение уровней шума строительных машин и меха-
низмов, что благоприятно отразится на здоровье людей и безопасности 
производственных процессов. 

Кроме того, продуманное размещение машин и производственного 
оборудования на строительной площадке, использование рационального 
графика их работы, своевременная диагностика технического состояние 
и устранение неисправностей машин и механизмов и ряд других меро-
приятий позволят значительно снизить уровень шума не только на 
строительных площадках, но и в прилегающей селительной зоне. 
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ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕКИ НАВКОЛИШНЬОГО ТА 
ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА, ХАРАКТЕР ТА НАСЛІДКИ ЇХ 

ВПЛИВУ НА БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 
 
На даний момент проблема небезпеки навколишнього та виробни-

чого середовища дуже актуальна у зв’язку з посиленням глобальної сис-
темної кризи на землі, яка проявляється у погіршенні екологічної ситуа-
ції планети; зростанні природних небезпек і техногенних катастроф; те-
рористичних актів; локальних і регіональних джерел соціальної та полі-
тичної нестабільності, була заснована, тому наприкінці 80-х років, на-
вчальна дисципліна „Безпека життєдіяльності”. Ця галузь знань і прак-
тичної діяльності була спрямована саме на формування ідеології безпе-
ки: попередження її прояву; властивостей та наслідків її впливу на орга-
нізм людини; основ захисту людини та її навколишнього середовища; 
формування та виконання методів створення і підтримки безпечних 
умов життя й діяльності людини, як у повсякденних умовах побуту і ви-
робництва, так і у надзвичайних ситуаціях. 

На сучасному етапі розвитку цивілізації найактуальнішими пробле-
мами БЖД являються небезпеки пов’язані із порушенням екологічної рі-
вноваги природного середовища, ймовірні небезпеки при взаємодії лю-
дини зі складними технічними системи, також політичні конфлікти у 
світі, соціальні небезпеки і т. ін. 
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Існує систематизація явищ, процесів, об’єктів, що здатні нанести 
шкоду людині, які за джерелами походження поділяють на чотири гру-
пи: природні, техногенні, соціально-політичні і комбіновані. 

До природних можна віднести такі небезпеки, як: землетруси, пове-
ні, урагани, шторми, блискавки зсуви, снігові лавини, вулкани, зливи, 
град, тумани, сонячні та космічні випромінювання, небезпечні комахи, 
віруси, бактерії, отруйні гриби, рослини, небезпечні тварини, риби і т. п. 

До техногенних відносяться такі небезпеки, які пов’язані з викорис-
танням транспортних засобів, паливних вибухонебезпечних, легкозай-
мистих речовин, процесів, які відбуваються при високій або низькій во-
логості, температурі чи тиску, з використанням хімічних речовин, елект-
ричної енергії, електромагнітного випромінювання і т. ін. 

Соціальними вважаються небезпеки викликані низьким рівнем ду-
ховного та культурного життя. А саме: алкоголізм, проституція, нарко-
манія, бродяжництво, пияцтво, що виникло на підставі поганих умов 
проживання, незадовільного матеріального становища, конфліктній си-
туації на релігійній, расовій або етнічній основі. А конфлікти на міжде-
ржавному та міжнаціональному рівнях, політичний тероризм, війни, 
міжпартійні та збройні конфлікти, духовне гноблення і т. ін. 

Останню групу небезпечних чинників становлять комбіновані не-
безпеки, які поділяють на три частини: природно-техногоенні небезпеки 
(кислотні дощі, зсуви, пилові бурі, озонові дірки, „парниковий ефект”, 
зменшення родючості землі та інші явища, що виникли через людську 
діяльність); природно-соціальні небезпеки (СНІД, венеричні захворю-
вання, наркоманія, інфекції .); соціально-техногенні небезпеки (масові 
психічні відхилення і захворювання, що викликані впливом на свідо-
мість і підсвідомість людини засобами масової інформації, професійні 
захворювання, травматизм викликані виробничою діяльністю). 

В даній роботі будуть розглянуті негативні фактори середовища 
життєдіяльності, хімічні фактори та їх класифікація. Також буде визна-
чено, яким чином вони потрапляють в організм людини, та які існують 
генетичні чинники і як вони впливають на стан нашого здоров’я. 

До найголовніших джерел хімічних аварій та катастроф можна від-
нести: 

- викиди та витоки небезпечних сильнодіючих хімічних речовин; 
- загорання різних матеріалів, обладнання, будівельних конструкцій, 

яке супроводжується забрудненням навколишнього середовища; 
- аварії на транспорті при перевезенні небезпечних хімічних речо-

вин, вибухових та пожежонебезпечних вантажів [1, с. 30]. 
Сильнодіючими отруйними речовинами називають хімічні сполуки, 

які в певних кількостях перевищують гранично допустимі концентрації. 
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Вони дуже негативно впливають на людей, сільськогосподарських тва-
рин, рослини та викликають у них ураження різного ступеня.  

Сильнодіючі отруйні речовини можуть бути елементами технологі-
чного процесу (аміак, хлор, сірчана кислота, азотна кислота, фтористий 
водень та ін.) і також можуть утворюватись на територіях і об’єктах на-
родного господарства при пожежах (чадний газ, хлористий водень, ок-
сид сірки та азоту). 

На території України знаходиться 877 хімічно-небезпечних об’єктів. 
Поширення хімічного виробництва призвело також до збільшення кілько-
сті промислових відходів, які спричиняють небезпеку для людей та на-
вколишнього середовища. Лише токсичних відходів в Україні накопичено 
більше 4 млрд. тонн, при середньорічному утворенні 103 млн. т. [1]. 

Генетичні чинники, що впливають на стан здоров’я складають 15-
20 %. 

Протягом свого життя людина постійно стикається з дуже великою 
кількістю шкідливих речовин, які можуть викликати різні види захворю-
вання, розлади у здоров’ї , а також травматизм як в процесі контакту, так 
і через певний проміжок часу. Особливу небезпеку становлять ті речо-
вини, які залежно від їх практичного використання можна поділити на: 

- промислові отрути, які використовуються у виробництві і є джере-
лом небезпеки гострих і хронічних інтоксикацій при порушенні правил 
безпеки (ртуть, свинець, ароматичні сполуки та ін.); 

- отрутохімікати, що використовуються в сільському господарстві 
для боротьби з бур’янами та шкідниками (гербіциди, пестициди); 

- лікарські препарати; 
- хімічні речовини побуту, які використовуються як харчові добав-

ки, засоби санітарії, особистої гігієни, косметичні засоби; 
- біологічні отрути (рослинні і тваринні), які містяться у рослинах і 

грибах, тваринах і комахах. 
Залежно від характеру дії на організм людини хімічні речовини по-

діляють на: токсичні, подразнювальні, мутагенні, канцерогенні, нарко-
тичні, задушливої дії, такі, що впливають на репродуктивну функцію, 
сенсибілізатори. 

Токсичні речовини викликають отруєння всього організму людини 
або впливають на окремі системи людського організму (кровотворення, 
центральна нервова система та ін.). Ці речовини можуть викликати па-
тологію певних органів, таких як печінка, нирки, легені. До них відно-
сять чадний газ, концентровані розчини кислот чи лугів, селітра тощо. 

Подразнювальні речовини.(аміак, пари кислот, лугів, хлорацетофе-
нон, адамсит) викликають подразнення слизових оболонок, дихальних 
шляхів, очей, легень, шкіри. 
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Канцерогенні речовини (хром, нікель, азбест, ароматичні вуглеводи, 
циклічні аміни тощо) викликають злоякісні новоутворення, пухлини. 
Наркотичні речовини (спирт, опіум і т.п.) впливають на центральну нер-
вову систему. Задушливі речовини (оксид вуглецю, оксиди азоту) при-
зводять до токсичного набряку легень, а сенсибілізатори (розчинники, 
формалін, лаки нітро- та нітрозосполук тощо) діють як алергени. 

Саме мутагенні речовини призводять до порушення генетичного ко-
ду, зміни спадкової інформації. До них відносять свинець, радіоактивні 
речовини тощо. 

Мутагенні фактори, мутагени – фізичні явища та хімічні речовини, 
що діють на спадковий апарат організмів, викликаючи мутації в їх по-
томстві. 

Мутація - 1) зміна властивостей чи ознак виду під мутагенних фак-
торів; 2) раптово виникаючі природні (спонтанні) або викликані штучно 
стійкі зміни спадкових структур живої матерії, відповідальні за збере-
ження і передачу генетичної інформації [2, с. 240]. 

Також до хімічних речовин, що впливають на генетичні зміни від-
носяться пестициди. Як зазначалося раніше, пестицидами (отрутохіміка-
тами) називають велику групу речовин і сполук, які використовують для 
знищення шкідливих комах, збудників хвороб рослин (бактеріальних, 
вірусних, грибкових), гризунів, бур’янів. 

Забруднюючи харчові продукти, отрутохімікати у процесі застосу-
вання можуть потрапляти в атмосферу, воду та грунт забруднюючи хар-
чові продукти. Небезпека цих речовин зумовлюється гонадотоксичною, 
ембріотоксичною, тератогенною (вади розвитку плода), мутагенною 
(зміни в генетичному матеріалі) та канцерогенною дією. 

Існує кілька груп отрутохімікатів. Найбільше значення серед них 
мають: інсектициди (знищують шкідливих комах), бактерициди і фунгі-
циди (впливають на бактеріальні та грибкові збудники хвороб рослин); 
акарициди (знищують кліщів), зооциди (знищують гризунів); нематоци-
ди (знищують молюсків і слизняків) та гербіциди (знищують бур’яни, а 
також використовуються для протруювання насіння). 

Ступінь токсичності пестицидів визначається мірою легкості їх про-
никнення крізь шкіру, здатністю до накопичення в організмі (кумуляції), 
ступенем і швидкістю знешкодження і видалення з організму [3]. 

Висновки: 
На фоні дії негативних чинників навколишнього середовища на орга-

нізм людини виникають такі захворювання, як серцево-судинні, онкологі-
чні, дистрофічні зміни, алергія, цукровий діабет, гормональні дисфункції, 
порушення у розвитку плоду, пошкодження спадкового апарату клітини. 

Соціальні та економічні умови, які не забезпечують людей нормальним 
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харчуванням, чистою водою і задовільними санітарно-гігієнічними норма-
ми, в кінцевому результаті позначаються на стані здоров’я населення. 

Отже, головна мета дисципліни „Безпека життєдіяльності” полягає у 
тому, щоб сформувати в людині свідоме й відповідальне ставлення до 
питань особистої безпеки і безпеки оточуючих, навчити людину розпі-
знавати й оцінювати потенційні небезпеки, визначати шлях надійного 
захисту від них, уміти надавати допомогу в разі потреби собі та іншим, а 
також оперативно ліквідовувати наслідки прояву небезпек у різноманіт-
них сферах людської діяльності та застерегти від факторів небезпек на-
вколишнього та виробничого середовища. 

В Україні щорічно викидається в атмосферу 20млн. тонн шкідливих 
речовин: Кривий Ріг 1,56 млн. тонн; Дніпропетровськ 443 тис. тонн; За-
поріжжя 407 тис. тонн; Маріуполь 824 тис. тонн; Донецьк 329 тис. тонн; 
Київ 327 тис. тонн. У середньому на кожного громадянина України при-
падає понад 380 кг шкідливих речовин. Крім того, 14 працюючих атом-
них реакторів АЕС, за умов ідеальної безаварійної роботи, викидають в 
атмосферу понад 140 тис. кюрі реактивних речовин на рік [1, с. 99]. 

У цілому екологічна криза кінця ХХ століття виявилася наслідком 
спільної дії багатьох факторів. Тому просто шляху виходу з неї немає, 
хоча варіантів вирішення кризової ситуації розглядається чимало. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 
За умов багатоукладної економіки та наявності великої кількості влас-

ників, що прагнуть швидкого накопичення за будь-яку ціну первісного капі-
талу, пріоритетного значення набувають правові засоби забезпечення охо-
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рони праці. Саме держава, що проголосила життя і здоров’я людини найви-
щою соціальною цінністю, має виступити гарантом реалізації закріпленого в 
ст. 43 Конституції України права громадян на здорові й безпечні умови пра-
ці, забезпечивши адекватну сучасним умовам нормативно-правову базу ре-
гулювання охорони праці. На конституційному рівні серед низки прав і сво-
бод людини закріплено право на охорону праці, незалежно від громадянст-
ва, соціального статусу, певних переконань, роду занять, сфери економічної 
діяльності, в якій вона реалізує свої здібності. 

Водночас існують притаманні певним галузям економічної діяльно-
сті відмінності в реалізації права на охорону праці, зумовлені 
об’єктивними чинниками. Однією з таких галузей, яке потребує ще бі-
льшої диференціації правового регулювання праці, є сільське господарс-
тво. Праця в ньому характеризується сезонністю, нерівномірною інтен-
сивністю протягом року, тісним взаємозв’язком із процесами росту і 
розвитку живих організмів, високим ступенем хімізації та механізації 
виробничих процесів, що призводить до розгляду останнього як однієї з 
найнебезпечніших галузей суспільного виробництва. 

Негативний вплив зазначених природних і виробничих чинників на 
характер сільськогосподарської праці посилюється недосконалістю нор-
мативно-правового регулювання охорони праці в сільському господарс-
тві. Причини цьому криються у застарілості, колізійності відповідних 
правових норм, переобтяженості надмірною кількістю галузевих норма-
тивних актів, що зрештою призводить до ускладнення ефективного фун-
кціонування механізму правового регулювання у цій сфері. 

Тему правового регулювання охорони праці в сільському господар-
стві досліджували радянські вчені Ф.М. Раянов і Л.І. Левітін, проте, зва-
жаючи на сучасні соціально-економічні та політичні зрушення в нашому 
суспільстві, їх наукові праці значно втратили свою актуальність. Нині це 
питання було розглянуто в контексті загального дослідження трудових 
відносин О. А. Мірошниченком. 

В Україні наразі діє закон від 14.10.1992 року № 2694-ХІІ «Про охоро-
ну праці» (далі – Закон). Розділом 2 цього Закону визначено гарантії прав 
на охорону праці. Аналіз статей даного розділу показує, що практично ко-
жна із його статей розвивається в підзаконних актах, положеннях, інструк-
ціях, правилах, нормативах і стандартах. При цьому норми цих статей не 
повною мірою відповідають нормам Конвенції Міжнародної Організації 
Праці (далі – МОП) про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві 
№ 184, прийнятої в Женеві 21.06.2001 р. Так, наприклад, 2 абзац ст. 5 За-
кону суперечить ст. 7 Конвенції МОП № 184 та ст. 155 Кодексу Законів 
про Працю України (далі - КЗпП). В Законі визначено, що під час укладен-
ня трудового договору роботодавець повинен поінформувати працівника 
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під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці не-
безпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто. А проана-
лізувавши зазначені статті Конвенції МОП №184 та КЗпП можна зробити 
висновок, що перш ніж укласти трудовий договір з працівником, робото-
давець повинен створити безпечні і нешкідливі умови праці. Тому ст. 5 За-
кону необхідно привести у відповідність до ст. 7 Конвенції МОП № 184 та 
ст. 155 КЗпП, виклавши абз. 2 ст. 5 в такій редакції: до укладення трудово-
го договору роботодавець повинен створити безпечні і нешкідливі умови 
праці на робочому місці працівника, під час укладення трудового договору 
роботодавець повинен поінформувати працівника під розписку про умови 
праці та техніку безпеки праці. 

Також, порівнявши ч. 2 ст. 6 Закону і ст. 8 Конвенції МОП №184, 
можна теж розгледіти деякі розбіжності. За Конвенцією МОП №184 при 
виникненні небезпечної ситуації працівник має право відмовитися від 
виконання небезпечної роботи і при цьому достатньо повідомити про це 
свого безпосереднього керівника. Натомість Законом передбачено під-
твердження такої небезпечної ситуації спеціалістами з охорони праці, за 
участю представника профспілки, а також страхового експерта з охоро-
ни праці. Таке процедурне затягування на практиці може призвести до 
негативних наслідків на виробництві, ушкодження здоров’я працівників, 
чого допускати не слід. Тому ч. 2 ст. 6 Закону, на мою думку, слід дещо 
спростити виклавши її в такій редакції: працівник має право відмовитися 
від дорученої роботи, якщо створилась виробнича ситуація, небезпечна 
для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для 
виробничого середовища чи довкілля, коли у нього є достатньо вагомі 
підстави думати, що існує безпосередня і серйозна загроза для їх безпе-
ки і здоров’я. Він зобов’язаний негайно повідомити про це безпосеред-
нього керівника. 

За даними МОП сільське господарство належить до найбільш не-
безпечних для життя і здоров’я галузей праці як у промислово розвину-
тих країнах, так і у країнах, які розвиваються. У цій галузі нині зайнято 
1,3 млрд. осіб, або майже половина чисельності всієї робочої сили на 
планеті. За оцінкою МОП, у світі щорічно гине до 170 тис. сільськогос-
подарських працівників, серед яких велика частка жінок та неповноліт-
ніх. Частка неповнолітніх надзвичайно велика – до 75%. Трудове зако-
нодавство встановлює мінімальний вік прийняття на роботу. Але ці по-
ложення не узгоджуються з ЗУ "Про фермерське господарство", ст. 3 
якого відносить до членів фермерського господарства дітей, які досягли 
14 років, а ст. 27 вказує на те, що трудові відносини фермерського гос-
подарства базуються на праці його членів. Очевидно, що з метою охоро-
ни прав неповнолітніх, забезпечення отримання ними обов'язкової осві-
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ти, підвищення рівня охорони праці таких працівників, зайнятих на сіль-
ськогосподарських роботах, це питання має бути обов'язково вирішене. 

Щодо праці жінок, то Конвенція МОП № 103 про охорону материн-
ства (переглянута в 1952 р.) встановлює вимоги щодо підвищеної охоро-
ни праці жінок на виробничих підприємствах і в сільському господарст-
ві. В Україні в останні роки створюється відповідна нормативна база, 
спрямована на реалізацію прав жінок у сфері праці, адже радянська сис-
тема застаріла і втратила ефективність. Необхідно заборонити застосу-
вання жіночої праці на найбільш небезпечних роботах: обслуговування 
деяких груп тварин, застосування пестицидів, заборони застосування 
праці жінок до 35 років, вагітних жінок, жінок що годують груддю до 
виконання робіт із застосуванням агрохімікатів, обслуговування хворих 
заразними хворобами сільськогосподарських тварин. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що інститут охорони праці є 
одним із визначальних інститутів трудового права. Наведені прогалини, 
колізії – це лише невелика частина тих проблеми, які потребують вирішен-
ня. А так як наша країна є індустріально-аграрною, то велику увагу слід 
приділити саме охороні праці сільськогосподарських працівників. 

В новому Трудовому кодексі, на мою думку, необхідно створити 
спеціальну частину, яка буде регулювати охорону праці цих працівників, 
закріпить не лише їх право на безпечні, належні й здорові умови праці, а 
й передбачити дієві юридичні засоби захисту у випадку порушення да-
ного права, ввести адміністративну відповідальність роботодавців та 
працівників у разі порушення норм спеціального законодавства з охоро-
ни праці. Щоб кількість нещасних випадків скоротилася, необхідно уре-
гулювати питання стосовно праці неповнолітніх, адже вона широко ви-
користовується. Треба усунути колізію в ЗУ «Про фермерські господар-
ства» стосовно віку, з якого неповнолітні мають право працювати в сіль-
ському господарстві. Чимало керівників підприємств безвідповідально 
ставляться до обов’язків щодо створення здорових і безпечних умов 
праці, часто розглядають ці питання як другорядні. Тому, я вважаю, 
першочерговим завданням є закріплення на державному рівні дієвих 
юридичних засобів захисту права на здорові й безпечні умови праці. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В РЕГІОНАХ 
 

Впровадження інформаційних технологій при ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій є надзвичайно важливою, особливо коли йдеться 
про захист життя людей. Інформаційні технології призначаються для 
вдосконалення діяльності аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС шля-
хом автоматизації основних процесів управління, оперативного вирі-
шення завдань щодо забезпечення пожежно-техногенної безпеки та ад-
міністративно-господарської діяльності, реалізуються через прикладне 
та спеціалізоване програмне забезпечення, автоматизовані робочі місця 
користувачів та відповідні комплекси технічних засобів. 

Використання інформаційних технологій в апараті управління при 
ліквідації наслідків НС впливає на змістовну, якісну сторону управлін-
ських рішень, на динаміку підготовки, прийняття та організацію їх ви-
конання. Комп’ютери надають змогу вирішувати проблем зі створення 
методів аналізу інформації за визначеними алгоритмами відповідно до 
обраних критеріїв, прийнятті рішень з прогнозуванням можливих нас-
лідків, здійсненні дійового контролю за виконанням рішень. 

Основу сучасних інформаційних технологій при ліквідації НС ста-
новить розподілена комп'ютерна техніка, програмне забезпечення та 
розвинуті засоби комунікації. Перевага нової інформаційної технології 
від наявної (машинопис, зв'язок телефоном та ін.) полягає не тільки в ав-
томатизації процесів зміни форми чи місцезнаходження інформації, але 
й в зміні її змісту та методів отримання й оброблення. 

З наукової точки зору виділяють дві стратегії впровадження сучас-
них інформаційних технологій в організаційну структуру ДСНС: 

1) інформаційна технологія пристосовується до організаційної стру-
ктури в її наявному вигляді, модернізація наявних методів роботи про-
ходить локально; 

2) організаційна структура перебудовується так, щоб інформаційна 
технологія дала найбільший ефект. Головною стратегією є максималь-
ний розвиток комунікацій та розроблення нових організаційних взаємо-
зв'язків, які раніше не використовувались. 

Дослідження особливостей впровадження нових комп'ютерних ін-
формаційних технологій в органах управління ДСНС України свідчать 
про те, що кардинальна проблема удосконалення їх організаційної стру-
ктури та здійснюваних там процесів управління зводиться в основному 
до таких чинників: підвищення місткості та пропускної здатності при-
ймачів інформації; оптимізації каналів зв'язку між елементами системи і 
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системою та зовнішнім середовищем. 
Інформатизація структурних підрозділів ДСНС України вимагає 

широкого використання системного підходу при розмежуванні компете-
нції між органами управління, більш чіткого її визначення, виявлення 
специфіки виконання однотипних управлінських функцій на тому чи 
іншому рівні управлінської системи та стандартизації термінології через 
закріплення її у відповідних юридичних документах. 

 
 

Фертова Карина Витальевна, студентка самолетостроительного 
факультета, 3 курс, группа 139, Мягкая Екатерина Сергеевна, 
студентка самолетостроительного факультета, 3 курс, группа 139 

Научный руководитель: Кручина Виктория Витальевна,  
доцент кафедры химии, экологии и экспертизных технологий, 

 кандидат технических наук, доцент 
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского 

 «Харьковский авиационный институт», г. Харьков 
 

АВТОТРАНСПОРТ, КАК ПРИЧИНА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 И ЭРОЗИИ ПОЧВ 

 

В современном мире наблюдается процесс автомобилизации, коли-
чество автомобилей в мире на данный момент достигает 1,5 млрд. Уве-
личение числа машин вызывает ряд проблем, среди которых: увеличе-
ние числа дорог, расширение дорожного полотна, потребность в боль-
шом количестве стояночных мест. Все эти процессы не обходятся без 
изменения ландшафта, исключения из пользования ценных пород поч-
вы, нарушения растительного покрова, загрязнения грунтов, а также 
эрозионных процессов. 

Эрозия почв - это процесс разрушения и сноса верхних плодород-
ных слоев и подстилающих пород ветром или потоками воды. 

Причиной эрозионных процессов и различных загрязнений является 
автотранспорт, выбросы от него, а также отчуждение больших площадей 
под строительство дорог. 

Причинами дорожной эрозии могут быть следующие факторы: 
 внесение изменений рельефа в процессе строительства дорог; 
 ухудшение состояния растительного покрова; 
 изменения, связанные с нарушением перемещения воды по земной 

поверхности; 
 воздействие различных геологических процессов. 
При строительстве автомобильных дорог происходит отчуждение 

значительных земельных площадей. Необходимо отметить, что около 
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10-12 га, в том числе и плодородной земли, вовлекается в строительство 
автомагистрали. При этом, в почве происходят эрозионные процессы 
(нарушение плодородного слоя), для восстановления последствий кото-
рого необходимо 100 лет. 

К прямому разрушению и эрозии почвы приводит отсутствие твердо-
го покрытия (отсутствие оборудованных стоянок, провоцирующее води-
телей оставлять свои автомобили в зонах отсутствия твёрдого покрытия, 
либо бездорожье в сельской местности). Отсутствие специально оборудо-
ванных дорог, вынуждает автомобилистов передвигаться по бездорожью, 
что приводит к невозможности дальнейшего использования больших зе-
мельных площадей. Также, пыль, поднимающаяся с бездорожья, попадает 
на придорожные растения, что существенно снижает урожайность. Нега-
тивное воздействие на пешеходов, жителей расположенных рядом домов 
и растительность оказывают распределяющиеся вдоль дорожного полот-
на выхлопы от автотранспорта. Зоны с превышением ПДК по диоксиду 
азота и оксиду углерода охватывают до 90% городской территории. 

Пути загрязнения почв: 
 попадание в воздух, а затем оседание на почву, вредных веществ 

составляющих выхлопные газы; 
 попадание горюче-смазочных материалов на почвенный покров 

при заправке, в случаях неисправности топливной системы автомобиля, 
а также при авариях на дорогах; 

 попадание в почвенные горизонты загрязненных вод, как дожде-
вых, так и попавших в почву в процессе мытья дорог. 

Пути развития транспорта, способствующие сохранению почв: 
 ограничение отчуждения под транспортные сооружения ценных 

сельскохозяйственных земель; 
 сохранение естественных гидрологических режимов в районе 

строительства транспортных сооружений; 
 постепенный отказ от топлива с вредными составляющими и пере-

ход на более новые и перспективные виды топлива, с целью сокращения 
загрязнения почв отработанными компонентами транспортных средств; 

 внедрение технологий, которые позволят минимально влиять на 
существующие ландшафты при прокладке дорог. 

Таким образом, автотранспорт ставит перед человечеством большое 
количество проблем, в том числе и проблемы эрозии и загрязнения почв 
которые, несомненно, необходимо решать, внедрением различных но-
вых технологий, начиная от строительства дорог и материалов, исполь-
зуемых в этом процессе и заканчивая разработкой более экологически 
чистых горюче-смазочных материалов. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА МЕТОДИКИ  
ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

 

Навіть у високорозвинених країнах Європи щороку спостерігаємо 
збільшення кількості надзвичайних ситуацій, що на сьогодні викликає 
потребу не лише у ліквідації наслідків таких ситуацій, але й у наданні 
екстреної психологічної допомоги постраждалим. Чорна Т. М. наводить 
статистичні дані, в яких зазначається, що на одного індивіда, який отри-
мав тілесні ушкодження під час надзвичайної ситуації, припадає три 
особи, які отримують психологічну травму [4]. Не дивлячись на всю ва-
жливість даного питання, воно залишається досить новим, детально не-
врегульованим для України в цілому, і для Психологічної служби Дер-
жавної служби з надзвичайних ситуацій безпосередньо. 

Якщо взяти поняття психологічного захисту із теорії загальної пси-
хології та обрамити його наукою цивільного захисту, то можна надати 
наступне визначення психологічного захисту населення, як комплексу 
заходів, що спрямовуються на зменшення та нейтралізацію негативних 
психічних станів і реакцій серед населення у разі загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій. 

Деякі питання, щодо психологічного захисту населення висвітлені в 
ст. 38 Кодексу цивільного захисту України, відповідно до якої заходи 
психологічного захисту включають: 

1) планування діяльності, пов’язаної з психологічним захистом; 
2) своєчасне застосування ліцензованих та дозволених до застосу-

вання в Україні інформаційних, психопрофілактичних і психокорекцій-
них методів впливу на особистість; 

3) виявлення за допомогою психологічних методів чинників, які 
сприяють виникненню соціально-психологічної напруженості; 

4) використання сучасних психологічних технологій для нейтраліза-
ції негативного впливу чинників надзвичайних ситуацій на населення; 

5) здійснення інших заходів психологічного захисту залежно від си-
туації, що склалася [1]. 

Одним із найбільш поширених заходів психологічного захисту висту-
пає надання невідкладної психологічної допомоги, яка спрямована на під-
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тримку особистості постраждалого, родичів та близьких, а також рятуваль-
ників в умовах надзвичайної ситуації, зменшення їх душевних страждань та 
зниження впливу на них стрес-факторів підвищеної інтенсивності. 

Основна мета психологічної допомоги – запобігання особистісній пато-
логічній еволюції людини, яка опинилася в надзвичайній ситуації. Зміст і 
методи екстреної психологічної допомоги істотно залежать від характеру 
надзвичайної ситуації, від ефекту її травматичної дії на психіку людини. 

Взагалі, доцільно виокремити такі найпоширеніші методики психо-
логічно захисту, як профілактика та психокорекція. 

Напрямками психопрофілактичної роботи є: 
 виховання психологічної грамотності з питань стресу, його нас-

лідків, методів профілактики; 
 навчання загальнодоступним методам подолання стресових станів; 
 відпрацювання навичок відмови від негативних звичок, девіантних 

форм поведінки; 
 профілактика професійного вигорання, професійної та особистіс-

ної деформації; 
 профілактика психічних розладів та аномалій особистісного розвитку; 
 навчання прийомам саморегуляції.[3] 
Психокорекція являється процесом розширення діапазону реагування 

клієнта на ті чи інші подразники, формування навичок, що роблять його по-
ведінку більш гнучкою, підвищують адаптивні можливості його особистості. 

Прийомами психокорекції можуть бути наступні: методика визна-
чення стресостійкості і соціальної адаптації Холмса і Раге; «прищіпково-
стресовий» тренінг навичок подолання негативних переживань Д. Мей-
хенбаума; психо-гімнастика; фантазування; зворотній зв’язок та інші, у 
залежності від надзвичайної ситуації, вибору практичного психолога, 
відповідно до професійних інструкцій. 

Безпосередній етап психокорекції включає в себе чотири блоки: 
 діагностичний блок: діагностика особливостей особистості; вияв 

факторів ризику; формування загальної програми психокорекції. 
 настановочий блок: формування мотивації роботи клієнта над 

собою; зняття тривожності; підвищення впевненості клієнта у собі. 
 корекційний блок: формування навичок саморегуляції; самопі-

знання за допомогою психолога та психодіагностичних засобів;розвиток 
самосвідомості: усвідомлення особистістю власних психологічних про-
блем та зон психологічного дискомфорту;корекція характерологічних 
рис особистості, які зазнали деструктивного впливу в наслідок надзви-
чайної ситуації, та структури особистості в цілому;оволодіння засобами 
взаємодії з внутрішнім та зовнішнім світом особистості [2]. 
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На даний час, виникають складнощі у застосуванні правильних ме-
тодик психологічного захисту до конкретної особи та групи постражда-
лих, що обумовлено, як кадровими недоліками психологічної служби, 
так і переважно завжди дефіцитом часу та інформації стосовно постраж-
далого; обмеженістю використання методів психологічної діагностики; 
необхідністю надання психологічної допомоги «при свідках»; відмова 
постраждалого від співпраці з психологом, а також відсутність єдиного 
нормативного акту, наприклад Положення про психологічний захист на-
селення, в якому б детально висвітлювалися питання надання екстреної 
психологічної допомоги постраждалим. 

Варто також зауважити, що у кожному конкретному випадку психо-
логічна допомога може бути надана лише в тому випадку, коли реакції 
постраждалої людини можна описати як нормальні реакції на ненорма-
льну ситуацію. 
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ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ: СИСТЕМА РОБОТИ 
 «ВНЗ – МАЙБУТНІЙ ФАХІВЕЦЬ» 

 

Динамічний характер розвитку сучасного суспільства, що 
відображається у необхідності переосмислення ідей і положень, які 
донедавна вважались класичними, потребує змін у правовому впливі на 
суспільство. Не складає виключення і правовий вплив на сферу 
трудових відносин, що позначаються на правовому регулюванні 
процесів зайнятості та працевлаштування населення України. 

Реалізація норм трудового права на практиці завжди відрізнялась 
певною складністю. Норми Кодексу законів про працю України, що рег-
ламентують питання зайнятості та працевлаштування характеризуються 
нечіткістю та невизначеністю, що, безумовно, позначається на практиці 
їх застосування. Це є особливо негативним враховуючи той фактор, що 
соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, вима-
гають нових підходів до правового регулювання відносин у сфері праці. 
При цьому найбільшого значення набуває проблема створення та вдос-
коналення системи гарантій та захисту громадянами права на працю. 

Певні аспекти існування гарантій права на працю висвітлювалися в 
роботах С. Алексєєва, В. Венедиктова, Н. Вітрука, О. Йоффе, В. Смирнова, 
М. Ширгородського та інших провідних учених юридичної науки. 

Серед структурних елементів правової системи важливе місце 
належить правовому регулюванню. У юридичній літературі 
сформувалось певне розуміння сутності правового регулювання, 
незважаючи на різні підходи щодо його визначення. 

Під правовим регулюванням П. Рабінович розуміє здійснюваний 
державою за допомогою всіх юридичних засобів владний вплив на 
суспільні відносини з метою їх упорядкування, закріплення охорони і 
розвитку [3]. А. Черданцев зазначає, що правове регулювання – це 
впорядкування суспільних відносин за допомогою норм права та інших 
правових засобів (актів застосування, договорів тощо) [3]. 

Механізмом правового регулювання називають систему взаємозв'я-
заних юридичних засобів, за допомогою яких здійснюється правове ре-
гулювання. Поняття механізму правового регулювання дозволяє систе-
матизувати юридичні засоби правового впливу на суспільні відносини, 
визначити місце і роль того чи іншого юридичного засобу у правовому 
житті суспільства. 

Перехід до ринкових відносин призводить до того, що частина насе-
лення відсторонюється від виробничої діяльності і не має можливості 
знайти собі роботу. Поява безробіття викликає соціальну напруженість 
у суспільстві, тому в правовому, соціальному державі питань зайнятості 
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надається велике значення. Європейська соціальна хартія проголошує, 
що всі працівники мають право на захист у випадках звільнення. Процес 
переходу до ринкової економіки країн Центральної та Східної Європи та 
країн колишнього Радянського Союзу призвів до драматичних змін у 
всіх сферах суспільного життя. Ринок праці не є виключенням. Із зміною 
моделі з виробництва, яке керувалось державними замовленнями, на ви-
робництво, рушійною силою якого є бажання та смаки споживача, дра-
матично змінилися структура й обсяг випуску продукції та, як наслідок, 
попит на робочу силу. Основним наслідком процесу реструктуризації 
економіки на ринку праці стало безупинне зростання відкритого безро-
біття: практично з нульового рівня воно сягнуло розмірів, які зафіксо-
вано в розвинених країнах. 

Проблеми зайнятості, принципи державної політики зайнятості на-
селення відображені в конвенціях і рекомендаціях Міжнародної Органі-
зації Праці. Так, Конвенція № 122 «Про політику в галузі зайнятості» 
проголошує в якості головної мети державної діяльності активну полі-
тику, спрямовану на сприяння повній, продуктивній і вільно обраній за-
йнятості з метою стимулювання економічного зростання і розвитку, під-
вищення рівня життя, задоволення потреб у робочій силі та ліквідації 
безробіття і неповної зайнятості. Конвенція № 142 «Про професійну орі-
єнтацію та професійної підготовки в галузі розвитку людських ресурсів» 
(а також відповідні рекомендації: № 87 «Про професійну орієнтацію»; № 
117 «Про професійне навчання»; № 122 «Про політику в галузі зайнято-
сті»; N 150 «Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в га-
лузі розвитку людських ресурсів») визначають розвиток всебічної та 
скоординованої політики і програми професійної орієнтації та професій-
ної підготовки, через державні служби зайнятості [2]. 

Державне регулювання забезпечення зайнятості і працевлаштування 
є не тільки захистом для безробітних, а й одним із засобів регулювання 
ринку праці. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не 
заборонені законодавством, у тому числі не пов'язані з виконанням 
оплачуваної роботи, а також професію, місце роботи відповідно до своїх 
здібностей. Регулювання зайнятості на рівні держави являє собою про-
цес впливу на трудову сферу для досягнення цілей, нормативно зумов-
лених суб’єктами регулювання. Такими суб’єктами в Україні виступа-
ють: Міністерство праці та соціальної політики України, Державна слу-
жба зайнятості, міністерства й відомства України, регіональні органи 
виконавчої влади, профспілки, Український союз промисловців та під-
приємців, включаючи регіональні підрозділів. 

Підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, 
а також їх посадові особи зобов'язані сприяти проведенню державної 
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політики зайнятості. У число таких обов'язків входить організація про-
фесійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівни-
ків, а також професійного перенавчання тих, хто підлягає вивільненню з 
виробництва; працевлаштування осіб, направлених службою зайнятості, 
на робочі місця в рахунок визначеної квоти (броні); інформація праців-
ників про наявність вакантних місць (посад), в тому числі з неповним 
робочим часом; створення додаткових робочих місць. 

Закон України «Про вищу освіту» встановлює, що «вимоги до осві-
тніх рівнів вищої освіти містять вимоги до рівня сформованості в особи 
соціальних і громадянських якостей з урахуванням особливостей майбу-
тньої професійної діяльності» [1]. З огляду на це, вищий навчальний за-
клад повинен сформувати випускника як соціальну особистість, здатну 
вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності, в т.ч. і реалі-
зацію принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників. 
Забезпечення здорових і безпечних умов праці в нашій країні вимагає 
докорінної зміни ставлення всього суспільства до питань охорони праці, 
підвищення освіти посадових осіб та фахівців усіх рівнів, всього насе-
лення країни. Вирішення питань забезпечення безпечних і здорових 
умов праці неможливо без належної підготовки фахівців з питань охо-
рони праці. Виходячи з вищевикладеного, метою вивчення охорони пра-
ці у вищій школі є формування у майбутнього фахівця такого рівня 
знань з соціальних, правових і організаційних питань охорони праці, з 
питань гігієни праці, виробничої санітарії, виробничої та пожежної без-
пеки, щоб він: 

• чітко усвідомлював соціально-етичну важливість проблеми 
безпеки праці; 

• вмів вирішувати типові завдання охорони праці відповідно до 
посадових обов'язків первинної посади майбутньої професії; 

• мав активну позицію щодо практичної реалізації принципу 
пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників. 

Підготовка студентів спрямована на формування ідеології 
безпечного мислення і поведінки, і забезпечує майбутніх фахівців 
необхідними інструментами не тільки щоденного безпечного 
контактування з навколишнім світом, а й готує до вирішення питань 
безпеки різної складності. 

Реалізація принципу безперервності професійного освіті дозволяє 
підвищити ефективність підготовки фахівців, більш раціонально 
використовувати наявні ресурси, мінімізувати витрати на освіту. 
Кафедра «Охорони праці та навколишнього середовища» Харківського 
політехнічного університету «ХПІ», використовуючи власний досвід і 
кращі практики роботи, залучаючи до сфери цієї діяльності 



Кафедра трудового права НЮУ імені Ярослава Мудрого 

Матеріали VІІ-ї студентської наукової інтернет-конференції, 21 – 22 квітня 2016 р. 428 

роботодавців-партнерів, тісно контактуючи з загальноосвітніми 
організаціями та установами середньої професійної освіти, формує 
контингент студентів, чітко професійно орієнтованих, мотивованих до 
навчання у вузі з прицілом на майбутнє робоче місце. 

Така система роботи кафедри сприяє підготовці 
конкурентоспроможних фахівців, які будуть конкурентоспроможними 
на ринку праці. 
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СУЧАСНІ ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ І НАСЛІДКИ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Під впливом комплексу факторів різної інтенсивності у водіїв авто-
транспортних засобів формуються професійні захворювання. Джерелом 
підвищеного професійного ризику водіїв автотранспортних засобів є ав-
томобільний транспорт. Професія-водій припускає виникнення профе-
сійних захворювань, отримання травм різного ступеня тяжкості, у тому 
числі травм несумісних з життям, розвиток яких може призвести до 
втрати повноцінної працездатності працівника, і в окремих випадках - до 
отримання інвалідності. 

За статистичними даними відзначено, що 42.3% [1] працівників тру-
дяться у шкідливих та важких умовах, в число яких входить більшість 
водіїв. Число проб, узятих на робочих місцях, в яких кількісні показники 
шкідливих виробничих факторів перевищують допустимі нормативи, 
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коливається в межах 20-40%. До конкретних причин, що призводить до 
розвитку професійної патології, відносяться знос устаткування і старіння 
технологій, недостатня кількість засобів індивідуального та колективно-
го захисту, низький рівень культури виробництва та підготовки праців-
ників, зниження контролю за дотриманням санітарних норм та інших 
охоронно-трудових нормативів. 

Роботами ряду авторів [1-8] встановлено, що професійні захворю-
вання прямо пов'язані з несприятливими умовами праці, досить розпо-
всюджені серед працівників транспортної галузі, визначаючи не тільки 
рівень їх працездатності, а й стан здоров'я, а також тривалість творчого 
довголіття. Аналізом джерел виникнення професійних і професійно зу-
мовлених захворювань у працівників сучасного автомобільного транс-
порту займалися багато вчених. 

Робота Евлампіева С.Ю., Маханько М.Н., Карпова Н.В "Професійні 
та професійно обумовлені захворювання у працівників сучасного авто-
мобільного транспорту" спрямована на визначення групи професійних 
захворювань, що розвиваються у водіїв і уточнення ролі факторів, які 
беруть участь у їх формуванні. Оцінено негативний вплив шкідливих 
факторів на стан здоров'я водіїв, здатних викликати розвиток у них про-
фесійних захворювань, що вимагає надалі проведення профілактики та 
реабілітації осіб даної професії [4]. 

Робота Акентьева П.В. спрямована на визначення впливу екстрема-
льних ситуацій професійної діяльності на працездатність і захворюва-
ність водіїв оперативного транспорту [1]. Визначено вплив несприятли-
вих факторів професійної діяльності на працездатність і захворюваність 
різних фахівців операторського профілю (водіїв оперативного транспор-
ту), професійна діяльність яких протікає в умовах психоемоційного на-
пруження з різними екстремальними ситуаціями, і розробка комплексу 
методів оптимізації їх функціонального стану та діяльності. 

Черепановою Г.В. надано доказ того, що вібраційна хвороба в умо-
вах сучасного виробництва - одна з найпоширеніших форм професійної 
патології, що є причиною зниження працездатності та інвалідності, що 
визначає велику соціальну значимість цієї проблеми, а так само науково-
методичне обґрунтування комплексу лікувально-профілактичних захо-
дів, що включають застосування препаратів з антиоксидантною, антигі-
поксичної діями при впливі вібрації у водіїв [7]. 

Робота Чурсіна Г.В. «Методи і засоби прогнозування, діагностики та 
профілактики професійних захворювань операторів людино-машинних 
систем» спрямована на розробку методів, моделей, алгоритмів і програ-
мно-технічних засобів системного аналізу та управління, що підвищу-
ють ефективність прийняття рішень за оцінкою і корекції стану здоров'я 
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операторів людино-машинних систем при неповному і нечіткому подан-
ні даних з пересічної структурою класів [8]. 

Не менш цікавою проблемою займалася Феніна Г.М., яка оцінювала 
вплив професійних факторів на стан здоров'я, перебіг вагітності, пологів і 
здоров'я новонароджених у жінок-водіїв [6]. На основі комплексних до-
сліджень дана санітарно - гігієнічна характеристика умов і характеру тру-
дової діяльності жінок-водіїв, у тому числі під час вагітності. Виявлено 
основні фізіологічні порушення у жінок-водіїв в динаміці робочого дня, 
залежно від віку і стажу роботи. За показниками функціонального стану 
центральної нервової системи, серцево-судинної та м'язової системи, дана 
оцінка важкості та напруженості трудового процесу і на підставі гігієніч-
них критеріїв оцінки запропонована класифікація умов праці водіїв. 
Встановлено кореляційний зв'язок показників захворюваності від стану 
умов праці, віку і стажу роботи жінок-водіїв. Вперше проведено детальне 
клінічне вивчення перебігу вагітності, пологів і стану новонароджених у 
робітниць транспорту. Науково обґрунтовано і розроблено пріоритетні 
санітарно-гігієнічні, медико-профілактичні заходи щодо зниження захво-
рюваності і поліпшенню репродуктивного здоров'я жінок. 

Бабанов С.А і Воробйова С.І займалися не менш актуальною темою, 
що обумовлює професійні захворювання водіїв [3]. Їх робота присвячена 
виявленню психологічних особливостей хворих вібраційною хворобою. 
Мета дослідження: вивчити психологічний статус хворих вібраційною 
хворобою як від дії локальної, так і від дії загальної вібрації. 

Не менш цікавою і важливою роботою, можемо вважати роботу Со-
колової Л.А., присвяченій дослідженню сучасним проблемам проведен-
ня медичних оглядів працівників промислових підприємств [5]. Медич-
ний огляд працівників автомобільного транспорту є невід'ємною части-
ною будь-якого підприємства, але проблема полягає в його якості. Вияв-
лено проблеми у проведенні медичного огляду працівників, які зазнають 
в процесі трудової діяльності вплив шкідливих факторів робочого сере-
довища, на підставі даних соціально-гігієнічного моніторингу. Встанов-
лено наступні основні порушення: 

• контингенти працівників, які підлягають попередніми при вступі на 
роботу і періодичним медичним оглядам, формувалися не в повному обсязі; 

• лікарі-фахівці, які здійснюють проведення медогляду, не були під-
готовлені з питань гігієни праці та професійної патології; 

• медичні огляди та діагностичні обстеження проводилися без ура-
хування шкідливих факторів, що впливають на працівників у процесі 
трудової діяльності і без наявності амбулаторної картки; 

• медичні установи не були оснащені необхідним медичним облад-
нанням для проведення діагностичних досліджень; 
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• за підсумками медичного огляду не в повному обсязі розроблялися 
лікувально-оздоровчі заходи у відношенні виявлених хворих; 

• заключні акти за підсумками медогляду складалися формально, з ві-
дображенням у них лише загальних відомостей по оглянутих працівників. 

На підставі проведеного вивчення стану медичних оглядів працезда-
тного населення з метою вдосконалення системи їх організації були роз-
роблені методичні рекомендації «Про вдосконалення профілактичних 
медичних оглядів працюючих і впровадженні автоматизованої системи 
їх обробки», які затверджені в установленому порядку. 

Робота Аляветдінова Р.І. присвячена визначенню ролі профілактич-
них заходів в охороні здоров'я працюючих з шкідливими умовами праці 
[2]. Метою дослідження стала розробка територіальної організаційно-
технологічної моделі системи профілактичних медичних заходів, що за-
безпечують охорону здоров'я працюючих в контакті з небезпечними і 
шкідливими виробничими факторами і хворих профзахворюваннями в 
умовах великого промислового міста. Результати дослідження покладе-
но в основу методичних рекомендацій «Про порядок проведення попе-
редніх і періодичних медичних оглядів працюючих в умовах великого 
промислового міста» (2002 р.). 

Провівши огляд існуючих розробок в області професійних захворю-
вань водіїв та людей пов'язаних з контактом транспорту, можемо зроби-
ти висновок що транспорт має багато вражаючих факторів на здоров'я 
людини. Насамперед, для людей які працюють на автомобільному 
транспорті необхідно забезпечити правильні умови роботи: необхідно 
вжити заходів щодо постійного підтримання транспортних засобів у 
справному стані, щоб уникнути сторонніх вражаючих факторів, таких 
як - шуми, вібрація. Не мало важливо підтримувати в справному стані 
систему терморегуляції і охолодження транспортного засобу, щоб уник-
нути перегріву і переохолодження людини. 

Необхідно посилити медичний огляд працівників. Надати кожному 
підприємству кваліфікований персонал, здатний завчасно розпізнавати 
відхилення у здоров'ї людей, а так само здатних прийняти правильні за-
ходи при можливому ризику захворювань або відхилень. 

Кожне підприємство зобов'язане надавати комфортні умови для ро-
боти водіїв, враховувати дотримання встановлених режимів праці та 
обідніх перерв, при необхідності наднормативної роботи дотримуватися 
позмінної роботи на транспортному засобі. 

У зв'язку з тим, що водії зазнають значного впливу на організм шкі-
дливих речовин від вихлопних газів, необхідно розробити спеціальні фі-
льтри, необхідні для установки в кабінах водіїв, для зменшення загрози 
захворювань дихальних шляхів. Пам'ятайте, що як машина має потребу 
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в технічному обслуговуванні, так і людське тіло в правильному догляді, 
а також профілактики небезпечних захворювань. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
 В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

При сложившемся положении в области охраны труда численность 
работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нор-
мам, неуклонно растет. Наиболее остро стоит вопрос об обеспечении 
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безопасности средств производства на стадии проектирования, разра-
ботки и внедрения новых техники и технологий. 

В условиях рыночной экономики, когда работодатель самостоятелен в 
своей хозяйственной деятельности, действовавшие ранее и во многом пока 
сохранившиеся принципы регулирования вопросов в области охраны труда 
сковывают его действия в поиске новых решений и введении инноваций. 

Проблема улучшения условий труда на основе инновационных дос-
тижений научно-технического прогресса требует более глубокого и 
комплексного изучения социальных последствий его внедрения с ис-
пользованием для этого как экономических, так и физиологических, 
психологических, медицинских, эргономических исследований. 

Для целенаправленного коренного улучшения условий труда на тех 
участках и производствах, где они особенно неблагоприятны, требуются 
ускоренное внедрение более прогрессивных и принципиально новых 
технологических процессов, разработка таких технологических реше-
ний, которые будут способствовать ликвидации или существенному со-
кращению физических, тяжелых работ, а также работ с неблагоприят-
ными производственными условиями. Мероприятия по обеспечению 
благоприятных условий труда необходимо предусматривать и разраба-
тывать уже на стадиях научного замысла и предпроектных изысканий, а 
затем последовательно реализовывать в эскизном проектировании, ра-
бочих чертежах и технологических картах, не допуская никаких отступ-
лений от проектов. Государственный контроль за строгим соблюдением 
норм и требований по безопасности труда также должен осуществляться 
на всех стадиях создания новых техники и технологий. 

Как показывает практика, многие проектные организации добива-
ются снижения стоимости проектов и строительства за счет уменьшения 
затрат на мероприятия по обеспечению благоприятных условий труда, 
включая объекты санитарно-бытового обслуживания. В известной мере 
это вызвано тем, что действующий порядок оценки разрабатываемых 
проектов, методы материального стимулирования проектных и конст-
рукторских организаций не способствуют соблюдению норм и требова-
ний, обеспечивающих благоприятные условия труда. Проектно-
конструкторские организации поощряются за снижение стоимости 
строительства по проектам без учета возможных социальных последст-
вий внедрения в практику проектируемых и конструируемых объектов. 
Так было раньше, и так, к сожалению, остается. 

Современное развитие инновационных процессов характеризуется та-
кими масштабами и качественными изменениями материальной основы 
производства, при которых обнаруживающиеся отклонения в условиях тру-
да невозможно или почти невозможно устранить путем какого-то исправле-
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ния подручными способами и средствами в ходе эксплуатации техники. 
Существующая практика исключения из проекта объектов и работ, 

обеспечивающих здоровые и безопасные условия труда, с расчетом на 
доводку их после ввода в эксплуатацию предприятий, оборудования и 
технологических процессов на деле приводит не только к ущербу соци-
ального порядка, но и к неоправданно излишним затратам средств и ма-
териалов, которые в конечном счете не дают должного эффекта. 

Специалистами установлено, что недостаточное внимание со сторо-
ны проектно-конструкторских организаций к вопросам герметизации 
оборудования и локализации источников избыточного тепла, образова-
ния газа и пыли приводит к тому, что капитальные и эксплуатационные 
затраты на создание вентиляционных систем в ряде случаев приближа-
ются к затратам на приобретение технологического оборудования. В це-
лях существенного сокращения численности занятых на работах с не-
благоприятными условиями труда необходимо перейти от выпуска от-
дельных машин или их серий к созданию систем машин, механизмов, 
транспортных устройств и оборудования с дистанционным управлением 
технологическими процессами с централизованного изолированного 
пульта, а затем – с помощью компьютеров. 

Следует больше внимания уделить одному из наиболее перспектив-
ных средств освобождения человека от тяжелого и монотонного труда – 
роботизации работ, требующих больших физических усилий и связанных 
с вредными воздействиями на человека. При разработке и отборе конст-
рукций роботов учитываются разнообразные и многочисленные крите-
рии: стоимость и универсальность, грузоподъемность и габариты, объем 
обслуживания и удобство программирования, точность и быстрота дейст-
вия. Однако не всегда и не в полной мере учитываются условия труда при 
технологических процессах, подлежащих роботизации в первую очередь. 

Анализ влияния новой техники и современных технологий на со-
стояние условий труда позволяет сделать вывод о его противоречивом 
характере. Объективные данные свидетельствуют об отсутствии замет-
ных позитивных результатов улучшения условий труда вследствие вне-
дрения новых технологий, машин и оборудования. Из этого следует, что 
научно-технический прогресс только тогда даст положительные резуль-
таты в области условий труда, когда он будет ориентироваться на дости-
жение этих результатов. В связи с этим одним из приоритетных направ-
лений государственной политики в области охраны труда должна стать 
целенаправленная ориентация на создание безопасной техники. Не за-
служенно забыт тезис: "от техники безопасности к безопасной технике". 
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ РОЗПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ОПЕРАТОРОМ 

 

Одним з етапів діяльності оператора є прийом інформації про стан 
об'єкта управління та хід протікання процесу керування. Цей етап діяль-
ності забезпечується такими пізнавальними процесами, як відчуття, 
сприйняття, уявлення. Інформаційна підготовка рішення (ІПР) являє со-
бою сукупність дій з приймання та обробки інформації про зовнішнє се-
редовище, стан системи управління, ході процесу керування, а також 
допоміжної та службової інформації. Розпізнавальний процес пов'язаний 
з розпізнавальними діями, під якими розуміється процедура віднесення 
того чи іншого стимулу до одного з N  класів стимулів . Формально роз-
пізнавання має місце, коли 2N . Процес розгорнутого впізнання стиму-
лів може бути описаний такими операціями: попереднє висунення сис-
теми еталонів деякого класу об'єктів; зіставлення поточного образу з ни-
зкою еталонів і оцінка його результатів; вибір «еталонної» гіпотези і її 
перевірка; прийняття рішення - словесне формулювання відповіді або 
зміна еталона. Попереднє висунення системи еталонів стимулюється по-
ставленим завданням і апріорної інформацією, яка може мати кількісний 
(ймовірності розподілу об'єктів) та якісний (відомості про навколишні 
ситуації) характер. Розпізнавальний процес залежить від трансформації 
об'єктивно існуючих апріорних ймовірностей об'єктів в суб'єктивні. 

Нехай в окремий початковий момент часу органами почуттів операто-
ра приймається сукупність M  сигналів, описуваних дискретними функці-
ями часу  lm ty , Mm 1 , Ll 1 , що утворюють набір вектор-стовпців 
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Інтервал дискретизації сигналів llоб tt  1  визначається необхідним 

часом їх обробки оператором (час реакції оператора на подразнення). У 
загальному випадку цей інтервал є різним у залежності від органу чуття 
оператора, що сприймає сигнал, функціонального стану оператора тощо. 
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Реалізація прийнятих сигналів  ty  може бути обумовлена або флук-
туаційними шумами фону з адитивно накладеними перешкодами  tn , 
або доданим до цієї суміші стимулом  tx :      ttAt nxy  , де А - множ-
ник , що враховує наявність стимулу А=1 або його відсутність А=0. У 
процесі впізнання відбувається встановлення наявності стимулу в інфо-
рмаційному полі без визначення меж форми контуру та інших його вла-
стивостей: 
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При цьому йде активна, виборча переробка інформації, пов'язана з 
пошуком відмінних ознак між образами і встановленням відносин між 
ними. Впізнання окремих об'єктів на основі використання незалежних, 
рівноймовірних, прямих ознак з відомим ступенем наближення може бу-
ти описано теоремою Байеса: 
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де  ki ANP  - апостеріорна ймовірність гіпотези iN  при використанні 
ознаки kA ;  iNP  - апріорна ймовірність появи об'єкта iN ;  ik NAP  - 
умовна ймовірність ознаки kA  при наявності об'єкта iN . 

Апостеріорні ймовірності гіпотез порівнюються з порогом nop . При 
перевищенні його відбувається впізнання. Регуляція процесу досліджен-
ня ознак, зіставлення образів і введення нової серії еталонних гіпотез 
здійснюється через генератор системи гіпотез. Як тільки ймовірність од-
нієї з гіпотез досягне необхідного максимуму, ентропія даної системи 
гіпотез падає нижче величини minH  і дослідження ознак, зіставлення об-
разів припиняється. Впізнання об'єкта на підставі зворотного зв'язку 
змінює апріорні ймовірності гіпотез в оперативній пам'яті. Якщо поріг 
впізнання не буде перевершений, через генератор системи гіпотез вво-
диться нова серія гіпотез і здійснюється екстраполяція до них. Як видно, 
в ході перевірки гіпотез відбувається перерозподіл їх ймовірностей . 

Таким чином, рішення задачі і прийняття рішення на розпізнаваль-
ному рівні зводиться, по-перше, до виділення інформації про об'єкти, що 
сприймаються, і по-друге, до логічної обробки вилученої інформації, 
включаючи оцінку висунутих еталонних гіпотез, їх перевірку і прийнят-
тя остаточного рішення про клас об'єктів, що розпізнаються. 

 
 

Чернышенко Ольга Борисовна, студентка факультета 
 самолетостроения, 2 курс, 129 группа 
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УТИЛИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
 

Многих интересует, куда же деваются списанные самолеты? Ржа-
веют в ангарах? Идут на металлолом? Разбираются на запчасти? Но ма-
ло кто знает, что много авиационной техники хранится на различных 
полигонах. Разлагаясь, различные элементы техники приносят вред ок-
ружающей среде. На данный момент проблема утилизации компонентов 
летательных аппаратов, отработавших свой ресурс, является одной из 
самых важных для всей аэрокосмической отрасли. С каждым годом все 
большее количество аэрокосмической техники (АКТ) накапливается на 
различных площадках, занимая большие площади. Поэтому вопрос ее 
утилизации становится все актуальнее. 

Самолет состоит из десятков тысяч компонентов, которые после спи-
сания машины подлежат утилизации. Большинство из них подлежат пе-
реработке: некоторые материалы утилизируются с помощью автоматизи-
рованных комплексов, некоторые требуют большого количества ручного 
труда. Часть авиахлама отправляются на свалку навсегда. Какая-то доля 
отходов временно складируется в ожидании возникновения подходящих 
технологий утилизации. Процесс разборки летательных аппаратов харак-
теризируется значительными объемами, трудоемкостью и себестоимо-
стью в общих затратах на утилизацию. Разборка самолета происходит в 
три этапа: сначала из различных резервуаров удаляются жидкости и газо-
образные вещества, многие из которых весьма токсичны. Затем произво-
дится демонтаж оборудования с целью вычленить все детали, которые 
могут быть повторно использованы. И наконец, самолет полностью рас-
членяется, но до этого выявляются те его части, где содержаться ценные 
сплавы и металлы. Корпус самолета на 15 % состоит из стали, на 60 % – 
из алюминия и его сплавов, на 10% – из ценных металлов, в том числе 
титана. Главная задача экологов - это усовершенствовать процедуру 
утилизации металлов и сплавов. На данный момент основными метода-
ми утилизации объектов АКТ являются: применяемые для утилизации 
металлических элементов летательных аппаратов (гильотинная резка, 
применение ручных отрезных машин, электроискровой метод, ультра-
звуковой метод, воздушно-плазменная резка, лазерная резка); приме-
няемые для утилизации элементов ЛА из композиционных материалов 
(химические, физические, механические, радиационные, термические). 

Таким образом, все усилия необходимо направить на разработку но-
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вых и совершенствование существующих технологических процессов 
утилизации авиационной техники. Важно добиться не только выполнения 
непосредственно утилизации, а еще и по возможности получить вторич-
ные материалы, которые могут быть использованы для различных целей. 
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СТРАХ ЗВIЛЬНЕННЯ ЯК ЧИННИК СТРЕСУ НА РОБОТI 

 ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ 
 
У минулі часи, коли лояльність організації і наполеглива праця за-

безпечували стійку кар'єру і достатню пенсію, можливо було мати за все 
життя лише одну посаду. Сьогодні світ став іншим. Скорочення співро-
бітників для економії фінансових коштів, злиття і поглинання одних 
компаній іншими в прагненні залишатися конкурентоспроможними ста-
ло актуальною проблемою. У 2010 році видання «Fifth European Working 
Conditions Survey» підтвердило, що за опитуваннями працівників рівень 
невпевненості в гарантії робочого місця значно збільшився з 2005 року 
[1]. В Україні з 2013-го року по 2014 рік, на фоні скорочень, особливо у 
промисловості, рівень зайнятості працездатного населення знизився з 
67 % до 64 % [2]. Відповідно рівень безробіття виріс з 7 % до 10 % [2]. 
Ризик опинитись у цих 10 відсотках, породжує «страх скорочення», який 
є одним з основних стресорів на роботі. За даними досліджень, хронічне 
занепокоєння про можливу втрату місця роботи приносить більше шко-
ди організму, ніж сама втрата роботи. За ступенем руйнівного впливу на 
психіку ця фобія стоїть на 4 місці після страху втрати близьких, війни і 
стихійного лиха. З'ясуємо, чому ця проблема є такою небезпечною. 

Страх перед звільненням можна розглядати, як загальне занепоко-
єння з приводу подальшого перебування людини на роботі в майбутньо-
му. Відсутність гарантії зайнятості є суб'єктивне сприйняття, адже зміни 
в компанії сприймаються співробітниками по-різному. Деякі з них не 
сприймають це як загрозу, в той час як інші можуть відчувати страх пе-
ред звільненням, навіть якщо не мають підстав для занепокоєння. 

Треба боятися звільнення в таких випадках: 
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- Ваша фірма відчуває важкі часи. Зазвичай начальство шукає шляхи 
зменшити витрати, починаючи зі зменшення премій і офісних витрат 
Наступним кроком може стати скорочення співробітників. 

- Начальник відверто незадоволений вашою роботою. 
- Ви конфліктуєте з впливовими в колективі людьми або з шефом [3]. 
Якщо є причини для звільнення, то людина боїться втратити роботу 

і має страх перед невизначеним майбутнім. Працівник в такому стані 
може не впоратися з цим страхом. Це призводить до більш високого рів-
ня переживання - стресу. Це і проблеми з пам'яттю, і нездатність скон-
центруватися, і тривожні думки. Все це може впливати на якість роботи, 
і таким чином може погіршити ситуацію. Також людина може спробува-
ти позбутися стресу хімічними засобами (алкоголем або наркотичними 
речовинами). Все це тільки посилить його. Важливо якомога швидше 
його подолати, інакше є ймовірність виникнення післястресового розла-
ду (досить важкого діагнозу, який може прирівнюватися до наслідків 
військових дій, насильства, втрати близьких). 

З'ясувавши, чому так актуальна і небезпечна проблема невпевненос-
ті в місці роботи, запропонуємо способи щодо її пом'якшення. Так як це 
проблема двостороння: «працівник - організація», то обидві сторони 
можуть прийняти деякі заходи до зменшення взаємної шкоди. 

Першим, що повинен зробити працівник, це впоратися зі стресом. 
Ось кілька порад для цього: 

• Відкладайте гроші. Найбільший стрес пов'язаний з тим, що людина 
не може уявити, на які кошти вона буде жити без регулярного доходу. 

• Проявіть себе. Переважніше залишити робоче місце за працівни-
ком, який явно зацікавлений в успіху компанії. 

• Якщо ви частина команди, дайте кожному можливість висловити 
свої побоювання. Спілкування і вираз розчарування мають важливе зна-
чення. Головне, щоб це не ставало домінуючою темою, поширюючи не-
гативні настрої. Тобто, провести відкрите обговорення, але зосередитися 
на тому, що зробити для руху вперед, щоб впоратися з ситуацією. 

• Якщо ви досвідчений працівник з професійними навичками, тоді у 
вас є що запропонувати багатьом потенційним роботодавцям, якщо ви 
будете звільнені. Тому доцільно підтримувати ваші навички на сучасно-
му рівні. 

• Стрес може бути результатом відчуття того, що Ви не контролюєте 
ситуацію. Пам'ятайте, що, як би там не було, багато в ваших руках. Як-
що існує реальна можливість бути скороченим, почніть діяти. Розглянь-
те можливість перевестися в межах вашої компанії в інший відділ або 
навіть в іншу галузь. Ознайомтеся з інформацією про ці відділи. Можли-
во ваші навички дозволять вам займатися чимось зовсім іншим в органі-
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зації. Будьте превентивним, а не реактивним. 
• Тримайте напоготові резюме. Тоді Ви будете готовим будь-якої 

миті подати заяву в нове місце і Вам не доведеться поспішати, щоб внес-
ти зміни. У поспіху можна забути вказати деякі важливі досягнення і де-
талі, які можуть вплинути на отримання роботи [4]. 

Тепер розглянемо цю проблему з боку організації. 
Підмітимо те, що коли людину звільняють, в неї формується ціла 

гамма негативних емоцій, таких як стрес та важкі переживання, уража-
ється гординя. Внаслідок цього в організації, яка його звільнила, можуть 
виникнути проблемні ситуації, починаючи від втрати іміджу, закінчую-
чи судовою тяганиною. Співробітник може вдатися до помсти, напри-
клад надати секретну фінансову інформацію податковій, або передати 
бази даних клієнтів конкурентам. При такому грубому звільнені страж-
дає і загальний емоційний фон в компанії. Внаслідок цього зникає моти-
вація та інші чинники, що провокують продуктивну роботу. 

Саме звільнення бажано проводити за методикою "ПНП" – "пози-
тив-негатив-позитив". Це дозволяє мінімізувати негативні ефекти. 

1. Позитив. Створюється позитивний емоційний фон, демонструєть-
ся повага до людини та її особистості з ціллю пом'якшити негативні пе-
реживання. 

2. Негатив. Власне повідомлення про звільнення. Можливі два варі-
анти розвитку подій, в залежності від темпераменту людини, і відповід-
но два шляхи до їх вирішення. Реакція може бути бурною, з криками, 
ненавистю, іноді навіть зі сльозами. В такому випадку необхідно дати 
людині висловитись, не вдаючись до активного співчуття чи до підкрес-
лення негативних сторін співробітника, власне через які його звільнили. 
Бонусом є можливість почути думки співробітників про компанію, які в 
інших випадках вони ніколи б відкрито не вказали. Зазвичай люди які 
швидко заводяться так само швидко заспокоюються, і вже через декілька 
днів після звільнення приходять в норму та починають жити майбутнім. 
Інший варіант розвитку подій зазвичай зустрічається при спілкуванні з 
більш меланхолічними та флегматичними особистостями. В них не буде 
такого яскравого вибуху, однак внутрішні психологічні переживання 
куди сильніші та триваліші, і можуть довести навіть до суїциду, який не 
покращив імідж ще жодній компанії. Таким особистостям важливий пе-
ріод адаптації, тож про їх звільнення необхідно обережно повідомити за 
2-3 тижні, давши час змиритись та розпочати пошук нової роботи. 

3. Позитив. Цей етап має пом'якшити новину про звільнення. Повід-
омте що впевненні у отриманні працівником нової роботи, на якій він 
зможе розкрити весь свій потенціал, обмовтесь про розмір вихідної пла-
ти, яку він отримає після звільнення. Важливим буде підкреслити що йо-
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го звільнення зумовлене зовнішніми причинами, а не його особистими 
якостями, такими як погане економічне становище фірми, чи зміна її 
спеціалізації. Хорошою дією буде написання позитивного рекоменда-
ційного листа, це створить ілюзію турботи за робітника, і він не буде се-
бе відчувати просто використаним та викинутим. Якщо це зробить при 
ньому якась важлива людина, наприклад сам директор, то це лестить че-
столюбство працівника, зменшуючи стрес. 

Необхідно пам’ятати про те, що згідно психологічних досліджень, 
стрес, викликаний звільненням, сильніше проявляється у чоловіків, ніж 
у жінок. Чоловік, за рахунок стереотипів складених у суспільстві, значно 
частіше впадає в довготривалу депресію внаслідок звільнення, а жінки 
більш гнучкі в цьому плані та швидше адаптуються до нових умов. Тому 
чоловіки потребують більш "ніжного" поводження при звільненні. 

Якщо людина пропрацювала довгий термін та йде наприклад на пе-
нсію, чудовим рішенням буде проведення прощальної зустрічі, на якій 
йому буде вручено якийсь пам'ятний подарунок перед іншими співробі-
тниками. Це не тільки знизить стрес від звільнення, але й послугує чудо-
вою мотивацією для інших співробітників, які побачать що компанія ці-
нує та не забуває їх [5]. 

Отже, ми побачили наскільки поширена ця проблема у сучасному 
світі і немає сумніву, що більшості з нас доведеться зіткнутись з нею 
віч-на-віч. А також помітили, що вона вирішується шляхом комплексних 
дій як працівника, так і керівництва, в результаті яких проблема зникає, 
при цьому мінімізується як стрес для працівника, так і шкода для фірми. 
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ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРІВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
 

Комп’ютер дуже корисний і функціональний винахід, який завдяки 
новітнім технологіям може замінити телевізор, відео і музичний центр. 
Але він, виявляється, не тільки найкращий помічник на роботі і друг для 
відпочинку, а й найнебезпечніший агрегат. 

Хімікати, що використовуються при виготовлені комп’ютерів, у мо-
нтажних платах, центральних процесорів і моніторів є токсичними і ста-
новлять загрозу для здоров’я працівників фабрик, а також забруднюють 
питні водойми навколо звалищ. 

За даними дослідників звичайні персональні комп’ютери забруд-
нюють навколишнє середовище не гірше автомобілів. Комп’ютер що 
працює деіонізує навколишнє середовище і зменшує вологість повітря. 

Ще одна актуальна проблема – короткий термін роботи сучасного 
комп’ютерного обладнання. Технології що розвиваються дозволяють 
своїм користувачам повністю заміняти своїх «бойових друзів», що утво-
рює гори відходів. 

Комп’ютерне сміття або викидають на величезні звалища, або пере-
роблюють, зазвичай в невідповідних умовах у країнах що розвиваються, 
що створює значну небезпеку здоров’ю жителів планети. 

Щоб подолати цю проблему необхідно: 
- заборонити виробництво і продаж користувачам продукції, які ма-

ють серед своїх компонентів токсини, а виробників змусити знайти без-
печну альтернативу; 

- виробникам комп’ютерів і користувачам дати більше стимулів для 
вдосконалення і повторного використання пристроїв без його утилізації. 

Вчені стверджують: загальна вага різноманітних хімікатів та викоп-
ного палива, що використовується при створенні одного середньостатис-
тичного комп’ютера, у десятки разів перевищує вагу кінцевого продукту. 

Для прикладу: для виробництва комп’ютера з монітором вагою 24 кг 
необхідно: 240 кг викопного палива, 22 кг хімікатів, 1,5 т води. 

Лікарі попереджають – хімікати можуть призвести до захворювань 
органів дихання. Захворювання органів дихання мають, загалом, алергі-
чний характер. Це пов’язано з тим, що корпус монітора і плати в систе-
мному блоці нагріваються і виділяють у повітря шкідливі речовини, 
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особливо якщо комп’ютер новий. 
Комп’ютер створює навколо себе електростатичне поле, яке притя-

гую пилюку і як наслідок вона потрапляє в легені. 
Для профілактики захворювання органів дихання необхідно: 
– Якомога частіше робити вологе прибирання приміщення і провіт-

рюйте його. 
– Для збільшення вологості можна ставити відкриту ємність з во-

дою. Наприклад: акваріум з рибками, декоративні водопади. 
Для профілактики зору необхідно дотримуватися правил: 
- Вибирати плазмові екрани. 
- Не потрапляти в «групу ризику», для тих у кого вже є проблеми з 

зором (короткозорість, далекозорість, глаукома, косоокість, 
кон’юнктивіт або недавно були операції очей), мають максимально об-
межитися часом роботи за ПК. 

- Відмовитися від неонового освітлення. 
- Розміщувати екран комп’ютера не менше ніж не менше 60 см від очей. 
- Зробити шрифт більшим. 
- Знати міру і не зловживати часом використання. 
 
 
Шардаков Евгений Игоревич, студент дорожно-строительного 

 факультета, 3 курс, группа ДМ-31 
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Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, г. Харьков 
 

ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Известно, что 2/3 общего состава ткани человека составляют вода и 
углерод. Вода под воздействием излучения расщепляется на водород Н и 
гидроксильную группу ОН, которые либо непосредственно, либо через 
цепь вторичных превращений образуют продукты с высокой химиче-
ской активностью: гидратный окисел НО2 и перекись водорода Н2O2. 
Эти соединения взаимодействуют с молекулами органического вещества 
ткани, окисляя и разрушая ее. 

В результате воздействия ионизирующих излучений нарушается 
нормальное течение биохимических процессов и обмен веществ в орга-
низме. В зависимости от величины поглощенной дозы излучения и от 
индивидуальных особенностей организма вызванные изменения могут 
быть обратимыми или необратимыми. При небольших дозах пораженная 
ткань восстанавливает свою функциональную деятельность. Большие 
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дозы при длительном воздействии могут вызвать необратимое пораже-
ние отдельных органов или всего организма (лучевое заболевание). 

Любой вид ионизирующих излучений вызывает биологические из-
менения в организме как при внешнем облучении, когда источник облу-
чения находится вне организма, так и при внутреннем облучении, когда 
радиоактивные вещества попадают внутрь организма, например, инга-
ляционным путем – при вдыхании или при заглатывании с пищей или 
водой. Биологическое действие ионизирующего излучения зависит от 
величины дозы и времени воздействия излучения, от вида радиации, 
размеров облучаемой поверхности и индивидуальных особенностей ор-
ганизма. При однократном облучении всего тела человека возможны 
следующие биологические нарушения в зависимости от дозы излучения: 

0 – 25 рад (рад - единица измерения поглощенной дозы излучения. 
Под поглощенной дозой излучения понимается энергия ионизирующего 
излучения, поглощенная в единице массы облучаемого вещества) - ви-
димых нарушений нет; 

25 – 50 рад. - возможны изменения в крови; 
50 – 100 рад. - изменения в крови, нормальное состояние трудоспо-

собности нарушается; 
100 – 200 рад. - нарушение нормального состояния, возможна поте-

ря трудоспособности; 
200 – 400 рад. - потеря трудоспособности, возможен смертельный исход; 
400 – 500 рад. - смертельные случаи составляют 50% общего числа 

пострадавших; 
600 рад и более - смертельный исход почти во всех случаях облучения. 
При облучении дозами, в 100 – 1000 раз превышающими смертель-

ную дозу, человек может погибнуть во время облучения. 
Степень поражения организма зависит от размера облучаемой по-

верхности. С уменьшением облучаемой поверхности уменьшается и 
опасность поражения. Важным фактором при воздействии ионизирую-
щего излучения на организм является время облучения. Чем более дроб-
но излучение по времени, тем меньше его поражающее действие. 

Индивидуальные особенности организма человека проявляются 
лишь при небольших дозах облучения. Чем человек моложе, тем выше 
его чувствительность к облучению. Взрослый человек в возрасте 25 лет 
и старше наиболее устойчив к облучению. 

Степень опасности поражения зависит также от скорости выведения 
радиоактивного вещества из организма. Не задерживаются на длительное 
время быстро обращающиеся в организме вещества (вода, натрий, хлор) и 
вещества, не усваиваемые организмом, а также не образующие соединений, 
входящих в состав тканей (аргон, ксенон, криптон и др.). Некоторые радиоак-
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тивные вещества почти не выводятся из организма и накапливаются в нем. 
При этом одни из них (ниобий, рутений и др.) равномерно распреде-

ляются в организме, другие сосредоточиваются в определенных органах 
(лантан, актиний, торий – в печени, стронций, уран, радий – в костной 
ткани), приводя их к быстрому повреждению организма. При оценке 
действия радиоактивных веществ следует также учитывать период их 
полураспада и вид излучения. Вещества с коротким периодом полурас-
пада быстро теряют активность, α-излучатели, являясь почти безвред-
ными для внутренних органов при наружном облучении, попадая 
внутрь, оказывают сильное биологическое действие вследствие созда-
ваемой ими большой плотности ионизации; α- и β-излучатели, имея 
весьма малые пробеги испускаемых частиц, в процессе распада облуча-
ют лишь тот орган, где преимущественно накапливаются изотопы. Вред 
радиоактивных элементов и воздействие радиации на человеческий ор-
ганизм активно изучается учёными всего мира. Доказано, что в еже-
дневных выбросах из АЭС содержится радионуклид «Цезий-137», кото-
рый при попадании в организм человека вызывает саркому (разновид-
ность рака), «Стронций-90» замещает кальций в костях и грудном моло-
ке, что приводит к лейкемии (раку крови), раку кости и груди. А даже 
малые дозы облучения «Криптоном-85» значительно повышают вероят-
ность развития рака кожи. В последнее время участились случаи изъятия 
контрафактной и низкокачественной продукции, являющейся мощным 
источником ионизирующего излучения. 

 
 
Шевченко Анжела Дмитрівна, студентка електротехнічного 

 факультету, 2 курс, група Е-514 
Науковий керівник: Писарський Андрій Олексійович, старший 
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ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ НА ЕНЕРГОПIДПРИЄМСТВАХ 
 

Проблеми безпеки завжди супроводжують підприємства, на яких є 
велика кількість техніки та автоматизованих систем. Енергопідприємст-
ва мають велику кількість ризиків, що пов’язані з етапами виробництва, 
генерації та передачі великих струмів та напруг. 

Багато законів регулюють порядок робіт, але залишаються пробле-
ми, які на практиці ще не зникли. До них можна віднести прийняття до 
роботи некваліфікованих робітників, які через незнання правил безпеки 
допускають велику кількість помилок, що призводять до виходу з ладу 
технічного обладнання, травм людей, смертей. 
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Така проблема залишається на багатьох підприємствах і сьогодні, та 
для її вирішення треба більш відповідально ставитися до прийому кадрів та 
постійно підвищувати їх кваліфікацію за допомогою навчальних заходів. 

Також залишається проблемою обслуговування енергетичних 
об’єктів, оскільки населення не дотримується правил безпеки, чим про-
вокує аварійні ситуації. Детальніше про порядок використання та обслу-
говування енергетичних об’єктів їдеться у Законах України «Про землі 
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів». 
В них діють певні обмеження, такі як: 

 виконувати земляні, будівельні та інші роботи, що можуть при-
звести до порушення функціонування об'єктів електричних мереж. 

 саджати дерева, крім кущів та саджанців з висотою перспектив-
ного росту не більше двох метрів; 

  складати будь-які матеріали, розпалювати вогнища, 
 влаштовувати звалища; 
 розміщати споруди на меншій відстані від елементів електричних 

мереж, ніж встановлена нормами та ін. 
Аналіз статистичних даних свідчить про те, що найбільш поширене 

нехтування правил безпеки це несвоєчасний догляд за багаторічними 
деревами, які вже досягли висоти ліній електропередач, та мають безпо-
середній контакт з ними, особливо при несприятливих погодних умовах. 
Це провокує небезпечні ситуації для населення, додаткові витрати та 
збитки енергопідприємствам. Якщо цю проблему усувати завчасно, тоді 
підприємство буде витрачати менше ресурсів на ліквідацію наслідків. 

Таким чином, оскільки вирішення проблеми безпеки на енергопідп-
риємствах має базуватися на комплексному підході, повинні проводи-
тись заходи з охорони праці у тому числі: навчання співробітників енер-
гопідприємств; прогнозування необхідних заходів контролю за змен-
шенням ризиків; аналіз, облік, перевірки з метою покращення умов пра-
ці та ефективності підприємства. Але особливо треба звернути увагу на 
найбільш поширену проблему – проблему зелених насаджень шляхом 
своєчасного нагляду за ними. 

 
 
Шевчук Олександра Олегівна, студентка Інституту підготовки 

 кадрів для органів юстиції, 5 курс, група 04-15м-04 
Науковий керівник: Карманний Євгеній Вадимович, доцент кафедри 

трудового права, кандидат технічних наук, доцент 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ, ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА 
ПОЗБАВЛЕННЯ УКРАЇНОЮ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ 

 

Первинним витоком розвитку ядерної зброї став 1894 рік, коли Ро-
берт Сесіл, що був тоді прем'єр-міністром Великобританії, у своєму зве-
рненні до Британської асоціації сприяння науковому прогресу, перелі-
чуючи невирішені проблеми науки, зупинився на завданні: що ж дійсно 
являє собою атом. Проте на дослідженні атома не зупинились, хоча це 
була доволі клопітка робота яка зайняла не один десяток років. 2 серпня 
1939 р. група єврейських фізиків на чолі з Лео Сілардом написали спіль-
ного листа 35-му президенту США, Франкліну Рузвельту, в якому про-
понували запустити програму з розробки американської ядерної зброї. 
Спочатку цю пропозицію відхилили, але у червні 1942 р. президент за-
пустив таємний «Манхеттенський проект» з розробки ядерної зброї. 

На сьогодні дія ядерного боєприпасу заснована на використанні 
внутрішньоядерної енергії, що виділяється при ядерних реакціях поділу. 
Ланцюгова реакція в реакторній зоні відбувається таким чином: ядро 
урану під впливом нейтрона ділиться на два осколкових ядра. При цьому 
вивільняються нові нейтрони, які викликають поділ інших ядер урану. 
Якщо хоча б один з нейтронів, що утворився, візьме участь у наступно-
му поділі атомних ядер, то розпочнеться ланцюгова реакція. При умові 
можливості керування ланцюговою реакцією виникає можливість вико-
ристовувати тепло, що виділяється. Енергія поділу ядер саме урану та 
плутонію використовується і у військових цілях. 

До категорії вражаючих факторів належать: ударна хвиля (повітряна 
ударна хвиля); світлове випромінювання; проникаюча радіація; радіоак-
тивне зараження середовища; електромагнітний імпульс (ЕМІ) [4]. 

Досвід бойового застосування ядерних боєприпасів свідчить про: 
А) Після застосування ядерних бомб 6 вересня 1945 року «Малюк» 

щодо Хіросіми, та 9 вересня 1945 року «Товстун» щодо Нагасакі: Світ-
лові випромінювання завдали опіків людям на площі 3,5 км². За 600 м 
від епіцентру вибухів температура повітря становила 2000 °C, в цих зо-
нах майже всі мешканці 2 міст згоріли заживо. На відстані 1 км люди за-
знали опіків дуже важкого ступеню тяжкості. Впродовж наступних 7 
днів 90 % мешканців міст, обпалені в радіусі 1 км від епіцентру вибуху, 
загинули. В радіусі 2 км люди зазнали опіків важкого або середнього 
ступенів тяжкості. Поза 2 км зоною опіки були легкими. 

Багато людей мали тяжкі поранення від уламків скла та будівельних 
матеріалів, розкиданих ударною хвилею в результаті руйнації будинків. 
Ударна хвиля спричинила контузії, розрив нутрощів та очей. Кількість 
радіації в районі епіцентрів вибуху обчислюється в 103 Зв (гамма-



Кафедра трудового права НЮУ імені Ярослава Мудрого 

Матеріали VІІ-ї студентської наукової інтернет-конференції, 21 – 22 квітня 2016 р. 448 

випромінювання) і 141 Зв (потоки нейтронів). В радіусі 500 м вона ста-
новила 28 Зв (гамма-випромінювання) і 31,5 Зв (потоки нейтронів). В 
цих зонах люди отримали смертельну дозу радіації і померли того ж дня 
або протягом місяця. В межах 5 км від епіцентру мешканці міста стали 
страждати гострим радіаційним синдромом. Більшість людей, які вижи-
ли, але були уражені радіацією, мали променеву хворобу, яка призводи-
ла до лейкозу. Серед інших хвороб, які мучили постраждалих, був рак 
залоз. Його викликали мутації, спричинені руйнуванням генів радіацією. 

Б) Після випробувань проведених на полігоні в Неваді (США) (взір-
вано близько 928 снарядів) – велика територія площею приблизно 4928 
км2 на сьогоднішній день являє собою безлюдну пустелю з великою кі-
лькістю кратерів, що є подібними до місячних. Найбільшим кратером є 
«Седан», глибина якого – 100 метрів, а діаметр - усі 400 метрів. 

В) Ще одним місцем, де проводились випробування ядерної зброї 
був Семипалатинський полігон (СРСР) – загальною площею 18,5 тис. 
км2. Внаслідок діяльності полігону регіону була нанесена велика шкода: 
руйнування ландшафту, вилучення землі з сільськогосподарського обігу, 
забруднення ґрунтів радіонуклідами на великих площах. Населення, що 
проживає поблизу полігону отримало велику кумулятивну дозу радіації, 
кількість онкохворих у прилеглих регіонах у 2 рази вище, ніж у серед-
ньому по країні. 

Виходячи з вище зазначених наслідків застосування ядерної зброї, 
варто зазначити що даний вид зброї масового ураження є найнебезпеч-
нішим. У світі це вже давно зрозуміли, саме тому питання «про 
без’ядерний статус країни» стало доволі актуальним у політиці багатьох 
держав. На сьогоднішній день прийнято низку міжнародних правових 
актів які регулюють питання щодо розвитку, застосування ядерної зброї, 
а також використання ядерної енергії, зокрема до них можна віднести: 

1) Конвенція ОЕСР про відповідальність перед третьою стороною в 
галузі ядерної енергії від 29.07.1960 р.; 

2) Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну 
шкоду від 21.05.1963 р.; 

3) Договір ООН про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфе-
рі, у космічному просторі та під водою від 05.08.1963 р.; 

4) Договір ООН про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 
1968 року від 01.07.1968 р.; 

5) Договір ООН про заборону розміщення на дні морів і океанів та в 
його надрах ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення від 
11.02.1971 р.; 

6) Конвенція МАГАТЕ про допомогу в разі ядерної аварії або радіа-
ційної аварійної ситуації від 26.09.1986 р.; 
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7) Конвенція МАГАТЕ про оперативне оповіщення про ядерну ава-
рію від 26.09.1986 р.; 

8) Конвенція ООН про ядерну безпеку від 17.06.1994 р.; 
9) Договір ООН про всеосяжну заборону ядерних випробувань від 

24.09.1996 р.; 
10) Конвенція МАГАТЕ про додаткову компенсацію за ядерну шко-

ду від 12.09.1997 р.; 
11) Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з актами ядерного те-

роризму від 14.09.2005 р. тощо. 
Окрім зазначених актів, важливе значення також мають угоди, що 

укладаються на міжнародному рівні щодо ядерної зброї та енергії. 
Що ж до українського законодавства, то окрім того що Україна ра-

тифікувала багато міжнародних документів та уклала різноманітні угоди 
у досліджуваній сфері, також нею було прийнято низку нормативно-
правових актів на національному рівні. Це: 

– Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку» від 08.02.1995 № 39/95-ВР; 

– Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання 
ядерної енергії» від 11.01.2000 № 1370-XIV; 

– Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних 
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромі-
нювання» від 19.10.2000 № 2064-III; 

– Закон України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та 
її фінансове забезпечення» від 13.12.2001 № 2893-III; 

– Закон України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпе-
ченням ядерної безпеки» від 24.06.2004 № 1868-IV тощо. 

Так, дійсно ядерна зброя становить загрозу для всього світу, багато 
країн відмовляються від неї, приймають «без’ядерний статус». Яскравим 
прикладом країни з політикою ядерного роззброєння є США за адмініс-
трації Барака Обами. У 2008 р. Б.Обама, поставив на порядок денний 
одну з найбільш всеосяжних, прогресивних і амбітних за історичними 
мірками програм в області роззброєння і контролю над озброєннями. 

Одними з перших кроків Барака Обами в контексті ядерної політики 
було закриття програми “Reliable Replacement Warhead” часів адмініст-
рації Буша-молодшого, що мала на меті створення нових стратегічних 
ядерних боєголовок замість існуючих та початок переговорів з Росією 
щодо розробки договору про радикальне скорочення стратегічних ядер-
них арсеналів обох країн, можливо до рівня близько 1500 боєзарядів. 

Американським військовим відомством 6 квітня 2010 року був 
представлений “Всебічний огляд ядерної стратегії США”, що фактично 
закладав основи нової ядерної стратегії Сполучених Штатів на наступні 
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5–10 років і найбільш довгострокову перспективу. Нова ядерна доктрина 
Сполучених Штатів сфокусована на вирішення п’яти ключових завдань: 

1) запобігання ядерного розповсюдження і тероризму; 
2) зменшення ролі ядерної зброї в Стратегії національної безпеки; 
3) збереження ядерного стримування і стратегічної стабільності при 

меншому рівні ядерних сил; 
4) зміцнення безпеки на регіональному рівні та виконання своїх зо-

бов’язань перед союзниками і партнерами; 
5) підтримання ефективності ядерного арсеналу. 
Одним з найбільших досягнень адміністрації Барака Обами в сфері 

ядерного роззброєння стало “перезавантаження” американсько-
російських відносин, на основі підписаної в Празі 8 квітня 2010 року но-
вої угоди між США та РФ про стратегічні наступальні озброєння та ско-
рочення ракетно-ядерних арсеналів(СНО-3) строком на 10 років. Сторо-
ни домовилися на третину урізати сумарну кількість боєзарядів і більш 
ніж в два рази рівень стратегічних носіїв. 

Проте в червні 2013 року Білий дім схвалив третю після закінчення 
“холодної війни” модифікацію своєї ядерної стратегії. Основні поло-
ження цієї модифікації викладені у підготовленому Пентагоном спільно 
з іншими міністерствами і відомствами країни “Доповіді про стратегію 
застосування ядерної зброї США». Згідно з цим документом, американ-
ське військово-політичне керівництво залишає за собою право застосо-
вувати ядерну зброю тільки “в надзвичайних обставинах”. 

Розглядаючи ядерну політику Сполучених Штатів Америки після 
приходу до влади адміністрації Барака Обами, треба зазначити, що між-
народні ініціативи президента, спрямовані на подальше скорочення яде-
рних арсеналів, показують, що американське військово-політичне керів-
ництво прагне до скорочення кількості ядерних боєприпасів, але не на 
шкоду власній обороноздатності [1]. 

Тепер розглянемо питання, що стосуються безпосередньо колишньої 
наявності ядерної зброї в Україні, правового регулювання її статусу та 
позбавлення Україною цієї зброї. 

Академік Арбатов А.Г. у роботі “Ядерні озброєння та республікан-
ський суверенітет” стверджує, що Україна відразу була позбавлена са-
мостійності щодо отриманої «у спадок» ядерної зброї. Успадкувавши 
потенціал стратегічних наступальних озброєнь (СНО), Україна не мала 
контролю над ним. Як зазначає автор, СНО знаходилися під постійним 
та вельми надійним контролем центрального керівництва. 

Виділяють дві основні причини вигідності набуття Україною 
без’ядерного статусу: 

– в листопаді 1993 р. НАТО пригрозило виключити Україну з про-
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грами «Партнерство заради миру», якщо він і надалі блокуватиме процес 
ядерного роззброєння; 

– Росія використала енергетичну залежність України, нездатність 
своєчасно погашати борги за постачання російських енергоресурсів. 

Яка ж була позиція української сторони в боротьбі, що розігралася 
навколо ядерної спадщини СРСР? 

Спочатку для керівництва України було характерне прагнення по-
збавитися ядерної зброї. Вперше про намір позбавитися ядерної зброї 
було заявлено в Декларації про державний суверенітет України, ухвале-
ною Верховною Радою 16 липня 1990 р. Проте «ядерна політика» Украї-
ни формувалася під впливом декількох політичних угрупувань. Одна з 
них складалася, головним чином, з військових діячів, серед яких був ге-
нерал-майор В.Б.Толубко, депутат українського парламенту, колишній 
командир дивізії радянських ракетних військ стратегічного призначення. 
Вони вважали, що ядерна зброя є головною та, зрештою, єдиною гаран-
тією безпеки. В урядових та військових колах України були серйозні су-
противники набуття ядерного статусу. Вони були стурбовані тим, що в 
такому разі Україна може опинитися в міжнародній ізоляції, а провідні 
країни займуть антиукраїнські позиції. Нарешті, значну роль відіграло 
угрупування, що обстоювало свого роду «центристську» позицію щодо 
ядерної зброї. Позиції «центристів» полягала в тому, що наслідком від-
мови України від ядерної зброї мають стати політичні та економічні 
компенсації з боку Заходу й РФ. Саме ця група, до якої належав Л. Кра-
вчук, визначила офіційний підхід України до ядерної проблематики [3]. 

Леонід Макарович Кравчук 12 березня 1992 р. оголосив про припи-
нення вивозу до Росії тактичної ядерної зброї. «Через політичну нестабі-
льність, що склалася, та плутанину ми не можемо бути впевнені в тому, 
що ракети, що вивозяться нами, знищуються, а не потрапляють до недо-
брих рук», – заявив український президент, мотивуючи цей крок. 9 квіт-
ня 1992 р. Верховна Рада України ухвалила рішення «Про додаткові за-
ходи забезпечення без’ядерного статусу України». Так, парламент зажа-
дав, щоб тактична ядерна зброя залишалася на українській території, по-
ки не буде створений діючий міжнародний механізм контролю над зни-
щенням ядерних боєголовок за участю України. 

Проте, в квітні 1993 р. 162 українських депутата підписали заяву, в 
якій вимагали визнати Україну ядерною державою. 2 липня 1993 р. Вер-
ховна Рада України ухвалила переважною більшістю голосів підготов-
лений МЗС документ під назвою «Основні напрями зовнішньої політики 
України». Підсумком цих подій стала ратифікація 18 листопада 1993 р. 
Угоди СНО-1 та Лісабонського протоколу до нього, але з істотними за-
стереженнями. Ця угода, фактично, стала проголошенням України дер-
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жавою, яка володіє ядерною зброєю, але є без’ядерною державою. 
Проте наприкінці 1994 р. урядом України було сформульовано дві 

принципові настанови. Перша – прагнення України уникнути участі в 
будь-яких військових союзах. Друга – впевненість у тому, що наявність 
ядерної зброї на українській території прив’язуватиме Київ до загальних 
військових структур, що залишилися від СРСР. Цим й був обумовлений 
намір позбавитися ядерної зброї в максимально короткі терміни. 

У свою чергу Вашингтон ясно розумів: якщо Україна підійде дуже 
близько до володіння ядерною зброєю, то це зробить нездійсненним як 
Договір СНО-1. Це було зовсім невигідно для США. 

Для досягнення цієї мети американській дипломатії потрібно було 
зробити певні зусилля та піти на ряд серйозних поступок. Президент Л. 
Кравчук висунув три вимоги: надання гарантій безпеки, принаймні, з 
боку Росії та США; компенсація за ядерні матеріали, які були витягнуті 
з ядерних боєзарядів, що вивозяться на територію Росії; відчутна фінан-
сова та технічна підтримка, яка компенсувала б витрати, пов’язані з лік-
відацією засобів доставки стратегічної зброї на українській території. 

Результатом стала Трибічна заява, яка була підписана в Москві пре-
зидентами України, Росії та США 14 січня 1994 р. Відповідно до цього 
документу був узгоджений графік виведення ядерної зброї з території 
України: до листопада 1994 р. Зі свого боку, Росія зобов’язалася надати 
Україні 100 т палива для АЕС на базі низько збагаченого урану, а США - 
виплатити Росії за це 60 млн. дол. в рахунок майбутніх постачань росій-
ського урану в США. 

У лютому 1994 р. Верховна Рада ратифікувала Угоду СНО-1, вклю-
чно зі статтею V Лісабонського протоколу, в якій містилися зо-
бов’язання України приєднатися до УНЯЗ як неядерна держава. 

У ніч на 2 червня 1996 р. Україна стала державою, на території якої 
не залишилось ядерної зброї [2]. 

Отже досліджуючи дану тему, на завершення, варто зазначити, що 
ще у 1991 р. ми могли бути 3 країною після Росії та США у світі за по-
тенціалом розвитку ядерної зброї. На процес ядерного роззброєння 
впливала низка чинників, зокрема: 1) енергетична залежність від Росії та 
2) виключення України з програми «Партнерство заради миру», що яв-
ляло собою крок до ізоляції нашої країни від світового співробітництва. 
Фактично наша держава була змушена визнати без’ядерний статус. 

Більшість вітчизняних та зарубіжних політологів і експертів одно-
стайно схвалюють добровільну відмову України від ядерного потенціа-
лу, який сьогодні по-перше, залишався б «валізою без ручки», по-друге, 
вимагав величезних коштів на своє утримання і по-третє, ніс би в собі 
страшну екологічну небезпеку. Але ми вважаємо, що ядерне минуле 
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України як вагомий політичний аргумент могло бути не таким радика-
льним. Застереження до Угоди СНО-1 та Лісабонського протоколу до 
неї, що проголошували Україну «державою, яка володіє ядерною збро-
єю, але є без’ядерною державою» могли бути актуальними і сьогодні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ОХОРОНИ ПРАЦІ ЖІНОК В УКРАЇНІ 
 

Становлення України як суверенної і незалежної, демократичної, 
соціальної та правової держави сприяло закріпленню на конституційно-
му рівні низки прав і свобод людини та громадянина, серед яких одне з 
ключових місць посіло право на працю. Відповідно до статті 43 Консти-
туції України кожен має право на працю, що включає можливість зароб-
ляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно пого-
джується. При цьому в зазначеній статті окремо акцентується увага на 
тому, що кожен має право на належні, безпечні та здорові умови праці. 

На сьогодні зазначене в Основному Законі нашої держави право на 
працю в рівній мірі поширюються та забезпечуються для кожної людини, 
оскільки “громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівни-
ми перед законом” – стаття 24 Конституції України. Таким чином, законо-
давчим актом найвищої юридичної сили заборонено здійснювати розме-
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жування за статевою ознакою при врегулюванні трудових відносин. З ви-
щезазначеного також слідує, що існуючі на сьогодні випадки “особливого” 
врегулювання законодавцем праці жіночої половини населення нашої дер-
жави потребує додаткової акцентуації уваги та належного узагальнення. 

Ключовим при регулюванні трудових відносин є звернення до по-
ложень Кодексу законів про працю України, прийнятому Верховною Ра-
дою України 10 грудня 1971 року (далі – КЗпП України). Так, статтею 2¹ 
КЗпП України заборонено здійснювати будь-яку дискримінацію у сфері 
праці, зокрема порушувати рівність прав і можливостей працівників за-
лежно від статті. Така ж правова позиція закріплена в статті 6 Закону 
України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чолові-
ків” від 08 вересня 2005 року – “дискримінація за ознакою статті забо-
роняється”. Однак дана стаття містить застереження відповідно до якого 
серед іншого також не вважається дискримінацією за ознакою статті 
особливі вимоги щодо охорони праці жінок, пов’язані з охороною їх ре-
продуктивного здоров’я, а також спеціальний захист жінок під час вагіт-
ності, пологів та грудного вигодовування дитини. Для подальшого вста-
новлення відмінностей правового регулювання охорони праці жінок та 
чоловіків слід звернутися до спеціалізованого в сфері трудових відносин 
Закону України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 року та вже 
згадуваного КЗпП України, зокрема Розділу ХІІ “Праця жінок”. 

У сучасному розумінні, виходячи з положення статті 1 Закону Укра-
їни “Про охорону праці”, охорона праці жінок являє собою систему пра-
вових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-
гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих 
на збереження життя, здоров’я і працездатності жінок у процесі їх тру-
дової діяльності. 

Відповідно до статті 174 КЗпП України забороняється застосування 
праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпе-
чними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підзе-
мних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому 
обслуговуванню). Забороняється також залучення жінок до підіймання і 
переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні 
норми. Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними 
умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, а також 
граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками за-
тверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погоджен-
ням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання державної політики у сфері охорони праці. На сьогодні такими ак-
тами є Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження 
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Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами 
праці, на яких забороняється застосування праці жінок” від 29 грудня 
1993 року №256 та Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про 
затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей 
жінкам” від 10 грудня 1993 року № 241. 

У статті 175 КЗпП України законодавцем обмежено працю жінок у 
нічний час – “залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за 
винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особ-
ливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід”. Перелік галу-
зей і видів робіт із зазначенням максимальних термінів застосування 
праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом Міністрів України. 
При цьому зазначені обмеження не поширюються на жінок, які працю-
ють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім’ї. 

Решта статей Розділу ХІІ “Праця жінок” КЗпП України присвячена 
більш детальному врегулюванню на підприємствах, установах і організа-
ції праці жінок, які набули чи невдовзі набудуть статусу матері. Зокрема, 
йдеться про заборону залучення до робіт у нічний час, до надурочних ро-
біт і робіт у вихідні дні, а також направлення у відрядження вагітних жі-
нок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (стаття 176 КЗпП Украї-
ни). Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або ді-
тей-інвалідів, не можуть залучатись до надурочних робіт або направля-
тись у відрядження без їх згоди (стаття 177 КЗпП України). Вагітним жі-
нкам за наявності медичного висновку знижуються норми виробітку, но-
рми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою 
і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням 
при цьому середнього заробітку за попередньою роботою. При цьому до 
моменту вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до ме-
дичного висновку іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив несприят-
ливих виробничих факторів, вона підлягає звільненню від роботи із збере-
женням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні 
за рахунок підприємства, установи, організації. Законодавець також перед-
бачив вищезазначені гарантії для жінок, які мають дітей віком до трьох ро-
ків (стаття 178 КЗпП України). Статтями 179-183 КЗпП України врегульо-
вуються питання, що пов’язані із наданням жінкам як сторонам конкрет-
них трудових правовідношень додаткових відпусток у зв’язку з вагітністю 
та пологами, для догляду за дитиною до досягнення останньою трирічного 
віку чи у зв’язку із усиновленням дітей. 

Особливим елементом правової охорони праці жінок, які не скорис-
талися своїм правом додаткової відпустки, виступає передбачений зако-
нодавцем у статті 183 КЗпП України механізм встановлення необхідних 
перерв для годування дитини. При цьому перерви для годування дитини 
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включаються в робочий час і оплачуються за середнім заробітком. 
Однією з ключових для захисту права на працю, що поєднується з 

материнством, на мою думку, виступають норми, які закріплені в статті 
184 КЗпП України. Так, йдеться про заборону відмовляти жінкам у при-
йнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з 
вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким мате-
рям – за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-
інваліда. На практиці надзвичайно актуальним є положення про те, що 
при відмові у прийнятті на роботу вищезазначеним категоріям жінок 
власник або уповноважений ним орган зобов’язані повідомляти про 
причини відмови у письмовій формі. При цьому відмову в прийнятті на 
роботу може бути оскаржено в судовому порядку. 

Позитивно в механізмі вітчизняної охорони праці жінок, на мій по-
гляд, характеризуються положення щодо надання вагітним жінкам і жін-
кам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, путівок до санаторіїв 
та будинків відпочинку, подання їм матеріальної допомоги, а також мо-
жливість створення на підприємствах і організаціях з широким застосу-
ванням жіночої праці дитячих ясел, дитячих садків, кімнат для годуван-
ня грудних дітей, а також кімнат особистої гігієни жінок – законодавчо 
закріплено в статтях 185 і 186 КЗпП України відповідно. 

Сучасний підхід регулювання праці жінок в Україні значною мірою 
зумовлений попередньо ратифікованими та чинними для України сього-
дні міжнародними актами Міжнародної організації праці, зокрема: Кон-
венцією про нічну працю жінок у промисловості № 89 від 09 липня 
1948 року, Конвенцією про використання праці жінок на підземних робо-
тах у шахтах будь-якого роду № 45 від 21 червня 1935 р., Конвенцією про 
охорону материнства № 103 від 28 червня 1952 р., Конвенцією про зайня-
тість жінок до та після пологів № 3 від 29 жовтня 1919 р. та іншими. 

Таким чином, у сучасному українському суспільстві сфера суспіль-
них відносин, в межах яких реалізується право на працю жінок потребує 
дещо відмінного підходу при її врегулюванні в питаннях, що стосуються 
належної правової охорони такої праці. Існуючі особливості є 
об’єктивно зумовленими та безпосередньо пов’язаними з природою жі-
ночого організму, його фізіологічними особливостями та репродуктив-
ним призначенням жінки в суспільстві, а тому не суперечать конститу-
ційному принципу рівності та жодним чином не є проявом дискриміна-
ції для чоловіків чи проявом привілейованого становища жінок. 

 
 

Юрченко Юлія Дмитрівна, студентка екологічного 
 факультету, 3 курс, група ДЕ-32 
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ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОГО СТАНУ АВТОСТАНЦІЙ ТА 
 ЗАЛІЗНИЧНИХ ВОКЗАЛІВ МІСТА ХАРКІВ 

 
Радіація є одним із чинників, що характеризує екологічний стан на-

вколишнього середовища. Організм людини, рослинний і тваринний світ 
постійно зазнають дії іонізуючого випромінювання, надмірна доза якого 
є вкрай небезпечною і може спровокувати безповоротні процеси в орга-
нізмі людини. 

Радіоактивні речовини потрапляють в організм людини при вдиханні 
зараженого повітря, із зараженою їжею чи водою, крізь шкіру, відкриті ра-
ни. Проникненню радіоактивних забруднень крізь шкіру і рани можна за-
побігти, дотримуючись певних заходів захисту, в той час як потрапляння 
зараженого повітря до організму запобігти майже неможливо. 

Щодня на автостанціях та залізничних вокзалах перебуває велика 
кількість людей, тому необхідно встановити, чи піддаються вони впливу 
іонізуючого випромінювання. 

Вимірювання рівня гамма-випромінювання проводилось за допомо-
гою дозиметра-радіометра МКС-05 «ТЕРРА-П». 

Дозиметр-радіометр МКС-05 "ТЕРРА" (далі за текстом - дозиметр), 
призначений для вимірювання еквівалентної дози та потужності еквіва-
лентної дози гамма- та рентгенівського випромінювання, а також поверх-
невої щільності потоку бета-частинок. Дозиметр використовується для 
екологічних досліджень, як наочне обладнання для закладів освіти, для 
дозиметричного і радіометричного контролю на промислових підприємс-
твах, для контролю радіаційної чистоти житлових приміщень, будівель і 
споруд, території, що до них прилягає, предметів побуту, одягу, поверхні 
ґрунту на присадибних ділянках, транспортних засобів. 

На території автостанцій проводилось виміри в п’яти різних точках, 
після чого вираховувалось їх середнє значення. Отримані значення при-
рівнювалось до нормативних. 

Виміри проводились в таких точках : 
1) автостанція № 1 – «Автовокзал», пр. Гагаріна, 22; 
2) автостанція № 3 – «Кінний ринок», Площа Повстання, 6; 
3) автостанція № 4 – «Лісопарк», Бєлгородське шосе, 1; 
4) автостанція № 6 – «Заводська», пр. Московський, 299 а; 
5) пересадочний термінал «Холодна гора», вул. Полтавський Шлях, 

станція метро «Холодна гора». 
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Проаналізувавши отримані дані (табл. 1) і порівнявши їх з порого-
вим рівнем (0,3 мкЗв/год) виявлено, що всі значення нижче норми, а в 
деяких випадках навіть в 2 рази. Отже, можна сказати, що радіаційний 
фон на території автостанцій міста Харкова задовільний, тому тривале 
перебування на території автостанції не буде чинити шкідливого впливу 
на здоров’я людини. 

 
Таблиця 1. Результати вимірів рівня гамма-випромінювання. 
 

Рівень гамма-випромінювання, мкЗв/год 

№
 т

оч
ки

 

Вимір 1 Вимір 2 Вимір 3 Вимір 4 Вимір 5 Середнє 

1 0,16 0,15 0,16 0,17 0,14 0,16 
2 0,20 0,21 0,18 0,19 0,20 0,20 
3 0,14 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 
4 0,19 0,19 0,20 0,18 0,19 0,19 
5 0,11 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 
 
Вимірювання рівня гамма-випромінювання проводилось на терито-

рії залізничних вокзалів. За результатами вимірювання у чотирьох точ-
ках для кожної було пораховане середнє значення з п’яти вимірювань. 

Виміри проводились в таких точках: 
1) залізничний вокзал № 1 «Харків-Пасажирський», пл. Привокза-

льна, 1; 
2) залізничний вокзал № 2 «Левада», просп. Гагаріна, 20; 
3) залізничний вокзал № 3 «Лосево 2», Московський проспект, 299; 
4) залізничний вокзал № 4 «Харків-Балашовський, вул. Нехаєнко, 8. 
 
Таблиця 2. Результати вимірів рівня гамма-випромінювання. 
 

Рівень гамма-випромінювання, мкЗв/год 

№
 т

оч
ки

 

Вимір 1 Вимір 2 Вимір 3 Вимір 4 Вимір 5 Середнє 

6 0,18 0,17 0,16 0,18 0,24 0,18 
7 0,21 0,19 0,18 0,19 0,17 0,18 
8 0,18 0,17 0,16 0,17 0,17 0,17 
9 0,14 0,17 0,15 0,16 0,17 0,16 
 
Проаналізувавши отримані дані (табл. 2) і порівнявши їх з пороговим 

рівнем (0,3 мкЗв/год) виявлено, що всі значення нижче норми. Отже, мож-
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на сказати, що радіаційний фон на території залізничних вокзалів міста 
Харкова задовільний, тому тривале перебування на території залізничних 
вокзалів не буде чинити шкідливого впливу на здоров’я людини. 

Вимірювання рівня гамма-випромінювання проводилось на автоста-
нціях та залізничних вокзалах міста Харкова, де щодня перебуває велика 
кількість людей. Вимірювання проводилось у 9 точках. Найнижчий рі-
вень гамма-випромінювання зафіксований на пересадочному терміналі 
«Холодна гора», вул. Полтавський Шлях, ст. м. Холодна гора – 
0,13 мкЗв/год. Найвищий рівень – на автостанції «Кінний ринок», Площа 
Повстання, 6 - 0,20 мкЗв/год. 

Проаналізувавши отримані дані з 9 точок проведення вимірів і порі-
внявши їх з пороговим рівнем (0,3 мкЗв/год) виявлено, що всі значення 
нижче норми, а в деяких випадках навіть в 2 рази. Тобто, можна сказати, 
що радіаційний фон на території автостанцій та залізничних вокзалів мі-
ста Харкова задовільний, тому тривале перебування на цих територіях 
не буде чинити шкідливого впливу на здоров’я людини. 

 
 

Юскович Виталий Владимирович, студент факультета 
банковского дела, 3 курс, группа 32-ФК 

Научный руководитель: Шамов Сергей Александрович, доцент кафед-
ры информационных технологий, кандидат технических наук, доцент 
Харьковский учебно-научный институт Государственного высшего 

учебного заведения "Университет банковского дела", г. Харьков 
 

МЕСТО ЭКОНОМИСТОВ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
 СТРУКТУРЕ ІT-КОМПАНИИ 

 
Актуальность. Характерной чертой современного этапа развития 

мировой экономики является возникновение дисбаланса в подготовке и 
потреблении обществом трудовых ресурсов. Так, всеобщая глобализа-
ция на основе развития IT-технологий явилась катализатором роста ко-
личества вакансий в IT-сфере, с одной стороны, и возникновения пере-
избытка экономистов, с другой стороны. Поиск путей ликвидации тако-
го дисбаланса требует, в частности, ответа на вопросы: как может реали-
зовать себя экономист в сфере IT, какое место может занять экономист в 
IT-компании, решение каких задач в IT-компании требует привлечения 
специалистов с экономическим образованием? 

Цель. Установить объективно существующие центры применения 
работников с экономическим образованием в организационной структу-
ре IT-компании и определить перечень решаемых ими задач. 

Результаты. Анализ организационных структур различных IT-
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компаний, функционирующих в Украине, позволил составить перечень 
должностей (таблица 1), и выявить их функциональные обязанности, 
безусловно требующие экономических знаний (выделены полужирным 
начертанием), и обязанности, для которых эти знания необходимы толь-
ко при условии производства продуктов для решения экономических за-
дач (выделены курсивом). 

 
Таблица 1. Должности в IT-компании и их функциональные обязан-

ности. 
 

Должности Функциональные обязанности,  
требующие экономических знаний 

Accounts 
Executive 

Менеджер по работе 
с клиентами 

Ответственный за контроль при-
были и убытков [2]. 

Admin 
Assistant 

Помощник 
администратора 

Руководитель операциями, бух-
галтерами – чаще всего выполнение 
заданий, основанных на потребностях 
своего работодателя [2]. 

Business 
analyst Бизнес-аналитик 

Исследует проблему заказчика, 
ищет решение, оформляет требова-
ния, на которые в дальнейшем будут 
ориентироваться разработчики при 
создании продукта [5]. 

Chairman Председатель 

Поддержание связи с главным ис-
полнительным директором и руково-
дителей высокого уровня, разработка 
бизнес-стратегии компании. [8]. 

Chief 
Finance 
Officer 
(CFO) 

Главный 
финансовый 

директор 

Отвечает за анализ и пересмотр 
финансовых данных, отчетности фи-
нансовых результатов, подготовку 
бюджетов и контроль расходов и из-
держек. Регулярно проверяет финан-
совое состояние корпорации [8]. 

Chief 
Operations 

Officer (COO) 

Главный 
операционный 

директор 

Следит за проблемы, связанными 
с маркетингом, продажами, произ-
водством и персоналом [8]. 

Chief 
technology 

officer (CTO) 

Главный 
технический 

директор 

Отвечает за разработку новых сер-
висов или продуктов, за оптимизацию 
производительности производства: 
управление процессами разработки, 
обучение и повышение квалификации 
сотрудников [4]. 

Chief 
Customer 

Officer (CCO) 

Директор по работе 
с клиентами 

Отвечает за реализацию высоко-
уровневого взаимодействия с клиента-
ми, что позволяет достигать страте-
гических бизнес-целей [1]. 
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Chief 
Executive 

Officer (CEO) 

Главный 
исполнительный 

директор 

Несет ответственность за все опе-
рации корпорации и рентабельность 
организации [8]. 

Computer 
aided design 

(CAD) 
managers 

Менеджеры 
автоматизированного 

проектирования 

Отвечают за все аспекты проекти-
рования [2]. 

Contracts 
Manager 

Менеджер 
контрактов 

Составляет, оценивает и выполня-
ет любой тип контракта, который 
согласовывается между компанией и 
клиентом [2]. 

Deployer Специалист по 
внедрению 

Устанавливает и настраивает про-
дукт у заказчика, обучает пользовате-
лей и администраторов. Может раз-
ворачивать не только свой продукт, но 
и устанавливать ОС или СУБД, необ-
ходимые для работы продукта [3]. 

E-Care 
Executive 

Ответственный за 
электронный бизнес 

Обеспечивает то, что обслужива-
ние клиентов через Web проводится на 
таком же уровне, как в стандартном 
центре обработки вызовов [1]. 

Engineering 
Manager Главный инженер 

Помогает вести инженерное проек-
тирование, а также реализацию про-
ектов. [2]. 

Executive 
director 

Исполнительный 
директор 

Помогает проектировать, разра-
батывать и реализовывать стратеги-
ческие планы, чтобы помочь компа-
нии реализовать проект экономиче-
ски эффективным способом [2]. 

Finance 
Administrator 

Администратор 
финансов 

Отвечает за аспекты финансовых 
и бюджетных проблем организации. 
Управление дебиторской и креди-
торской задолженностью, проекти-
рование бюджета, контроль инве-
стиционных или капитальных за-
трат. Контроль денежных потоков 
[2]. 

General 
Clerk 

Административный 
работник 

Не предусматривает специальных 
экономических знаний. 

Inside 
Director 

Внутренний 
директор 

Несут ответственность за утвержде-
ние бюджетов, реализацию и монито-
ринг бизнес-стратегии, утверждение 
основных корпоративных инициатив и 
проектов [8]. 

Maintenance 
Engineer 

Инженер по 
эксплуатации 

Не предусматривает специальных 
экономических знаний. 
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Managing 
Director 

Управляющий 
директор 

Отвечают за стратегическое и 
оперативное руководство деятельно-
стью компании для достижения по-
ставленных бизнес-целей [2]. 

Outside 
Directors Внешние директора 

Участвуют в определении стратеги-
ческого направления и корпоративной 
политики, но не являются частью 
управленческой команды. [8]. 

Product 
Manager 

Менеджер по 
продуктам 

Отвечает за создание новых продук-
тов, анализ рынка, ассортиментную 
политику, ценообразование, продви-
жение продукта, планирование KPI, 
формирование требований к продук-
ту, определение назначения продукта 
[3]. 

Project 
Director 

Руководитель 
проекта 

Координация усилий и создания эф-
фективных стратегий достижения 
целей компании, связанных с информа-
ционными системами [2]. 

QA engineer 
Инженер 

обеспечения 
качества 

Не предусматривает специальных 
экономических знаний. 

QA 
Automation 

engineer 

Инженер качества 
автоматизации 

Не предусматривает специальных 
экономических знаний. 

QA 
Tech Lead 

Руководитель 
команды обеспечения 

качества 

Не предусматривает специальных 
экономических знаний. 

Quality 
Assurance 
Manager 

Менеджер по 
обеспечению 

качества 

Отвечает за обеспечение соответ-
ствия продукции или услуг установлен-
ным стандартам. [2]. 

Safety 
Officer 

Ответственный за 
безопасность 

Не предусматривает специальных 
экономических знаний. 

Software 
Engineer Программист 

Проектирование, создание и сопро-
вождение ПО (включая ОС, СУБД, 
встроенные системы и т. п.) [3]. 

Support 
Specialist 

Специалист по 
сопровождению 

Следит за работой продукта (ино-
гда нескольких), в том числе отвечает 
за его обновление, а также оказывает 
техническую поддержку пользовате-
лям [3]. 

System 
administrator 

Системный 
администратор 

Не предусматривает специальных 
экономических знаний. 

System 
Architect 

Системный 
архитектор 

Принимает решения относительно 
внутреннего устройства и внешних 
интерфейсов программного комплекса 
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с учётом проектных требований и 
имеющихся ресурсов [7]. 

Team lead Руководитель 
команды 

Занимается разработкой некото-
рых особо сложных заданий на проек-
те [6]. 

Technical 
Project 

Manager 

Технический 
руководитель  

Развивает и поддерживает план 
проекта, в котором излагаются задачи 
проекта, сроки и распределение ресур-
сов [2]. 

Technical 
Writer 

Технический 
писатель 

Составляет техническую докумен-
тацию (ТЗ, руководства по эксплуата-
ции и т.д.) [2]. 

Tester Тестер 

Тестирует программный продукт на 
предмет выявления ошибок. Иногда на-
зывают инженерами по качеству, т.к. 
они ответственны за выход качест-
венного продукта [3]. 

 
Вывод: 1) приведенные данные (табл. 1) наглядно демонстрируют 

наличие широких возможностей для самореализации экономистов в 
сфере IT; 2) в IT-компаниях, безусловно, требуют наличия экономиче-
ского образования 30 % должностей; 3) до 86 % должностей требуют 
наличия экономического образования в компаниях производящих про-
граммные продукты для решения экономических задач; 4) для ликвида-
ции существующего кадрового дисбаланса целесообразно в учебные 
программы экономических специальностей ВУЗов Украины ввести дис-
циплины, посвящённые изучению производства информационных сис-
тем и функционирования IT-компаний. 
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ВПЛИВ НЕСПРИЯТЛИВИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ 
 НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

 

Виходячи з теми за основу було взято вплив атмосферного тиску на 
організм людини. Атмосферний тиск – це тиск, з яким атмосфера Землі 
діє на земну поверхню і всі тіла, що на ній розташовані. Сьогодні кожна 
четверта людина у світі дуже чутливо сприймає будь-які погодні зміни. 
Таких людей, які відчувають дискомфорт від різкої зміни погодних умов 
називають метео - або керосочутливими (грецьк. kerros - погода). Для 
комфортного самопочуття людини, необхідно, щоб атмосферний тиск 
становив 760 мм рт. ст., ця цифра називається нормальним атмосферним 
тиском. Якщо ж значення змінюється більш ніж на 10 одиниць як у бі-
льшу, так і у меншу сторону, людський організм реагує загальним погі-
ршенням самопочуття. Циклон та антициклон створюють в атмосфері 
несприятливі метеорологічні умови на організм людини. 

Циклоном називається знижений атмосферний тиск. Він зазвичай су-
проводжується підвищеною вологістю, хмарністю, опадами і невеликим 
підвищенням температури. Найбільш схильні до впливу циклону люди, які 
страждають від низького артеріального тиску, порушень функції дихання 
або мають проблеми з судинами і серцем. Загальна слабкість, утруднення 
дихання, нестача повітря, задишка - все це основні прояви негативного 
впливу циклону на людину. Вони обумовлені тим, що повітря в цей час 
дуже бідне на кисень. При підвищеному внутрішньочерепному тиску, лю-
ди під час циклону можуть страждати від мігрені. Крім того можливе погі-
ршення роботи шлунково-кишкового тракту, яке пов'язано з підвищеним 
газоутворенням і відповідним розтягуванням стінок кишечника. 

Найголовніше під час приходу циклону - контролювати рівень кров'яного 
тиску в організмі людини. Для цього слід вживати протягом дня істотно біль-
ше рідини. Контрастний душ, міцний спокійний сон, ранкова чашка кави, а та-
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кож настоянки лимоннику або женьшеню протягом дня допоможуть підтри-
мати організм в хорошому стані, не піддатися впливу циклону. 

Антициклон являє собою підвищений атмосферний тиск. Він, як прави-
ло, супроводжується ясною безвітряною погодою й відсутністю різких пе-
репадів рівня вологості або температури. Впливу антициклону найчастіше 
схильні люди з підвищеним тиском, а також алергіки і астматики. Останні 
дві групи особливо гостро реагують на наявність в повітрі різних шкідливих 
домішок, кількість яких у безвітряну погоду збільшується в рази. Основни-
ми проявами впливу антициклону є серцеві і головні болі, зниження праце-
здатності, а також загальна слабкість і нездужання. Антициклон активно 
сприяє зниженню імунітету і зменшенню лейкоцитів у крові, що в свою чер-
гу впливає на схильність організму до інфекцій. 

Для полегшення впливу антициклону рекомендується вранці прийн-
яти підбадьорливий контрастний душ, зробити легку гімнастику, а також 
обмежити споживання їжі протягом дня, віддаючи перевагу фруктам, 
багатим калієм. Щоб мінімізувати навантаження на нервову та імунну 
систему людини, краще не починати жодних важливих справ, а по мож-
ливості відпочити і відновити сили. 

Метою мого дослідження було підтвердити те, що перепад тиску 
± 15 мм рт. ст. від 750 нормального значення для Харкова (бо середня ви-
сота Харкова над рівнем моря 165 м) матиме наслідки для метеозалежних 
людей. Для моніторингу тиску у період дослідження з 01.02. по 
28.02.2016 р. я використовував данні з сайтів meteopost та meteo.uа 
(табл. 1). 

 
Таблиця 1. Середньодобовий атмосферний тиск у Харкові. 
 

День 01.02 02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 
Тиск 757 759 760 758 760 766 770 
День 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
Тиск 771 768 765 761 760 760 757 
День 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 
Тиск 760 766 772 774 770 768 763 
День 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02 28.02 
Тиск 758 756 754 758 762 764 766 

 
Звернувшись за статистичними даними до Харківської міської полі-

клініки сімейної медицини № 9 мною були отримані данні про звернен-
ня хворих що скаржились на погане самопочуття через підвищений тиск 
за досліджує мий період. Мною було визначено що середня кількість 
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звернень за даною скаргою у попередні місяці становить 2-25 осіб у 
день. За досліджуваній місяць зі скаргою звернулось 319 людина, ниж-
че – у таблиці 2 приведені дані щодо звернень хворих. 

Зіставивши отримані данні можемо зробити висновок що зміна тис-
ку на ± 15 мм рт. ст. від 750 збільшує кількість звернень хворих на 5 – 
35 %, що підтверджує негативний вплив різкого перепаду атмосферного 
тиску на організм людини. 

 
Таблиця 2. Звернення хворих. 
 

День 01.02 02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02 
Кільк.звернень 10 11 11 10 10 12 15 

День 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 
Кільк.звернень 16 15 13 10 12 10 9 

День 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 
Кільк.звернень 11 12 16 14 17 11 9 

День 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02 28.02 
Кільк.звернень 7 7 8 11 12 11 9 
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АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 
Пристосування людини до життя та умов праці, або ж адаптація, - це 

динамічний процес встановлення оптимальної відповідності особистості 
фахівця до середовища праці в процесі виконання обов'язків. Чільне мі-
сце в процесі адаптації займає психологічний стан населення України. 
Це підтверджує глобальна інформатизація суспільства, розвиток засобів 
боротьби, зростання безпосереднього втягнення населення у воєнні дії. 
Інформаційна війна отримує значні переваги внаслідок економічної ефе-
ктивності, можливості широкого застосування прихованих методів ве-
дення, необмеженості використання простору і часу, а також внаслідок 
вибору духовних та психофізіологічних особливостей людини для осно-
вного впливу. Розвинуті країни вже давно використовують такі поняття 
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як психологічна війна, психооперація, психоакція тощо. 
Тому психологічне забезпечення набуває значення невід'ємної скла-

дової будь-якої праці і відіграє вирішальну роль у досягненні перемоги. 
Чим більша популярність праці серед молоді, чим ширше проводиться 
робота з фізичної та моральної підготовки молоді до праці, тим краще і 
швидше особистість адаптується до умов праці. 

Згідно з нормативними вимогами одним з основних принципів розбу-
дови України є проведення психологічної підготовки населення, а також 
патріотичного виховання молоді на національно-історичних традиціях. 

Психологічне забезпечення визначає основну форму психологічної 
підготовки. З 1995 р цей термін набув статусу офіційного поняття, став 
ознакою нового виду виховання. 

Організацію психологічного забезпечення поділяють на такі складові: 
- духовна складова відповідає за інформаційне наповнення свідо-

мості, мобілізує людину на безумовне виконання завдань; 
- забезпечення інтелектуальної активності, виконавче мислення; 
- регламентаційна складова налагоджує систему обмеження та 

припису, структуризує поведінку людини; 
- організаційно-діяльна складова систематизує заходи із забезпечення 

готовності і здатності впевнено виконувати обов'язки кожною людиною; 
- життєзабезпечуюча складова створює духовні та матеріальні 

умови для повноцінного функціонування всіх життєзабезпечуючих еле-
ментів в обставинах активної праці. 
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Дизайн обкладинки Матеріалів VІІ-ї студентської наукової інтернет-
конференції «Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах 
життєдіяльності» 

 

Перша сторінка 
Емблема Національного юридичного університету імені Ярослава Му-

дрого, м. Харків 
Фото: 

Центральний корпус Національного юридичного університету імені Яросла-
ва Мудрого, м. Харків, вул. Пушкінська, 77 

 

Друга сторінка 
Фото згруповані зліва направо та зверху вниз по наступним категоріям: 

НЕБЕЗПЕКА 
1. Природна – Трасу Одеса-Київ закрили через снігопад. 
2. Соціальна – Реалізація права на працю – зміни в трудовому законодавст-

ві України. 
3. Воєнна – Антитерористична операція на Донбасі. 
4. Техногенна – 30-та річниця аварії на Чорнобильській АЕС. 
5. Політична – Парламентсько-урядова криза в Україні. 
6. Економічна – Все більше українців потребують житлових субсидій. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
7. Автомобільні затори на кордонах України. 
8. Протидія проявам інформаційної війни проти України. 
9. Нові горизонти та реалії змін до Закону України «Про вищу освіту». 

ПОРЯТУНОК і ДОПОМОГА 
10. Сформована Національна поліція України. 
11. Скоординована робота рятувальників при гасінні пожежі на нафтобазі 

під Києвом. 
12. Медичні волонтери в Україні. 

ОСНОВНА МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ – усвідомлення кожним громадянином 
проблем безпеки життєдіяльності та сприяння тому, щоби: 

13. Кожна українська сім’я була всебічно забезпечена, здорова, відповіда-
льна та жила у безпечних умовах. 

14. У нас були чисті – та екологічно безпечні вітчизняні продукти, пит-
на вода, повітря тощо. 

15. Територія України не підпадала під вплив регіональних і глобальних 
небезпек, а органи влади, спеціальні служби та населення, у разі про-
явів цих небезпек, були готові до швидкої й ефективної ліквідації їх 
наслідків. 
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