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Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту 
інтелектуальної власності» – Вип. 3, - Полтава: ПДАА, 2018. –  156 с. 
 

В збірник включені тези доповідей викладачів ВНЗ, аспірантів, 
докторантів, здобувачів вищої освіти, представників органів державного і 
місцевого самоврядування, підприємств і громадських організацій АПК, в 
якому розглянуті актуальні питання інтеграції України до ЄС з питань охорони 
праці та збереження здоров’я працівників; економічне стимулювання 
впровадження систем безпеки; політика у сфері промислової безпеки і здоров’я; 
інвестування в підвищення безпеки праці;  надзвичайні ситуації та напрямки їх 
попередження; екологічна безпека довкілля; пожежна та техногенна безпека; 
санітарія та гігієна праці; інновації і інтелектуальна власність; особливості 
охорони сільськогосподарських об’єктів промислової власності; охорона прав 
на селекційні досягнення; впровадження інформаційних технологій та 
особливості права інтелектуальної власності на них. 

Конференція відбулася 29-30 березня  2018 року. 
 

 
Редакційна колегія: 

Костенко О.М. доктор технічних наук, професор 
Лапенко Т.Г. кандидат технічних наук, доцент 
Дударь Н.І.  завідувач  лабораторії охорони праці 
 
 
 
 
 
Відповідальний за випуск – к.т.н., доцент Лапенко Т.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Полтавська державна аграрна академія 



5 
 

СЕКЦІЯ «БЕЗПЕКА ПРАЦІ» 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПОЛТАВЩИНИ 
 

Щербак С.Л. 
Начальник управління Держпраці 

у Полтавській області 
м. Полтава 

 

Основні проблемні питання в галузі АПК, пропозиції щодо шляхів їх 
вирішення. 

Аналіз травматизму свідчить, про те, що 80 % нещасних випадків 
стаються через організаційні причини, а саме: невиконання посадових 
обов'язків, вимог інструкцій з охорони праці, порушення трудової та 
виробничої дисципліни, недоліки під час навчання безпечним прийомам праці, 
відсутність або недостатній контроль з боку посадових осіб за дотриманням 
трудової та виробничої дисципліни під час проведення робіт. 

Однією з головних проблем є фактична відсутність відомчого контролю 
за станом охорони праці з боку управлінь агропромислового розвитку. Так в 
зв’язку з оптимізацією в більшості районах області були звільнені спеціалісти з 
охорони праці та безпеки виробництва сільськогосподарської продукції 
управлінь агропромислового розвитку.  

Превентивні заходи з охорони праці, промислової безпеки.  
Для забезпечення попередження виникнення нещасних випадків та аварій 

на виробництві значна робота протягом 12 місяців 2017 року була спрямована 
на виконання превентивних заходів для запобігання виробничого травматизму 
на підприємствах, установах та організаціях. 

З метою попередження виникнення нещасних випадків у 
агропромисловому комплексі під час проведення сільськогосподарських робіт, 
посадовими особами Управління були вжиті заходи з посилення 
профілактичної роботи щодо попередження нещасних випадків у 
агропромисловому виробництві. 

26 квітня на базі Полтавської державної аграрної академії відбувся 
семінар за участю посадових осіб відділу та майбутніх випускників Полтавської 
державної аграрної академії.  

 Наголошено на необхідності привернути увагу кожного студента як 
майбутнього роботодавця чи працівника до мінімально можливого рівня 
виробничих ризиків та сформувати свідоме ставлення кожного студента до 
збереження життя та здоров’я на кожному робочому місці.   

Для запобігання випадкам виробничого травматизму під час проведення 
зернозбиральних робіт в липні-вересні поточного року посадові особи відділу 
прийняли участь у виїзних семінарах-нарадах за участі представників 
виконавчої влади, керівників та спеціалістів сільськогосподарських 
підприємств області: АОПП «Великосорочинське», ТОВ «Грейн Інновейшин 
Системз», ТОВ «Савинці» Миргородського району, Великобагачанський 
комбікормовий завод, ТОВ «Україна»  Великобагачанського району, Східного 
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регіонального управління ПрАТ «Райз-Максимко» Лохвицького району, СТОВ 
«Мусіївське» Хорольського району.  

Під час зустрічей обговорювались питання: 
- аналіз нещасних випадів на виробництві та попередження виробничого 

травматизму під час сільськогосподарських робіт на підприємствах 
агропромислового комплексу; 

- використання засобів індивідуального захисту; 
- проведення інструктажів з питань охорони праці; 
- виконання вимог інструкції з охорони праці під час завантаження 

сівалок зерном з біг-бегів; 
- обладнання сівалок радянського виробництва двосторонньої 

сигналізацією.  
 13.12.2017 року в Великобагачанській районній державній адміністрації 

пройшов семінар-навчання з охорони праці для спеціалістів підприємств та 
організацій району. Посадова особа відділу нагляду в АПК та СКС Управління 
Держпраці у Полтавській області прийняла участі у семінарі-навчанні.   

Основні проблемні питання в галузі будівництва, пропозиції щодо 
шляхів їх вирішення. 

1. Проблемним питаннями залишається дотримання роботодавцями 
незалежно від форм власності норм і правил щодо промислової безпеки та 
охорони праці в будівництві, зокрема ДБН А.3.2.2-2009 Система стандартів 
безпеки праці. «Охорона праці в будівництві. Основні положення» (НПАОП 
45.2-7.02-12), затв. наказами Мінрегіонбуду України 27.01.2009р. № 45, від 
04.06.2010р. № 202, від 25.05.2011р. Практично 70 % замовників та генеральних 
підрядників будівництва, всупереч законодавству, не повідомляють про 
початок будівельних робіт та виконують будівельні роботи без оформлення 
актів комісії про закінчення позамайданчикових і внутрішньомайданчикових 
підготовчих робіт і готовність об'єкта до початку будівництва, при цьому 
ігноруючи подекуди навіть елементарні вимоги безпеки (огородження 
будівельного  майданчика та небезпечних зон з нанесені попереджувальні 
написи, відсутність системи реєстрації всіх осіб які входять на об’єкт 
будівництва та виходять з нього, після  монтажу, пов’язаного із установленням  
баштових  кранів  на новому місці трапляються випадки пуску кранів без 
дозволу інспектора, виконання робіт на висоті з неінвентарних засобів 
підмащування, засоби індивідуального захисту не обліковуються на 
підприємствах  як інвентар, не завжди здійснюється  перевірка знань та  допуск 
працівників після проведення інструктажу з питань охорони праці (відсутні 
підписи і дати про перевірку знань та допуск до роботи працівників) та ін.).  

2. Не своєчасне проведення навчання та підвищення кваліфікації 
працівників з охорони праці.  

3. Не якісне розроблення або відсутність проектно-технологічної 
документації на виконання робіт. 

Основні проблемні питання в галузі котлонагляду, пропозиції щодо 
шляхів їх вирішення. 

Експлуатація застарілих вантажопідіймальних кранів на підприємствах 
різних галузей господарювання. 
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Застосування  підприємствами-виробниками технічних регламентів;  
Експлуатація пасажирських ліфтів в житловому фонді області: 

проведення експертних обстежень ліфтів  після закінчення нормативного 
терміну служби (25 років); відновлення та модернізація диспетчерських систем 
двохстороннього зв’язку з диспетчерськими пунктами або пунктом розміщення 
обслуговуючого персоналу. 

Експлуатація застарілого обладнання в котельнях житлово-комунального 
господарства та в закладах освіти в тому числі водогрійних котлів.  

Несвоєчасне проведення експертного обстеження котлів, які 
експлуатуються в закладах освіти, житлово-комунальному господарстві 
області.  

Експлуатація автопідіймачів після закінчення нормативного терміну 
служби. 

Основні проблемні питання в галузі енергетики, пропозиції щодо 
шляхів їх вирішення. 

Основні проблемні питання в галузі.  
1. Погіршення рівня організації оперативного обслуговування та 

безпечної експлуатації електроустановок на підприємствах. 
2. Низький рівень фахової підготовки  електротехнічних працівників. 
3.Низький рівень виконання організаційних заходів щодо безпечного 

виконання робіт в діючих електроустановках.  
Шляхи вирішення проблемних питань: 
1.Підвищення ефективності державного нагляду щодо: 
безпечного виконання суб’єктами господарювання робіт на комутаційних 

апаратах в електромережах напругою понад 1000 В; 
виконання організаційних та технічних заходів під час виконання робіт в 

діючих електроустановках; 
оперативного обслуговування електроустановок. 
2.Посилення превентивних заходів, а саме: 
організації та проведення семінарів з питань охорони праці з 

спеціалістами енергетичних служб, служб охорони праці на підприємствах 
щодо проблемних питань в енергетиці. 

Основні проблемні питання в галузі, пропозиції щодо шляхів їх 
вирішення. 

1. Збільшення кількості нещасних випадків з технічними причинами, що 
виникають внаслідок недосконалої системи планово-попереджувальних 
ремонтів, відсутністю належного контролю з боку керівного складу дільниць, 
підрозділів за надійною та безпечною експлуатацією обладнання.  

2. Недотримання працівниками вимог технологічних процесів. 
3. Низький рівень професійної підготовки та навчання з охорони праці 

працівників, задіяних на роботах підвищеної небезпеки. 
Шляхи вирішення проблемних питань: 
 1. Підвищення ефективності державного нагляду щодо: 
- організації належного контролю за надійною та безпечною 

експлуатацією обладнання, огляд обладнання відповідальними особами або 
працівниками, допущеними до виконання робіт, перед початком виконання 
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робіт на ньому, використання обладнання за призначенням відповідно до 
паспортних даних та характеристик, побудови досконалої і працездатної 
системи планово-попереджувальних ремонтів; 

- якісному ознайомленню та вивченню працівниками з вимогами 
технологічного процесу, належного контролю за виконанням робіт згідно 
технологічного процесу; 

- впровадження та розробки відповідних нормативно-правових актів на 
підприємстві, якості вивчення та ознайомлення з ними працівників; 

- роботи з працівниками, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою 
(проведення інструктажів, спеціального навчання працівників, стажування та 
допуску до самостійної роботи). 

 
РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА В ОХОРОНІ 

ПРАЦІ 
 

Лапенко Т.Г. 
к.т.н, доцент, завідувач  кафедри 

безпека життєдіяльності, 
Кононенко Є.Ю. 

здобувач вищої освіти 1 курсу СВО «Магістр», 
інженерно-технологічний  факультет 

Полтавська державна аграрна академія 
м. Полтава 

 
Результативність і стабільність функціонування всієї системи охорони 

праці на підприємстві багато в чому залежить від правильного добору кадрів, 
професійного рівня інженерного корпусу (менеджменту), ефективної роботи та 
мотиваційної спрямованості дій кожного співробітника окремо і колективу в 
цілому, стилю та методів управління. 

Головне завдання керівника полягає у тому,щоб виробити і чітко значити 
(проголосити) політику(стратегічні напрями і тактику дій), на реалізацію якої і 
повинна бути спрямована діяльність персоналу. 

Керівник повинен мати певні якості та користуватися різними формами 
впливу на підлеглих, зокрема, за допомогою: 

прямого впливу (накази, розпорядження, вказівки, завдання тощо); 
мотивів (стимулювання потреб та інтересів з метою досягнення бажаної 

поведінки та діяльності); 
системи цінностей (виховання, навчання, ЗМІ); 
навколишнього соціального середовища (зміна умов праці, статусу, 

системи взаємодії, формування колективного мікроклімату тощо). 
Управління охороною праці має здійснюватися за допомогою вироблення 

відповідної політики та встановлення конкретних завдань; виділення 
адекватних ресурсів на реалізацію та поліпшення цієї політики; обговорення 
питань охорони праці під час здійснення функцій керівництва на будь-якому 
рівні і під час прийняття будь-яких виробничих рішень; консультування 
працівників; постійного моніторингу і перевірок ефективності політики та 
функціонування всієї системи охорони праці. 
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Головне завдання керівника полягає у тому, щоб виробити і чітко 
означити (проголосити) політику (стратегічні напрями і тактику дій), на 
реалізацію якої і повинна бути спрямована діяльність персоналу. Для 
здійснення проголошеної політики необхідна підтримка й активна участь усіх 
працівників; до цього процесу має бути залучений увесь персонал: від 
топменеджера до виконавця. Проте роль лідера полягає не тільки в тому, щоб 
сформулювати і проголосити ключові напрями, принципи роботи та 
взаємовідносин, а й у тому, щоб самому діяти відповідно до проголошених 
правил і цінностей, бо як тільки співробітники помітять розбіжність між тим, 
що говорить лідер і тим, що він робить, відбувається спад у роботі, втрачається 
ініціатива. 

Усі проблеми забезпечення професійної безпеки так чи інакше пов'язані з 
людиною (узагальнено - персонал) та її діями. Від злагодженості в роботі 
команди і всієї системи в цілому, готовності виконувати роботу безпечно, 
високоякісно залежить не тільки стан охорони праці, а й комерційний успіх 
підприємства. Тому до основних завдань, що стоять перед вищим 
менеджментом підприємства, належить залучення людей до процесів, 
пов'язаних із забезпеченням безпеки. 

Завдання лідера полягає також у тому, щоб управляти організаційним 
розвитком і організаційними змінами та на їх основі створити такі умови, які 
стимулювали б співробітників до пошуку і впровадження нових форм роботи, 
ініціювали бажання працювати не тільки добре, але й безпечно. Ось чому в 
політиці мають бути чітко сформульовані цілі, визначені відповідні орієнтири 
та встановлені критерії їх досягнення. 

Винагорода за працю є важливим чинником особистої мотивації 
працівника. У багатьох випадках керівникові підприємства корисно при всіх 
висловити подяку хорошому спеціалістові, підкресливши його роль у 
колективі. А якщо це підкріплюється ще й матеріальним стимулом, то матиме 
ще більший ефект. Головне, щоб заходи були своєчасними та щирими. Це дуже 
зміцнює колектив, виробляє особисту відданість, піднімає авторитет керівника. 
У свою чергу завдання виконавського персоналу полягає в адекватному 
сприйнятті, ставленні та практичній реалізації проголошених принципів. 

Важливою умовою безпечної діяльності, безперервного розвитку та вияву 
творчої ініціативи є добрий соціально-психологічний клімат у трудовому 
колективі. І навпаки - емоційна напруга призводить до зростання загальної 
напруженості, у результаті чого збільшується психологічна стомлюваність 
кожного, може виникнути ситуація, за якої колектив перебуватиме в стані 
підвищеного ризику здійснення неадекватних дій. 

Тому якщо у колективі виникла конфліктна ситуація, залишати це без 
уваги не можна. Керівник повинен і може допомогти відновленню нормальних 
стосунків. Одержавши інформацію про конфлікт, керівник повинен діяти, не 
чекаючи розростання конфлікту. Бездіяльність, позиція невтручання 
розцінюються в колективі як байдужість, і це не сприяє авторитетові керівника. 
Для цього необхідно проаналізувати можливі причини як конструктивного, так 
і особистісно-емоційного характеру. 
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З іншого боку, постійна робота щодо поліпшення умов праці, 
вдосконалення її оплати, покращання організації виробництва, побутових умов, 
суворе додержання духу і букви трудового законодавства, службової етики не 
тільки сприятимуть формуванню єдиної команди, корпоративної культури, 
запобіганню конфліктам, а в першу чергу створять соціально-психологічні 
передумови для позитивних дій персоналу щодо реалізації синергетичного 
ефекту. 

З точки зору формування командного духу, створення комфортних 
психологічних умов важливе значення мають методи та стиль управління. Тому 
керівник (менеджер) повинен знайти золоту середину між демократичним і 
авторитарним стилями управління. Для цього необхідно з'ясувати, в якому 
стані перебуває охорона праці: у кризовій ситуації, на етап стабільного стану, 
сталої позитивно динаміки, на підйомі - виході з кризової ситуації. 

У будь-якому випадку потрібне постійне відслідковування ситуації, 
безперервний моніторинг стану та діагностики системи (накопичення 
інформації, аналіз, оцінка). Аналіз ситуації, що склалася, і наступні запобіжні 
заходи створюють передумови для позитивного та сталого розвитку праце 
охоронних процесів. Контроль як функція управління також належить до числа 
завдань, що входять до обов'язків керівника. Контрольні процедури можуть 
мати як постійний, так і тимчасовий (вибірковий) характер. 

Роль керівника загалом і в охороні праці, зокрема, як мобілізуючий 
фактор важко переоцінити. У реальних ситуаціях від нього слід чекати дій і 
особистих якостей у значно ширшому діапазоні. Керівник має бути не тільки 
менеджером по персоналу, а й професіоналом в одній чи кількох галузях, 
знання з яких він набув або у процесі навчання, самопідготовки, або в 
результаті практичної роботи в якійсь сфері. 
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Безпека людини і навколишнього природного середовища, їх захищеність 
від впливу небезпечних техногенних, природних, екологічних та соціальних 
чинників є неодмінною умовою сталого розвитку суспільства [1]. Актуальність 
проблеми забезпечення природної та техногенної безпеки зумовлена 
тенденціями зростання загрози життю і здоров’ю людей, збитків та шкоди 
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територіям, спричиненими небезпечними природними явищами, промисловими 
аваріями й катастрофами. Ризики виникнення надзвичайних ситуацій 
природного і техногенного характеру невпинно зростають [2].   

Запровадження європейських стандартів безпечної життєдіяльності, що є 
однією з вимог інтеграції України в ЄС, можливе за умови впровадження 
концептуальних засад управління ризиками виникнення надзвичайних 
ситуацій. Складна ситуація з безпекою в Україні викликана наявністю 
небезпечних чинників техногенного та природного характеру, зокрема: 

 значної кількості потенційно небезпечних об’єктів на території; 
 високого рівня травматизму та смертності населення, спричиненого 

небезпечними подіями та нещасними випадками; 
 високого рівня ризиків виникнення надзвичайних ситуацій природного 

характеру, зумовленого глобальними та регіональними змінами клімату, 
зростанням сейсмічної активності тощо, а також інтенсифікацією впливу 
техногенної діяльності людини на навколишнє природне середовище; 

 високого рівня ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 
характеру, зумовленого критичним ступенем зношеності (60…80 відсотків) 
основних виробничих фондів у галузях промисловості та агропромисловому 
комплексі; 

 недостатнього технічного і технологічного рівнів розвитку державної 
системи спостережень за небезпечними чинниками, що зумовлюють 
виникнення надзвичайних ситуацій. 

Ураховуючи світовий досвід, найбільш ефективним є управління 
ризиками, яке ґрунтується на досягненні певного рівня безпеки, балансу вигод і 
витрат в межах окремого об’єкта, території і держави в цілому [3].   

У надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру на 
людину діють негативні чинники: вибуху, обвалення будівельних конструкцій і 
руйнування елементів обладнання, електричного струму, пожежі, опромінення, 
токсичної дії небезпечних хімічних речовин, надлишкової дії повітряної 
ударної хвилі тощо. Їх результатом може бути шкода для життя і здоров'я.  

Збиток для людини може бути обумовлений як прямим впливом, так і 
пов'язаний з віддаленими наслідками небезпечних явищ, механізм настання 
яких аналогічний механізму дії несприятливих умов (наприклад, професійні 
шідливості). Відповідно розрізняють моделі оцінки збитку для здоров'я людини 
в залежності від тривалості і рівнів негативних впливів [4]: 

а) збитки, зумовлені прямою дією, мають місце при короткочасно діючих 
уражаючих факторах значної інтенсивності, зазвичай відбуваються у випадкові 
моменти часу в формі небезпечних явищ. 

Збиток для людини в цьому випадку настає в разі перевищення рівнями 
впливів деяких граничних значень для об'єкта впливу. 

Для кількісних оцінок використовується факторна модель «діюче 
навантаження - критичне навантаження (або несуча здатність)». Приміром, 
несучі здатності для людини по деяким факторам такі: іонізуюче 
випромінювання – 4,5 Зв; надлишковий тиск – 100…200 кПа; куля стрілецької 
зброї – 200…300 м/с; алкоголь в крові – 5 проміле; електричний струм 
напругою 220 В – 100 мА; 
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б) віддалені наслідки мають місце при небезпечних процесах, що 
характеризуються тривало діючими слабоінтенсівними негативними факторами 
(наприклад, підвищені концентрації шкідливих речовин в повітрі, малі дози 
радіації тощо), в результаті яких в організмі людини спостерігаються 
несприятливі ефекти, що впливають на її здоров'я. Кількісна оцінка збитку для 
людини від слабоінтенсівних факторів проводиться за допомогою моделі 
залежності «доза-ефект». 

Наслідки для конкретної людини від негативних впливів будь-якого виду 
описуються бінарною змінною 

, 

де u - діюче навантаження, Uкр - несуча здатність конкретної людини. 
Несуча здатність залежить від диференціальних характеристик 

негативних впливів, зокрема від тривалості дії. Для сукупності індивідів вона 
має істотний діапазон (тобто є випадковою величиною Uкр), яка в задачах 
прогнозу зазвичай не враховується (беруться середні значення). 

Ризик для здоров'я довільної людини з деякої популяції, яка піддається 
епізодично виникаючим екстремальним впливам, можна визначити з 
використанням моделі «навантаження - несуча здатність» через частоту 
смертей за формулою 

λ0 = λвP(U > Uкp ), 
де λв і λ0 – частоти негативних і уражаючих впливів відповідно, U – 

випадкова величина рівнів негативних впливів, P(U>Uкp) – умовна ймовірність 
смерті, тобто імовірність уражаючого впливу, умовою якого є перевищення 
діючого навантаження понад критичну для людини величину.  

Звідси 
a0 (Δt) = aв (Δt)P(U > Uкp), 

де aв(Δt) = λвΔt і a0(Δt) = λ0Δt – математичні очікування кількості 
негативних і уражаючих впливів за рік відповідно. 

Індивідуальна ймовірність смерті обчислюється як ймовірність хоча б 
одного вражаючого впливу на рік. Для рідкісних подій 

Q0 (Δt) ≈ a0 (Δt), 
тобто ризик виражається через частоту λ0 уражаючих впливів. 
Його також можна визначити за формулою 

, 
де P(H1) =Qв (Δt) – імовірність гіпотези хоча б одного впливу негативних 

факторів на людину в інтервалі Δt; P(H0) =1−Qв(Δt) – імовірність гіпотези 
відсутності негативних впливів на людину в інтервалі часу Δt, 

 Q0 (Δt) =Qв (Δt)P(U >Uкp) – імовірність уражаючих впливів на людину 
протягом року. 

Для тривало діючих факторів Qв (Δt) = 1. Тоді індивідуальна ймовірність 
смерті від тривало діючих факторів, що створюють навантаження u, 
визначається по залежності 

Q0 (Δt u) = P(Uкp (Δt) < u), 
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яка фактично є функцією розподілу критичного навантаження для 
довільної людини з деякої популяції (залежність «доза ефект»). Однак у даному 
випадку діючим навантаженням є накопичена за інтервал часу Δt доза від 
розглянутого фактора 

 , 
де pmax(t) – залежність рівня діючого навантаження від часу. При цьому 

несуча здатність людини залежить від часу набору дози. Чим більше час дії 
негативного фактора, тим несуча здатність вище, оскільки підключаються 
компенсаторні механізми людського організму. 

Розглянемо приклад оцінювання ризику для людини від радіаційного 
опромінення. Відомо, що ризики передчасної смерті людини, спричинені дією 
радіації, є прямо пропорційними еквівалентній дозі опромінення. Залежність 
«доза–ефект» для радіаційно-індукованого раку має вигляд R = r  Н;  де r = 
5·10–2 1/Зв – коефіцієнт фатального ризику; Н – еквівалентна доза опромінення. 

Який буде ризик смерті від раку, спричиненого радіаційним 
опроміненням, якщо потужність експозиційної дози опромінення становить в 
середньому 15 мкР/год? 

1. Знаходимо експозиційну дозу випромінювання, викинуту протягом 
одного року: 

ЕД = 15 мкР/год×24год×365діб = 131400 мкР = 0,13Р. 
2. Припустимо, що вся радіація, викинута протягом одного року, йде на 

ушкодження організму людини. Тоді випромінювання дози 0,13Р означає 
опромінення людини дозою  0,13 бер (бер, як відомо, – «біологічний еквівалент 
рентгена»). 

3. Оскільки 1 Зв = 100 бер, знаходимо величину еквівалентної дози 
опромінення Н: 

 (за 1 рік) 

4. Розрахуємо ризик смерті від раку: 
. 

Отже, при використанні лінійної безпорогової концепції від фонової 
радіації ризик смерті становитиме 6,5 10-5. Це означає, що протягом року від 
природного фонового рівня радіаційного опромінення від захворювання на рак 
помре 6…7 осіб серед ста тисяч. За міжнародною шкалою ризиків смертельних 
небезпек [5] такий ризик розцінюється як відносно середній.  
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загальної екології та безпеки життєдіяльності 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

м. Київ  
 
Сучасні вимоги, щодо входження України до світового і Європейського  

простору стосуються і проблеми освіти. Реформування вищої освіти України 
потребує реорганізації всього навчального процесу з упровадженням сучасних 
інтегрованих курсів, спрямованих на підготовку висококваліфікованих 
спеціалістів, які чітко усвідомлюють, з якою метою вивчають цей курс, яке 
фахове практичне застосування матимуть набуті ними знання. Освітні реформи 
активізують науково-педагогічних працівників до пошуку нових підходів до 
особистості майбутнього фахівця, його навчання, професійної підготовки. 
Перед нами стоїть завдання формування нового типу професіонала, 
конкурентноспроможного на ринку праці, компетенції якого відповідали б 
потребам особистості і суспільства. 

В наш, не легкий для України час, коли збільшується кількість природних 
та техногенних катастроф, постійно посилюється загроза міжнародному 
тероризму і, найголовніше, введення державою кровопролитної «гібридної» 
війни, перед нами постає вирішення надзвичайно особливої комплексної 
проблеми безпеки життєдіяльності для забезпечення подальшого стійкого 
розвитку людства. 

Тому виникає дуже гостра необхідність в підготовці людей до рішення 
цієї проблеми, в зміні підходів у навчанні правилам створення безпечних умов 
існування. Саме цьому найбільш сприяє дисципліна "Безпека життєдіяльності" 
(БЖД), яка повинна займати в системі освіти та виховання більш стійкі та 
високі позиції, зміцнюючи тим самим і національну безпеку України.  

Ми, викладачі Національного університету біоресурсів і 
природокористування, проводимо навчання з дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» на основі типової програми, схваленої на засіданні науково-
методичної комісії з цивільної безпеки Науково-методичної ради МОН від 
16.02.2011 р., № 03/02 та Вченою Радою Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 23 лютого 2011 р., 
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№ 2. Намагаємось відобразити сучасні тенденції розв'язання проблем безпеки 
людини, викладені у: Концепції ООН “Про сталий людський розвиток”, 
Концепції національної безпеки України (схвалена постановою Верховної Ради 
України № 3\97-ВР від 16.01.1997 р.). Основні теми дисципліни визначені 
державними вимогами (спільний наказ Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету 
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 
21.10.2010 року, № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з 
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих 
навчальних закладах України»). На жаль, спільний наказ за номером № 
969/922/216 скасований наказом Міністерства освіти і науки України(лист № 
141/10-3721 «Інституту інноваційних технологій і змісту освіти»від 19.11.2014). 
Порядок вивчення нормативних дисциплін встановлюється вищим навчальним 
закладом у відповідності до затверджених в установленому порядку типових 
програм цих дисциплін від 31.03.2011р. («Безпека життєдіяльності»; 
«Цивільний захист»). 

На вимогу Державної установи "Науково-методичний центр 
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів 
"Агроосвіта" Міністерства освіти і науки України розроблено та затверджено 
програму (орієнтовну) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня 
вищої освіти «Бакалавр» всіх спеціальностей в аграрних вищих навчальних 
закладах. Дана програма є основою для створення робочих програм для різних 
факультетів. 

В Національному університеті біоресурсів і природокористування, як і у 
всіх вищих навчальних вузах дисципліна „Безпека життєдіяльності” 
викладається на всіх факультетах (25 спеціальність). 

Програма передбачає 60 годин загального навантаження та залік у якості 
підсумкового контролю знань студентів. До 2013 року у календарних планах 
дисциплін на всіх факультетах була прописана кількість годин, що становила 
54 години. На далі ця кількість становила 72 години, що на перший погляд 
заставляє радіти викладачів. Але, на жаль, цифра тільки на папері. Як свідчить 
практика викладання курсу тільки на трьох спеціальностях із 25-и (14%) 
загальний обсяг годин складає 72 години – 18 години лекцій, 18 –  практичних і 
36 годин самостійної роботи. На 8 спеціальностях (38%) загальний обсяг 
складає 36 годин, із яких 18 годин – лекції і 18 години практичні (тільки 
аудиторні години). 14% (3 спеціальності) складають навантаження 34 аудиторні 
години (17 лекцій і 17 практичних занять), 19 % – 32 аудиторні години (16 і 16), 
4,7% – 30 і 24 аудиторні години. 12 годин складає навантаження на факультеті 
аграрного менеджменту за спеціальністю – економічна кібернетика, де 
вивчення дисципліни БЖД у 2014-2015рр. відбувалось згідно стандартів 
викладання дисциплін за модульним типом, який об’єднує 3 курси: „Безпека 
життєдіяльності”, „Охорона праці”, „Цивільна оборона”. 

З 2016 року у нашому університеті, виходячи із наказу МОН 
України(лист № 141/10-3721 «Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти»від 19.11.2014), дисципліни : „Безпека життєдіяльності”, „Основи 
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охорони  праці”,  „Охорона праці”, „Цивільна оборона” об’єднані у спільну 
дисципліну „Безпека праці та життєдіяльності”. Так як кафедри, що викладають 
дисципліни, різні, модуль з „Безпека життєдіяльності” та „Цивільного захисту”, 
забезпечує кафедра загальної екології та БЖД, модуль з „Охорони праці” – 
кафедра охорони праці та інженерії середовища. На спільний залік винесені 
питання з обох дисциплін. Не будемо зупинятись на труднощах спільного 
викладання дисципліни двома кафедрами, на жаль, не завжди перед прийняттям 
наказів, положень вислуховують думку викладачів, які на практиці втілюють 
нововведення.  

Будь - яке об єднання призводить до зменшення годин. Хоча у положенні 
НУБіП України (Положення про організацію освітнього процесу в 
Національному університеті біоресурсів і природокористування (протокол№7 
від 27.03.15)) прописано 4 кредити (120 годин), на дисципліну „Безпека праці та 
життєдіяльності” факультети виділяють аудиторного часу по 30 годин (15 
лекцій, 15 практичних) на два модуля – це у кращому випадку. На деяких 
факультетах загальна кількість годин всього лише 28-30 годин. Це означає, що, 
на вивчення БЖД відводиться 8 годин лекційного матеріалу і 7 годин 
практичного, на ОП відповідно: 7годин та 8 практичних. І це при такій ситуації 
в країні, - зростання соціально – політичних небезпек, виробничого 
травматизму….  

Але, навіть при такій кількості годин викладачі нашого університету 
намагаються розкрити основні питання дисципліни і, особливу увагу, ми 
приділяємо прикладному спрямуванню. Адже після вивчення цього курсу 
студенти повинні оволодіти навичками правильно мислити в критичній 
ситуації, приймати вірні рішення з допомоги потерпілим та прогнозувати 
можливі наслідки своїх дій.  

Хочемо виділити деякі проблеми при викладанні дисципліни «БЖД»: 
- як, зазначалось вище, кількість годин в навчальних планах, що 

відводиться на проведення практичних занять, вкрай недостатня, що значно 
знижує рівень мотивації до вивчення курсу "Безпека праці та життєдіяльності", 
адже саме на таких заняттях можливо було б закріпити матеріал курсу, 
розглядаючи реальні життєві ситуації; 

- типова програма, схвалена 2011 р., надто перевантажена теоретичним 
матеріалом, не правильно структурована і потребує оновлення. Ось чому, як 
вказано вище, ми розробили нову орієнтовну програму з дисципліни; 

- навчальні посібники з БЖД та ОП містять забагато інформації, кількість 
якої не відповідає навчальному навантаженню з курсу в 60 годин, навіть 
підручник, виданий нашими викладачами (Рекомендовано до друку Вченою 
радою Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
протокол №11 від 05.24.2017) відповідає типовій та орієнтовній програмам, але 
містить дуже багато матеріалу, навіть половину якого ми не в змозі передати 
студентам; 

- матеріал перевантажений різноманітними термінами, знання яких є 
обов'язковим у вимогах окремих викладачів; 
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- спостерігається не сприймання студентами поданого матеріалу. Цей 
факт ми можемо пояснити, - студенти ще не готові слухати дисципліни такого 
рівня на першому курсі; 

- в нашому університеті, на жаль, спостерігається нестача приладів та 
матеріалів для повноцінного проведення практичних занять, деякий матеріал 
приходиться теоретично розказувати, замість того, щоб показати на дії, або, ще 
гірше, даний матеріал відводиться на самостійне опрацювання. Таким чином, 
навіть прочитавши лекцію на високому рівні, викладач може допомогти 
студенту отримати тільки відповідний рівень знань, спонукати його самостійно, 
більш глибоко опрацювати потрібний матеріал. Але, враховуючи прикладний 
характер дисципліни «Безпека праці та життєдіяльності», передати уміння та 
навички на лекції неможливо. Цю мету реалізують практичні заняття та 
лабораторні роботи; 

 - на більшості факультетах кількість студентів в групах до 30, а то й 
більше осіб,  про які уміння та навички може йти мова? 

Для вирішення існуючих потреб, деякі фахівці пропонують відвести 
частину саме лекційного часу на контроль знань у вигляді опитувань, тестів, 
так як, модульні контрольні роботи також проводяться під час практичних 
занять. На нашу думку, це не зовсім доцільно, оскільки цей вид занять 
спрямований на надання студентові нової сучасної інформації, оригінальних 
фактів, визначень, зацікавлення його змістом дисципліни, спонукання до більш 
глибокого вивчення окремих розділів навчального предмету. Кожна лекція 
супроводжується презентацією. Якщо ж викладач буде прагнути паралельно з 
наданням нового матеріалу проводити спеціальний контроль якості засвоєння 
попередніх тем, тоді лекція втрачає свою ефективність, оскільки акцент 
зміщується з викладення матеріалу на контроль знань. 

Деякі наші колеги пропонують декілька варіантів виходу. Перший 
передбачає скорочення матеріалу курсу, зокрема його більш чіткий поділ та 
соціальну орієнтацію. Доцільно вивести з курсу частину теоретичного 
матеріалу, який зовсім не пояснює можливі життєві ситуації, не надає шляхи їх 
вирішення й взагалі перевантажує дисципліну. Це дасть можливість 
зосередитись на більш прикладних аспектах курсу, які дозволять студентові 
отримати навички вирішення проблемної ситуації, що склалася у родині, 
робочому колективі, на вулиці, у транспорті тощо. 

Другий варіант - просте збільшення кількості годин в навчальних планах 
на вивчення курсу "Безпека праці та життєдіяльності" до 4 кредитів. 
Обов’язково збільшити кількість аудиторних годин. І навіть, така пропозиція, 
як збільшення, або введення( в нашому університеті) годин для самостійної 
роботи під керівництвом викладача, не приймається. Тому що, на жаль, 
самостійна робота для студентів, як свідчить практика, результатів не 
покращить. І наголос, в першу чергу, потрібно зробити на збільшення годин 
відведених на практичні заняття.  

Ми погоджуємось з думками багатьох викладачів нашої дисципліни, -  
найбільш правильним є третій шлях. Це гармонійне поєднання першого та 
другого варіантів. Саме тоді викладач дійсно зможе надати більш повну та 
цікаву інформацію на лекціях, відпрацювати її на практичних заняттях, 
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перевірити якість засвоєння матеріалу, що забезпечить отримання студентами 
дійсних вмінь та навичок з питань безпеки в різних галузях свого життя та 
діяльності. 

Таким чином, на нашу думку, потрібно вносити зміни до орієнтовних 
програм. Зустрічатись з деканами і , на перших порах, навіть вмовляти 
докорінно змінювати навчальні програми та плани, враховуючи специфіку саме 
цієї навчальної дисципліни. Адже результати вивчення дисципліни та 
засвоєного матеріалу студенти будуть бачити все своє життя. 
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Хеппіслепінг (від англійської – щасливе хлопання, радісне побиття) є 

частиною буллінгу (від англійської – хуліган, драчун, насильник). Буллінг 
(травля) – агресивне переслідування одного з членів колективу (Особливо 
колективу школярів і здобувачів вищої освіти, але  також і колег) з боку інших 
членів колективу або його частини. Моббінг – менш радикальні  дії, чим 
буллінг (обзивання, непристойні шутки, плітки).  

При буллінгу жертва не в змозі захистити себе від нападок, таким чином, 
травля відрізняється від конфлікту, де сили сторін приблизно рівні. Буллери – 
це люди, які зневажають слабих, ігнорують соціальні норми і правила, вони 
запальні, підіймають свій авторитет за рахунок приниження інших, більш 
слабкіших. Для них акти травлі – це спосіб розваг. 

Буллери – це діти, які ростуть без заборони, не знають, що таке авторитет 
батьків. В той же час їм дуже не вистачає уваги і поваги дорослих. Туга за цими 
відчуттями викликає в них сильну агресію, яка певний час пригнічується: 
дитина не може  виплеснути її на батьків, вона шукає собі підходящу мишень. 
Більшість буллерів – це діти з яскраво вираженими нарцисічними рисами 
характеру. Вони ростуть без внутрішнього власного достоїнства, самооцінки, і 
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тому їм весь час приходиться самостверджуватися за рахунок інших людей, 
доводячи власну перевагу. 

На роль жертви підлітки частіше всього обирають беззахисну дитину 
фізично більш слабу або молодшу за віком. Жертвами  травлі у школі частіше 
всього стають: двієчники; «круглі» відмінники; «любимчики» вчителів; діти, 
що гіперопікувані батьками; Ябеди; ті, що страждають захворюваннями, що 
виділяють їх з колективу; наявність самих дорогих електронних новинок 
сучасного прогресу; вундеркінди; представники сексуальних меншин. Хлопці 
частіше стають жертвами і ініціаторами буллінгу. Методи травлі відрізняються 
в залежності від гендера жертви: хлопців частіше б’ють, про дівчат, як правило, 
розпускають негарні плітки. На використання форм буллінгу впливає вік 
учасника (травля у дітей м’якша, ніж буллінг у підлітків) і стать (чоловіки 
частіше використовують фізичну форму, а жінки - психологічну).  

Приводом для травлі можуть стати повнота, худоба, заїкання, акцент, 
манера поведінки, успіхи або неуспішність у школі, бідний одяг або відсутність 
сучасних атрибутів – мобільного телефону, планшету, кишенькових коштів. 

Як прояви буллінгу фахівці розцінюють образи, загрози, фізичну агресію, 
постійну негативну оцінку жертви і її діяльності, відмову в довірі і делегуванні 
повноважень. 

Буллінг може бути і у фізичній формі (побиття, пошкодження майна 
жертви), іноді навіть з використанням зброї, і у психологічній формі (погрози, 
насилля, наклеп). 

Прояви травлі спостерігають у всіх вікових  і соціальних групах. В 
важких випадках він може приймати деякі риси групової злочинності. 

Останнім часом утворився і кібербуллінг – травля через Інтернет, 
електронну пошту, SMS і таке інше; переслідування через цифрові технології; 
розміщення агресивних фото та відео. 

Найбільш поширені види кібербуллінгу: 
1. Наклеп – образлива і неправдива інформація. 
2. Ізоляція – насильне виключення із віртуальних груп. 
3. Напад – велика кількість образливих повідомлень, електронних листів, що 

відправлені жертві. 
4. Хелліслепінг – фізичний напад, побиття жертви, в той же час все знімають 

на фото або відео, які потім розміщують в Інтернеті. 
За відеоролики з побиттям підлітки отримують бонуси в Інтернеті. 

Наприклад «В контакте» (хоча ця соціальна мережа на території нашої країни 
заборонена, підлітки успішно входять до неї через проксі-сервери), де є багато 
закритих груп, де публікують схожі відео. Ці групи носять назви «Забави», 
«Рубка». Учасники публікують там відео-ролики і чекають, хто набере більше 
лайків. Всі  відео схожі: на жертву нападають 2-3 чоловіки, а поряд стоїть 
«Група підлітків». Жертву б’ють ногами. Ті, чиї відеоролики стають масиви 
популярними, отримують призи – майки, кепки і інші дрібниці. Але є й закриті 
сайти, на яких усе більш серйозніше. Там такі відео продають за великі кошти. 

Кібербуллігн небезпечний тим, що: 
- агресія розповсюджується у віртуальному середовищі, де немає дорослих, 

які б могли контролювати; 



20 
 

- невідомо, хто сидить за терфом знайомі, або сторонні люди; 
- інформація дуже швидко розповсюджується, втягуючи все більше і 

більше інших людей. 
Іноді для травлі створюють цілі сайти, на яких розміщують матеріали, що 

компрометують дитину, яку переслідують. Нерідко відеоролики з актами 
насильства агресори продають своїм жертвам, Обіцяючи, що у випадку опалим 
не виставлятимуть відео в Інтернет. Такі відеоролики можуть продаватися 
через сітку тим, хто розміщує на своїх ресурсах платний шокуючий контент. 

Як же вести себе підліткам, щоб не стати жертвою агресивно 
налаштованого натовпу? 

Частіше всього жертви травлі не дають відпору з ряду таких причин: 
низька самооцінка, психологічні і родинні проблеми, страх викликати ще 
більшу агресію. 

Необхідно встановити повні відносини у групі. Краще всього піти в яку-
небудь секцію самозахисту або боротьби. Там можливо не тільки навчитися 
правильно себе захищати, але й потоваришувати з хлопцями, які готові встати 
на Ваш захист. Якщо сили нерівні настільки, що протистояти агресії 
неможливо, краще змінити школу. Нажаль, інколи приходиться змінювати 
навіть місце проживання. В будь-якому випадку необхідно звернутися до 
психолога, щоб ця проблема не виникла вже в новій школі. Те, що дитина на 
дитину направлена травля, батьки можуть зрозуміти по змінам в її поведінці: 
вона замикається у собі, подавлена, плаксива, активно виражає небажання 
відвідувати навчальний заклад, у неї з’являються синці, подряпини та садна, 
порвані кишені і відірвані ґудзики, брудний одяг, пошкоджені підручники, 
зламані особисті речі. Якщо батьки це замітили необхідно терміново 
поговорити з класним керівником та директором школи, куратором групи, 
заступником декана з виховної роботи. Дорослі негайно повинні заступитися за 
свою дитину. Якщо після акта насильства цього не відбулося, агресори 
продовжать знущання. Адже беззахисність жертви є одним із головних 
факторів травлі. Ні в якому разі не треба намагатися самостійно розправитися з 
тим, хто ображає. Краще зустрітися з усіма сторонами (батьками агресорів і 
дитини, на яку направлена травля, педагогами і самими дітьми). 

Коли ж поговорити і з батьками не вдається, необхідно залучити 
педагогів і адміністрацію навчального закладу, а якщо й це не допомагає – 
звернутися до правоохоронних органів. 

У випадку кібербуллінгу: 
- покинути сайт, групу де над підлітком створюється терор, заблокували 

користувача, який ображає; 
- поскаржитися адміністратору сайту; 
- звернутися до психолога навчального закладу, щоб поговорив з 

підлітком, і якщо необхідно з учнями класу, здобувачами вищої освіти 
у групі; 

- якщо загрози мають порнографічний характер, то звернутися до 
поліції. 

Відповідно до законодавства України, передбачене серйозна 
відповідальність за розповсюдження серед неповнолітніх творів із зображенням 
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або інших предметів порнографічного характеру – штраф від 100 до 300 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін від 
5 років за ч 2 статті 301 кримінального кодексу. 
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м. Полтава 

 
Початок ХХІ століття характеризується трансформацією суспільства. 

Змінюються погляди на життя, його цінності, орієнтацію. Розвивається наука, 
техніка та технології. Це покращує та полегшує життя людини, але неодмінно 
приводить до нової проблеми: головною стає проблема, пов’язана зі 
збереженням життя та здоров’я людини, середовища її проживання і сфери її 
діяльності. Разом з цим відбуваються суттєві зміни оточення людини, що 
приводить до змін в освітньому процесі. Виникають нові надзвичайні ситуації, 
які мають більш складний характер і від яких захиститися стає дедалі важче [2].  

Прогрес має два протилежні боки: з однієї сторони він покращує та 
полегшує життя людей, а з другого боку погіршує екологічну ситуацію і 
примушує замислитися над збереженням життя та здоров’я людини. Цей бік є 
як раз досить небезпечним для людства в цілому. Для покращення ситуації в 
країні потрібно намагатися надати нашим громадянам сучасних знань в цій 
галузі. Починати потрібно з шкіл, технікумів, коледжів та закладів вищої 
освіти. Вища освіта в Україні зазнає на сучасному етапі значних перебудов у 
зв'язку із докорінною трансформацією суспільства. Заклади вищої освіти 
України працюють за кредитно-трансферною системою. Основним напрямком 
є побудова Європейського простору вищої освіти як передумова розвитку 
мобільності громадян з можливістю їх подальшого працевлаштування; 
досягнення кращої сумісності і відповідності систем освіти; покращення та 
підсилення культурного, інтелектуального та науково-технічного потенціалу 
окремих країн і Європи в цілому; підвищення визначальної ролі університетів у 
розвитку національних і європейських культурних цінностей, а також , в першу 
чергу, збереження життя та здоров’я громадян. Україна переходить до моделі 
інноваційного розвитку. Пріоритетного значення набувають адресні та 
програмно-цільові функціональні інвестиції в людину, її творчий, науковий, 
інтелектуальний та інноваційний потенціал [3]. 

На даному етапі розвитку людства покоління людей змінюються в часі 
повільніше, ніж покоління ідей і покоління речей. 

Реалії нашого часу – це ринкова економіка, глобалізація, технології та 
конкуренція. Усі ці характеристики знаходяться у складній залежності. 
Технології породжують конкуренцію і прискорюють глобалізацію, яка 
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стимулює посилення конкуренції [1]. 
Зміни вимагають конкурентноспроможності, професійної й соціальної 

мобільності, неперервної освіти й професійного, духовного самовдосконалення. 
Різке зростання вимог до рівня професійної підготовки майбутніх 

вчителів відповідає потребам нашого бурхливого часу, що є причиною 
модернізації системи освіти. Результатом виконання цих вимог є підвищення 
якості освіти, здібності до реалізації та саморозвитку, творчої діяльності 
особистості. Інноваційним змінам у сучасній освіті присвячені праці 
С. Гончаренка, В. Лозової, П. Стефаника, М. Євтуха, Н. Тверезовської, 
О. Ярошенко. 

При цьому потрібно також реалізувати комплекс заходів із мобілізації 
державних структур, громадськості, керівників і працівників підприємств, 
установ і організацій на їхню підготовку, яка гарантовано забезпечує 
збереження здоров’я і працездатності всіх суб’єктів професійної діяльності [4]. 
Про необхідність збереження життя і здоров’я громадян України говориться в 
Законі України «Про охорону праці» (у статті 4 «Державна політика в галузі 
охорони праці»). 

Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до 
Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення 
належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та 
професійним захворюванням. Державна політика в галузі охорони праці 
базується на принципах: пріоритету життя і здоров'я працівників, повної 
відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових 
умов праці; підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення 
суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та 
продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та 
нешкідливих умов праці; комплексного розв'язання завдань охорони праці на 
основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та 
з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в 
галузі науки і техніки та охорони довкілля;соціального захисту працівників, 
повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань [1]. 

Цьому завданню відповідає курс «Основи охорони праці», що є 
складовою частиною підготовки вчителя. Дисципліна «Основи охорони праці» 
викладається для студентів усіх напрямів підготовки, що навчаються за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Навчальний процес передбачає 
поглиблене вивчення питань з охорони праці на етапі підготовки фахівців за 
професійно орієнтованими програмами, розробленими згідно державним 
стандартам освіти.  

Таке ставлення до навчання ґрунтується на підвищенні кваліфікації 
студента за рахунок активної самостійної роботи, пошукової діяльності, 
пошуку та творчої обробки інформації і перетворення її у довготривалі міцні 
знання. Згідно з аксіомою про потенційну небезпеку, будь-яка діяльність 
людини небезпечна, тобто у жодному виді діяльності не можна досягти 
абсолютної безпечності. Тому недостатньо знати певну кількість правил, які 
регламентують поведінку людини в обумовлених ситуаціях. Сьогодні, із 
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підвищенням технічної оснащеності виробничого та побутового середовища, 
розвиток небезпек у просторі й часі не завжди можна передбачити, тому і 
виникають ситуації, для яких правила ще не розроблені [2]. Вища освіта на 
сучасному етапі ґрунтується на використанні компетентностей (набутих у 
процесі навчання інтегрованих здатностей особистості, які складаються із 
знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на 
практиці. Компетентність працівника – це ступінь його кваліфікації, яка 
дозволяє успішно вирішувати задачі, що стоять перед ним. В Україні 
Державний стандарт загальної освіти визначає такі види компетентності: 
комунікативна, міжпредметна, предметна. Останню розділяють на 
математичну, природознавчу і соціальну. 

Головною метою освітньої галузі «Технології» є формування всебічно 
розвиненої, освіченої особистості, готової до трудової діяльності в умовах 
сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства. Завданням вищої 
школи України є виховання кваліфікованого спеціаліста-педагога, який володіє 
сучасними технологіями навчання і орієнтується в океані постійно зростаючої 
інформації. 

Застосування компетентнісного підходу у вищій освіті спрямований на 
перехід до нових галузевих стандартів, створює передумови для більшого 
зближення результатів освіти до потреб суспільства та вимог ринку праці.  

Сучасна система підготовки майбутнього вчителя або фахівця в будь-якій 
галузі має орієнтуватися самостійність та академічну мобільність, що дає 
можливість йому гідно конкурувати на ринку праці. 
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Діяльність сучасного педагога відбувається відповідно до змін у країні, 

але як соціальна особистість він страждає від тих же проблем, що й інші 
громадяни. Але є в його діяльності своя специфіка: по-перше, педагогічна 
професія має негативний вплив на здоров'я; по-друге, ми спостерігаємо, кризу 
педагогічної професії. 

Проблема здоров'я викладачів заслуговує великої уваги, так як від стану 
їх здоров'я залежить успішність навчально-виховного процесу. До 
теперішнього часу питання зміни стану здоров'я викладачів, як окремої 
категорії осіб, ретельно не досліджувалося. Якість освіти не ставилася в 
залежність від здоров'я викладачів. Зараз же, з погіршенням умов життя рівень 
їх здоров'я знижується, що відразу ж позначається на якості навчання. Виникає 
потреба бути здоровим, щоб працювати краще. Але в даний час немає ні даних 
про стан здоров'я викладачів, ні конкретних рекомендацій щодо їх 
оздоровлення з урахуванням специфіки педагогічної діяльності, ні фахівців, які 
б досліджували й вирішували цю проблему в освітніх установах. 

Враховуючи, що стан фізичного і психічного здоров'я залежить від 
соціального благополуччя, то випливає така логічно-послідовна схема: фізичне 
здоров'я – психічне здоров'я – професійне здоров'я. Адже, саме професія 
повинна забезпечувати необхідне для здоров'я соціальне благополуччя. 

Під професійним здоров'ям розуміють здатність організму зберігати й 
активізувати компенсаторні, захисні, регуляторні механізми, що забезпечують 
працездатність, ефективність педагогічної діяльності та розвиток особистості 
викладача. Проблема професійного здоров'я викладача в даний час настільки 
значуща, що з’являється потреба у створенні нового напрямку психолого-
медико-соціальної профілактики для відновлення здоров'я педагога. 
Збереження, зміцнення, а в деяких випадках, відновлення професійного 
здоров'я викладача повинно відбуватися через систему спеціальних заходів, а 
також самозберігаючу поведінку і здоровий спосіб життя самих представників 
даної професії. 

Серед професійних захворювань викладачів поширені неврози, 
психопатичні стани та всілякі психосоматичні порушення [2, с.116]. 
Малорухливий спосіб життя сприяє розвитку різних відхилень у стані здоров'я 
педагогів – це такі, як порушення осанки, зору, підвищення артеріального 
тиску, накопичення надлишкової маси тіла. Найбільш поширеними недугами є 
хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів, бронхів, запалення легенів, 
бронхіальна астма. Часто зустрічаються інші відхилення – неврози, порушення 
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в роботі серцево-судинної системи, в обміні речовин, а також алергія, 
захворювання хребта. 

Причинами захворювань викладачів є відсутність стабільного режиму 
праці та відпочинку, зниження рухової активності, емоційна 
перенапруженність, велике навчальне навантаження, відсутність системи 
психопрофілактичних заходів, кімнат психологічного розвантаження, 
використання авторитарного стилю керівництва [4, с.97]. 

Серед причин, що руйнують здоров'я викладачів виділяють світоглядні та 
психологічні, причому другі випливають з перших. Світоглядні причини: 
невміння приймати життя таким "як воно є", без критики і протесту; невміння 
жити в даний момент, вважаючи його найважливішим в житті; невміння знайти 
своє місце в житті, яке дозволяло б отримувати задоволення від факту 
існування, від своєї професії, від своєї роботи і тим самим зберегти своє 
здоров'я; неусвідомлення себе частинкою великих історичних процесів, 
нерозуміння того, що кожен з нас є свого роду творцем історії; невміння 
приймати свій соціальний статус і гідно перебувати в ньому; незнання того, що 
кожен з нас потрібен на своєму місці. 

Психологічнічні причини: невміння протистояти стресам, відсутність 
досвіду управління своїми емоціями, часте перевищення своїх психологічних 
можливостей, невміння виростити в собі емоції радості, створити установку на 
радість від існування взагалі, а не від отриманої зарплати, нездатність сміятися 
над життєвими невдачами [1, с.76]. З одного боку, дані процеси обумовлені 
індивідуальними особливостями особистості і її організму, з іншого боку – 
незнанням і невмінням педагогів використовувати профілактичні заходи. 

Психологічні причини найчастіше з'являються від невміння людини 
керувати своїми емоціями. Кожна емоція пов'язана з хворобою або здоров'ям, 
створює конкретну хворобу або є профілактикою проти конкретної хвороби. 
Щоб зробити з себе здорову людину, потрібно бути сильнішою за свої емоції, 
але, ні в якому разі, не придушувати їх. Негативні емоції необхідно зуміти 
замінити на позитивні або ті, які хоча б не шкодять людині. І це під силу 
практично будь-кому з нас. Оскільки емоція, що виникла "розкручується" 
кілька секунд, а потім поступово опановує людиною, потрібно просто вчасно 
помітити її і спробувати управляти нею, не давши їй «розкрутитися» на повну 
силу. Уявіть, що у Вас виникла небажана емоція гніву. Ви відразу її помітили і 
визначили. І тут же, не даючи їй "розкрутитися", потрібно "включити" іншу 
емоцію яку вважаєте за потрібною (спокою, радості, великодушності, 
альтруїзму). Або ту "світлу" емоцію, яка викликається найлегше. Замінивши 
одну емоцію на іншу, Ви не дали розвинутися в організмі хворобливому 
процесу [5, с.389]. 

Є емоції, які додають нам здоров’я: інтерес, радість, ніжність, 
задоволення, спокій, співчуття, здивування, захоплення.  

Боротися з негативними емоціями треба за допомогою спеціальних 
тренінгів та вправ, які приводять психіку в нормальний стан, а підтримувати 
його допомагає фізичний стан організму. Фізичні вправи мають велике 
значення на розвиток і зміцнення кісткової і м'язової системи. 
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Реакція організму на фізичні навантаження різна. Має значення стан 
здоров'я, вік, стать, пора року. Але у всіх випадках розумного застосування 
фізична культура робить позитивний вплив на організм. Оптимальні фізичні 
навантаження (тренування) сприяють нормалізації функціонального стану, сну, 
обмінних процесів. Таким чином, фізичні вправи є дієвим засобом 
попередження захворювань хребта, що викликаються слабкістю м'язів спини і 
тривалим перебуванням тіла в фізіологічно незручному положенні. 

Рухливі спортивні ігри є хорошим засобом фізичного розвитку, 
нормалізації психоемоційного стану, вдосконалення координації рухів. 
Регулярні заняття фізичними вправами – це чудовий спосіб зміцнити імунну 
систему. Доведено, що заняття фізичними вправами, захищають організм від 
проникнення і розвитку багатьох хвороб верхніх дихальних шляхів, в числі 
яких грип, ангіна, нежить, бронхіт. 

Кожен викладач може сказати, що основною причиною нерегулярних 
занять фізкультурою є відсутність або дуже мала кількість вільного часу, але 
всі ми знаємо, що в більшості випадків це всього лише відмовка, а не основна 
причина. Коли кожен сяде і проаналізує свою зайнятість протягом дня і тижня 
він може виявити 30-40 хвилин вільного часу в день, а цього і досить для 
підтримки свого організму в життєво важливій фізичній формі. Спочатку 
можна взяти консультацію у відповідних фахівців, а далі і самостійно 
займатися фізичними вправами. Але перш ніж почати самостійні заняття 
фізичними вправами, необхідно з'ясувати стан свого здоров'я, фізичного 
розвитку і визначте рівень фізичної підготовленості. 

Тренування обов'язково починаються з розминки, а по завершенні 
виконуються відновлювальні процедури (масаж, теплий душ, ванна, сауна). 
Ефективність тренування буде найбільш високою, якщо використовувати 
фізичні вправи разом з гартуванням, дотримуватись гігієнічних умов, режиму 
правильного харчування. 

Під час тренування необхідно дотримуватися фізіологічних принципів: 
поступове збільшення складності вправ, їх обсягу і інтенсивності фізичних 
навантажень, правильне чергування навантажень і відпочинку між вправами з 
урахуванням вашої тренованості і здатності перенесення навантаження [3, 
с.212]. 

Для того щоб фізичні навантаження були посильними, необхідно не 
забувати і про раціональне харчування. Здоров'я викладача неможливо уявити 
без організації правильного харчування, яке повністю б задовольняло потреби 
організму і підтримувало високу працездатність. Культура харчування – це не 
тільки дотримання норм поведінки під час прийому їжі, а й уміння свідомо і 
правильно застосовувати принципи раціонального харчування в повсякденному 
житті. 

Раціональне харчування повинно відповідати наступним вимогам: 
 рівність між кількістю енергії, витраченої під час життєдіяльності, і 
енергією, що надходить з їжею; 
 своєчасне постачання організму необхідної кількості їжі, що містить 
потрібну кількість речовин для життя і розвитку організму; 
 збалансованість мінеральних речовин і вітамінів; 
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 дотримання режиму харчування. 
При виборі продуктів необхідно враховувати три основних критерії: їжа 

повинна втамувати голод, зміцнювати здоров'я, сприяти лікуванню від 
захворювань [6, с.137]. 

Для правильного вибору продуктів харчування краще скористатися 
порадою дієтологів, які можуть визначити продукти, вживання яких не буде 
шкодити організму. 

Всі ми звикли, що кожен про себе піклується сам. Професійний обов’язок 
викладача піклуватися про учнів та студентів, але важливо турбуватися й про 
тих від кого залежить сам навчальний процес. Необхідно більше розвивати 
напрями діяльності освітніх установ щодо збереження та зміцнення здоров'я 
викладачів. Розширювати види заходів, які формують знання щодо збереження 
та зміцнення власного здоров'я викладача, створювати сприятливі умови праці; 
ввести стимулювання і винагороду співробітників, що піклуються про своє 
здоров'я, щорічні профілактичні медичні огляди, а також розробити програми 
фізичної реабілітації та фізкультурно-оздоровчої діяльності з викладачами з 
використанням матеріально-технічних (спортивні зали та обладнання) та 
кадрових (вчителі фізичної культури) ресурсів освітньої установи. І тільки тоді 
сучасний викладач буде надійною запорукою успішного майбутнього нашої 
країни. 
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІН ПОВ’ЯЗАНИХ З БЕЗПЕКОЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 

ЗДОРОВ’Я 
Заплатинський В.М. 

поч. професор, к. с.-г. н. доцент  
Національний університет фізичного виховання і спорту України 

Академія безпеки та основ здоров’я 
м. Київ 

 
Відношення до власної безпеки у людини починає формуватися змалечку. 

Виховання в сім’ї та комплекс зовнішніх факторів, який включає соціальні та  
природні умови, а також технічні фактори формують культуру безпеки 
особистості.  

Для покращення ситуації в системі української освіти передбачені 
спеціальні предмети та дисципліни, які формують загальнокультурні та 
професійні компетенції щодо особистої та колективної безпеки в повсякденних 
та виробничих умовах. Питання безпеки вивчаються у дитячих садочках. В 
школах  передбачений предмет  «Основи здоров’я», який вивчається з 1 до 9 
класу, а в старшій школі предмет «Захист Вітчизни». Крім того, питання 
безпеки та здоров’я частково інтегруються в зміст інших предметів інваріантної 
та варіативної складових типових навчальних планів. У вищих закладах освіти 
формування компетенцій щодо безпеки та здоров’я здійснюється під час 
опанування дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», 
«Цивільний захист», «Охорона праці в галузі» та спеціальних дисциплін 
пов’язаних з професійною безпекою. 

Проведені аналітичні дослідження показують, що ефективно сформувати 
належну культуру безпеки лише під час вивчення зазначених вище  курсів - 
неможливо. Наприклад, учні базової середньої освіти за 5 років навчання 
вивчають питання профілактики безпеки і питань здоров'я  всього 0,54% 
активного часу протягом якого йде формування світогляду підлітка до питань 
його безпеки, здоров'я, протидії розвитку шкідливих звичок тощо. Без 
поєднання з іншими виховними заходами, без підтримки сім'ї, найближчого 
оточення навряд чи можна говорити про істотне виховний вплив на підлітка і 
формування його позитивного менталітету тільки за рахунок вивчення курсу 
«Основи здоров'я». 

Ускладнює та погіршує ситуацію той факт, що значна частина 
суспільства байдуже та навіть негативно ставиться до вивчення та практичної 
реалізації питань безпеки, а в окремих випадках навіть негативно. Результатом 
такої ситуації є високий рівень виробничого і повсякденного травматизму та 
смертності, велика кількість техногенних надзвичайних ситуацій, а також 
природних, які виникли внаслідок людської діяльності. 

Не зважаючи на незадовільний стан в системі вищої освіти 
спостерігається стала тенденція до редукції дисциплін, направлених на  
вивчення загальних питань безпеки та збереження власного здоров’я і здоров’я 
оточуючих. 
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Одним з факторів, який суттєво впливає на редукцію викладання 
дисциплін з безпеки та основ здоров’я є відношення до них школярів та 
студентів, які за певний час стають керівниками і реалізують це відношення 
через  нормативні та законодавці акти.  

Результати соціологічного опитування недавніх випускників шкіл, 
проведеного автором статті в 2018 році свідчать, що предмет «Основи здоров'я» 
в школах викладають вчителі різних спеціальностей - інформатики, музики, 
географії, математики тощо. Викладання основ здоров'я може бути доручено 
вчителю будь-якого профілю, навіть не дивлячись на те проходив він хоч якесь 
підвищення кваліфікації або навчання з даного питання. Як результат, зміст 
освіти і її якість залежить від суб'єктивних факторів особистості вчителя. Саме 
особистість учителя формує ставлення до предмету, що підтверджується 
даними соціологічного дослідження результати якого представлені на рис. 1.  

 

 
 
 
На підтвердження тези про те, що на формування ставлення до предмету, 

в першу чергу, впливає особистість учителя свідчать дані, згідно з якими у 
28,1% опитаних сформувалося різне ставлення до того самого предмету чи 
предметів «Основи здоров’я» та «Захист вітчизни» від негативного до 
захоплюючого в різні роки навчання. 

Тривогу викликає той факт, що частина колишніх школярів (3,2%) 
висловилися вкрай негативно по відношенню до предмету «Основи здоров'я», 
що свідчить про вкрай поганий стан справ з викладанням окремими вчителями. 
Всього негативно висловилися 22,6% колишніх школярів. Байдуже і нейтральне 
ставлення вказали – 29%, а позитивно ставляться до вивчення питань безпеки і 
здоров'я тільки 48,4% колишніх учнів. 

Рис. 1. Ставлення колишніх учнів шкіл до предметів «Основи здоров'я», 
«Захист Вітчизни»,  у %. 

Джерело: власна розробка. 
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Ставлення до вивчення питань безпеки, яке сформувалося у школярів, 
впливає на сприйняття дисциплін, що викладаються у вищих закладах освіти 
(ВЗО), а саме: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Цивільний 
захист», «Охорона праці в галузі». У частині вищих навчальних закладів 
ставлення до дисциплін стосуються безпеки і здоров'я, м'яко кажучи, 
знаходиться не на належному рівні. Це погіршує ситуацію тим, що у частини 
колишніх школярів, які ставилися нейтрально до викладання предмета «Основи 
здоров'я» у ВЗО легко формується негативне ставлення до викладання даних 
предметів. Після закінчення ВЗО такі фахівці, зайнявши керівні пости, 
продовжують зневажливо ставитися до питань безпеки, охорони праці та 
цивільного захисту. Наслідки такого ставлення - людські життя і величезні 
матеріальні втрати. Яскравий приклад цьому - події 25 березня 2018 року в 
торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в російському місті Кемерово. 
Пожежа, за офіційними даними, забрала життя 64 людей серед яких 41 дитина. 
Причини загоряння розслідуються, проте журналісти і експерти стверджують, 
що якою б не була причина загоряння, причиною переростання загоряння в 
таку велику пожежу і загибель великої кількості людей - недотримання базових 
вимог пожежної безпеки по відношенню до матеріалів конструкції, організації 
та управління безпекою в торгово-розважальному центрі.  

Підвищити мотивацію вивчення студентами дисциплін з безпеки та 
охорони праці можна здійснити змінивши системні фактори на державному, 
галузевому та університетському рівнях; змінити (оптимізувати та скорегувати) 
зміст дисциплін; впровадити новітні форми проведення занять. При цьому слід 
враховувати не лише статистичні дані, вимоги нормативних документів тощо, 
але й побажання студентів.  

Результати соціологічного опитування студентів показало, що значна 
частина студентів (19,3 %) вбачає покращення дисципліни в поліпшенні  форми 
проведення занять та забезпечення дисципліни навчально-методичними 
матеріалами (рис. 2.). 

За зміну та актуалізацію змісту висловились 32,2 % студентів. Причому 
більшість с них (29%) вважають, що  при вивченні дисципліни розглядається 
мало практичних ситуацій і, відповідно, не формуються  конкретні компетенції. 
Це означає, що значна частина викладачів більшу увагу приділяє теоретичному 
аспекту, наданню знань, а не формуванню компетенцій щодо забезпечення 
власної безпеки у найбільш типових небезпечних ситуаціях. 

Індиферентно ставляться до змісту та форми проведення занять 29% 
студентів (вказали, що їх все влаштовує), до цього числа можна додати 
студентів, які зовсім не надали відповіді (12,9 %), що свідчить про байдуже 
відношення до дисципліни. В цілому індиферентно ставляться до вивчення цієї 
дисципліні 41,9%. Відверто негативне ставлення до дисципліни висловили 3,2% 
студентів. Слід зазначити, що  відсоток студентів, які  висловились за зміни у 
формі та змісті дисциплін не характеризує їх позитивне відношення і не може 
розглядатись як відсоток позитивного ставлення до дисципліни безпека 
життєдіяльності та охорона праці. 
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Дослідження найбільш цікавих для студентів тем було зроблено як 

результат  пропозицій студентів вільного вибору тематики для частини заняття. 
Кожен з студентів пропонував власну тему, а визначення найбільш цікавої 
здійснювалось на основі відкритого голосування студентів. Слід відмітити, що 
частина студентів запропонувала тематику, яка не набрала жодного голосу, 
відповідно, навіть автори не проголосували за свої пропозиції, що свідчить про 
байдуже ставлення студентів до змісту навчання, що підтверджується даними 
отриманим під час соціологічного дослідження і представленими на рис. 2.  

Найбільш цікавими темами з питань безпеки життєдіяльності для 
студентів є: 

 Небезпека доступу до індивідуальної інформації в соціальних 
мережах. 

 Чи є соціальною небезпекою брехня заради блага? 
 Інтернет залежність. 
 Психологічні патології у соціумі. 
 Сучасне рабство як вид соціальної небезпеки. 
 Ризики нереалізованості. 
 Расизм, як соціальна небезпека. 
 Безпека на масових спортивних заходах. 
 Безпека харчування та споживання напоїв, в т. ч алкогольних. 
 Безпека сексуальних відносин. 
 Насилля в сім’ї. 
Слід відмітити, що особливо популярними були теми пов’язані з інтернет 

залежністю та сімейними конфліктами і насиллям у сім’ях. В переліку 
популярних запитань були пов’язані з  безпекою щодо магічних та потойбічних 
впливів (полтергейст) та можливістю негативного інопланетного впливу. 

Рис. 2. Побажання студентів щодо змін  у викладанні дисципліни «Безпека 
життєдіяльності та основи охорони праці», у %. 
Джерело: власна розробка. 
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Студенти, другого курсу медичного університету, які вивчали дисципліну  
«Охорону праці» найбільш цікавими та необхідними темами  визначили 
наступні: 

 Сексуальні домагання у професійному середовищі та законодавчі і 
нормативні документи щодо власного захисту. 

 Оцінка важкості та напруженості  в медичному університеті.  
 Вплив умов навчання та проживання на студента-медика. 
 Правила поведінки та захисту під час терористичних актів, в тому 

числі на робочому місці. 
 Правила поведінки медичних працівників при неадекватній поведінці 

пацієнта. 
 Лікарська помилка та відповідальність за неї. 
 Випадки кримінальних справ, пов’язаних з діяльністю лікаря. 
 Психологічні проблеми медичних працівників та шляхи їх вирішення. 
 Практика охорони праці за кордоном, передусім у розвинутих країнах. 
 Дії лікаря під час нетипових ситуацій. 
Аналіз тематики показує, що частина з тем не відноситься прямо до курсу 

охорони праці, зокрема тематика пов’язана з відповідальністю через помилки у  
професійній діяльності. 

Висновки та пропозиції 
Проведені дослідження, частина результатів які представлені у даній 

статті, дають підстави стверджувати, що суттєве покращення ситуації з 
формування культури безпеки у населення України та зниження повсякденного 
та виробничого травматизму, смертності вимагає системних скоординованих  
законодавчих, нормативних, освітніх, соціальних, економічних, технічних та 
інших заходів. Зокрема, у сфері освіти необхідна координація та оптимізація 
змісту вивчення питань безпеки впродовж дошкільної, шкільної підготовки, 
підготовки у вищих закладах освіти та впродовж подальшого життя, зокрема, 
на робочих місцях. Особливу увагу необхідно звернути на  підготовку вчителів, 
які будуть викладати предмет «Основи здоров’я» та «Захист вітчизни», а також 
кваліфікацію науково-педагогічного персоналу професійно-технічних та вищих 
закладів освіти.  На даному етапі основоположним заходом у покращенні освіти 
із загальних питань безпеки є прийняття законодавчих та нормативних 
документів, які б регламентували обов’язковість вивчення питань безпеки та 
основ здоров’я. 

 
ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК ЯК ДЖЕРЕЛО ВИРОБНИЧОГО РИЗИКУ 

  
Дрожчана О.У. 

 старший викладач кафедри безпека життєдіяльності,  
Ясько В.О. 

здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» 
Полтавська державна аграрна академія,  

м. Полтава 
 
Існуюча практика розробки системи заходів, що дозволяють знизити  
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ймовірність виникнення нещасного випадку, включає в себе удосконалення 
техніки і технології, створення колективних та застосування індивідуальних 
засобів захисту, оптимізацію санітарно-гігієнічних умов праці, навчання 
безпечним прийомам виконання робіт, розробку спеціальних правил та 
інструкцій, дотримання яких забезпечує необхідний рівень безпеки праці. Але, 
як показує практика, аналіз виробничого травматизму та результати наукових 
досліджень, цих заходів явно недостатньо. Проблеми аварійності і травматизму 
на виробництві неможливо вирішити тільки шляхом розробки т впровадження 
правил, інструкцій і ін., оскільки в основі виробничого травматизму лежать в 
основному організаційні, у тому числі суб'єктивні, чинники. Причиною 
травматизму найчастіше є небезпечні дії працівника, бездіяльність посадових 
осіб, невідповідність професійних та особистісних якостей людини характеру 
виконуваної ним роботи. 

Так, у 2017 році згідно звіту Фонду соціального страхування серед 
причин нещасних випадків переважають організаційні – 65,5% (3249) нещасних 
випадків. Через психофізіологічні причини сталося 22,3% (1109) нещасних 
випадків. Для порівняння через технічні причини – 12,2% (607) нещасних 
випадків. 

Найпоширенішими організаційними причинами стали: 
- невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 35,1 % від загальної 

кількості травмованих осіб по Україні (1742 травмовані особи); 
- невиконання посадових обов’язків – 8,7 % (433 травмовані особи); 
- порушення правил безпеки руху – 7,0 % (346 травмованих осіб); 
- порушення технологічного процесу – 2,7 % (136 травмованих осіб); 
-порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, 

устаткування, машин, механізмів тощо – 2,4 % (120 травмованих осіб). 
Найпоширенішими психофізіологічними причинами стали: 
- особиста необережність потерпілого – 13,2 % від загальної кількості 

травмованих осіб по Україні (657 травмованих осіб); 
- травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб – 5,2 % 

(256 травмованих осіб); 
- інші причини – 3,4 % (168 травмованих осіб) [1]. 
Вирішальним фактором безпечної праці є професійні навички, 

компетентність, особистісні психологічні та психофізіологічні особливості 
самого працівника як одного з найбільш значущих ланок соціально-виробничої 
системи. 

Найважливіший ресурс будь-якого суб'єкта господарювання є людський 
капітал, втілений в знання, вміння, досвід, професіоналізм, який включає до 
господарського обороту необхідні ресурси, і постійно підтримує їх 
спрямовуючі у напрямках, які забезпечують отримання найбільших вигод. 
Проте за збігу несприятливих обставин людський чинник може становити 
суттєве джерело ризику.  

З урахуванням загальної схильності людини до ризику встановлено 4 
типу людей: 
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1 тип – люди з так званого «практичного складу» зі сформованим 
морально етичним комплексом. Перш ніж ризикувати, вони прораховують 
можливі варіанти дій і готові нести відповідальність за своє рішення; 

2 тип – дещо нагадує перший своєї активністю і  ініціативністю. Але 
менш емоційно стійкі, хоча ризикуючи, вони також піддають аналізу можливі 
альтернативи і наслідки за її здійсненні. Їх відрізняє наявність потреби у 
гострих відчуттях, в ризику. Якщо вона реалізується у професійній діяльності, 
то це відбувається у вільний час, людина обирає хобі, що є невизначеністю і 
ризиком; 

3 тип – люди, які відчувають потребу у пригоді, в гострих відчуттях, в 
ризикованих діях; 

4 тип – ризикують й стільки для задоволення, скільки задля досягнення 
власних цілей.  Люди цього типу  хоча егоїстичні, але емоційно стійкі. Іноді в 
основі їх ризикованих вчинків лежить прагнення отримати бажане будь-яким 
шляхом: агресія, егоїзм, антисоціальний настрій. 

Отже, роль особистісного чинника у забезпеченні високоефективної й 
безпечної праці суттєва. 

Необхідно, щоб кожен працівник усвідомив необхідність дотримання 
встановлених правил безпеки на виробництві. Потрібно розуміти, що 
нехтування ними – це зневага не лише особистою, а й колективною безпекою, 
яке може в будь-який момент обернутися каліцтвом або смертю, а таку 
ситуацію вже не виправиш ні за які гроші. І коли люди це зрозуміють, коли це 
стане нормою поведінки, ризик виробничого травматизму та професійних 
захворювань буде мінімальним. 
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Півроку тому українцям був заборонений доступ до російських 

соціальних мереж «В контакте» та «Однокласники». Після цього спецслужби 
РФ, що використовували ці ресурси для розповсюдження брехливої інформації 
про Україну, організації масових протестів, пропаганди сепаратиських 
угрупувань та координації їх діяльності, активізувалися у «Фейсбуке», 
«Твитере», та «Инстаграм». Соціальні мережі – це не тільки площадка для 
отримання новин, листування з друзями, викладення думок «з приводу», 
викладення власних фото, як це прийнято у цивілізованому світі, але й 
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серйозний інструмент маніпуляції свідомістю людей. І цим займаються не 
тільки недобросовісні рекламщики та маркетологи. Їх успішний досвід 
використовують нечесні політики з метою посіяти розбрат між державами та 
народами. Спровокувати масові акції протесту в необхідному місці і в 
необхідний їм час. 

Гібридна війна Росії проти нашої держави поступово, але впевнено 
переходе в інформаційну площину. Мова не про пропагандистські ЗМІ, з ними 
давно все зрозуміло, а про український сегмент соціальних мереж, де російські 
спецслужби проявляють велику активність: підштовхують до протиправних 
дій; пропагандують сепаратизм та тероризм; розпалюють в українців ненависть 
до рідної країни, розгойдуючи тим самим внутрішньополітичну ситуацію. 

В травні цього року наказом президента українцям закрили доступ до 
деяких російських ресурсів. Після блокування кількості українських 
користувачів в «Инстаграме» зросло на два мільйони (було чотири мільйони, 
стало шість), у «Твитере» - на один мільйон ( було два, зараз три), у «Фейсбуці» 
- на три (було шість, зараз дев’ять).  

Росіяни діють за двома напрямками: вступають до проукраїнських груп, 
де після певного часу починають призивати учасників до «революції» або 
створюють псевдо патріотичні групи і там розгортають свою діяльність. 

До цих груп («Патріоти України», «Українська революція», «Всі на 
Майдан», «Продовження Революції гідності», «Майдан -3», «Ми – патріоти 
України» входило понад півмільйона користувачів. Зараз таких псевдо 
патріотичних акантів існує біля тисячі. Насправді вони абсолютно 
антиукраїнські. Їх використовують спецслужби Росії, або особи, які мають 
відношення до спецслужб. Це не боти, а живі активні користувачі соцмереж. 
Вони адмініструють аканти «Імпічмент Порошенка», «Банду Порошенка геть», 
«Організаційний комітет третього Майдану», «Українська революція», 
«Майдан №:0» і інші, для того, щоб розкачати ситуацію в Україні.  

Вони працюють навіть в нейтральних групах «Это Киев, детка», «Киев – 
наш град», «Типачный Харьков». В справжніх проукраїнських групах вони 
одразу ж виявляють громадських активістів, які критикують те, що 
відбувається в країні, а потім в особистій переписці намагаються вивести цих 
людей із Інтернету на площі великих міст – Харкова, Одеси, Києва. 

Програмою – максимум організаторів є довгострокові вибори і прихід до 
влади людини, що є лояльною до політики Російської Федерації. Зараз усіх 
досить тривожить ситуація у Західній Україні. 

По судовому рішенню за статтею 109 («Действия, направленные на 
насильственное изменение или свержение конституционного строя или на 
захват государственной власти») і 110 («Посягательство на территориальную 
целостность и неприкосновенность Украины») Кримінального кодексу 
покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років. Місце 
знаходження людини, яка закликає до революції СБУ визначає за ТР – адресою. 
Вона може знаходитись у Криму, ОРДЛО, Росії, Турції, Чехії або в Україні. 
Багатьох громадян України використовують в «темну». Вони ні про що не 
здогадувалися. Просто вірили, закликали і приходили мітингувати. Для 
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працівників СБУ саме важливе, щоб не пролилася кров і щоб громадяни 
України відчували себе захищеними. 

У 2014-2016 роках СБУ заблокувала близько десяти ресурсів псевдо 
республік – Донецької, Харківської, Одеської. 

За  розміщення у соціальних мережах спеціально підготовлених 
матеріалів отримують від 500-1500 $. 

У соціальних мережах росіяни створюють мережі «Львівська народна 
республіка», «Республіка Підкарпатська Русь», «Народна республіка 
Буковина». На призиви цих сайтів відгукуються люди які не знайшли себе у 
реальному житті: або не має постійної роботи, або з неповних родин, або не 
відбулися як особистості. Вони не затрудняють себе роздумами та аналізом 
подій, легко піддаються впливу, гне здібні побудувати логічний ланцюг. А 
якщо людина є створювачем якої-небудь інформаційної платформи у «Фейс-
буці», і у нього 20-30 тисяч підписчиків, тут взагалі необмежене поле 
діяльності. 

Особливість ще і в тому, якщо в «Однокласниках» і   «В Контакте» 
проводять час переважно молодь – студенти та школярі, то в «Фейсбуке» 
«Сидять більш зрілі люди», і якщо посіяти паніку у їх головах, то можливо 
вивести на вулицю і мінімальну кількість, і десятки тисяч. У реальної людини 
на сторінці є фото та відео, вона ділиться інформацією, можна подивитися її 
мету, що їй подобається і таке інше, які у неї друзі. А якщо акант створений 
днями, там не має жодного знімку, але людина вже кличе усіх на мітинги і 
закликає вступити в  псевдо патріоти, або, навпаки, дійсно патріотичні групи. 

Не треба бути наївними, необхідно перевіряти будь-яку інформацію, 
замислюватися хто ж таки першоджерело. Пам’ятайте, що закликати до яких-
небудь дій можуть і популярні блогери.  

У архівах СБУ фігурують наступні блогери, аканти яких використовують 
спецслужби РФ: 

- Максим Равреба (face book. com/100011412138905) 
- Татьяна Монтян (face book. com/tetsana.montian) 
- Армен Мартиносян (face book. com /armen. martirosyan.90) 
- Дмитрий Скворцов (face book. com/ 100000401278492) 
- Константин Бондаренко (face book. com/bonkost) 
- Михаил Погребинский (face book. com/100010631505344) 
- Александр Роджер (face book. com/alexcander.rogers 5) 
- Павлив Михаил (face book. com/pr.palviv)  
Тільки в цьому році з’явилась Доктрина інформаційної безпеки держави, 

прийняті закон «Про основні принципи забезпечення кібербезпеки України». 
СБУ знає методи і способи роботи осіб, що працюють в інформаційному полі 
України, знає як їм проти діяти. Навіть спецслужби західних країн переймають 
у СБУ досвід. Такого досвіду як у СБУ на даний час не має ні в кого.  
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Дрожчана О.У. 
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здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» 

інженерно-технологічний факультет 
Полтавська державна аграрна академія,  

м. Полтава  
 

Міжнародні стандарти серії ISO 9000 та ISO 14000 що поєднані із 
системою управління охороною здоров'я та безпекою праці на підприємстві 
стандарту OHSAS 18001:2007, дозволяють створювати ефективні системи 
захисту людини, незалежно від галузі та напрямку діяльності працівників,  чи 
то у виробництві, чи то у сфері послуг. Вони спрямовані більше на гігієну та 
безпеку праці, ніж на безпеку продукції та послуг. 

Впровадження в Україні стандарту OHSAS 18001:2007   є дуже 
актуальнім питанням.  

Міжнародний стандарт OHSAS («Occupational health and safety 
management systems» – «системи управління професійною безпекою та 
здоров’ям») описує методики управління професійною безпекою та охороною 
праці, який розробляли національні органи сертифікації, контрольно-наглядові 
органи, спеціалісти-практики у сфері професійної безпеки й охорони праці з 
усього світу.  

Вищевказаний стандарт встановлює вимоги до системи менеджменту 
охорони здоров’я та безпеки праці. Допомагає підприємству розробити та 
реалізувати політику, а також досягти цілей, які враховують правові вимоги та 
інформацію про ризики з охорони здоров’я та безпеки праці. Цей стандарт 
універсальний. Його можуть застосовувати підприємства усіх типів і розмірів – 
незалежно від відмінностей у географічних, культурних і соціальних умовах. 

Потреба у стандарті управління виробничою безпекою, обумовлена тим, 
що кількість нещасних випадків пов’язаних з виробництвом та професійних 
захворювань, витрат для підприємств, суспільства й економіки країни, постійно 
зростає, не дивлячись на проведення цілеспрямованої роботи з профілактики 
виробничого травматизму та профзахворювань, надання всебічної допомоги 
роботодавцям з організації роботи з охорони праці з боку служби страхових 
експертів з охорони праці виконавчої дирекції Фонду соціального страхування. 
Так у 2017 році в порівнянні з 2016 роком кількість страхових нещасних 
випадків збільшилась на 4,2%, кількість смертельно травмованих осіб 
зменшилась на 8,8%,  кількість  професійних захворювань збільшилась на 
21,7% . Серед причин нещасних випадків переважають організаційні (65,5%). У 
структурі професійних захворювань перше місце належить хворобам органів 
дихання (40,1%) від загальної кількості діагнозів по Україні  [2].  
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Основу стандарту становить управління ризиками. За OHSAS імовірні 
збитки можна спрогнозувати заздалегідь та визначити ймовірність настання 
несприятливих випадків. Підприємство має брати до уваги ризики у сфері 
професійної безпеки й охорони праці при розробці, впровадженні та 
вдосконаленні системи управління. 

OHSAS 18001 може застосовувати будь-яке підприємство незалежно від 
сфери його діяльності та форми власності. Сферу його застосування заборонено 
обмежувати. 

Цей стандарт сумісний зі стандартами на інші системи управління, 
наприклад, системою екологічного управління ISO 14001 та системою 
управління якістю ISO 9001. Концепція OHSAS 18001 подібна до ISO 14001, 
що дає змогу інтегрувати чи поєднати їхні спільні частини. 

Систему управління гігієною та безпекою праці впроваджують з метою: 
- поліпшення умов праці, запобігання й зниження рівня виробничого 

травматизму та професійних захворювань; 
- скорочення часу простоїв і пов’язаних із ними витрат;  
- зниження прямих й непрямих витрат бізнесу; 
- зниження витрат на страхові виплати внаслідок запровадженого 

управління ризиками та підвищення ефективності діяльності; 
- підвищення лояльності працівників, поліпшення психологічного 

клімату; 
- формування позитивного іміджу підприємства, яке турбується про 

своїх працівників. 
Впроваджують стандарти  для того, щоб: 

- розробити, впровадити, підтримувати й поліпшувати систему 
менеджменту OHSAS; 

- впровадити офіційну процедуру, завдяки якій скоротяться ризики для 
здоров’я та безпеки працівників, клієнтів і громадськості; 

- переконатися, чи відповідає підприємство встановленій політиці OHSAS; 
- заінтересованим сторонам продемонструвати відповідність стандарту; 
- зовнішні організації сертифікували або зареєстрували систему 

менеджменту OHSAS підприємства; 
- оцінити, чи відповідає підприємство вимогам стандарту, та декларувати 

відповідність специфікації OHSAS. 
Стандарт дає змогу: 

- мінімізувати ризики виникнення нещасних випадків, аварій та аварійних 
ситуацій; 

- скоротити витрати на підтримку безпеки умов праці, виплати 
компенсацій та допомоги, сплату штрафів; 

- скоротити витрати на виконання розпоряджень наглядових органів у 
сфері охорони праці тощо. 

Сертифікат OHSAS 18000 – документальне підтвердження того, що на 
підприємстві є дієва система менеджменту охорони праці. Це демонструє 
високий рівень розвитку підприємства, його благонадійність, а також гарантує 
те, що підприємство дотримується особливої політики у сфері охорони праці. 
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Якщо є сертифікат, підприємство підвищує імідж, конкурентоспроможність. Як 
наслідок, – зростають обсяги виконуваних робіт чи послуг та прибуток. 

Сертифікування за стандартом необхідне насамперед підприємствам, на 
яких виконують роботи підвищеної небезпеки і є ризик завдати шкоди 
довкіллю чи здоров’ю працівників. До них належать, наприклад, будівельні, 
промислові тощо. 

Запровадження на підприємстві системи менеджменту на основі 
стандарту OHSAS 18001 дає змогу управляти ризиками, запобігати їм, і, як 
наслідок, знизити ймовірність виникнення нещасних випадків [1]. 

Страхові експерти з охорони праці Фонду соціального страхування 
(Фонд) зазначають, що  на тих підприємствах де запроваджені міжнародні 
стандарти «Системи управління охороною праці», щорічно фіксується різке 
зниження рівня травматизму та професійної захворюваності. А умови праці 
стають максимально наближеними до європейських, а саме: усі працівники при 
укладанні трудових договорів проходять письмове ознайомлення з умовами 
праці, пільгами та компенсаціями за важкі та шкідливі умови праці (за їх 
наявності), правами й обов'язками працівників, правами й обов'язками 
роботодавця. Під час прийняття на роботу проводяться медичні огляди 
працівників, також міжнародні стандарти передбачають і періодичні медичні 
огляди та попередження ризиків професійного захворювання. На таких    
 підприємствах всі працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям і іншими 
засобами  індивідуального захисту (ЗІЗ). Розроблені інструкції з охорони праці, 
оцінені ризики по кожній професії згідно вимог стандарту OHSAS 18001,  за 
якими проводиться навчання з питань охорони праці,  інструктажі з охорони 
праці,  Навчання, медичні огляди, забезпечення ЗІЗ проводиться постійно за 
рахунок підприємства. Такий досвід забезпечення гідних умов праці, страхові 
експерти Фонду намагаються розповсюджувати між всіма страхувальниками та 
проводити пропаганду серед роботодавців, щодо доцільності впровадження 
міжнародних стандартів, які дозволяють не лише знизити рівень травматизму, а 
й попередити його в подальшому. А це несе і економічні вигоди для 
роботодавця і підвищує конкурентоздатність його підприємства на зовнішніх 
ринках [2]. 
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Своєчасне надання першої домедичної допомоги учасникам дорожнього 
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 руху в значній мірі залежить від правильної поведінки тих, хто першим буде 
надавати цю допомогу і від наявності і своєчасної комплектації медичних 
автомобільних аптечок. Офіційний перелік вкладень, що входять до аптечки 
для оснащення транспортних засобів, повинен відповідати Державному 
стандартові України ДСТУ 3961-2000. 

Аптечка медична автомобільна (АМА) – комплекс медичних засобів, 
призначених для подання першої домедичної допомоги потерпілим внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди в поточному режимі експлуатації.  

Аптечка медична автомобільна – 1 (АМА-1) призначена для 
укомплектування автомобілів, що мають до восьми включно місць для сидіння, 
крім сидіння водія, та колісних тракторів. 

Аптечка медична автомобільна – 2 (АМА-2) призначена для 
укомплектування автомобілів з кількістю місць для сидіння, крім сидіння водія, 
що перевищує вісім. 

АМА складається з двох комплектів: експлуатаційного та аварійного. 
Експлуатаційний  комплект призначений для надання першої домедичної 
допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди і в поточному 
режимі експлуатації транспортних засобів у разі дістання ними незначних 
ушкоджень. Експлуатаційний комплект  може комплектуватися водієм 
транспортного засобу і є довільним, за винятком обов'язкових засобів. Він 
повинен зберігатися у відкритому поліетиленовому пакеті у футлярі аптечки 
поруч з аварійним комплектом. Засоби з експлуатаційного комплекту необхідно 
негайно замінювати після закінчення терміну придатності. Вживання 
медикаментів з простроченим терміном придатності може призвести до тяжких 
наслідків. 

Аварійний комплект призначений для подання першої домедичної 
допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди  виключно в 
разі дістання ними значних травм і ушкоджень. 

Аварійний комплект забороняється розкривати, якщо першу долікарську 
допомогу можливо подати тільки засобами експлуатаційного комплекту. Якщо 
для подання першої долікарської допомоги був розкритий аварійний комплект, 
то його необхідно замінити новим у якнайкоротший термін. Засоби аварійного 
комплекту, які не були використані для подання першої долікарської допомоги, 
дозволяється переводити в експлуатаційний комплект. 

У транспортному засобі аптечка повинна зберігатися в закріпленому стані 
в місці, визначеному підприємством-виробником транспортного засобу. Якщо 
конструкцією транспортного засобу це місце не передбачено, аптечка має 
знаходитися в легкодоступному місці, де неможливий перегрів від двигуна або 
сонячного проміння. 

Всі медичні засоби, якими комплектуються аптечки медичні 
автомобільні, можуть бути обов'язковими, або рекомендованими. 

Рекомендовано включати до аптечки медичної автомобільної, що 
призначена для вантажного автомобіля, що перевозить: 

 нафтопродукти – 200 мл олії вазелінової або 20 таблеток вугілля 
активованого; 
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 кислоти – 10 пакетів гідрокарбонату натрію (соди питної) в 
розфасовані по 4г і 1 флакон (200) мл дистильованої води; 

 лужні речовини – 10 пакетиків лимонної кислоти в розфасовані по 
1г і 1 флакон (200) дистильованої води. 

Враховуючи, що останній раз склад аптечки медичної автомобільної 
переглядався 20 років тому Міністерство охорони здоров’я України розробило 
проект наказу, відповідно якого затверджується новий склад цього 
обов'язкового автотранспортного аксесуару. У проекті наказу звернуто увагу на 
те, що мотоциклетні, автомобільні та автобусні аптечки повинні бути оснащені 
основними засобами для подання першої домедичної допомоги при ДТП і не 
повинні містити які-небудь медичні препарати. Необхідність оновлення 
аптечок пояснюється тим, що за статистикою в ДТП 80% потерпілих вмирають 
від втрати крові до приїзду «швидкої.» 

В мінімальну комплектацію аптечки перш за все будуть входити 
необхідні засоби для зупинки кровотечі: бинти різної ширини, серветки 
стерильні. Замість резинового джгута в авто аптечці буде механічний засіб для 
зупинки кровотечі за типом САТ (які використовують НАТО і з недавніх пір 
військові Збройних сил України). Такий джгут можна ефективно накласти 
самому собі самостійно навіть однією рукою.  

В оновлених аптечках не буде медичних препаратів – знеболюючих, 
нітрогліцерину, йоду, зеленки, перекиси водню, розчину аміаку. Це світовий 
досвід не включати лікарські препарати в обов'язковий склад автомобільних 
аптечок. В нових аптечках з'являться еластичні бинти, пластирі різного 
виду,плівка-клапан для штучного дихання, термоодіяло. Крім того, усі медичні 
аптечки - мотоциклетні, автомобільні і автобусні обов'язково будуть 
комплектуватися інструкцією з покроковими діями у випадку аварії. За самими 
скромними підрахунками на новий варіант автомобільної аптечки водіям 
прийдеться витратити біля 600 гривень. 
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З листопада – грудня минулого року в Україні набирає обертів нова 
суїцідальна гра «Красная сова». Вона прийшла на зміну печально відомому 
«Синему киту» - інтернет-грі, в наслідок якої сотні підлітків у різних країнах 
покінчили життя самогубством, а тисячі потрапили в лікарні з порізаними 
венами і нервовими зривами. Принцип гри «Красная сова» дуже схожий на 
печально відомого «Синего кита». Завдання відрізняються, але мета «куратора» 
одна й та ж: довести дитину до стану, в якому вона не зможе давати звіт своїм 
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діям. Особливістю гри «Красная сова» є те, що в неї включають виключно дітей 
і підлітків.  

За участь у грі пропонується міфічний приз. Зазвичай пропонується те, 
що найбільш хоче дитина. Для однієї це комп’ютер, для іншої – смартфон або 
іграшка. Це «заманює» дітей в гру. 

Надсилається зсилка, за якою необхідно перейти (вона нібито видає 
помилку). Але завдячуючи цій зсилці  «куратори» узнають орієнтовну адресу, 
де мешкає учасник. А потім, якщо дитина відмовляється виконувати яке-небудь 
завдання, її шантажують, що знають адресу і прийдуть до неї на «розборки». 

Одне з основних завдань – постійно бути он-лайн, миттєво відповідати на 
повідомлення кураторів, які вони надсилають 24/7, а також дивитися 
психоделічні відео посеред ночі. Необхідно цілодобово бути он-лайн і кожні 20 
хвилин на питання куратора: «Сова не спит?» - гравець повинен відповідати: 
«Сова никогда не спит». Такий постійний контроль необхідний для контролю 
за тим, що гравець не спить. Додатковий метод перевірки: перегляд надісланих 
адміністратором відео, сюжет яких потім гравець повинен переказати. В 
більшості випадків відеоряд складається з мерехтящих кадрів, що являють 
собою низку беззв’язних фотографій пост мортем (посмертна фотографія), а 
також різноманітних символів, мерехтящих кольорових геометричних фігур і 
«лякаючих» картинок. Куратор обіцяє, що у випадку ретельного виконання 
завдань, гравець побачить сакральний світ, що недосяжний звичайним людям. 

Незважаючи на те, що в Україні доступ до сайту «В Контакте» 
заборонений, підлітки активно користуються соціальною мережею через 
спеціальні VPW-програми проксі-сервер. На кінець 2017 року в мережі було дві 
групи під назвою «Красная сова», обидві закриті. Тільки за два тижні у грудні 
2017 року у місті Києві до одного з відомих українських адвокатів звернулися 
11 родин, в яких діти стали жертвами «Красной совы». 

Яким чином «кураторам» вдається залучити дітей в небезпечну гру? Та 
що буде, якщо підліток відмовиться виконувати завдання? Перше завдання, про 
яке ми вже згадували – перехід за зсилкою. Друге завдання – нанесення 
незначних самопошкоджень. Щоб довести свої наміри грати в гру до кінця, 
дитина повинна порізати або проколоти пальця, подряпати руку. Потім – 
порізати глибоко руку або вени на зап’ястку. Фото – або відеозвіти про 
виконані завдання пересилаються куратору. Куратори надсилають гравцям не 
тільки жорстке відео, але і психоделічну музику, яку підлітки повинні слухати. 
Такі завдання мають негативний вплив на психіку вразливих дітей і підлітків. 
Як наслідок методом маніпулювання свідомістю, за допомогою шантажу і 
погроз куратори змушують гравця виконати суїцид. 

Діти не сплять вночі. Підліткам навіюється: якщо вони не будуть спати 12 
діб поспіль «настане просвітління» і вони «побачать те, що не бачать інші». Ще 
одним завданням є практично нічого не їсти і не пити. Все спрямоване на те, 
щоб довести дитину до виснаження: морального та фізичного. Тоді нею 
можливо керувати, вона може зробити все, що їй накажуть. Позбавлення сну 
може призвести до самих важких наслідків для організму, що росте. Адже 
питка позбавлення сну застосовувалась у середньоріччі, під час війни у 
В’єтнамі. У сталінські часи деяким заарештованим багато діб не завали спати, 



43 
 

через що вони сходили з розуму. Ознакою, що підліток може бути учасником 
гри «Красная сова» можуть бути наступні симптоми: сильна втомлюваність, 
поява синців під очима, головний біль, нудота. Підліток стає пригніченим, 
відчуженим, припиняє розмовляти з будь-ким. Іноді може настати нервовий 
зрив, коли дитина вже практично нічого не розуміє, навіть не знаючи де вона 
знаходиться, ні з того ні з чого раптово починає кричати та заливатися сльозми. 

Ми зіткнулися з таким явищем як кіберкомунікативний інформаційно-
психологічний вірус, яким розповсюджується серед дітей і підлітків як через 
Інтернет, так і через тих, хто вже в грі. Керувати тими, хто став жертвою 
подібного вірусу можливо тільки через віртуальний простір, але його жертвами 
стають реальні люди в реальній дійсності. Незалежно від того, яку назву носить 
гра «Синий кит» , «Красная сова» або якусь іншу – суть зберігається: залучення 
в гру, вивідування особистої інформації, маніпуляції свідомістю, шантаж, 
погрози, подолання у жертви бар’єру самозбереження і виведення її на 
самознищення. 

Щоб батькам і педагогам зрозуміти чи є дитина учасником небезпечних 
інтерне-ігор  «Красная сова», «Синий кит» та інших необхідно звертати увагу 
на наступні ознаки: 

1. Постійні нічні пильнування. Недосипання робить дитину неуважною, 
у неї порушується пам'ять і втрачається здібність до навчання. 
З’являються синці під очима, в очах лопаються судини, знижується 
температура тіла, із-за чого виникає постійний озноб. Дитина стає 
відчуженою, роздратованою, агресивною. Це пов’язано з вказівками 
«кураторів»: «Май на увазі: ти нікому не повинен розповідати про 
наше листування. Ні батькам , ні друзям». 

2. На тілі з’являються пошкодження – проколи, порізи, подряпини. 
3. З’являються страх, слухові і зорові галюцинації. 
4. Дитина постійно знаходиться он-лайн, дивиться дивні відео і слухає 

психоделічну музику, весь час пише комусь повідомлення і боїться 
залишитися без Інтернет-зв’язку. 

5. Різка зміна поведінки, дивні неадекватні вчинки.  
Якщо оточуючі замітили такі симптоми ні в якому разі не можна кричати 

на дитину. Треба намагатися провести з нею бесіду, яка викликає довіру. Якщо 
дитина на контакт не йде, необхідно терміново звернутися за допомогою до 
спеціалістів, які можуть надати їй необхідну медичну і психологічну допомогу. 
обов’язково треба звернутися в Управління по боротьбі з кіберзлочинністю. 

  
ОХОРОНА ПРАЦІ В ЄВРОСОЮЗІ 

 

Дрожчана О.У. 
 старший викладач кафедри безпека життєдіяльності 

Полтавська державна аграрна академія  
м.Полтава 

 

Політика ЄС з охорони праці розвивалась протягом десятиріч. З 1980-х 
рр. забезпечення здорових та безпечних умов праці стає одним із пріоритетів 
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політики ЄС. Сьогодні це один із найбільш концентрованих та важливих 
секторів соціальної політики Євросоюзу. В статті 153 ДФЄС чітко визначено, 
що забезпечення охорони праці є одним із найважливіших напрямів соціальної 
політики ЄС. Право кожного працівника на роботу в умовах, які забезпечують 
охорону його здоров'я, безпеку та гідність, закріплено у ст. 31 Хартії ЄС про 
основні права. Правові основи охорони праці розвинене у ґрунтовній 
законодавчій базі ЄС та підкріплено великою кількістю інструментів не 
законодавчого характеру. 

Загалом законодавство ЄС у сфері охорони праці ґрунтується на чотирьох 
основних принципах: 

1) більш досконалі стандарти охорони праці покликані сприяти 
зміцненню конкуренції; 

2) законодавство про охорону праці може принести очікувані результати 
лише за умови його належного виконання; 

3) поява нових ризиків вимагатиме розробки нових правових норм; 
4) соціальний діалог залишається основним засобом при розробці 

політики з охорони праці, успіх якої залежатиме від спільних зусиль соціальних 
партнерів. 

Політика ЄС у сфері охорони праці спрямована на досягнення двох 
основних завдань: 

1) соціальне – захист працівників шляхом забезпечення відповідного 
рівня охорони праці (ст. 153 ДФЄС); 

2) економічне – забезпечення відповідності товарів, що виробляються в 
рамках цього сектора, стандартам безпеки та гігієни (ст. 115 ДФЄС). 

Головною метою політики з охорони праці є зведення до мінімуму 
показників виробничого травматизму та професійних захворювань. Причому 
останніми роками ця мета набуває нового змісту, поширюючись до пропаганди 
сприятливих моральних та психологічних умов роботи, а не лише показники 
зменшення або відсутності нещасних випадків чи професійних захворювань.  

Окрім головної мети політики з охорони праці ЄС, виокремлюють 
допоміжні цілі: 

- профілактика соціальних ризиків (стресів, домагань на робочому місці, 
депресій, роздратування, ризиків, пов'язаних з алкогольною, наркотичною, 
медикаментозною залежністю); 

- аналіз нових ризиків чи тих, які виникають із зосередженням на ризиках, 
пов'язаних із роботою з хімічними, фізичними та біологічними агентами, а 
також ризиках, пов'язаних із загальним виробничим середовищем (ергономічні, 
психологічні, соціальні ризики); 

- урахування змін у формах зайнятості, організації роботи та робочого 
часу (до найбільш вразливої групи належать працівники з нестандартною чи 
тимчасовою зайнятістю); 

- урахування розмірів підприємств (конкретні заходи щодо інформування, 
підвищення рівня обізнаності, програм попередження ризиків повинні також 
спрямовуватися на малі та середні підприємства, приватних підприємців, 
домашніх працівників тощо); 
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- інтенсивна профілактика професійних захворювань (особлива увага 
приділяється в рамках ЄС вирішенню проблем, пов'язаних з втратою слуху, 
проблемами опорно-рухового апарату, із захворюваннями, спричиненими 
роботою з токсичними матеріалами та речовинами); 

- урахування демографічних змін; 
- врахування тендерного виміру при здійсненні оцінки ризику, проведенні 

превентивних заходів та компенсаційних виплат. 
Задля досягнення зазначених цілей поступово здійснювалася гармонізація 

стандартів у сфері охорони праці на підприємствах держав-членів ЄС. Активно 
вона почала впроваджуватися з кінця 1980-х рр., водночас з фінальними 
заходами стосовно введення в дію внутрішнього ринку. В цей період було 
прийнято директиви щодо персональних засобів захисту працівників, знаків 
безпеки на робочому місці, максимальної ваги вантажу, який дозволено 
переносити вручну, тощо. 

У 1989 р. було прийнято основний документ у сфері охорони праці – 
Рамкову Директиву 89/391/ЄЕС «Про впровадження заходів для поліпшення 
безпеки та охорони здоров'я працівників під час роботи». Директива містить 
загальні принципи попередження виробничих ризиків, забезпечення безпеки, 
охорони здоров'я, уникнення факторів ризику та нещасних випадків, 
інформування, консультацій, збалансованої участі відповідно до національного 
законодавства, практики, освіти працівників. Рамкова Директива передбачила 
право працівників не виконувати роботу у разі серйозної небезпеки, можливості 
нещасного випадку або захворювання. 

Рамкова Директива встановила основні принципи охорони праці та 
здоров'я працівників, яким мають відповідати всі документи, що приймаються в 
рамках ЄС або державами-членами на національному рівні: 

- обов'язок роботодавця гарантувати здоров'я та безпеку в процесі 
здійснення трудової діяльності, зокрема, шляхом належного та своєчасного 
інформування працівників за допомогою інструкцій, спеціальних курсів 
правильного використання обладнання тощо; 

- обов'язок кожного працівника сприяти охороні власного здоров'я та 
безпеки, безпеки інших працівників через дотримання інструкцій безпеки, 
правильного використання технічних засобів. 
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СЕКЦІЯ «НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ» 

ВИЖИВАННЯ В АВТОНОМНОМУ РЕЖИМІ 
 

Ніколенко А.А. 
викладач обласних та міста Полтави курсів  

удосконалення керівних кадрів 3 категорії  
Навчально-методичний центр цивільного захисту  

та безпеки життєдіяльності Полтавської області 
Дудник В.В. 

к. т.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності 
Полтавська державна аграрна академія 

м. Полтава  
 

Автономне існування – це тривале існування однієї людини чи групи 
людей без поповнення запасів і зв’язку з зовнішнім світом. Автономне 
існування людини в природі, які б причини до нього не привели, завжди 
суттєво впливає на його стан, насамперед тому, що у буденному житті ми 
звикли до певних законів, добре знайомих нам.  

Успішний результат автономного існування залежить від багатьох 
причин: фізичного і психологічного стану, запасів їжі і води, ефективності 
спорядження тощо.  

Кожна з природних зон характеризується своїми особливостями, які 
обумовлюють специфіку життєдіяльності людини (правила поведінки, засоби 
добування води та їжі, характер захворювань і заходи їх попередження, спосіб 
пересування по місцевості). Чим суворіше умови зовнішнього середовища, тим 
коротше терміни безпечного автономного існування, тим більшої напруги 
вимагає боротьба з природою, тим суворіше повинні виконуватися правила 
поведінки, тим дорожче ціна, якою сплачується кожна помилка. На 
життєдіяльність людини великий вплив мають його воля, рішучість, зібраність, 
винахідливість, фізична та психологічна підготовленість та витривалість. Але й 
цих важливих якостей часом недостатньо для порятунку. Люди гинуть від 
спеки і спраги не підозрюючи, що в декількох кроках знаходиться рятівне 
джерело води; замерзають не зумівши побудувати укриття зі снігу; гинуть від 
голоду в лісі, де багато дичини, їстівних трав, ягід та коренів; стають жертвами 
тварин, не знаючи, як надати собі першу медичну допомогу.  

Тривалість перебування в умовах автономного існування при 
надзвичайних ситуаціях, залежить від ряду причин, які можуть перешкоджати 
діяльності людини. Бажання вижити, уміння застосовувати наявні знання, 
суворо виконувати вимоги перебування в тій чи іншій місцевості, впевненість у 
знаннях місцевості, розважливість та ініціативність, дисциплінованість і уміння 
діяти за планом, здатність аналізувати і враховувати свої помилки – належать 
до факторів, які дають людині шанси на виживання.  

Усі фактори виживання поділяють на чотири групи:  
1. Антропологічні.  
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2. Природно-середовищні (екологічні).  
3. Матеріально-технічні.  
4. Медичні.  
Перша група охоплює фактори, які характеризують стан здоров’я 

людини, постійність його внутрішнього середовища (гомеостаз), резервні 
можливості організму. До неї можливо віднести психологічну підготовку, 
мотивацію, волю до життя, моральні якості, а також вміння застосовувати 
набути знання, що до дій в умовах автономного існування.  

Другу групу складають фактори природного середовища: температура, 
вологість повітря, сонячна радіація, опади, рівень барометричного тиску 
атмосфери, вітер тощо. До них також відносяться рельєф місцевості, джерела 
води, флора та фауна, фотоперіодизм (чергування дня і ночі), збурення 
електромагнітного поля Землі.  

Третя група поєднує фактори, які забезпечують захисні функції, та 
сприяють нормальній життєдіяльності людини в умовах автономного 
існування: одяг, медичні засоби, оснащення для пошукових і рятувальних робіт, 
пристосування для сигналізації та зв’язку, добування води, водно-харчовий 
запас, засоби для рятування на воді, підручні засоби, які використовуються з 
різною метою тощо.  

Четверта група - це фактори, які можуть інколи виникнути під час 
взаємодії людини з навколишнім середовищем. Це можуть бути будь-які 
можливі травми, отруєння рослинними та тваринними отрутами, зараження 
природно-осередковими захворюваннями, гірська хвороба, теплові та холодові 
ураження, укуси тварин та отруйних комах, паразитарні хвороби. 

До екологічних можливо віднести низку факторів (холод, спека, голод, 
спрагу, перевтомлення, засмучення, самотність, фізичний біль, страх), які 
набувають особливого значення за умов надзвичайних ситуацій. Ступінь 
несприятливого впливу буває настільки вираженим, що призводить до розвитку 
стресу. Це дозволяє говорити про них як про «стресори» виживання.  

Біль. Травми, запальні процеси, вплив високої та низької температури, 
кислот, лугів та іншого, супроводжуються біллю, яка представляє собою 
своєрідну захисну реакцію організму. Не випадково ще у давнину біль називали 
«вартовим псом» організму. І дійсно, людина, у якої відсутня больова 
чутливість, може отримувати важкі, в окремих випадках смертельні 
пошкодження, так як не може своєчасно усунути причину, яка загрожує її 
здоров’ю. Але з іншого боку біль приносить страждання, робить людину 
роздратованою, відволікає, а діючи тривалий час стає причиною серйозного 
порушення здоров’я, впливає на діяльність людини, на її поведінку, робить 
більш вразливою до негативних факторів оточуючого середовища. Втрачаючи 
свою позитивну захисну функцію, вона перетворюється у хворобу. Однак 
людини здатна справитися з болем, і навіть дуже сильним, подолати його, 
зосередившись на вирішенні будь-яких життєво важливих завдань, може на час 
«забути» про біль.  

Холод. Зменшуючи фізичну активність та працездатність, холодовий 
стресор впливає на психологічний стан людини. Ціпеніють не лише м’язи, 
ціпеніє мозок, воля, без якої будь-яка боротьба приречена на поразку. Тому в 



48 
 

зоні низьких температур, наприклад, в Арктиці, діяльність людини починається 
з заходів по захисту від холоду: будова сховищ, розведення вогню, 
приготування гарячої їжі та пиття.  

Спека. Висока температура оточуючого середовища, в особливості пряма 
сонячна радіація, викликає в організмі людини значні зміни, іноді за відносно 
короткий час. Перегрів організму порушує функції органів та систем, 
послаблює фізичну та психічну діяльність. Особливо небезпечним є вплив 
високих температур при нестачі питної води, бо у цьому випадку поряд з 
перегрівом розвивається зневоднення організму. Побудова тенту, який захищає 
від сонця, обмеження фізичної активності, економне використання запасів води 
- заходи, які значно полегшують стан та життєдіяльність людей.  

Спрага. Спрага є фізіологічним сигналом на нестачу рідини у організмі. 
Неможливість задовольнити її через нестачу або відсутність води стає вагомою 
перешкодою діяльності людини в умовах автономного існування. Спрага 
оволодіває усіма думками та бажаннями людини – вона зосереджує на єдиній 
меті - позбутися цього відчуття.  

Голод. Сукупність відчуттів, пов’язаних з потребою організму в їжі, 
можливо розглядати як типову, хоча і дещо уповільнену стресову реакцію. 
Відомо, що людина може обходитися без їжі протягом тривалого часу, 
зберігаючи працездатність. Багато добове голодування, а при нестачі води в 
особливості, послаблює організм, знижуючи його стійкість до впливу холоду, 
болю та інших факторів. Оскільки аварійний запас їжі розрахований лише на 
декілька діб субкомпенсованого харчування, джерелом харчування повинно 
стати зовнішнє середовище за рахунок полювання, рибальства та збирання 
дикорослих їстівних рослин.  

Перевтома. Своєрідний стан організму, який виникає після тривалого (а 
іноді короткочасного) фізичного або психічного напруження. Перевтомлення 
приховує у собі потенційну небезпеку, оскільки притупляє волю людини, 
робить її нестійкою до власної слабкості. Вона готує людину до психічної 
налаштування: «Ця робота не термінова, її можливо відкласти на завтра». 
Наслідки такого роду налаштування можуть бути самі серйозні. Уникнути 
перевтоми та швидко поновити сили дозволить правильне, рівномірне 
розподілення фізичного навантаження, своєчасний відпочинок, який усіма 
доступними засобами слід робити повноцінним.  

Виживання в умовах автономного існування. Вижити – означає вирішити 
три найважливіші задачі:  

1. Зуміти захиститися від холоду, спеки і вітру, захистити організм від 
переохолодження або перегріву, в залежності від місцевості та погодних умов.  

2. Відразу встановити денну норму витрати води, а непорушний запас 
залишити на крайній випадок. Необхідно також прийняти заходи для 
визначення джерел води.  

3. Скласти харчовий раціон і переконатися, що наявна кількість води 
достатня для приготування їжі та пиття.  

Перед людьми, які опинилися в умовах автономного існування, з перших 
хвилин виникає ряд невідкладних завдань:  
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1. Визначення стресового стану, який викликаний неочікуваним 
автономним положенням.  

2. Надання першої медичної допомоги постраждалим.  
3. Захист від впливу несприятливих факторів оточуючого природного 

середовища.  
4. Забезпечення водою та харчами.  
5. Визначення свого положення на місцевості.  
6. Встановлення зв’язку та підготовка засобів сигналізації.  
Харчування в умовах виживання.  
В автономному режимі необхідно розподілити наявні продукти на 

невеликі порції. Водночас потрібно максимально використовувати все, що дає 
навколишнє середовище — м'ясо рибу, ссавців, птахів, рептилій, амфібій, 
великих комах (сарана), дикорослі рослини.  

Передусім, потрібно (задля того, щоб вижити) подолати упередженість до 
окремих видів їжі, незвичних або неприємних на вигляд. Так, відомо, що в їжу 
можна використовувати коників, сарану, цикад та їх личинок, неволохату 
гусінь, личинок комах, які живуть у землі, жаб, змій та інших тварин. Проте 
найнадійнішим і традиційним способом харчування людини є полювання і 
рибальство, хоча для цього необхідно мати певні навички і вміння.  

З тваринного світу в їжу можна вживати ракоподібних, жаб, молюсків, 
пташині яйця. У жаби буває отруйна шкіра (особливо у бородавчатої), тому 
перед приготуванням шкіру з жаб необхідно знімати. Всі види ящірок та змій є 
їстівними. Змію спочатку потрібно вбити і тільки переконавшись, що вона 
мертва, її можна брати руками. У змії обов'язково відрубують голову (щоб 
уникнути отруєння) та знімають шкіру. М'ясо змії можна варити та запікати на 
вогні.  

Всі птахи їстівні. Найлегше вполювати куріпку - вона не літає, і тому в 
неї легко влучити палицею. М'ясо хижих птахів потрібно готувати довше. З 
пташиних гнізд легко добувати яйця. Яйця птахів їстівні всі. Виняток 
становлять шуліка і орел. Птицю, що харчуються рибою, спочатку треба 
очистити від пір'я, зняти з неї шкіру з підшкірним жиром, вимочити в 
підсоленій воді, варити протягом години. Бульйон злити. Тільки після цього 
птаха можна смажити, тушкувати, використовувати для приготування супу.  

Прісноводні риби їстівні майже всі. Для отруйних риб характерні яскраво 
виражені відмінні зовнішні ознаки:  

незвичайна форма,  
жорстка шкіра, вкрита кістковими пластинками або шипами,  
маленький рот і зяброві щілини,  
слабкий розвиток або відсутність черевних плавців.  
Отруйні риби непридатні в їжу навіть після тривалого варіння.  
Не менш різноманітна їжа з дикоростів рослинного світу. Щоправда, вона 

не така смачна та поживна, як їжа тваринного походження, але протягом 
тривалого часу може підтримувати сили. У тайзі та лісах середньої смуги дари 
природи стають у пригоді всім мандрівникам. Як продукти харчування, вони є 
суттєвим доповненням до раціону групи у звичайних умовах, а в разі втрати 
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продуктів стають достатнім джерелом їжі. Для харчування вживають гриби, 
ягоди, фрукти; квіти, листя, стебла та коріння їстівних рослин.  

Для салатів можна використовувати кульбабу, кропиву, щавель, 
подорожник, листя черемші, листя лопуха, листя іван-чаю, лободу, конюшину. 
Для приготування напоїв та відварів - м'яту, шипшину, калину, малину (ягоди 
та гілки), чебрець, ожину (ягоди та гілки), суниці (ягоди та листя), звіробій, 
горобину.  

Коріння деяких рослин може замінити картоплю. Наприклад, такий 
рецепт: коріння лопуха, рогозу та комишу озерного необхідно ретельно 
промити, нарізати кружальцями, посолити та спекти на вогнищі. Страва буде 
ще смачнішою, якщо коріння відварити в підсоленій воді та підсмажити на олії. 
Для такої страви годяться також бульби стрілолисту, коріння буркуна, коріння 
хвоща польового та водяні горіхи. Їх можна їсти сирими, вареними, смаженими 
та додавати до супу, заміняючи картоплю.  

Гарніри можна приготувати з м'якого внутрішнього прошарку кори 
молодої берези або сосни та стебла комишу озерного, дрібно нарізавши їх як 
локшину. Їсти таку локшину можна як сиру, так і варену.  

Окрім ягід і грибів, у подорожі можна використовувати як їжу також 
деякі інші рослини, відомі як «їстівні дикорослі» (Додаток 1). 

При зборі дикорослих треба відрізняти їстівні від отруйних. Якщо не 
знаєш ознак їстівних, то краще їх взагалі не використовувати в їжу. Зокрема, 
через небезпеку сплутати ознаки рослин не слід збирати зонтичні дикоростучі, 
хоча серед них є їстівні (наприклад, борщівник).  

Приготування їжі в екстремальних умовах вимагає певних вмінь та 
навичок. Пташину, рибу та дрібних звірів можна готувати на вертелі (на полум'ї 
та над жаром).  

Повна або часткова втрата продуктів харчування теж створює 
екстремальну ситуацію. В умовах автономного перебування групи у тайгово-
гірському районі втрата продуктів ставить групу на межу виживання. У такій 
ситуації в першу чергу необхідно з'ясувати, скільки днів триватиме подорож по 
найбезпечнішій і найкоротшій дорозі до найближчого населеного пункту. 
Згодом провести ревізію наявних продуктів та розподілити їх на визначену 
кількість днів.  

Деякий час людина може існувати за рахунок запасів, накопичених 
організмом, але не більше двох-трьох тижнів, оскільки позбавлений харчування 
організм відповідно перебудовується і починає витрачати свої тканинні запаси.  

Аварійний запас продуктів може компенсувати тільки частину потреб 
організму. Але наявність навіть невеликої кількості їжі стає психологічним 
чинником виживання. У людини зникає страх перед голодною смертю.  

Голод відчутний протягом перших трьох-чотирьох днів. Згодом почуття 
голоду поступово згладжується, покращується самопочуття та працездатність.  

В умовах виживання необхідно максимально використовувати все, що дає 
нам природа. Хоча б часткове поповнення енергетичних сил організму є 
основою для відновлення працездатності та покращення самопочуття.  

У багатьох випадках, коли група втрачає спорядження та продукти 
харчування, вона втрачає також і посуд для приготування їжі. Посуд (плаский 
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або конічний) для кип'ятіння води та готування страви можна приготувати з 
березової кори. Вогонь повинен охоплювати тільки ту частину посуду, який 
дотичний до води, за такої умови берест не прогорить.  

Їжу можна приготувати і в земляній духовці. У піщаному ґрунті 
необхідно викопати ямку (40-45 см) і викласти на дно розпечене каміння. Для 
запобігання опікам каміння необхідно брати дерев'яними рогачами. Каміння 
накривають листям і зверху кладуть м'ясо або птицю, накривають листям та 
засипають піском. Через півтори години страва буде готова.  

Забезпечення водою становить важливу частину забезпечення 
життєдіяльності. Збір води не становить проблеми в лісистій і болотистій 
місцевості. У гірській місцевості воду потрібно шукати в тріщинах і печерах. У 
долинах з пухким ґрунтом воду потрібно шукати там, де росте соковита, 
яскрава трава. Ознаками наявності колодязів можуть бути: попіл багать, 
послід тварин, а також залишки їжі, порожні консервні банки, порожні 
сигаретні пачки, недопалки.  
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Додаток 1  
 

Їстівні дикорослі рослини України 
Рослина Назва Використання 

 

Кропива   
 

молоді пагони 
використовуються на 
зелений капусняк, пюре, 
салати. 

 

Гірчак  
 

з насіння можна 
приготувати кашу.  

 

 

Лобода  
 

з насіння можна 
приготувати кашу.  

 

 

Щавель (звичайний і 
«кінський»)  

 
 

добрий в салатах, 
зеленому капусняку. 

 

Ревінь дикий   
 

може використовуватися 
для приготування кисло-
солодких киселів і 
варення. 
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Стрілиця   
 

бульби підземних 
пагонів багаті білками і 
крохмалем, а зварене 
виглядом нагадує горох, 
печені – каштани. 

 

Очерет, рогоз   
 

кореневища вживаються 
в печеному і вареному 
вигляді (очерет 
попередньо відмочують), 
з них можна робити 
кашу, пюре. 

 

Кульбаба   
 

листя вживають на салат, 
підсмажені та розмелені 
коріння – як сурогат 
кави. 

 

Іван-чай   
 

кореневища відварюють, 
молоде листя 
використовується у 
салатах, а підсушене, як 
заварка для чаю. 

 

Сусак   
 

кореневище сушать, 
перемелюють у борошно, 
печуть з неї коржики. 

 

Молодило   
 

вживається у борщах і в 
салатах. 
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Лопух   
 

молоді м'які коріння 
їстівні у вареному, 
смаженому, печеному 
вигляді. 

 

Черемша (ведмежа 
цибуля)  

 
 

у сирому вигляді, як 
салат і приправа. 

 

Кандик сибірський  
 

цибулини 
споживаються в 
сирому, вареному і 
сушеному вигляді.  

 

 

Клайтонія бульбова   
 

коріння є їстівними у 
сирому і вареному 
вигляді. 

 

Портулак   
 

м'ясисті листя 
використовуються на 
салат. 

 

Кислиця   
 

ніжні листки 
використовуються у 
кислуватих, 
вітамінізованих салатах і 
в супах. 
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Таволга   
 

з квітів отримують 
ароматний сурогат чаю. 

 

Буркун  
 

коріння їстівні у 
вареному, смаженому, 
печеному вигляді.  

 

 

Водяний горіх  
 

коріння їстівні у 
вареному, смаженому, 
печеному вигляді.  

 

 

Малина, суниця, 
брусниця, смородина, 
ожина  

 

підсушені листя 
використовують, як 
суррогат чаю.  
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ 

 
Панащук І.М. 

заступник завідувача обласних та міста Полтава 
курсівудосконалення керівних кадрів 3 категорії 

Навчально-методичний центр цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності Полтавської області 

Литвин Т.М. 
викладач обласних та міста Полтава курсів 

удосконалення керівних кадрів 3 категорії 
Навчально-методичний центр цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності Полтавської області 
м. Полтава 

 
Як свідчить досвід виникнення надзвичайних ситуацій, не кожна людина 

здатна до адекватних, доцільних дій в таких умовах. Більшість постраждалих, 
приблизно 50,0-75,0%, опиняється у стані своєрідної «панічної реакції», 
лишаючись відносно спокійними, хоча і недостатньо активними, у 12,5-25,0% 
людей спостерігаються істеричні реакції. У одних це проявляється у сильному 
збудженні, хаотичних, не відповідних до обстановки діях, у інших – у 
загальмованості, пригніченості, нездатності добудь-якої діяльності. І лише у 
12,5-25,0% постраждалих здатність володіти собою зберігається. Ці 
постраждалі швидко оцінюють обставини, що склалися, діють рішуче та 
помірковано. Не зважаючи на це, через певний період усі особи, за невеликим 
винятком, заспокоюються, адаптуються до нової незвичної обстановки та 
поступово підключаються до діяльності, необхідної для збереження життя та 
здоров’я. 

Основними реакціями людини на раптове виникнення небезпеки є 
збентеження, розгубленість, втрата контролю над своїми вчинками та 
осмисленими діями, поява страху. Однією з форм прояву страху є паніка. Зовні 
вона може бути активною або пасивною. У разі активної форми паніки людина 
здійснює інстинктивні захисні дії, що відбуваються без контролю з боку 
розуму: стрімка втеча, крик, істерика, безконтрольна жестикуляція. Існує так 
звана пасивна, «тиха» паніка. Вона полягає в повній безпорадності людини, 
безвиході, приреченості. Страх і панічний стан можуть послідовно чергуватися. 
Ці реакції можуть проявлятися в короткі (декілька хвилин) та довгі (декілька 
годин) проміжки часу. За подібних обставин людина більш за все здатна 
отримати травми. 

Страх і паніка відносяться до «перехідної хвороби», яка може 
охоплювати одного, двох, декількох, а й інколи усіх постраждалих. 
Універсального засобу від страху і паніки немає. 

Найбільш різко страх і паніка проявляються під впливом несприятливих 
факторів (холод, вітер, туман, темрява, нестача кисню, задимлення, незнання 
ситуації). При цьому порушується чіткість думок, втрачається самокритичність 
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та інтуїція, загальмовуються процеси мислення, порушується координація 
рухів.  

Побороти в собі відчуття страху можливо лише більш сильним 
усвідомленням необхідності надати допомогу постраждалим, навіть з ризиком 
для власного життя, або зосередженням чи відволіканням на виконання будь-
якої складної та важливої роботи. Страх відіграє роль стримуючого фактора. 
Він відступає, або сприймається більш спокійніше, коли людина набуває 
необхідних знань, навичок і вмінь. 

Для профілактики цих реакцій необхідні спеціальні тренування за умов, 
максимально наближених до реальних, досвід, підвищення загально-фізичної та 
морально-вольової підготовки, формування впевненості в позитивному виході 
зі складної ситуації. 

До особистісних якостей, якими слід володіти для правильних дій в 
умовах виникнення надзвичайних ситуацій, є здатність концентрувати розум, 
імпровізувати, адаптуватися до ситуації, зберігати спокій, лишатися 
оптимістом, у той же час готуватися до гіршого та зрозуміти власні страхи, 
підкорити та подолати їх. 

Алгоритм перших дій в умовах виникнення надзвичайних ситуаціях:  
1. Огляньте місце події та переконайтеся, що немає безпосередньої 

загрози вашому життю і здоров’ю, а потім надайте допомогу постраждалим.  
2. Огляньте постраждалих та зрозумійте, чи є потреба у наданні екстреної 

медичної допомоги, чи є загроза їхньому життю.  
3. Викличте медиків і рятувальників.  
4. Залишайтеся з постраждалим до приїзду екстрених служб, 

намагаючись зберегти або поліпшити їх стан доступними методами. 
В екстремальній  ситуації людина завжди знаходиться в стані психічного 

збудження – це нормально. Поведінка такої людини не повинна лякати, 
дратувати або дивувати. Її стан, вчинки, емоції – це нормальна реакція на 
обстановку, що склалася в умовах надзвичайної ситуації.  

Не надавайте психологічну допомогу в тому випадку, якщо ви до цього 
не готові, не хочете (неприємно або інші причини). Знайдіть того, хто може це 
зробити. Дотримуйтеся принципу: «Не нашкодь!». Обмежтеся лише співчуттям 
і якнайшвидше зверніться за допомогою до фахівця (психотерапевта, психіатра, 
психолога). 

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України одним із 
основних заходів щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій є 
психологічний захист. Зокрема, статтею 38 вказаного документу визначені 
заходи психологічного захисту населення, які спрямовуються на зменшення та 
нейтралізацію негативних психічних станів і реакцій серед населення у разі 
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. До них належать: 

 планування діяльності, пов’язаної з психологічним захистом; 
 своєчасне застосування ліцензованих та дозволених до застосування в 

Україні інформаційних, психопрофілактичних і психокорекційних методів 
впливу на особистість; 
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 виявлення за допомогою психологічних методів чинників, які 
сприяють виникненню соціально-психологічної напруженості; 

 використання сучасних психологічних технологій для нейтралізації 
негативного впливу чинників надзвичайних ситуацій на населення; 

 здійснення інших заходів психологічного захисту залежно від 
ситуації, що склалася. 

Організація та здійснення заходів психологічного захисту населення 
покладаються на центральний орган виконавчої влади, який забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

 
Список використаних джерел 
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ПОРЯДОК КЛАСИФІКАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 
Пиляй В.В. 

викладач обласних та міста Полтава курсів удосконалення керівних 
кадрів 3 категорії  

Навчально-методичний центр  цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Полтавської області 

м. Полтава 
 

У світі, в Україні зокрема, існує безліч небезпек, які вивільненням своєї 
енергії викликають безліч небезпечних подій. Деякі з них за своїми наслідками 
класифікуються як надзвичайні ситуації відповідного рівня. 

Кодекс цивільного захисту України визначає, що небезпечна подія –  
подія, у тому числі катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія, 
епізоотія, епіфітотія, яка за своїми наслідками становить загрозу життю або 
здоров’ю населення чи призводить до завдання матеріальних збитків. 

Класифікація надзвичайних ситуацій здійснюється, як правило, в три 
етапи. 

На першому етапі небезпечна подія за її пороговим значенням може бути 
класифікована  як надзвичайна ситуація. 

Пороговим значенням класифікаційної ознаки надзвичайної ситуації є 
кількісна характеристика обстановки, спричиненої небезпечною подією та її 
наслідками, перевищення або досягнення значення якої дає змогу 
класифікувати таку обстановку як надзвичайну ситуацію відповідного рівня. 
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Наприклад, припинення експлуатації об’єктів водопостачання та 
водовідведення в обласному центрі з причини відключення їх від джерел 
енергоживлення внаслідок аварії у системі енергозабезпечення (пошкодження 
електричних мереж) на 8 годин і більше класифікується як надзвичайна 
ситуація. 

Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій затверджені наказом МНС 
України від 12 грудня 2012 року № 1400, який зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 3 січня 2013 року за № 40/22572. 

У разі загрози виникнення чи виникнення надзвичайної ситуації керівник 
суб’єкту господарювання зобов’язаний доповісти до територіального органу 
ДСНС України усно-негайно по телефону, письмово –  протягом 20 хвилин за 
допомогою технічних засобів передачі даних (факс, телефон, електронна 
пошта, лист тощо), відповідно до вимог Табелю термінових та строкових 
донесень з питань цивільного захисту, затвердженого наказом ДСНС України 
від 10 жовтня 2014 року № 578. 

Письмове повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації повинно 
містити інформацію про: 

код надзвичайної ситуації (або загрозу її виникнення) та її класифікаційну 
ознаку; 

місце її виникнення (область, район, населений пункт, об'єкт, належність 
об'єкта, напрямок і відстань від обласного центру); 

початок надзвичайної ситуації (дата, час) та дата і час доповіді (станом на 
час, на який складено доповідь); 

закінчення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, дата, час; 
її характер та масштаби (опис надзвичайної ситуації, причини 

виникнення; зона надзвичайної ситуації; кількість осіб, які перебувають в зоні 
надзвичайної ситуації; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги 
руйнування споруд, масштаби пошкодження навколишнього природного 
середовища тощо); 

кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, 
постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих тощо; 

її вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова 
загроза у разі можливості її розвитку (зазначити об'єкти, розташовані поблизу, 
для яких існує загроза внаслідок розвитку такої події, тощо); 

сили, що залучаються (залучались) для ліквідації надзвичайної ситуації 
(осіб – з них працівників ДСНС, одиниць техніки – з них тієї, що належать 
ДСНС, інші сили (Міноборони, МВС, МОЗ тощо), види та кількість спеціальної 
техніки, кількість формувань; 

потребу у додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць 
необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців); 

стислу характеристику робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації 
її наслідків (характер і обсяг аварійно-відновних, рятувальних робіт, їх 
інтенсивність та строки виконання); 

оцінку матеріальних збитків, завданих надзвичайною ситуацією 
(зазначити відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних 
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ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою КМУ 
від 15 лютого 2002 р. № 175), тис. гривень; 

матеріальні витрати на ліквідацію надзвичайної ситуації, тис. гривень; 
додатки (карти, схеми, слайди, фотоматеріали), кількість; 
посаду, прізвище, ініціали керівника (начальника) штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, номер телефону, телефаксу; 
посаду, прізвище, ініціали особи, яка підписала повідомлення, номер 

телефону, телефаксу. 
Форма письмового повідомлення надається в додатку 4 до Порядку  

ведення обліку надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою КМУ від     
9 жовтня 2013 року № 738. 

На другому етапі надзвичайна ситуація класифікується за характером 
походження, відповідно до Державного   класифікатора надзвичайних ситуацій 
ДК 019:2010, який прийнято та надано чинності згідно наказу 
Держспоживстандарту  України від 11 жовтня 2010 № 457. 

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити 
виникнення надзвичайної ситуації, визначаються такі їх види: 

техногенного характеру; 
природного характеру; 
соціальні; 
воєнні. 
На третьому етапі здійснюється класифікація надзвичайної ситуації за її 

рівнем. Критеріями для визначення рівня надзвичайної ситуації є: 
територіальне поширення та обсяги технічних і матеріальних ресурсів, 

що необхідні для ліквідації її наслідків; 
кількість людей, які внаслідок дії уражальних чинників джерела 

надзвичайної ситуації загинули або постраждали, або нормальні умови 
життєдіяльності яких порушено; 

розмір збитків, завданих уражальними чинниками джерела надзвичайної 
ситуації. 

За своїм рівнем надзвичайна ситуація може бути класифікована як: 
державного; 
регіонального; 
місцевого; 
об’єктового. 
Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру за їх рівнями затверджений постановою КМУ від 24 березня 
2004 року № 368. 

Як підсумок, слід зазначити, класифікація надзвичайної ситуації дасть 
змогу керівництву своєчасно і ефективно визначити та залучити необхідні 
ресурси і сили для ліквідації її наслідків, збереження життя і здоров’я 
постраждалих, культурних та матеріальних цінностей, майна. 

 
Список використаних джерел: 

1. Кодекс цивільного захисту України; 
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2. Порядок ведення обліку надзвичайних ситуацій, затверджений постановою 
КМУ від 09.10.2013 № 738;  

3. Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру за їх рівнями, затверджений постановою КМУ від 24.03.2004 № 
368;  

4. Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій, затверджені наказом МНС № 
1400 від 12.12.2012; 

5. Державний   класифікатор   надзвичайних   ситуацій  ДК 019:2010, прийнято 
та надано чинності: наказ Держспоживстандарту  України від 11.10.2010 № 
457; 

6. Табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, 
затверджений наказом ДСНС України від 10 жовтня 2014 року № 578. 

 
СТАН ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Гафіатуліна І.В. 

завідувач обласного методичного кабінету 
Навчально-методичний центр цивільного захисту  

та безпеки життєдіяльності Полтавської області 
Ведмеденко Ю.В. 

методист обласного методичного кабінету 
Навчально-методичний центр цивільного захисту  

та безпеки життєдіяльності Полтавської області 
Петренко І.В. 

методист обласного методичного кабінету 
Навчально-методичний центр цивільного захисту  

та безпеки життєдіяльності Полтавської області 
м. Полтава 

 
Соціально-економічний розвиток Полтавської області у 2017 році 

характеризується покращенням багатьох показників. Стале зростання 
демонструє виробництво в ключових галузях промисловості, суттєво 
підвищився рівень зовнішньоторговельної активності, прямого іноземного 
інвестування та обсягів капітальних інвестицій, триває відновлення будівельної 
галузі, зросли обсяги внутрішніх перевезень та роздрібного товарообороту. 

Розвиток промисловості та сільського господарства Полтавської області 
визначають значною мірою техногенно-екологічний стан її території. 
Незбалансований протягом довгих років розвиток народного господарства 
області обумовив екстенсивний характер природокористування, погіршення 
стану навколишнього середовища. Наявність великої кількості промислових 
комплексів, концентрація на них агрегатів і установок великої потужності, 
використання у виробництві небезпечних хімічних речовин збільшує 
вірогідність виникнення техногенних небезпек. 

Полтавщина відома видобутком залізної руди, видобутком та переробкою 
нафти і газу, виробництвом вантажних автомобілів, турбін, трикотажу, 
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шкіряного взуття, вишуканого одягу, зерна, цукру, олії, кондитерських виробів 
тощо. Мінеральну воду Миргородського району люблять у всій країні. 
Сільськогосподарська продукція споживається не тільки в Україні, а й 
експортується за кордон. 

Несприятливі кліматичні умови, які вплинули на 5 регіонів України, 
негативно позначились на агропромисловому виробництві в області. Як 
наслідок, індекс сільськогосподарської продукції за 2017 рік склав 82,9%, в 
тому числі продукції рослинництва – 79,9%, тваринництва – 95,5%. 

Проте, навіть за таких умов, область посіла 4 місце серед регіонів України 
за обсягом виробництва валової сільськогосподарської продукції. 

Виробництво промислової продукції в машинобудуванні збільшилось 
майже на 40,0%, в супутній металургійній галузі – на 13%. Також нарощені 
обсяги в галузі з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції – на 3,0%. 

На частку Полтавщини припадає 5 відсотків промислового та 
сільськогосподарського виробництва України. Значна частина полтавських 
товарів експортується. 

Область має можливості для розміщення різноманітних галузей 
промисловості. На сьогодні тут виробляється 4,8% усієї промислової продукції 
і 5% сільськогосподарського виробництва країни. 

Подальший соціальний й економічний розвиток регіону пов'язаний з 
необхідністю сприяння таким галузям як: машинобудування, металообробка, 
електротехнічна промисловість і приладобудування, легка, харчова нафто-
газопереробна промисловість. 

Міста Кременчук і Полтава є промисловими центрами, у яких 
сконцентровано біля 70% товарного виробництва області. Кременчук займає 
провідне місце в машинобудуванні, насамперед транспортному, енергетиці і 
паливній промисловості. 

Для м. Полтави характерне машинобудування, харчова, легка 
промисловість і промисловість будівельних матеріалів. 

Харчова промисловість області та перероблення сільськогосподарських 
продуктів об’єднує 133 підприємства і представлена м’ясною, 
молокопереробною, цукровою, хлібопекарською, кондитерською, спиртовою та 
лікеро-горілчаною, пивоварною, масложировою промисловістю, виробництвом 
безалкогольних напоїв. В обсязі промислової продукції, виробленої на 
підприємствах Полтавщини, на харчову промисловість та перероблення 
сільськогосподарських продуктів припадає близько 19%. За обсягами 
виробництва продукції харчової індустрії область займає 8-9 місце в Україні, а 
за випуском цієї продукції у розрахунку на душу населення показники області 
вищі від середньодержавних. 

Випуск товарів підприємствами м’ясної, цукрової, молочної, 
хлібопекарської та кондитерської промисловості складає понад 60% випуску 
продукції харчовою галуззю області. До ведучих підприємств цієї галузі 
відносяться 6 м’ясокомбінатів, 11 цукрових заводів, 2 кондитерські фабрики,  
7 молокозаводів, 4 сироварних заводи, 3 молочноконсервних комбінати,  
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3 маслозаводи, 3 спиртозаводи, 2 лікеро-горілчаних заводи, 2 пивоварних 
заводи, ряд підприємств хлібопекарської та борошномельно-круп’яної 
промисловості. 

Помітне місце в обласному промисловому комплексі займає галузь 
машинобудування. Вона представлена 96 підприємствами, що знаходяться на 
самостійному балансі, всього ж підприємств і організацій, що випускають 
продукцію машинобудування і металообробки, в області більше тисячі. До 
виробництв цієї галузі, що мають істотне значення в загальнодержавному 
поділі праці, відносяться автомобільна і електротехнічна промисловість, 
верстато- і приладобудування, залізничне вагонобудування, виробництво 
дорожньо-будівельної техніки та технологічного устаткування для хімічної, 
харчової і легкої індустрії. 

До підприємств гірничодобувної промисловості (видобування 
неенергетичних матеріалів) належить гігант української чорної металургії, 
гордість Полтавщини ВАТ ”Полтавський гірничозбагачувальний комбінат”. 
Основною продукцією цього підприємства є залізорудний концентрат із 
вмістом заліза до 65 відсотків та офлюсований залізний окоток для доменних 
цехів металургійних комбінатів.  

Полтавщина є провідним нафтогазовидобувним регіоном України. 
Близько 40 відсотків українського газу та кожна п'ята тонна нафти з 
конденсатом видобувається з надр Полтавського регіону, які характерні 
унікальним набором родовищ паливно-енергетичної та мінеральної сировини.  

Підтримання досягнутого рівня видобутку вуглеводнів, а також подальше 
його нарощування залежить від щорічного збільшення розвіданих запасів в 
обсягах, які не повинні бути меншими за видобуток. 

Усього на території області налічується 40 нафтогазових родовищ, які 
знаходяться в експлуатації, та 69 родовищ і площ, які знаходяться у 
геологічному вивченні та дослідно-промисловій експлуатації. Видобуток 
вуглеводнів ведеться на 72 родовищах і площах. На них на даний час 
експлуатується близько 1370 свердловин. Видобуток нафтогазової сировини 
ведеться в 20-ти районах області. 

Основу аграрно-промислового комплексу складає сільське господарство, 
яке характеризується розвинутим виробництвом зерна, молока, технічних 
культур. 

Проведено в області реорганізацію господарств на основі реформування 
форм власності. Зараз у сільськогосподарському комплексі діють 640 
підприємств різних форм власності. 

У сільськогосподарському виробництві застосовується майже 2 млн. 
гектарів землі, з них 1,5 млн. гектарів ріллі. Найбільш поширені ґрунти – 
чорноземи, які займають 90 відсотків площі. 

В останні роки створюються і розвиваються фермерські господарства. За 
ними закріплено 87,3 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, з яких 84,7 
тисяч гектарів орних. В середньому на одне господарство припадає по 57,4 
гектара ріллі. З кожним роком фермерські господарства набувають досвіду у 
веденні товарного виробництва. 
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Традиційною галуззю на Полтавщині є тваринництво. В усіх категоріях 
господарств (включаючи приватний сектор) нараховується 508,6 тисяч голів 
великої рогатої худоби, в тому числі 230,8 тисяч корів, майже 411 тисяч свиней 
та 69 тисяч овець і кіз, близько 6 млн. голів птиці. 

Полтавщина має одну з найбільших племінних баз в Україні. В області 
діє ЗО племінних господарств великої рогатої худоби та 35 – по розведенню 
свиней білої та миргородської порід. 

Розвивається племінне конярство. Коні Дібрівського кінного заводу 
Миргородського району відомі своїми рекордами за межами України. 

Щороку в області освоюються значні обсяги капіталовкладень, вводяться 
в дію об’єкти соціальної сфери, проводиться газифікація і благоустрій 
населених пунктів, будівництво і ремонт доріг. 

Будівельна галузь області представлена 250 будівельними 
підприємствами та 10 організаціями, що виконують функції управління 
чисельність працюючих яких складає 22,8 тис. чоловік. 

Головними і визначальними товарами обласного експорту залишаються 
мінеральні продукти; засоби наземного транспорту; машини, устаткування і 
механізми, електричні машини; неблагородні метали і вироби з них. 

Щорічно у нашій країні, та зокрема в Полтавській області, виникають 
надзвичайні ситуації природного, техногенного, соціального характеру, що 
призводить до травмування, загибелі багатьох людей і значних матеріальних 
збитків. 

Відповідно до «Державного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 
019-200», Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.03.04 № 368 та наказу МНС України від 22.04.03 № 
119 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» 
протягом 2017 року в області виникли 5 надзвичайних ситуацій: 2 надзвичайні 
ситуації – місцевого рівня, 3 надзвичайні ситуації – об’єктового рівня та 
3454надзвичайних подій (з них 3062 техногенного, 188 природного та 204 
соціального характеру). Це на 12,8 % більше ніж в 2016 році (Табл.1). 

Таблиця 1 
Порівняння надзвичайних ситуацій та подій  

за 12 місяців 2016/2017 років 
№ з/п Найменування показника 2017 рік 2016 рік ± % 

1. Надзвичайних ситуацій 5 10 -50,0 
2. Надзвичайних подій, з них: 3454 3060 12,8 

2.1. Пожеж  2236 1562 43,2 
2.2 Отруєння 26 47 -44,7 

2.2.1. чадним газом 6 20 -70,0 
2.2.2. природним газом 2 0 100,0 
2.2.3. іншими речовинами 18 27 -33,3 
2.2.4. отруєння грибами 0 0 0,0 
2.3. ДТП 873 1070 -18,4 
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2.4. Нещасні випадки людей на воді 38 53 -28,3 
2.5. Випадки виявлення застарілих ВНП 76 57 33,3 
2.6. Інші НП 205 233 -12,0 
3. Загинуло осіб (всього) 260 343 -24,2 
 з них дітей 20 15 33,3 

3.1. Виявлено загиблих на місці пожеж / з них 
дітей 67/0 75/2 

-10,6 

 з них загинуло внаслідок пожеж / з них 
дітей 61/1 71/2 

-14,1 
3.2. Внаслідок отруєнь / з них дітей, в т.ч 4/1 14/1 -71,4 

3.2.1. чадним газом / з них дітей 1/0 11/1 -90,9 
3.2.2. природним газом / з них дітей 1/1 0/0 100,0 
3.2.3. іншими речовинами / з них дітей 2/0 3/0 33,3 
3.2.4. отруєння грибами / з них дітей 0/0 0/0 0,0 
3.3. Внаслідок ДТП / з них дітей 112/6 153/5 -26,8 
3.4. Внаслідок утоплення / з них дітей 37/8 50/3 -26,0 
3.5. Внаслідок інших подій / з них дітей 47/4 55/4 -14,5 
4. Постраждало осіб (всього) 1334 1601 -16,7 
 з них дітей 155 177 -12,4 

5. Врятовано людей (всього) 161 236 -31,7 
 з них дітей 21 34 -38,2 

Зважаючи на вищезазначене, пріоритетним напрямком у роботі 
підрозділів ГУ ДСНС у Полтавській області, Навчально-методичного центру 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області та інших 
зацікавлених організацій є запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 
ліквідації їх наслідків, навчання всіх верств населення діям при виникненні 
надзвичайних ситуацій, профілактики нещасних випадків на виробництві та у 
побуті. 
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Вода. Ця вкрай необхідна усьому живому стихія доволі часто стає 

ворогом людини. Масштабні повені можуть у доволі короткий термін знищити 
цілі населені пункти разом із населенням. 

Причини повеней можуть бути найрізноманітніші. Наприклад, тривалі 
опади у вигляді дощів, вихід річок з берегів, прорив гребель і водоймищ, що 
стаються як у результаті природних причин, так і з вини людини (наприклад, 
унаслідок терористичного акту). Причиною повені може стати також танення  
снігу внаслідок швидкого потепління. А враховуючи те, що кількість снігового 
покриву як в Україні так і в Полтавській області в цьому році досить значна, тo 
це може призвести до підтоплення значних територій. Отже, стає зрозумілим, 
що така катастрофа може статися будь-коли незалежно від пори року, тому 
готовим до неї треба бути завжди. Найбільшу небезпеку несуть повені та 
паводки населеним пунктам, що розташовані поблизу великих водойм (річок, 
озер, водоймищ). Тривалі, затяжні дощі здатні перетворити будь-яке місто в 
нову Венецію. Більше того, якщо в районах, де комунальні служби та 
громадяни не готові до цього лиха, наслідки та збитки від стихії будуть дуже 
великими. 

Отже, чим небезпечні повені? При великих повенях вода не просто 
затоплює ділянки землі та будівлі. Вода здатна понести за собою людей, 
транспортні засоби, дерева. Вода також здатна зруйнувати будівлі, підмити 
опори мостів і стати причиною інших катастроф, наприклад, зараження 
хімічними речовинами. 

Перше й головне, що необхідно зрозуміти, повінь - це цілком реальна 
небезпека. Легковажне ставлення до водної стихії може стати причиною дуже 
серйозного лиха, аж до загибелі людей 

Необхідно пам'ятати, що тільки у випадках прориву гребель, крижаних 
заторів і ґрунтових перемичок у верхів'ях річок повінь може статися миттєво. 
Однак у всіх випадках під час інтенсивного весняного сніготанення, затяжної 
негоди, льодоходу на низьких річкових берегах краще не зупинятися.  

Безпека при повені в населених пунктах багато в чому забезпечується 
профілактичною підготовкою до них. Загальновідомо, що періодичність 
невеликих повеней становить приблизно один раз у 5-10 років, більших - раз 
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20-25 років, повеней, які охоплюють цілі річкові басейни, - раз у 50-100 років й, 
нарешті, катастрофічних, що затоплюють території декількох річкових систем, 
- раз у 100-200 років. Існує ціла система гідрологічних прогнозів - від корот-
кострокових (від 10-12 діб) до довгострокових (до двох-трьох місяців) і 
наддовгострокових (більше трьох місяців). 

Люди, що проживають у небезпечних зонах поблизу водойм, у низинах і 
місцях у зонах можливого затоплення повинні бути особливо уважними. Їм 
необхідно стежити за прогнозами синоптиків і повідомленнями рятувальних 
служб, щоб завчасно підготуватися до катастрофи. 

При загрозі виникнення повені необхідно: 
Придбати засоби порятунку на воді (рятувальні жилети, надувні човни й 

плоти). 
Забрати з місць, які наповнюються водою (наприклад, підвали) речі й 

продукти. Їх краще тримати в сухих місцях, куди воді важко проникнути, тому 
що навіть у випадку невеликих опадів вони можуть бути зіпсовані. Якщо 
загроза повені реальна, то дорогі речі краще перенести до знайомих і родичів, 
що проживають на височинах або верхніх поверхах висотних будинків. 

Необхідно заздалегідь подбати про свійських тварин. У випадку повені 
тварини, що опиняються в обмеженому просторі або на прив'язі, гинуть навіть 
незважаючи на те, що більшість із них природжені плавці! У результаті 
господарі не тільки гублять домашнього годувальника або улюбленця, їхній 
будинок або ділянка можуть бути заражені. 

При загрозі виникнення повені не зайвим буде підготувати так звану 
«тривожну валізу». У її вміст входять: документи й гроші, упаковані у 
водонепроникні матеріали, необхідний одяг (бажано із щільної, водостійкої 
тканини), продукти довгострокового зберігання, бажано в герметичному 
впакуванні, ніж, сірники, які для запобігання промоканню можна вмочити в 
рідкий віск, ліхтар, радіоприймач. У тривожній валізі зберігаються тільки 
необхідні речі. Не варто брати із собою зайве, тому що це лише ускладнює 
евакуацію. 

Відповідно до статистики, ваші шанси набагато вищі, якщо ви 
залишитеся очікувати допомогу там, де вас застала вода - на даху будинку, на 
верхівці дерева, на вершині гори або пагорба. Не можна ховатися в замкнутих 
приміщеннях, тому що вони можуть бути повністю затоплені й рятувальникам 
буде дуже важко вас врятувати. 

Намагайтеся зібрати все, що може знадобитися - плавзасоби, рятувальні 
жилети, мотузки, сигнальні засоби. 

Не можна думати тільки про себе. Якщо у вас є можливість, рятуйте 
людей, відрізаних стихією від інших, надавайте першу допомогу потерпілим. 

При раптовій повені треба, прихопивши із собою теплий і бажано 
водонепроникний одяг, ковдри, їжу, зійти на найвищі місця рельєфу, про які 
відомо, що вони ніколи не затоплювалися. 

Якщо це неможливо, варто піднятися на верхні поверхи, горища 
будинків, причому вибирати тільки капітальні й найміцніші, здатні довше 
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протистояти стихії. При збільшенні рівня води варто вибиратися на дахи. При 
подальшому прибуванні води - на верхівки дахів 

Залазити на дерева, стовпи  сумнівної міцності, будівлі - не можна. Вони 
можуть бути підмиті водою й упасти. 

Якщо є небезпека опинитися у воді, то до прибуття допомоги варто зняти 
взуття, ремені й звільнитися від важкого і тісного одягу. Якщо вам необхідно 
зберегти від води коштовні речі, покладіть їх у водонепроникний пакет або 
хоча б загорніть у кілька шарів одягу. 

Стрибати у воду треба тільки в крайньому випадку, коли з об'єктивних 
причин залишатися на місці неможливо, та коли немає більше надії на 
порятунок. 

Якщо ви вирішили переплисти на інше місце, тверезо оцінюйте свої сили. 
Не забувайте, що вода може бути холодною і мати сильну течію, у результаті 
чого навіть вправний плавець може потонути 

Якщо ви потрапили в холодну воду, намагайтеся вибратися з неї в 
найближчі три хвилини. Через п'ять хвилин у вас можуть виникнути судоми і 
плисти буде вкрай складно. У такому випадку фахівці радять уколоти себе у 
зведений м'яз гострим предметом (шпилькою, голкою, ножем). 

Потрапивши у сильну течію, намагайтеся схопитися за будь-який 
пропливаючий повз вас предмет - стовбур дерева, двері тощо. Буде краще, якщо 
ви зможете піднятися на нього. 

Якщо ви все ж таки вирішили вибиратися з води самотужки, то згадайте 
про закони фізики: вас неминуче буде зносити за течією, пливіть до цілі 
навскіс. 

Отже дотримуючись вище перелічених вимог безпеки можна врятувати 
своє життя і життя своїх рідних. Отже боротьба з паводком повинна починатися 
задовго до самого паводка. 
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Початок ХХІ століття увійшов в історію України низкою нещасних 
випадків з працівниками різних галузей, викликаних небезпечними ситуаціями 
техногенного, природного та соціального походження, а також економічними 
негараздами. Наслідками цих надзвичайних подій було суттєве порушення 
нормальних умов життя і діяльності людей, що в більшості випадків 
призводило до загибелі людей та значних матеріальних втрат [5, с. 252]. Вихід 
із цього становища полягає у реалізації комплексу заходів із мобілізації 
державних структур, громадськості, керівників і працівників підприємств, 
установ і організацій на їхню підготовку, яка гарантовано забезпечує 
збереження здоров’я і працездатності всіх суб’єктів професійної діяльності. 
Цей комплекс містить систему правових, соціально-економічних, 
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 
заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності 
людини в процесі праці [22, с. 13, 19]. З усіх вищезгаданих заходів і засобів 
охорони праці розглянемо організаційно-технічні, які допоможуть запобігти 
багатьом надзвичайним ситуаціям у майбутньому. 

Як відомо, найчастіше нещасні випадки виникали через аварії та 
катастрофи, основною причиною яких був людський фактор, а саме, недбалість 
та прорахунки фахівців [6, с. 6-10; 18, с. 6-21; 19, с. 240-251]. Іноді аварії та 
катастрофи відбувалися через руйнування конструкцій, елементів машин та 
споруд, які при певних умовах досягли свого граничного стану, що не було 
враховано при їх розрахунках і проектуванні.  

Серед усіх елементів конструкцій та деталей машин значну частину 
складають ті, які працюють на стискання: колони, стійки, верхні пояси ферм, 
гвинти в передачах гвинт-гайка, гвинтові пружини та інші [2, с. 83-84; 15, 
с. 181-189, 399; 16, с. 11; 17, с. 13; 21, с. 139-146]. Їх розраховують не тільки на 
міцність, але й на стійкість, оскільки втрата стійкості є дуже небезпечним 
явищем, внаслідок якого відбувається некерований ріст деформацій і стиснутий 
стержень руйнується практично миттєво, що виключає будь-яку можливість 
вжиття дієвих заходів щодо запобігання аваріям і катастрофам [1, с. 8-9]. 
Оскільки основними завданнями технічного діагностування є контроль та 
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прогнозування технічного стану об’єкта, а також виявлення причин порушення 
нормальної експлуатації стиснутих елементів конструкцій та деталей машин, 
проведемо додаткові дослідження щодо впливу умов закріплення кінців 
елементів та жорсткості опор на значення критичного або небезпечного 
навантаження [7, с. 58]. 

Завдяки науковим працям Л. Ейлера та Ф. Ясинського запропоновано 
формулу для визначення критичної сили для стиснених стержнів з урахуванням 
умов закріплення їх кінців (рис. 1) [2, 455-458; 4, с.487-489; 16, с.495-499; 17, 
с. 450-453; 20, с. 347-361]: 
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0,7 
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Рис. 1. Залежність 
коефіцієнтів зведення довжини μ від 
способу закріплення кінців стержня 

Рис. 2. Розрахункова схема 
стисненого стержня, защемленого з 
одного кінця і пружно обпертого з 
іншого 

Як відомо, коефіцієнт зведення довжини стержня   коливається в межах 
від 0,5 до 2 (рис. 1), а це означає, що за рівнянням (1) стержень, защемлений з 
обох кінців ( 5,0 ), витримає у 16 разів більше навантаження, ніж такий же 
стержень, защемлений з одного кінця і вільний з іншого ( 2 ). 

Вищенаведені випадки закріплення кінців стержня (рис. 1) на практиці 
нечасто зустрічаються в чистому вигляді. Найбільш поширеними є випадки, 
коли один кінець стержня жорстко закріплений, а інший пружно обпертий 
( 7,0 ), або коли обидва кінці пружно закріплені ( 1 ) [7, с. 59; 16, с. 497-
499; 17, с. 451-453]. 

Розглянемо той випадок, коли один кінець стержня жорстко закріплений, 
а інший пружно обпертий (рис. 2). Очевидно, що після втрати стійкості пружно 
обпертий кінець стійки переміщується на величину bf , при цьому виникає 
пружна реакція опори bR , яка, в свою чергу, пропорційна відхиленню bf , 

bb cfR  ,       (2) 
де c  – коефіцієнт жорсткості опори В. 
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Склавши диференціальне рівняння пружної лінії стисненого стержня 
після втрати його стійкості і знайшовши розв’язок рівняння з урахуванням 
відповідних граничних умов, маємо, що коефіцієнт жорсткості опори c  може 
змінюватися від нуля до нескінченності. що враховується коефіцієнтом 
зведення довжини  , який при цьому відповідно змінюється від 2 до 0,7. Це 
означає, що зі зростанням жорсткості опори зменшується коефіцієнт   і 
збільшується стійкість стисненого стержня та значення критичної сили, яку він 
спроможний витримати [7, с. 60-61; 16, с. 497-499; 17, с. 451-453]. Виведемо 
залежність коефіцієнта зведення довжини   від жорсткості опори c  з 
урахуванням поперечних розмірів стиснутого стержня. 

Для дослідження виберемо сталеву стійку квадратного поперечного 
перерізу 5×5 см, яку назвемо базовою стійкою. Визначимо її довжину, 
враховуючи той факт, що рівняння Ейлера (1) стосується тільки гнучких 
стержнів, в яких гнучкість 100  [16, с. 500-501; 17, с. 454]. Далі 
розраховуємо найменшу та найбільшу гнучкості стійки, жорсткість стержня, 
критичне навантаження crF , яке він витримає при мінімальній жорсткості і 
жорсткість опори c .  

Аналогічно проводимо розрахунки для критичної сили crF  та жорсткості 
опори c  при різних значеннях коефіцієнта зведення довжини   від 0,7 до 2,0 з 
інтервалом 0,1. За результатами обчислень будуємо графік залежності 
жорсткості опори c  від коефіцієнта зведення довжини стержня   (рис. 3), 
який підтверджує той факт, що для підвищення стійкості стисненого елемента 
(зменшення коефіцієнта  ) необхідно збільшити жорсткість опори c . 

       с, кН/м 

Рис. 3. Графік залежності жорсткості опори с від коефіцієнта 
зведення довжини μ 
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Цей графік має вигляд гіперболи, тому використовуючи метод 
найменших квадратів, функцію )(cf  з достатньою для практичних 
розрахунків точністю, можна подати у вигляді 

1025,0
301,1699,0




с


,     (3) 
де c  – коефіцієнт жорсткості опори, який вимірюється в кН/м [7, с. 62-

63]. 
Всі вищенаведені розрахунки стосуються базової стійки квадратного 

поперечного перерізу 5×5 см. Щоб визначити, як зміниться формула (3) при 
дослідженні стійок інших поперечних розмірів, проведемо аналогічні 
розрахунки для стиснутого стержня квадратного перерізу 10×10 см. 
Використовуючи формулу (3) і дані подальших розрахунків, можна подати 
залежність коефіцієнта зведення довжини   від жорсткості опори c  для будь-
якої стійки квадратного перерізу у вигляді рівняння 

1025,0
301,1699,0




сb


,     (4) 

де A
Ab 0

  або  a
ab 0

;        (5) 
0A  і 0a  – площа і сторона квадрата поперечного перерізу базової (5×5 см) 

стійки; A  і a  – площа і сторона квадрата поперечного перерізу будь-якої іншої 
стійки.  

Маючи рівняння (4), будуємо графік залежності коефіцієнта зведення 
довжини стержня   від жорсткості опори c  (рис. 4). 

    μ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с

, 
кН/м 

Рис. 4. Графік залежності коефіцієнта зведення довжини μ від 
жорсткості опори с 
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Графік )(cf  (рис. 4), як і крива )(fc   (рис. 3), має вигляд 
гіперболи і також свідчить про зменшення коефіцієнта   (тобто підвищення 
стійкості стержня) зі збільшенням жорсткості опори. Значення теоретичних 

коефіцієнтів зведення довжини 
th , отриманих за формулою (4), мало чим 

відрізняються від дослідних коефіцієнтів   (середня арифметична похибка 
складає %28,2m , середня квадратична – %82,3m ), а якщо не враховувати 
дані в інтервалі 0,1...8,0 , ці похибки взагалі знаходяться в межах одного 
відсотка ( %91,0m  та %10,1m ). Це означає, що розраховуючи критичне 
навантаження crF  за відомою формулою (1), коефіцієнт зведення довжини 
стержня   можна визначити за рівнянням (4), враховуючи жорсткість опори c  
та розміри поперечного перерізу стійки. 

Слід також зазначити, що коефіцієнт зведення довжини   суттєво 
впливає на величину критичної сили, оскільки у формулі Ейлера (3) він стоїть у 
квадраті. Це означає, що у випадку 2 (рис. 1), коли один кінець стержня 
жорстко закріплений, а інший пружно обпертий ( c  і 7,0 ), стійка 

витримає навантаження у 2,87,02 22   разів більше, ніж у випадку 4 (рис. 1), 
коли нижній кінець стержня жорстко закріплений, а верхній – вільний ( 0c  і 

2 ). Графік )(cf  показує, що збільшення жорсткості опори с від нуля до 
100 кН/м (рис. 4) суттєвіше впливає на значення коефіцієнта   та збільшення 

критичної сили ( 5,3071,12 22  ), ніж від 100 до 300 кН/м ( 6,1852,0071,1 22  ), 
що слід враховувати при проектуванні опор стиснених елементів конструкцій 
та деталей машин [7, с. 63-64]. 

Таким чином, проектуючи стиснені елементи, слід звернути увагу не 
тільки на умови закріплення кінців стержнів (рис. 1), але й на жорсткість опори, 
яка може бути в межах від нуля до нескінченності, що враховується 
коефіцієнтом зведення довжини  , який при цьому змінюється відповідно від 2 
до 0,7. Розраховуючи критичне навантаження crF  і гнучкість стиснутого 
елемента  , коефіцієнт зведення довжини стержня   з достатньою для 
практичних розрахунків точністю можна визначити за рівнянням (4), 
враховуючи жорсткість опори с та розміри поперечного перерізу стійки за 
умовою (5). Для підвищення стійкості стиснених елементів конструкцій та 
деталей машин необхідно збільшити жорсткість опори, враховуючи 
особливості графіка )(cf  щодо зменшення впливу на коефіцієнт   значних 
величин жорсткості с (рис. 4). 

Дані щодо умов закріплення кінців стержня та жорсткості опор з 
урахуванням розмірів поперечних перерізів стійок можна використати в 
подальших дослідженнях стійкості елементів, зокрема при аналізі коефіцієнтів 
поздовжнього згинання [3, с. 37-39; 8, с. 118-123; 9, с. 79-86; 12, с. 76-79; 13, 
с. 319-321; 14, с. 308] та проектуванні раціональних форм суцільних і складених 
перерізів для стиснених конструкцій та їх елементів [10, с. 29-35; 11, с. 50-56]. 
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Ці розробки дозволять підвищити надійність та довговічність елементів 
конструкцій та деталей машин і запобігти багатьом аваріям і катастрофам у 
майбутньому. 
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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ОБ’ЄКТОВИХ НАВЧАНЬ І ТРЕНУВАНЬ З 

ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
 

Дудник В.В. 
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інженерно-технологічний факультет 
Полтавська державна аграрна академія 

м. Полтава 
 
Проведення об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту є 

одним із завдань і обов’язків під час надання освітніх послуг відповідними 
закладами освіти. 

Згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління 
та сил цивільного захисту, залежно від періодичності, тривалості та складу 
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учасників об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту 
поділяються на [1]: 

- об’єктове навчання з питань цивільного захисту, яке проводиться один 
раз на три роки, тривалістю до двох діб; 

- об’єктове тренування з питань цивільного захисту (спеціалізованої 
служби цивільного захисту), проводиться не менше одного разу на рік, 
тривалістю до однієї доби; 

- об’єктове тренування з питань цивільного захисту (формування 
цивільного захисту), проводиться не менше одного разу на рік, тривалістю до 
однієї доби. 

Згідно з вимогами Порядку здійснення навчання населення діям у 
надзвичайних ситуаціях, з метою відпрацювання дій у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій з учасниками навчально-виховного процесу 
проводяться відповідно [2]:  

- об’єктові тренування з питань цивільного захисту у вищих навчальних 
закладах; 

- День цивільного захисту у загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладах; 

- Тиждень безпеки дитини у дошкільних навчальних закладах. 
Відповідно Закону України «Про освіту» учасниками навчально-

виховного процесу є діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, 
курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, 
керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, спеціалісти, 
представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, 
які беруть участь у навчально-виховній роботі. 

Тренування з учасниками навчально-виховного процесу щодо дій у 
надзвичайних ситуаціях та при виникненні пожеж проводяться щорічно. 

Метою проведення даного тренування є комплексне відпрацювання їх 
учасниками дій з організації та здійснення заходів з питань цивільного захисту, 
передбачених планами реагування у разі загрози виникнення або виникнення 
наслідків надзвичайних ситуацій. Тривалість проведення тренування залежить 
від часу, необхідного на виконання практичних заходів, специфіки навчального 
закладу, кількості тих, кого навчають, навчальної мети і завдань, поставлених 
перед учасниками тренування. 

Тренування проводяться на навчально-матеріальній базі, що включає 
територію та будівлі закладу, підготовлені навчальні місця. Керівник 
тренування (керівник навчального закладу) несе повну відповідальність за 
підготовку, організацію і якість його проведення. ДСНС України та її 
територіальні органами здійснюють методичне керівництво і контроль за 
періодичністю проведення об’єктових тренувань з питань цивільного захисту та 
ведуть їх облік.  

Об’єктове тренування з питань цивільного захисту в навчальних закладах 
проводиться без переривання навчального процесу. Тренування передбачають 
три етапи: підготовчий період; період проведення тренування; розбір його 
результатів. 
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Відпрацювання навчальних питань, які потребують участі учнів 
(заповнення найпростішого укриття, евакуація тощо) проводиться, як правило, 
під час великої перерви або в найбільш зручний для навчального закладу час.  

Практичні заходи тренування проводяться з імітацією дій у надзвичайних 
ситуаціях та при виникненні пожеж. Імітація даних заходів залежить від 
навчальної мети, особливостей навчального закладу, характеру місцевості і 
наявності імітаційних засобів. Окремі елементи імітації доповнюються 
відповідними знаками, показниками, прапорцями, пояснювальними написами.  

За результатами підсумків тренування видається наказ керівника 
навчального закладу «Про стан готовності навчального закладу до вирішення 
завдань цивільного захисту». У разі необхідності за результатами тренування 
можуть вноситися уточнення та зміни до Плану реагування на надзвичайні 
ситуації. За підсумками об'єктового тренування з питань цивільного захисту 
про результати його проведення не пізніше 10 днів з часу його закінчення 
складається звіт про організацію проведення об’єктового тренування у закладі 
за встановленою формою. Звіт підписується керівником навчального закладу і 
подається до територіального органу управління освітою та територіального 
органу ДСНС України. 
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Техногенною називається катастрофа з тяжкими наслідками для людей і 

навколишнього середовища, яка викликана неправильною діяльністю людини, 
частковим або повним виходом з ладу або руйнуванням технічних засобів, 
будівель та споруд. Поряд з розвитком науки і техніки саме техногенні 
катастрофи з кожним роком стають більш масштабними і потужними з 
незворотними, в більшості випадків, наслідками: вони не тільки забирають 
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тисячі людських життів, але й обходяться державам у гігантські суми. Так, 
наприклад, в результаті вибуху ядерного реактора, викиду радіоактивних 
речовин і руйнування 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції 
336 тисяч чоловік були переселені з постійних місць проживання, в перші дні 
аварії загинуло 57 людей, з 600 тисяч осіб, які брали участь в різний час в 
ліквідації наслідків аварії, 4 тисячі померли від раку, а загальні витрати на 
усунення наслідків катастрофи, евакуацію населення та компенсації 
постраждалим складають понад 200 мільярдів доларів США. 

Загальновідомо, що прогрес людства неможливий без нових технологій. 
Технічний прогрес робить наше життя комфортніше, але використання нової 
техніки та нових технічних рішень тягне за собою можливість виникнення 
надзвичайної ситуації через недбале ставлення людини до своєї професійної 
діяльності, небажання вивчати уроки минулих техногенних аварій і в 
майбутньому намагатися уникати аналогічних дій, які вже стали частиною 
гіркого досвіду людства. 

За 25 років до Чорнобильської катастрофи 13 березня 1961 року в 
Подільському районі міста Києва сталася жахлива аварія, яка увійшла в історію 
України як Куренівська трагедія, причини, обставини та наслідки якої влада 
довгий час приховувала, а інформація про куренівські події піддавалася 
жорсткій цензурі. Багатьох загиблих ховали на різних кладовищах у Києві та за 
його межами, вказуючи в документах та в написах на могилах різні дати та 
причини смерті. В повідомленні урядової комісії про розслідування причин 
аварії було вказано про загибель 145 чоловік [5, с. 197]. Насправді точну 
кількість жертв катастрофи встановити практично неможливо, оскільки частина 
тіл так і залишилася не знайденою в товщі затверділої пульпи. За оцінками 
київського історика О. Анісімова кількість загиблих у Куренівській трагедії 
складає близько 1500 осіб [1, с. 12]. На сьогодні, завдяки копіткій праці 
К. Брамського та Л. Лівінської [3], маємо точні дані лише про загиблих на 
робочих місцях працівників трамвайного депо імені Красіна. 

Оскільки справжні причини, обставини та наслідки Куренівської трагедії 
влада довгий час ретельно приховувала від громадськості, не були винесені 
важливі уроки з цієї жахливої катастрофи, які в майбутньому допомогли б 
уникнути багатьох інших надзвичайних подій або суттєво зменшити їх 
кількість за рахунок більш розумного і раціонального підходу людини до своєї 
діяльності. Тому актуальність дослідження Куренівської трагедії полягає в 
тому, що в сучасних умовах у всіх видах діяльності людини, що несуть загрозу 
навколишньому середовищі, необхідно ніколи не забувати помилки минулих 
років і в майбутньому не повторювати їх, щоб знову не нести величезних 
матеріальних збитків і, найголовніше, не втрачати безцінні людські життя. 

Як могло статися так, що місце, де знайшли свій останній пристанок 
понад 100 тис. жертв, почали заливати пісково-земляною масою? Довгий час на 
трагедію Бабиного яру 1941-1943 рр. було накладене табу, що, вочевидь, 
пов’язано з переліком страчених тут категорій населення: євреїв, підпільників, 
комуністів, військовополонених, українських націоналістів. Керівники 
Радянського Союзу воліли не помічати трагічну символіку цього місця. 
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Політика вибіркової історичної пам’яті вилучила Бабин яр із пантеону 
офіційних жертовних місць, не дивлячись на детальну задокументованість 
злочину та його локалізацію практично у центрі української столиці [5, с. 6-7]. 

У свій час існували різні плани облаштування Бабиного яру, але у першій 
половині ХХ століття він зберігав свої обриси [2, с. 66-73]. У 1950 році постало 
питання звільнення кар’єрів Петровських цегельних заводів від невиробничих 
земляних порід. Розглядалися два варіанти – скидання їх у заплаву р. Дніпро 
або складування у відроги Бабиного яру. Останній мав вигляд рівчака [4] 
довжиною 2,5 км й глибиною від 10 до 50 м. З огляду на економічну вигідність, 
більшу технологічну доступність Міністерство промисловості будівельних 
матеріалів УРСР схилилося до другого варіанту. 

Процедура намиву Бабиного яру [5, с. 465] мала наступний вигляд 
(рис. 1). З кар’єрів Петровських цегельних заводів пульпа перекачувалася в яр 
по трубах довжиною 1,5-2,8 км. Технологія робіт передбачала вісім годин 
намиву яру, вісім годин – відстоювання води і стільки ж часу на її 
відкачування. Для відведення технологічної води у р. Сирець на намитих 
ділянках було збудовано водовідвідні колодязі. Замив відрогів Бабиного яру 
проводився з грубими порушеннями технології, про що свідчить лист 
начальника спецінспекції Подільського району м. Києва Глущенка начальнику 
Київського відділення Гідромеханізації Б. Цепенюку та директору 
заводоуправління Петровських цегельних заводів Брацило від 11 лютого 
1957 р. про необхідність вжиття заходів для ліквідації загрози аварійної 
ситуації, причому висловлені зауваження через чотири роки стали фатальними: 
«Канава заливається і вода разом з піском виходить з берегів і затоплює 
прилеглі території підприємств і організацій» [5, с. 7-8, 35]. 

Фатальним для мешканців та працівників мікрорайону Куренівка 
Подільського району Києва став ранок понеділка 13 березня 1961 р., коли 
близько 600 тис. кубометрів намивної маси – відходів цегельних заводів – 
подібно лавині зійшли з Бабиного яру на житловий масив, виробничі 
приміщення і трамвайне депо ім. Красіна. Передані очевидцями подробиці 
приголомшують блискавичністю сходження пульпи та безпорадністю тих, хто в 
той трагічний ранок опинився у смертельній зоні: восьми-десятиметрова лавина 
зі швидкістю 3-5 м/с за півгодини накрила площу понад 30 га (рис. 2), 
безперешкодно руйнуючи на своєму шляху житлові будинки, виробничі 
приміщення, транспортні засоби, змітаючи людей [5, с. 8]. 
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Рис. 1. Схема намиву Бабиного яру і Куренівської трагедії 

 
Попри раптовість сходження пульпи з Бабиного яру, їй передували події, 

які можна кваліфікувати як сигнали про підвищену небезпеку. За свідченнями 
очевидців, ще з суботи 11 березня з Бабиного яру сходила вода, заливаючи 
підвали приватних будинків, що викликало занепокоєння мешканців. Удосвіта 
13 березня житловий масив Куренівка і трамвайне депо ім. Красіна протягом 
майже двох годин заливало водою з верхніх ділянок намиву Бабиного яру. Для 
її відкачування прибули дві пожежні машини, які згодом були пошкоджені. 
Вода паралізувала рух транспорту на прилеглому районі вул. Фрунзе, виник 
затор з кількох трамваїв, автобусів, тролейбусів. 

Для з’ясування причин аварії була створена Державна експертна комісія, 
яка вже 14 березня приступила до роботи. До її складу увійшли інженери, учені, 
фахівці-гідротехніки. Отримавши завдання у стислі терміни підготувати 
висновок, комісія ознайомилась з аварійною ділянкою на місці, затребувала 
необхідні документи, заслухала пояснення проектної й будівельної організацій. 
Підготовлений висновок однозначно указував на недосконалість проекту 
транспортування рідких ґрунтів від заводів до яру і порушення технології 
намивних робіт [5, с. 9]. 
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Рис. 2. План Подільського району міста Києва в районі гирла Бабиного яру 

з нанесеним контуром виносу ґрунту 
 
Роботи з очищення територій від винесеного розрідженого ґрунту 

розпочалися одразу після трагедії . Зону лиха огородили, зруйновані будинки та 
адміністративно-господарські приміщення розбирались, вивозився бруд, 
ремонтувався тротуар і т.д. Як робочу силу використовували 
військовослужбовців Київського гарнізону та внутрішніх військ МВС, 
пожежників, міліцію, будівельні організації, громадськість столиці.  

Завдяки значним людським ресурсам і використання численної техніки, 
які працювали цілодобово, вже 15 березня було відновлено водо- та 
газопостачання навколишніх територій, запрацювала електромережа. 
20 березня було відновлено рух громадського транспорту на вул. Фрунзе. До 
липня 1961 року було вивезено 326 тис. кубометрів пульпи. 

Після катастрофи у відрогах Бабиного яру ще залишалося понад 3 млн.м3 
пульпи. За наказом спеціальної комісії вода, що зібралася у відрогах через 
трубопровід, яким надходила до Бабиного яру пульпа, вже у зворотному 
напрямку відкачувалася до кар'єрів цегельних заводів, а потім потрапляла до 
річки Сирець. Водночас у яру проектувалися та будувалися нові захисні 
споруди, зокрема, капітальна бетонна дамба. Частину пульпи, що 
вихлюпнулася на Куренівку, вже у затверділому стані повертали самоскидами 
назад, використовували для засипки яру. Було збудовано нову капітальну дамбу 
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172 м завдовжки 25 м заввишки, тобто таку, яку передбачав первісний проект 
початку 50-х років. На гребені дамби висадили молоді тополі. Для відводу води 
проклали водогін, в якому використали труби діаметром понад 100 см. Новий 
водогін міг перекачувати 11 м3/с води (до аварії – всього 0,5 м3/с), тобто 
забезпечував надійну експлуатацію відрогів навіть за умов великої повені та 
тотальних злив. Згодом через заповнену частину яру було прокладено дорогу з 
Сирця на Куренівку (частина нинішньої вул. Олени Теліги) і влаштовано парк. 

Щоб ніколи не відбувалися подібні аварії, маємо винести наступні уроки 
з Куренівської трагедії. 

Урок 1. Цінність людського життя. Історія Бабиного яру 
продемонструвала повну байдужість влади до цінності людського життя і 
пам’яті загиблих мирних жителів у 1941-1943 роках. В одній патріотичній пісні 
тих часів були такі слова: «Раніше думай про Батьківщину, а потім про себе». А 
чи думали взагалі представники влади про свою Батьківщину і цінність 
людського життя, приймаючи рішення про замив Бабиного яру відходами 
цегельних заводів на висоті близько 70 м над рівнем житлового району, 
замінюючи надійну бетонну дамбу земляною, нехтуючи елементарною 
безпекою мешканців Куренівки? 

Урок 2. Недопустимість економії коштів на захисних спорудах. 
Бетонна дамба коштувала близько 300 тисяч радянських рублів, а ліквідація 
наслідків катастрофи – майже 4 мільйони (без урахування вартості втраченого 
людьми майна, зруйнованих будівель і тисяч загиблих). Життя кожної людини 
унікальне, воно не має вартості, воно безцінне. 

Урок 3. Дотримання вимог технологічного процесу. Однією з основних 
причин Куренівської аварії стало грубе порушення технології заповнення 
пульпою Бабиного яру і водовідведення, а саме: замість однієї зміни відроги 
яру заповнювалися майже цілодобово не тільки влітку, але й взимку (за даними 
таблиці 1 лише у січні-лютому 1961 р. об’єм намиву склав майже 95000 м3); 
колодязь не чистили, він був забитий мулом і сміттям; водозбірних 
трубопроводів було вдвічі менше, ніж за проектними вимогами. 

Урок 4. Своєчасне реагування на звернення громадян. Повідомлення про 
аварійний стан споруди, тріщини в дамбі неодноразово надходили до органів 
виконавчої влади, але керівники району не тільки не реагували на звернення 
громадян, але карали мешканців району арештами і судовими процесами за 
поширення такої інформації. Якби вчасно були вжиті всі необхідні заходи щодо 
укріплення дамби, запропоновані громадськістю, аварії б не було. 

Урок 5. Заходи захисту людей перед аварією. Вранці 13 березня 
1961 року перед руйнуванням дамби Куренівку дві години заливало водою. 
Необхідно було терміново евакуювати людей, вимкнути електромережу – 
скільки життів можна було врятувати. І було достатньо часу для вжиття цих 
простих заходів захисту людей перед аварією. 

Урок 6. Контроль проектних рішень і виконаних робіт. Як зазначила 
експертна комісія, однією з причин аварії стало відсутність в проекті вимог до 
будівництва такої відповідальної споруди, а також відсутність контролю за її 
зведенням. Саме тому у своєму висновку комісія ухвалила рішення про те, що 
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будівництво подібних споруд, які розташовані на відмітках вище заселених 
територій без забезпечення повної гарантії їх стійкості, допускати не слід [5, 
с. 391].  

Урок 7. Правдивість інформації про надзвичайну подію. Правдивість 
інформації про аварію – це критерій чесності і довіри. На жаль, влада виявилася 
неготовою визнати факт трагедії, оперативно дати пояснення щодо ранкових 
подій понеділка 13 березня 1961 року. Інформація Урядової комісії містила 
свідому неправду щодо площі затоплення пульпою, швидкості вітру тощо. 
Мовчання київського керівництва на фоні поширення містом чуток, домислів 
про трагедію викликало невдоволення та обурення громадян. На наш погляд, 
якби у 1961 році була подана правдива інформація про Куренівську трагедію, 
зроблені правильні висновки і вжиті дієві заходи для запобігання виникненню 
небезпечних ситуацій, можливо, через 25 років, 26 квітня 1986 рокуі вдалося б 
уникнути аварії на Чорнобильській атомній станції з надзвичайно важкими 
наслідками для України. 
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Київ має добре розвинену промисловість, розгалужену транспортну 

мережу і величезний житловий фонд. Формуються антропогенні ландшафти, 
стан яких дуже далекий  від стану екологічної рівноваги [1]. 

Відомо, що в Дніпровському районі міста Києва знаходяться потенційно 
небезпечні об’єкти, такі як металобаза, завод «Радикал», «Київхімволокно», 
«УКР-КАН-ПАУЕР». Крім того, тут маємо порівняно велику кількість 
автомагістралей та АЗС. Все це – джерела забруднення свинцем. 

Свинець потрапляє в організм людини як з продуктами харчування так і 
через дихальну систему [2]. Не зважаючи на всебічне вивчення токсичного 
впливу свинцю на організм людини явище мікросатурнізму та питання появи 
окислювального стресу під впливом дії фактору малої інтенсивності – 
експозиції малими дозами свинцю до теперішнього часу вивчені недостатньо, 
саме тому обрана проблематика дослідження є вельми актуальною на даний 
момент. 

Частково дана проблема висвітлена в роботах  Кошкіної В.С., Котляр 
Н.Н., Котельнікової Л.В., Долгушиної Н.А., Карлової О.О., Яворовського О.П., 
Шеймана Б.С. [4, 4] 

Метою нашого дослідження було визначити джерела свинцевого 
забруднення та з´ясувати особливості його впливу на деякі параметри 
показників периферичної крові. 

Транспортно-дорожній комплекс є одним з найбільших забруднювачів 
атмосфери. Кількість транспортних засобів по місту зростає і дороги не здатні 
витримувати такий потік машин. В результаті цього утворюються затори і 
зростає викид автомобілями забруднюючих речовин. Свинець є одним з таких 
забруднювачів атмосфери у складі відпрацьованих газів.  

Як відомо, до бензину додається тетраетилсвинець для підвищення 
октанового числа. Такий бензин називається етилованим і при його спалюванні 
близько половини свинцю потрапляє до повітря. Кожного року в атмосферу 
потрапляє, за оцінками Парфенової Е.А. (2011р.), від 180 тисяч до 260 тисяч тон 
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свинцевих частинок. Це в 60-130 разів перевищує потрапляння частинок 
свинцю в повітря через виверження вулканів (2-3 тисячі тон на рік) [5]. 

Разом з цим зростає і кількість автозаправних станцій для обслуговування 
великої кількості транспорту. Вони часто знаходяться серед міста, навіть поряд 
з жилими будинками. Наприклад, за даними Яндекс карт, по Києву ми маємо 
314 заправок 

Враховуючи площу міста Києва, можна стверджувати, що на одну 
автозаправну станцію (АЗС) припадає близько 2,7 км2. Але з урахуванням того, 
що приблизно 50% території Києва становлять сади, ліси, парки, де відсутні 
АЗС, можна зробити висновок, що щільність даних підприємств набагато 
більша [6]. 

Вони є небезпечнішими, ніж нам може здатися на перший погляд. Як 
свідчать результати досліджень Білик Т.І., Штика О.С., та ін., виявлено, що у 
всіх пробах грунту на відстані до 10 м від резервуару для зберігання пального є 
перевищення ГДК свинцю. Місцями навіть в 2-3 рази. Це створює екотоксичну 
зону забруднення[7]. 

Не відходячи від теми автомобільного транспорту важливо згадати й про 
автомобільні акумулятори. Вміст свинцю в них складає близько 50 % від всієї 
маси акумулятора [7]. 

Санітарна норма вмісту свинцю у ґрунті – 32 мг/кг [8]. 
У результаті аналізу карт забруднення свинцем ґрунтів міста Києва 

виявлено, що в Дніпровському районі міста Києва є перевищення санітарної 
норми вмісту свинцю у ґрунті (60-100 мг/кг) [9]. 

Проведені дослідження вказують на накопичення свинцю в ґрунтах та 
забруднення ним водойм. Доведено, що свинець накопичується у рослинах, 
рибі та міститься у продуктах харчування тваринного походження [10].  

В дослідженнях Глєбова І.В., Мірошніченко О.Н зазначено, що навіть при 
відносно незначному вмісту свинцю в ґрунті, рослини здатні накопичувати його 
у досить великих концентраціях. За даних умов, молоко корів містить свинець. 
Але найбільш токсичними являються м'ясо та субпродукти [11]. 

Відтак, важкі метали надходять в організм людини під час 
безпосереднього контакту із забрудненими предметами, повітрям, водою – 
через шкіру. Однак основним шляхом потрапляння свинцю до організму все ж 
є шлунково-кишковий тракт – близько 85% від загальної кількості. Також 
свинець здатний потрапляти до організму людини через органи дихання. 
Небезпечними є пилинки розміром від 2 та менше мікрон, а також пари 
тетраетилсвинцю, котрі потрапляють в кров вже протягом 5 хвилин [12].  

Основні прояви системно-органної токсичності свинцю пов’язують з його 
впливом на морфофункціональний стан еритроцитів та еритробластів з 
порушенням біохімічних процесів в них, що безпосередньо пов’язане зі зміною 
еритропоетичної активності плазми [13]. 

При свинцевій інтоксикації відбувається гальмування утилізації заліза в 
процесі біосинтезу гема, внаслідок чого розвиваються відхилення в його обміні. 
Однією зі значущих змін в обміні заліза є накопичення його надлишкового 
вмісту в плазмі крові. Це відбувається через пригнічення процесу включення 
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його до протопорфірину. Доведено, що свинець сприяє затримці заліза у стромі 
еритроциту, в наслідок чого в ній з’являються гранули заліза і можна 
спостерігати появу в крові сидероцитів. В мазку виявляються мегалобласти, 
мегалоцити, макроцитоз, еритроцити з тільцями Жоллі, кільцями Кебота, 
базофильною зернистістю [14].  

Під дією свинцю в периферичній крові людей з’являються патологічні 
форми еритроцитів, такі як дегенеративні (старіючі) еритроцити. До 
патологічних змін можна віднести включення в еритроцитах: 

- тільця Жоллі – дрібні круглі фіолетово-червоні включення, розміром 1-2 
мкм, які зустрічаються по одному (рідше два-три) та представляють собою 
залишок ядра; 

- кільця Кебота – залишки оболонки ядра еритроцита у вигляді вісімки або 
кільця, які мають фіолетове забарвлення при фарбуванні за Романовським-
Гімзе [15]. 

Об’єктом обстеження було 150 пацієнтів з Дніпровського району міста 
Києва з астено-невротичним синдромом, котрі перебували на стаціонарному 
лікуванні у Київській міській клінічній лікарні №2. В них спостерігалися 
головні болі, слабкість, анемія, нервові розлади, захворювання сечовидільної 
системи, а також зниження апетиту та зниження ваги тіла.  

Серед обстежених виділено групу із 20 пацієнтів у яких було визначено 
підвищення вмісту свинцю в периферичній крові, який складав (1,69 + 0,035) 
мкмоль/л. 

У групу увійшли як чоловіки, так і жінки, віком від 35 до 60 років, робота 
яких не була пов’язана із свинцем та його сполуками. Можливими шляхами 
потрапляння свинцю до організму були дихальна та травна система. 

Вони були виокремлені від інших обстежених пацієнтів, у котрих рівень 
свинцю був у межах допустимої норми ( до 1,0 мкмоль/л). 

Референтну групу склали раніше обстежені мешканці Дніпровського 
району, які не мали вище зазначених симптомів, та в крові яких не було 
відмічено підвищення вмісту свинцю.  

Для визначення вмісту свинцю застосовували метод масс-спектрометрії з 
індуктивно зв’язаною плазмою (ІЗП-МС)[8]. 

Лабораторні обстеження здійснювали на базі лабораторії Інституту 
гематології та трансфузіології НАМН України. 

При вивченні морфологічних змін еритроцитів в мазках периферичної 
крові нами визначені наступні особливості: 

В периферичній крові було виявлено патологічні форми еритроцитів, такі 
як дегенеративні (старіючі) еритроцити.  

В мазку крові спостерігалися характерні зміни для свинцевої інтоксикації у 
вигляді круглих залишків ядер, які набували фіолетового забарвлення – тільця 
Жоллі. 

Також нами було виявлено кільця Кебота - залишки оболонки ядра 
еритроцита у вигляді кільця. 
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Тобто було підтверджено, що при мікросатурнізмі в еритроцитах 
периферичної крові людини виникають паталогічні зміни, які призводять до 
порушення їх основної функції – забезпечення тканин та органів киснем. 

Узагальнення даних доступної літератури свідчить, що серед важких 
металів свинець  вважається одним з найбільш розповсюджених у 
навколишньому середовищі мегаполісів токсикантів, котрий здатний проникати 
та накопичуватись в організмі людини. До найпоширеніших джерел свинцевого 
забруднення можна віднести: автотранспорт, підприємства кольорової 
металургії, хімічну, поліграфічну, військову промисловість, машинобудування, 
енергетику, побутові відходи, мисливство і рибальство, тощо. 

Встановлено, що у пацієнтів з мікросатурнізмом визначені морфологічні 
зміни в структурі еритроцитів периферичної крові, що зумовлює зниження 
функціонального потенціалу еритроцитів та перенапруження системи еритрона. 
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Різновидів люмінесцентних ламп досить багато. Газорозрядні лампи 

являють собою штучні джерела оптичного випромінювання, у яких світіння 
створюється від електричного розряду в парах ртуті або в суміші газу і пари. І 
усі вони зовсім нешкідливі, але нешкідливі доти, поки цілі. Справа у тому, що в 
переважній більшості речовиною, пари якої при електричному розряді 
випромінюють світло, є ртуть. Та сама ртуть, яка відома людині багато років - 
відноситься до надзвичайно небезпечних речовин (перший клас безпеки). Ртуть 
відрізняється широким спектром та великою різноманітністю проявів токсичної 
дії залежно від властивостей речовин, у вигляді яких вона надходить до живого 
організму (наприклад, пари металевої ртуті, неорганічні або органічні сполуки), 
шляхів надходження та доз. Основні шляхи впливу її на людину пов'язані з 
повітрям (при подиху), з харчовими продуктами, питною водою. Ртуть впливає 
на життєдіяльність організму. Особливо вона вражає нервову репродуктивну та 
сечовидільну системи. При впливі ртуті можливі гострі отруєння 
(проявляються швидко та різко, звичайно при великих дозах ртутної експозиції) 
і хронічні отруєння (вплив малих доз ртуті протягом тривалого часу). 
Компактні люмінесцентні лампи містять від 5 до 200 мг ртуті (біле 
напилювання у середині лампи). ГДК парів ртуті у житлових приміщеннях 
становить 0,0003 мг/м3, так що одна розбита лампа в приміщенні площею 30 м2 
здатна забруднити повітря і призвести до перевищення ГДК у десятки, сотні 
разів. Тому, люмінесцентні лампи вимагають до себе відповідального, 
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дбайливого ставлення: усі вони повинні бути цілими. Відпрацьовані лампи - 
повинні бути утилізовані. Зберігання відпрацьованих ламп допускається тільки 
в герметичній тарі. 

Усім, хто має справу зі ртутними лампами денного світла або 
вимірювальними приладами (термометрами, манометрами) доречно пам'ятати, 
як поводиться ртуть у природних умовах. І знати відповідь на запитання: чому 
фахівці, хіміки та екологи постійно рекомендують усі відпрацьовані лампи та 
прилади утилізувати, а для зберігання відпрацьованих ламп використовувати 
герметичну тару. 

Для підприємства-переробника ртутні лампи є сировиною. Переробник 
ламп проводить демеркуризацію - витягує з них ртуть або збагачену не 
речовину. Одержує при цьому все, що в них ще є цінного: скло, алюміній. Але 
вибору, як виявилося, сьогодні немає Ринок диктує свої умови. Процес 
утилізації досить енергоємний Проблем утилізації люмінесцентних ламп стоїть 

дуже гостро в сучасному світі не тільки у зв'язку з ростом рівня забруднення 
планети важкими металами, але й з ростом використання ртутних ламп у 
сучасному виробництві та побуті. Особливість використання ртутних джерел 
світла перед лампами накалювання: їх світлова віддача досягає 100 лм/Вт при 
низькій робочій температурі та терміну служби до 40 тисяч годин. Ртутні лампи 
використовуються для освітлювання вулиць, помешкань, громадських та 
промислових приміщень. У розвинених європейських країнах ртутні лампи 
забезпечують від 50% до 80% світлової енергії. Ці значення в десятки разів 
перевищують відповідні параметри ламп накалювання. Враховуючи постійний 
ріст вартості світових енергоресурсів, легко зрозуміти, що найближчим часом 
альтернативи люмінесцентним лампам немає. Наприклад, усе більше компаній, 
утому числі бізнес-комплекси, переходять зі звичайних ламп накалювання на 
люмінесцентні. Щорічно утворюються мільйони відпрацьованих 
люмінесцентних ламп, несправних термометрів, що вимагають утилізації. 
Багато їх просто викидають у відро для сміття, що призводить до забруднення 
ґрунтів і ґрунтових вод ртуттю. Керівники суб'єктів господарювання, а також 
громадяни, що піклуються про екологію свого регіону, здають до 
спеціалізованих підприємств відпрацьовані лампи, несправні термометри та 
інші прилади, де здійснюється їх подальша утилізація. 

Розв'язання проблеми утилізації люмінесцентних ламп та приладів, 
бачиться в створенні надійного, компактного та недорогого устаткування, що 
дозволяє проводити їх екологічно безпечну демеркуризацію. На жаль, в Україні 
не врегульоване питання збору у населення відпрацьованих ламп та приладів, 
що містять ртуть. 

Можливо, у недалекому майбутньому, це питання буде вирішено, як, 
наприклад, у європейських країнах: збір відпрацьованих ламп покладений на 
продавців або виробників ламп. Ціна утилізації вже внесена в собівартість 
виробництва, а дбайливі громадяни, які приносять в обмін на нову лампу, 
відпрацьовану - одержують знижку на покупку. Зараз, в Україні, здача 
відпрацьованих ламп свідомими громадянами здійснюється на загальних 
підставах, тобто на платній основі, до спеціалізованих підприємств. Треба 
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пам'ятати, що люмінесцентні лампи - відходи першого класу небезпеки і 
потребують утилізації. Правильна утилізація - це шлях до відвернення 
негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я 
людини на території України. 
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В даний час питання міжнародної міграції населення стають 

першочерговими у вирішенні глобальних соціально-економічних проблем 
людства, особливо гостро ці питання стоять для сучасної України. У пошуках 
роботи і кращого життя населення мігрує із сіл в міста, а далі в інші країни. За 
даними Державної служби статистики, в 2016 році Україну покинули 6456 
чоловік. Для порівняння, в 2015 році на постійне проживання в інші країни 
виїхало 21 409 осіб, в 2013 - 22 187 осіб. За даними на 1 липня 2017 року 
постійне населення країни становить 42 297 400 чоловік. Скільки людей 
емігрувало в цьому році, поки невідомо [1]. 

Причинами української міграції є: економічні проблеми в країні, високий 
рівень корупції, повільне проведення реформ, неможливість самореалізуватися, 
військовий конфлікт на Сході України та екологічні проблеми. 

Найбільш традиційною країною, куди емігрують українці, є Росія, що 
обумовлюється схожістю менталітету і мови. Але останнім часом українці 
віддають перевагу країнам Східної Європи, які зацікавлені в залученні 
трудових мігрантів. У Міжнародній організації з міграції відзначають, що 
п'ятірку найпопулярніших країн для еміграції українців становлять Росія, 
Польща, Чехія, Італія і Білорусь [2]. Зараз в Росії працюють близько 500 тисяч 
українців. Якщо брати до уваги переселенців зі Сходу України, то загальна 
кількість мігрантів може досягти 1,5 мільйона осіб. На другому місці Польща, 
де зараз перебувають 1,2 - 2 мільйонів українців [1]. Досить складно вказати 
точну кількість мігрантів, так як велика кількість людей працює нелегально, що 
робить точний підрахунок неможливим. 

Позитивними факторами впливу міграції на економіку України є:  
-надходження іноземної валюти в економічну систему України;  
- можливість реалізуватися за кордоном і підвищити свою кваліфікацію;  
- ослаблення рівня безробіття на державному рівні;  
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- інтеграція України до міжнародного ринку праці. 
Негативними факторами є:  

- інтелектуальна міграція;  
- ослаблення темпів проведення реформ і науково-технічного прогресу через 
відтік вченого потенціалу України за кордон;  
- використання українців на низькооплачуваних і важких роботах; 
- дискримінація і обман емігрантів з боку місцевих роботодавців; 
- невдоволення місцевого населення припливом трудової нелегальної міграції 
з України;  
- міжнародні кримінальні конфлікти між емігрантами і місцевим населенням. 

Тому, тема міграції на сьогодні постає дуже гостро в напрямку розвитку 
внутрішньої і зовнішньої політики України і, відповідно, з процесами 
імплементації в Європейське співтовариство. У зв'язку з цим, безконтрольний 
виїзд українців за кордон стає національною проблемою і може негативно 
вплинути на більшість інтеграційних процесів до яких прагне Україна. 

Однією з причин міграційних процесів, що відбуваються на Донбасі - 
несприятливі екологічні умови проживання внаслідок анти-терористичної 
операції за територіальну цілісність України. Питання екологічної міграції 
досить мало вивчені. Вперше термін «екологічні біженці - особи, змушені 
залишити своє традиційне місце проживання через помітне погіршення 
навколишнього середовища (землетруси, катастрофи, смерчі ...)» був 
запропонований в листопаді 2005 року університетом ООН у зв'язку зі 
збільшенням числа екологічних біженців [3]. Робочим визначенням поняття 
«екологічні мігранти» вважається визначення, запропоноване в 2007 році 
Міжнародною організацією Міграції, в якому «екологічні мігранти - це особи 
або групи осіб, які переважно з причин раптових або прогресуючих змін 
навколишнього середовища, що негативно впливають на їх життя або умови 
життя, змушені покинути своє звичне місце проживання, або зробити вибір на 
користь цього, на тимчасовій або постійній основі, і які переміщаються 
всередині країни або за її межі » [4 - 8]. 

На підставі аналізу наукових робіт в області міграції можна дати таку 
класифікацію екологічної міграції на Україні, яка представлена на рис.1.  

Екологічну міграцію Донбасу пропоную розглядати за п'ятьма 
напрямками: за часом, за причинами, за напрямком, за характером і за формою 
здійснення. 
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Рис. 1. Класифікація екологічної міграції 

 
 За часом екологічну міграцію можна поділити на короткострокові і 
довгострокові. Короткострокові можна поділити на періодичні, епізодичні і 
стрімки, а довгострокові на безповоротні.  

За причинами екологічну міграцію можна поділити на природні, 
техногенні, соціальні та воєнні. Воєнні, в свою чергу, поділяються на воєнні 
конфлікти і анти-терористичні операції.  

За напрямком екологічну міграцію можна поділити на зовнішні, 
внутрішні і глобальні. Внутрішні міграції діляться на локальні та регіональні, 
глобальні – на міжконтинентальні. 

За характером екологічну міграцію можна поділити на вимушену, 
добровільну і обов’язкову.  

За формою здійснення –  на індивідуальну, групову і масову. 
Екологічні проблеми на Донбасі накопичувалися десятиліттями, протягом 

яких їх ніхто не вирішував. Сьогодні, коли екологічні проблеми на Донбасі 
стають все більш загрозливими і йде приплив екологічних мігрантів, цією 
проблемою стали займатися на державному рівні. 

Екологічна ситуація на окупованих територіях України погіршується з 
кожним днем. Існує величезна екологічна небезпека, яка з'явилася після того, як 
почалося затоплення неконтрольованих шахт на неконтрольованих територіях. 
З 115 шахт 6 зруйновані повністю і не можуть бути відновлені - це шахти 
«Бутівська» і «Ясинівка-Глибока» в Макіївці, «Моспінська», «Трудовська» і 
«Жовтнева» в Донецьку, «Прогрес» в Торезі. На інших з них викрадено 
обладнання, деякі затоплені, і якщо терміново не викачати воду, почнуться 
зсуви, забруднення ґрунтових вод і річок [9]. 

На особливу увагу заслуговує факт повної зупинки відкачування води на 
шахті «Юний комунар» (Юнокомунарівськ, підпорядкований Єнакіївській 
«міськраді», Окремих районів Донецької області), де зараз йде демонтаж 
обладнання. У 1979 році на шахті «Юний Комунар» був підірваний ядерний 
заряд на глибині понад 900 метрів для зниження викидів метану при 
видобуванні вугілля. У 2001 році видобуток вугілля на «Юному Комунарі» 
була припинена і шахта почала працювати в режимі водовідливу. Сьогодні 
постала проблема моніторингу радіаційного фону при «мокрій» консервації 
об'єкта «Кліваж» шахти «Юний комунар» і протікання води з сусідніх 
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вугільних шахт - «Єнакіївська» і «Полтавська», що може призвести до 
потрапляння радіоактивних речовин у ґрунтові води. 

Складна ситуація склалася і на Донецькій фільтрувальної станції, яка 
постійно обстрілюється бойовиками і загрожує виведенням з ладу основної 
насосної станції, що спричинить за собою руйнування водної інфраструктури. 
А це загрожує тим, що 600 чоловік по обидві лінії розмежування залишаться 
без води і не зможуть проживати на даній території. 

Внаслідок великих втрат води в Торецьку водопостачання здійснюється 
за жорстким графіком. Майже 35 тис жителів міста отримують воду лише 2 
години на добу. Така ситуація склалася через постійні обстріли бойовиками, що 
спричинило за собою пошкодження водоводу «Горлівка-Торецьке». Щодня на 
землю витікає близько 15 тис кубометрів води, що призвело до затоплення 
шахт «ім. Артема» і « Південної», до того ж на поверхню піднімається газ 
метан, який потрапляє в підвали житлових і виробничих будівель, що може 
призвести до вибухів і отруєння людей [10]. 

Критична ситуація склалася на Авдіївському коксохімічному заводі. 
Науково-виробниче об'єднання «ІНКОР і Ко» разом з Авдіївським КХЗ (коксо-
хімічним заводом) реалізували інтегрований виробничий цикл: від переробки 
вугільної смоли до отримання нафталінової фракції і фенольного масла на 
АКХЗ і завершальної стадії процесу - виробництва нафталіну на потужностях 
«Інкор і Ко». Через неможливість ремонту системи водопостачання в районі 
Ясинуватої, прорив переповнених резервуарів відходами виробництва може 
привести до екологічної та техногенної катастрофи [9]. 

Техногенна катастрофа назріває на Торецькому фенольному заводі через 
неможливість проведення протиаварійних робіт з укріплення дамби 
шламонакопичувача. В резервуарі шламонакопичувача накопичилося близько 
33 тис тон рідких відходів, що містять фенол, нафталін, формальдегіди, сірчану 
кислоту, нафтопродукти та інші хімічні сполуки, які утворилися в процесі 
роботи підприємства. Внаслідок постійних військових дій, обстрілів і 
неможливості ремонту трубопроводу, через який здійснювалася відкачка води, 
переповнений рідкими отруйними відходами шламонакопичувач може 
зруйнувати дамбу і отруйні відходи хлинуть на селище Новгородське, а далі 
потраплять в річки Кривий Торець і Сіверський Донець, які є джерелами питної 
води для Луганської та Донецької областей. 

На сьогоднішній день на непідконтрольних Україні територіях 
Луганській та Донецькій областях пошкоджено, зруйновано повністю та 
частково: промислових об'єктів - 59, енергетичних об'єктів - 12, об'єктів 
транспортної інфраструктури - 92, об'єктів житлового та нежитлового фондів - 
3269, що робить неможливим нормальне існування людей, які там живуть [11]. 
Постійна загроза життю і здоров'ю людей змушує їх мігрувати на мирні 
території України або виїжджати за кордон в країни ЄС. 

Таким чином, проблему екологічної міграції можна вирішити тільки на 
державному та міжнародному рівні, а саме: припинити військові дії на Сході 
України, що призведе до зниження екологічних ризиків на території Донбасу в 
результаті викидів шкідливих речовин в атмосферу при розривах мін і снарядів, 
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попадання важких металів в ґрунт, забруднення прісних вод, зруйнованими 
хімічними підприємствами та очисними спорудами. 

Розробити нові сучасні підходи до вирішення екологічних проблем 
Донбасу із залученням міжнародних експертів та інвесторів. 

Вдосконалити системи моніторингу гідрогеохімічних режимів підземних 
вод, небезпечних геологічних процесів, міграцій метану з використанням GIS-
технологій. 

Для вирішення проблем, пов'язаних з наслідками закриття шахт, 
використовувати потенціал наукових, проектних і виробничих організацій 
національного та міжнародного рівня із забезпеченням фінансування 
природоохоронних заходів з попередження і ліквідації наслідків масового 
закриття шахт з бюджетів різних рівнів. 
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м. Київ 

 
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, підписана 

сторонами у 2014 році, велику увагу приділяє приведенню національного 
законодавства щодо правової охорони винаходів у галузі біотехнологій(ст. 221), 
сортів рослин (ст.228), збереження генетичних ресурсів та традиційних знань 
(ст.229), використання та транскордонного переміщення генно модифікованих 
організмів(підрозділ «Генетично модифіковані організми» додатку XXX до 
глави 6 « Навколишнє природне середовище» розділу V «Економічне і галузеве 
співробітництво») у відповідність з acquis communautaire ЄС із зазначених 
питань. 

Слід зазначити, Норми законодавства України з питань правової охорони 
сортів рослин та насінництва не узгоджуються з нормами Міжнародної 
конвенції з охорони нових різновидів рослин у редакції 1991 р. та відповідних 
актів законодавства ЄС. 

Всесвітньо відомий вчений-генетик, академік ВАСГНІЛ М.І. Вавілов 
процес виведення нових різновидів рослин визначив у 1934 р. як  «селекція», 
яка є «еволюцією, що спрямовується волею людини». Як науку цей процес він 
визначив як вчення про виведення нових видів рослин відповідно до потреб 
людини, і при цьому стверджував, що теоретичною основою селекції є 
генетика, так як саме знання її законів дозволяє цілеспрямовано управляти 
появою у рослин мутацій, правильно проводити підбір батьківських форм для 
одержання нових гібридних рослин, передбачати результати схрещування. 
Вавилов Н. И.Селекция как наука. – М. – Л.: ОГИЗ – Сельхозгиз. –1934. – с. 9 

Відмова представників політичної влади СРСР 30-х – 50-х років від 
поняття «генетика», переслідування і фізичне знищення радянських вчених-
генетиків протягом зазначеного періоду була насамперед пов’язана з 
відсутністю глибокого розуміння змісту цього поняття. 

Поняття «генетика» запровадив англійський біолог, захисник вчення 
Грегора Менделя про спадковість Вільям Бейтсон у 1905 році у своєму листі до 
англійського зоолога Адама Седжвіка, члена Лондонського королівського 
товариства по удосконаленню природничих знань (The Royal Society of London 
for the Improvement of Natural Knowledge).  На Третій міжнародній конференції 
«Генетика: гібридизація (схрещування родів або видів), схрещування різновидів 
і загальне рослинництво», що проходила у 1906 році в Лондоні, це поняття було 
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застосоване для позначення вчення про спадковість і мінливість, фізіологію 
розмноження та майстерності розведення різновидів рослин і в такому 
розумінні наведене у Британській енциклопедії у 1922 р PatrickBateson. William 
Bateson: a biologist ahead of his time// Journal of Genetics. – August, 2002. – 
Volume 81, Issue2. – р. 49;Punnett R. C.Early days of genetics// Heredity. – 1950. – 
Volume 4. – рр. 5 – 10; GENETICS/The Encyclopædia Britannica. VolumeXXXI 
English history to Oyama. The twelfth edition. – 1922. – London: The Encyclopædia 
Britannica Company, Ltd. – p. 119;  Report of the Third International Conference 
1906 on Genetics : hybridisation (the cross-breeding of genera or species), the cross-
breeding of varieties, and general plant-breeding. – London : Royal Horticultural 
Society (Great Britain). – 1907. –602 pages 

Україна має видатні досягнення у генетиці. Зокрема, що Нобелівська 
премія за відкриття мутагенної е-ДНК має належати вченим Інституту зоології 
АН УРСР М.Тарнавському та С. Гершензону, які ще в 1939 і 1940 роках 
незалежно один від одного зробили це відкриття, але Нобелівську премію у 
галузі фізіології і медицини у 1946 році одержав американський генетик Г. 
Мюллер. За синтез вірусної ДНК Нобелівську премію у галузі фізіології і 
медицини у 1975р. одержали американські вчені Г. Темін , Р. Дульбекко і Д. 
Балтімор. Останній у своєму листі до С. Гершензона щиро вибачився, оскільки 
не був знайомий з його більш ранніми роботами з цього питання та 
аналогічними результатами. Нобелівський комітет у Стокгольмі не звертав 
уваги на досягнення українських вчених через гоніння в СРСРна генетикуі 
генетиків протягом40-х – 50-х років ХХ століття.Cut Off From the Mainstream, 
Ukrainian Science Drifts Science.2 October 1992, Vol. 258 № 5079,  pp. 24 – 26.  

Сучасних українських політиків також не інтересує наука генетика і тому 
поза їх увагою залишені норми ст. 221 «Охорона винаходів у галузі 
біотехнологій», підрозділу «Генетично модифіковані організми» додатку XXX 
до глави 6 « Навколишнє природне середовище» розділу V «Економічне і 
галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, що присвячені удосконаленню національного законодавства та 
налагодженню співробітництва України та ЄС в галузі генетики. 

За висновками Всесвітнього Союзу охорони природи (The World 
ConservationUnion – IUCN) на даний момент описано 320 тис. видів рослин, що 
становить 72% існуючих на Землі видів рослин.Peter H. Raven, Ray F. Evert, 
Susan E. Eichhorn. Biology of Plants, 8th edition. – NewYork: W.H.Freemn&Co 
Ltd. – 2012. – 880 pages 

За даними ФАО(Food and Agriculture Organization of the United Nations – 
FAO) більше ніж 80% харчового раціону населення планети Земля становлять 
рослини. Для споживання людиною біологи вважають придатними 30 тис. 
видів рослин, щодо яких має забезпечуватися правова охорона. 30 видів 
культурних рослин годують населення Землі і тільки п’ять з них– рис, пшениця, 
кукурудза, сорго і просо забезпечують 60% енергетичної цінності харчового 
раціону людей. Пшениця є одним з перших злаків, який вдалося доместикувати 
(латин. domesticus – одомашнений)нашим предкам.  Вона і сьогодні є основним 
продуктом харчування в 43-ох країнах світу з населенням понад 1 млрд. осіб,  
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зокрема й Україна, яка є потужним виробником та експортером пшениці. 
Genetic resource sand biodiversity for food and agriculture. Atreasure for the future. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations.25.02.2015 [Електронний 
ресурс] Режим доступу: http://www.fao.org/resources/ infographics/infographics-
details/en/c/174199/  

Слід зазначити, що редакцію 1991 р. Міжнародної конвенції з охорони 
нових різновидів рослин, яка поширила правову охорону на всі без винятку 
роди і види, було прийнято з урахуванням вимог п. 2 Всесвітньої хартії 
природи (World Charter for Nature) від 28.10.1982 р., згідно з якою «генетична 
основа життя на Землі не повинна зазнавати небезпеки, популяція кожної 
форми життя, дикої або одомашненої, повинна зберегтися принаймні на тому 
рівні, що достатній для забезпечення її виживання». Наведене повністю 
узгоджується з вимогами Конвенції про біологічне різноманіття (англійською 
Conventionon Biological Diversity), прийнятої 05.06.1992 р. у м. Ріо-де-Жанейро 
(Федеративна Республіка Бразилія). Україна ратифікувала цю Конвенцію 
29.11.1994 р. Чинності набрала для неї 07.02.1995 р. World Charter for 
Nature.United Nations. 37th General Assembly session. 48th plenary 
meeting.ResolutionA/RES/37/7. 28 October 1982 [Електронний ресурс] Режим 
доступу: http://www.un.org/documents/gares/37/a37r007Закон України «Про 
ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття» від 29 
листопада.1994 р.  № 257/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – 
№ 49. – ст.433 

Офіційна назва цієї Конвенції українською звучить як Конвенція про 
охорону біологічного різноманіття. Тобто, українська і англійська назви не є 
тотожними, оскільки в англійському тексті Конвенції не йдеться про охорону 
біорізноманіття. Дефініцію «біотехнологія»  (абз. 4 ст. 2)наведено із суттєвою 
лінгвістичною помилкою, а саме словосполучення «modify products or 
processes»перекладено як «зміцнення продуктів або процесів», але слово. 
«modify» українською перекладається як модифікація, змінення, тобто у текстіі 
назві Конвенції українською потрібно невідкладно зробити відповідні правки.   

Біологічне різноманіття дозволяє забезпечити людині «основоположне 
право бути вільною від голоду», на чому наголошує ч. 1 ст.25 Загальної 
декларації прав людини (прийнята і проголошена резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН від 10.12.1948 р. № 217 A (III), ч.1 ст.11 Міжнародного пакту 
про економічні, соціальні і культурні права (ратифіковано Указом Президії 
Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII від 19.10.1973 р.), ч. 1 ст.4 
Європейської соціальної хартії (ратифікована із заявами Законом України № 
137-V від 14.09.2006 р.) та закріплено ст. 48 Конституції України. 

Ще в 1930 році в США Законом про патенти на рослини було визнано 
потребу надавати виключне право на нові рослини, особам, які виявили в живій 
природі рослини з унікальними ознаками і властивостями, визначили спосіб 
передачі цих ознак і властивостей похідним рослинам, їх відтворення 
(розмноження) за допомогою щеплення частин(живців, вічків з бруньками) 
рослин вихідних (батьківських) або вирощування з частин кореневищ, стебел з 
бруньками,з цибулин, бульб тощо батьківських рослин. Норми цього закону 
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було транспоновано до Патентного закону США (§§161 – 164, Patent Act of 
1952, 35 U.S.C.), згідно з яким нові «сконструйовані» людиною рослини 
охороняються патентом по аналогії з охороною патентом технічних 
конструкційних рішень. 

З метою приєднання США до Конвенції UPOV у 1980 році до Закону про 
охорону різновидів сортів рослин на види рослин, що розмножуються 
генеративним шляхом, видаються сертифікати охорони різновидів рослин 
(certificate of plant variety protection) згідно із Законом про охорону сортів 
рослин 1970 р. (Plant variety protection act of 1970 – PVPA, 7 U.S.C., §§ 2321 – 
2582), З метою приєднання США до Конвенції UPOV,до PVPAу 1980 р.внесені 
відповідні зміни згідно з вимогами Акту Конвенції 1978 р., а пізніше США 
ініціювали зміни до Акту Конвенції 1991 р. 

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 р.       
№ 3116-XII відповідав принципам, закладеним Актом Конвенції 1978 р., що 
дозволило Україні 03.10.1995 р. стати повноправним 29-им членом UPOV 
згідно з рішенням XI надзвичайної Сесії Ради UPOV від 22.04.1994 р. про 
можливість приєднання України до зазначеного Акту. Закон України «Про 
охорону прав на сорти рослин»від 21.04.1993 р. № 3116-XII //Відомості 
Верховної Ради України. – 1993. – № 21. – ст.218. Закон України «Про 
приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів 
рослин»від 02.06.1995 № 209/95-ВР// Відомості Верховної Ради України . – 
1995. – № 22. –  ст.168 

До Акту Конвенції 1991 р. Україна приєдналась у 2006 р., а 
повноправним його членом стала 19.01.2007 р. Враховуючи наведене, з 
19.01.2012 р. згідно з п. «іі» ч. 2 ст. 3 Акту Конвенції 1991 р. Україна має 
забезпечити на своїй території правову охорону всіх без винятку видів рослин, 
що існують на Землі. Закон України «Про приєднання України до 
Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин» від 02.08.2006 № 60-V// 
Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 39. – ст.343.UPOV Notification 
№ 101 International Convention for the Protection of NewVarieties of Plants.  
Accession by Ukraine to the 1991 Act. December 19, 2006 [Електронний ресурс] 
Режим доступу: http://www.upov.int/upovlex/en/text_notification.jsp?id=101 

До Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» Законом від 
02.11.2006 р. № 311-Vбули внесені зміни, більшість з яких суперечать Акту 
Конвенції 1991 р. Цей Закон опубліковано 05.01.2007 р., тобто за два тижні до 
визнання України членом зазначеного Акту, а це означає, що редакцію цього 
Закону з Адміністративною Радою UPOV не погоджували. 

Ст. 228 «Сорти росли» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
наголошує на тому, що «Сторони співробітничають з метою сприяння і 
посилення охорони прав на сорти рослин відповідно до Міжнародної конвенції з 
охорони нових сортів рослин 1961 року, переглянутої в м. Женева 10 листопада 
1972 року, 23 жовтня 1978 року та 19 березня 1991 року, зокрема 
необов’язкові винятки з прав селекціонерів, як це згадується у статті 15(2) 
зазначеної Конвенції». Але виникає питання, чи спроможна Україна 
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забезпечити виконання вимог цієї статті Угоди на підставі норм відповідних 
національних законів? 

Насамперед, запровадження у п. «iv» ст. 1 Акту Конвенції 1991 р. 
українською мовою дефініції «селекціонер»(від латинського слова «selectio», 
що означає «відбір») не відповідає змісту англійського слова «breeder», 
застосованого в редакції Конвенції англійською мовою, яке щодо рослин має 
тільки один варіант перекладу – «особа, що розмножує», під якою розуміється 
особа, що не тільки виводить або виявляє нові різновиди рослин, а насамперед 
одержує їх оригінальний розмножувальний матеріал і розмножує його у 
кількості, достатній для реалізації  (розповсюдження) суб’єктам господарської 
діяльності, яким держава надала ліцензію на виробництво репродукованого 
розмножувального матеріалу конкретного виду рослин і занесла до державного 
реєстру виробників такого матеріалу, забезпечує його відтворювальну 
здатність, збереження характерних ознак і властивостей рослин охоронюваного 
різновиду. Застосування в  національному законодавстві наведеного перекладу 
слова «breeder» дозволить визначити розмножувачем (розповсюджувачем) 
відтворювального матеріалу нового різновиду юридичну особу – роботодавця 
автора, що повністю узгоджується з п. «vi» ст. 1 Акту Конвенції 1991 р., а 
також уникнути правових колізій, що виникли у Законі внаслідок закріплення 
виключного права селекціонера тільки за фізичною особою – автором сорту, 
вилучити із Закону статті, що незаконно визначають «право на поширення 
сорту», яке є тільки виключним правом осіб, визначених  п. «vi» ст. 1 Акту 
Конвенції 1991 р., та забезпечити захист прав таких осіб згідно із зазначеним 
Актом.  

Така категорія нового різновиду рослин як гібрид, на стадії його 
«поширення» існує тільки у вигляді насінняF1, яке забезпечує вирощування 
гібридних рослин з метою одержання такої визначеної рослинної сировини, 
заради якої гібридне насіння F1 вводиться в господарський оборот.   

Французьке словосполучення «ObtentionsVégétales», що застосовується у 
назві Міжнародної конвенції,перекладається як «рослинницьке досягнення», 
англійське«NewVarietiesofPlants» – як «нові різновиди рослин»,а не як «сорт». 
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of December 
2, 1961, as Revised at Geneva on November 10, 1972, and on October 23, 1978  and 
on March 19, 1991 [Електроннийресурс] Режимдоступу: 
http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/content.html 

Міжнародним кодексом номенклатури культурних рослин – зводом 
правил і рекомендацій, що регламентують утворення та застосування наукових 
назв культурних рослин, визначено три категорії культурних рослин: культивар 
(cultivar – скорочене англійське словосполучення «cultivated variet» – 
культурний різновид рослин, що застосовується в Акті Конвенції 10991 р., а не 
«сорт рослин», яке застосовано в українському законодавстві); група 
(сукупність) видів культурних рослин, одержаних в результаті відбору, що має 
певний набір характеристик, які відрізняють ці рослини від інших того ж роду 
чи виду; грекс (від латинського grex – група, загін) застосовується тільки для 
позначення рослин родини Орхідні (Orchidáceae) або Зозулинцеві. В суто 
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ботанічному розумінні термін «cultivar» запропоновано у 1924 р. 
співзасновником Американського товариства садівничих наук Ліберті  Хайдом 
Бейлі (1858-1954) для позначення культивованих людиною різновидів 
рослин.International code of nomenclature for cultivated plants. Eighth Ediion – 
Leuven, Belgium: International Society for Horticultural Science (ISHS). – Scripta 
Horticulturae. – October, 2009.— Number 10, Vol. 151. – 204 pages. В 2016 році 
запроваджено 10-ту редакцію, але фахівці України до цього часу для 
визначення рослин використовують попередні редакції Кодексу..Bailey, L.H. 
1923. Variouscultigens, andtransfersinnomenclature. GentesHerbarum. №1 (part 
3):112—136; Bailey, L. HManualofcultivatedplants. – NewYork ;: MacmillanCo. – 
1924. – 868 pages 

Ієрархія таксонів і правила найменування рослин (номенклатура) 
регулюються обов’язковим для всіх ботаніків Міжнародним кодексом 
номенклатури водоростей, грибів і рослин (Мельбурнський кодекс), прийнятим 
у 2011 р. на XVIII Міжнародному ботанічному конгресі, у Мельбурні, що ає 
бути враховано вченими-ботаніками. International Code of Nomenclature of algae, 
fungi, and plants (Melbourne Code). Eighteenth International Botanical Congress. 
Melbourne, Australia, July 2011). [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php. 

Ч. 2 ст. 15 української редакції Акту Конвенції 1991 р. наголошує,що 
«кожна Договірна Сторона в розумних межах, і за умови збереження законних 
інтересів селекціонера, може обмежити право селекціонера стосовно будь-
якого сорту для надання фермерам можливості використовувати для цілей 
розмноження, у власних господарствах, рослинний матеріал, який вони 
отримали шляхом вирощування на власних земельних ділянках сорту, що 
охороняється, або сорту, на який розповсюджуються положення підпункту "i" 
підпункту "a" або "ii" пункту 5 ст. 14». Рекомендація Дипломатичної 
конференції по прийняттю Акту Конвенції 1991 р., що стосується застосування 
норм ч. 3 ст. 15 цього Акту, зосереджує увагу держав-членів  UPOV на тому, 
що не слід поширювати практику, що зазвичай називають «пільга» або 
«привілей фермера» в тих галузях рослинництва, в яких такий привілей не є 
звичною практикою на території заінтересованої держави-члена UPOV. Тобто 
ця норма не є обов’язковою, а має застосовуватися у разі виникнення для 
фермера форс-мажорних обставин. 

Незважаючи на наведене, у ч. 3 ст. 47 Закону № 311-V принцип 
дотримання «фермером» прав селекціонера викладено з порушенням вимог ч. 2 
ст. 15 Акту Конвенції 1991 р. та аналогічної норми ч.3 ст. 14 Регламенту 
№ 2100/94. «Привілей фермера» Законом поширено на будь-яку особу, а не на 
суб’єкта господарювання – фермера, що є суттєвим порушенням вимог Акту 
Конвенції 1991 р., Регламенту № 2100/94,  а також Порядку проведення 
атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і 
садивного матеріалу, Положення про Державний реєстр виробників насіння і 
садивного матеріалу, затверджених наказом Міністерства аграрної політики і 
продовольства України від 20.02.2013 р. № 115.  
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З наведеної статті Закону випливає, що «привілей фермера» поширено на 
будь-яку особу – резидента і нерезидента України, що має право розмножувати 
зібране насіння охоронюваного різновиду для своїх  потреб, за умови, що він 
належить до одного з 23-х ботанічних родів і видів рослин. Але посилання на 
акт європейського законодавства, яким визначено перелік родів і видів таких 
рослин, Закон № 311-V не наводить. 

Поняття «фермер» в Україні офіційно не визначено. Закон України «Про 
фермерське господарство» від 19.06.2003 р. № 973-IV наводить тільки 
дефініцію «фермерське господарство» і визначає, хто може бути його членом. 
Господарський і Цивільний кодекси України, Закони України «Про особисте 
селянське господарство» від 15.05.2003 р. № 742-IV, «Про колективне 
сільськогосподарське підприємство» від 14.02. 1992 р. № 2114-ХІІне надають 
відповіді на питання, чи є фермерами визначені ними особи – суб’єкти 
господарської діяльності в аграрному секторі економіки. 

Обмеження п. «в» ч. 3 ст. 47 Закону № 311-Vщодо земельної ділянки 
малого сільського господарства є нелогічним. Всупереч вимогам ст.114 
Регламенту № 2100/94 під власником такого господарства «слід розуміти 
власника господарства, що вирощує зібраний матеріал на площі, яка не 
перевищує площу, необхідну для виробництва 92 тон зернових». Але для різних 
видів вирощуваних зернових культур та їх урожайності, для ґрунтів різних 
типів розміри таких господарств істотно відрізнятимуться,що насамперед 
впливатиме на право селекціонера відстоювати у суді свої права та інтереси у 
разі їх порушення.  

За чверть віку існування незалежної України рівень гумусу в українських 
чорноземах знизився до 3%. Унікальний український чорнозем з 10-12% 
вмістом гумусу, шаром 1,6 м, який на початку ХХ ст. був доставлений з 
території сучасної Кіровоградської області як еталон родючого чорнозему 
можна побачити лише у лабораторії земельних ресурсів Європи в Інституті 
імені Л.Пастера у Парижі. Міжнародна система класифікації ґрунтів такий 
ґрунт незмінно визначає як CHERNOZEMS, а українські бізнесмени-аграрії не 
прагнуть зберегти їх для наступних поколінь, безжально зменшують їх 
родючість. WorldReferenceBaseforSoilResources 2014. International soil 
classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil 
Resources Reports № 106. FAO, Rome. – 2015. – Chapter 4, page 101 

Якщо Україна прагне відродити своє звання житниці Європи, потрібно 
підвищувати якісні характеристики нових різновидів рослин, забезпечувати 
належну їх правову охорону, ротацію та зміну їх сортаменту, одержання 
необхідної кількості і матеріалу для їх розмноження, а для цього потрібно не 
тільки бережно ставитися до родючих чорноземів, які становлять третину 
світових запасів так званих «солодких» чорноземів і є найкоштовнішим 
природним багатством України, але насамперед привести у відповідність з 
міжнародними, зокрема європейськими стандартами національне 
законодавство з питань правової охорони нових різновидів рослин та їх 
насінництва, позбавитися від термінології і практики у цій сфері колишнього 
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СРСР, що будувались на хибних поняттях, які не узгоджуються із 
загальновизнаними на міжнародному рівні. 

 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТА СТИМУЛИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Андрощук Г. О. 
 к.е.н. завідувач відділом  НДІ ІВ НАПрН України 

м.Київ  
 

З точки зору європейської перспективи і законодавчої практики 
відповідальність і стимули завжди розглядаються як тісно пов’язані між собою. 
У неоднорідному  європейському контексті, відповідальність щодо здійснення 
діяльності з комерціалізації майже без винятків покладається на власника прав 
власності на наукові дослідження. Однак, поняття відповідальності не є 
синонімом зобов’язання комерціалізувати або передавати результати. 

Більшість європейських держав, а також сам Європейський Союз 
(наприклад Європейська Рамкова програма — Europen Framework Programme) 
надають бюджетні кошти на дослідницькі проекти лише в поєднанні з 
відповідальністю (duties) щодо поширення результатів. [4]. Поширення не 
обов’язково здійснюється за допомогою комерціалізації (не будь-яке проектне 
фінансування вимагає комерційної діяльності. Також не безпремінно існує 
обов’язок щодо забезпечення охорони інтелектуальної власності як підсумку 
результатів досліджень (хоча стимулювання охорони власності існує та 
схвалюється; часто заохочується укладання на ранньому етапі співробітництва 
угоди про майбутнє положення прав власності на потенційні результати). 
Зазначимо також, що в 1 ринковій європейській економіці немає обмежень 
стосовно пріоритетного або непріоритетного використання отриманих 
наукових результатів для блага країни, що здійснюють фінансування наукових 
досліджень (за винятком технологій воєнного призначення). 

Ефективне використання способів комерціалізації відносно непроектних 
результатів досліджень (тобто отриманих у результаті базового державного 
бюджетного фінансування) більше заохочується загальними, чітко позначеними 
(appellative) нормами й ще більше, стимулами. Вони можуть бути визначені між 
різними рівнями учасників. 

Державні науково-дослідні організації в основному регулюються 
законодавчими (статутними) нормами. У Німеччині, «Hochschulrahmengesetz» 
(Університетський Рамковий Закон, University Framework Law) визначає 
передання технологій як першорядне, ключове завдання університетів і 
наукових співробітників; Франція і Нідерланди мають схожі регулюючі 
положення. Під час здійснення цих законів федеральні фінансові органи 
недавно ввели нову категорію виділення додаткових бюджетних коштів, 
орієнтовану на результати, для наукових організацій і інститутських наукових 
творчих колективів. [1,2,3]. Ще раз підкреслимо, що в Європі головним 
двигуном діяльності в галузі комерціалізації є стимули, надавані різним видам 
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учасників, а не заборонні моменти. Більшість держав на законодавчому рівні 
закріпили розподіл прибутку між окремим дослідником, інститутом і 
посередником, що сприяє комерціалізації. Посередники відіграють ключову 
роль при комерціалізації: відзначимо, що якщо раніше посередники (офіси 
комерціалізації) були підрозділами усередині інституту, тепер посередники, як 
правило, перебувають поза інститутами. За типом організації посередники 
поділяються на державні (їхня діяльність субсидіюється), державно-приватні 
(їхня діяльність фінансується за рахунок участі на паях інституту/держави та 
приватного партнера) і приватних. Посередники діють у законодавчих рамках, 
що захищають державу від приватизації цінностей, отриманих за допомогою 
державних бюджетних коштів; але вони також можуть виступати в ролі 
ринкових учасників із прийняттям рішень на основі потреб ринку. 

Загальнопоширена участь у прибутку ( ргofit-sharing) дослідника, 
установи і посередника (підрозділу, що займається комерціалізацією) надає 
фінансові стимули у разі успішної комерціалізації. 

Оскільки діяльність з використання наукових досліджень для економіки 
не суперечить основним завданням науки або чинному законодавству, 
додатковий дохід (особливо для дослідників, але також і для інститутів) також 
не суперечить основним завданням наукових установ або дослідників. Навпаки, 
він розглядається як необхідний імпульс для стимулювання успішного 
трансферу технологій (за деякими винятками — наприклад, у Франції 
дослідник має статус державного службовця і відповідні привілеї, тому 
трансфер заохочується, але існує ряд обмежень для державних службовців). У 
деяких країнах, наприклад в Ірландії, цей дохід від передання технологій 
користується істотними податковими пільгами, тобто додатковими стимулами. 

Безумовно, багаторічний досвід організації патентно-ліцензійної 
діяльності і практика комерціалізації технологій, накопичені в зарубіжних 
університетах, повинні бути використані вищими навчальними закладами 
України. 
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Функціональним завданням будь-якого ґрунтообробного агрегату є 
виконання агротехнологічних вимог – отримання заданих показників якості 
обробітку ґрунту, в зв’язку з цим основні дослідження проводяться в напрямку 
обґрунтування конструкції робочих органів та їх розстановки.  

Підвищення продуктивності в наслідок зростання швидкості за потреби 
виконувати технологічні операції у стислі строки обґрунтовують проведення 
досліджень в напрямку вирішення завдань динаміки агрегатів. Конструкція 
агрегату повинна витримувати навантаження пов’язане з сприйняттям тягового 
опору робочих органів, що коливається на певному рівні в залежності від умов 
роботи. Здатність агрегату адаптуватися під різні умови роботи покращується 
при застосуванні рухомих конструкцій кріплення ґрунтообробних робочих 
органів.  

З поширенням технологій поверхневого обробітку на ринку техніки стали 
більш затребуваними дискові ґрунтообробні агрегати. Конструкція кріплення 
окремого диска створює технологічні переваги керування великою масою 
рослинних решток на поверхні поля.    

З метою отримання найбільш повної інформації про існуючі 
конструкційні рішення кріплення окремих дисків до рами агрегата проведено 
аналітичний огляд патентної та науково-технічної інформації, інформаційні 
матеріали агропромислових виставок та виконано моніторинг ринку 
ґрунтообробної техніки. 

Захищені правами інтелектуальної власності конструкційні рішення 
дискових знарядь здебільшого передбачають нерухомі індивідуальні стояки 
робочих органів, що не в повній мірі реалізують їх технологічні властивості та 
не адаптуються до динамічних навантажень. Рухомі стояки запропоновані лише 
як запобіжні пристрої для вивільнення диска з ґрунту під дією сили, що 
перевищує значення міцності конструкції та може призвести до деформування. 

У іноземних виробників більше конструкційних рішень розроблених для 
копіювання поверхні поля, зокрема застосовуються гумові еластичні буферні 
вставки, підпружинені шарнірно закріплені стояки та пружні стояки.   

Було проведено теоретичні розрахунки параметрів коливань пружних 
стояків при усталеному технологічному процесі з метою обґрунтування 
конструкційних параметрів та динамічних характеристик пружних стояків з 
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дотриманням вимог рівномірності ходу диска по глибині та зниження 
енергомісткості обробітку ґрунту дисковими робочими органами. 

За результатами досліджень підтвердженими на практиці запропоновано 
технічні рішення, що за корисною моделлю відноситься до 
сільськогосподарського машинобудування, зокрема, до знарядь для обробки 
ґрунту з самопривідними  сферично-дисковими робочими органами.  

В основу корисної моделі поставлено завдання забезпечення необхідної  
міцності кріплення сферично-дискового робочого органу до рами агрегату в 
поєднанні з достатнім значенням прогину при надмірному зусиллі на робочий 
орган.  

Поставлене завдання вирішується тим, що поперечний переріз стояка 
виконується змінним по довжині. У місці кріплення пружинного стояка до 
поперечного бруса рами він має поперечний переріз максимального розміру 
обумовленого умовою міцності. В міру наближення до сферичного диска 
поперечний переріз стояка змінюється і в місці кріплення нижнього кінця 
стояка до підшипникового вузла набуває свого найменшого значення, що 
визначається умовами міцності та конструктивними параметрами осі диска або 
(та) способом кріплення. Конструкція забезпечує жорсткість пружинного 
стояка 30…500 Н/мм, та прогин по вертикалі в разі надмірного навантаження – 
для легких борін 0,1…150 мм, важких борін 0,1…300 мм. Таким чином, 
дотримується міцність кріплення пружинного стояка на всьому діапазоні 
швидкостей роботи ґрунтообробного агрегату від 0,1….20 км/год та достатня 
адаптивна здатність до умов роботи. 

Технічне рішення було захищено патентом на корисну модель № 71281 
від 10.07.2012 року. 

В основу корисної моделі поставлено завдання запобігання намотування 
пожнивних та рослинних решток під час роботи на ступицю диска та пружну 
стійку, зниження металомісткості конструкції кріплення робочих органів, 
врахування асиметричної природи діючих сил з наступним усуненням її 
негативного впливу, підвищення якості виконання технологічного процесу, 
стримування виходу потоку ґрунту від робочих органів за межі захвату 
агрегату.  

Поставлене завдання вирішується тим, що агрегат дисковий має навісну 
або причіпну опорну раму, зчіпний механізм, дві батареї дисків з кріпленням 
робочих органів до рами агрегату яке виконується за допомогою, що найменше, 
двох стійок на кожен диск, які утворюють замкнутий контур. Стійки мають 
площу поперечного перерізу – в межах  0, 00001 – 0,20 м2 , товщину – 0,001 – 
0,4 м, при цьому показники кожної стійки не (або) однакові, а їх сума менша за 
технічні показники однієї еквівалентної за властивостями пружної стійки. 
Нижні кінці пружних стійок робочих органів мають вирізи, які разом 
утворюють отвір для рознімного з’єднання котре затискає їх в місці кріплення 
із зовнішньої сторони диска. Верхній кінець кожної пружної стійки дискового 
робочого органу має виріз, який в сполученні з формою кріпильної деталі 
утворює отвір для рознімного з’єднання котре затискає їх в місці кріплення. В 
конструкції агрегату дискового встановлюються обмежувачі потоку ґрунту 
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після його сходу з робочих органів та грудкоподрібнювачі після кожної робочої 
секції.  

Таким чином, виконання кріплення робочих органів за допомогою двох і 
більше стійок дозволить виготовити агрегат дисковий з меншою 
металомісткістю та асиметричними властивостями пружності, конструкція 
кріплення забезпечує можливість приєднання диска з зовнішньої сторони, 
вирізи, які разом утворюють отвір, знижують концентрацію напружень у 
матеріалі стійки, а встановлення обмежувачів підвищить якість виконання 
технологічного процесу виключаючи огріхи при суміжних проходах агрегату 
по оброблюваній ділянці.  

Технічне рішення було захищено патентом на корисну модель № 77732 
від 25.02.2013 року. 
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З 1992 року в Україні існує власний інститут з охорони прав 
інтелектуальної власності. Кількість заявок на знаки для товарів і послуг, 
поданих за національною процедурою, завжди була найбільшою за всі роки 
функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності. Вже 
понад 200 000 свідоцтв видано на теперішній час. Наразі спостерігається 
істотне зростання вартості торговельних марок, стають все більш численними 
канали збуту товарів і послуг. Тому споживачу все важче розібратися в 
розмаїтті запропонованих йому товарів і послуг та вибрати серед них ті, що 
задовольняють його потребам та можливостям. Теж саме стосується і 
виробників, тому висока конкуренція на ринку спонукає їх вигадувати ще 
більш привабливі торговельні марки, щоб орієнтувати споживачів саме на їх 
продукцію та виділити свої товари і послуги серед інших виробників 
однорідних товарів і послуг. Таким чином саме торговельна марка є 
орієнтиром, свого роду візитивкою на ринку товарів і послуг. 

Торговельну марку можна порівняти із великим автомобілем зв’язку між 
компанією і споживачем. Основною метою торговельної марки, безумовно є – 
відрізнити товари і послуги одного виробника від аналогічних товарів і послуг 
іншого виробника, в цьому полягає вирізняльна функція кожної торговельної 
марки. У той же час торговельна марка виконує роль реклами, роль участі в 
ідентифікації товару або послуги, а також є елементом, який сам по собі має 
залучати споживачів і заохочувати  їх при придбанні того чи іншого товару або 
послуги. 

Кількість торговельних марок зростає, тому створити нову торговельну 
марку стає все більш складним завданням. Це завдання полягає не тільки у 
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тому, щоби створити торговельну марку, права на яку не належать іншим 
особам, але й у тому, щоб створити досить сильну торговельну марку, яка б 
приваблювала увагу споживачів. 

Створити торговельну марку, яка б відповідала всім цим характеристикам 
досить важко ще й з огляду на той факт, що прагнучи оригінальності, у якості 
торговельної марки деякі виробники бажають використовувати слогани та 
малюнки. 

Наслідком цього є те, що така торговельна марка буде поєднувати в собі 
кілька систем захисту: захист відповідно до Закону України «Про охорону прав 
на знаки для товарів і послуг» і захист відповідно до Закону України «Про 
авторське право і суміжні права». Слід зазначити, що об’єктом авторського 
права може бути лише оригінальний твір. Питання оригінальний він чи ні – це 
суб’єктивна думка реєстратора. 

Торговельна марка може бути захищена авторським правом 
Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг» «знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб 
відрізняються від товарів і послуг інших осіб;» а також відповідно до статті 5 
«2. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація 
позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі 
власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації 
кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень» [1]. Закон України 
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не передбачає реєстрацію 
звукових торговельних марок. Однак, ця норма закріплена в Правилах 
складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для 
товарів і послуг – «1.4. Об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки: 
(…) «Знак може  бути  звуковим,  світловим,  а  також  кольором чи поєднанням 
кольорів тощо.  Такі знаки реєструються Відомством  при наявності   технічної   
можливості   внесення  їх  до  Реєстру  та оприлюднення інформації стосовно їх 
реєстрації» [3]. 

     Окрім звичних знаків – словесних, комбінованих, зображувальних - 
знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів 
тощо. Такі знаки «реєструються Відомством при наявності технічної 
можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх 
реєстрації» [3]. 

Всесвітня і національна практики показують, що такі торговельні марки 
мають місце та зареєстровані у багатьох країнах світу.  

Слід зазначити, що торговельна марка будь-якого виду має свого автора, 
однак у даній статті автор розглядатиме словесні, комбіновані та звукові 
торговельні марки. 

Словесні торговельні марки 
Словесні торговельні марки можуть представляти собою слова, 

словосполучення, і в той же час гасла, імена персонажів, назви творів, газет і 
журналів, що охороняються авторським правом. Відповідно до статті 9 Закону 
України «Про авторське право і суміжні права» «Частина твору, яка може 
використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, 
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розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону» [2]. Однак, 
необхідно враховувати той факт, що, наприклад, назви газет і журналів 
використовуються виключно для певної друкованої продукції. Тому такі назви 
бажано реєструвати у якості торговельної марки, з прив’язкою до конкретного 
класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніцької класифікації). 
Складніше ситуація складається із рекламними слоганами. У даному випадку 
все залежить від того, чи є слоган якимось конкретним, тобто відноситься він 
до певних товарів і/або послуг, чи є абстрактним, тобто може 
використовуватися для будь-яких-товарів і/або послуг. Наприклад, слоган «Eat 
Fresh! / Їж свіже!» американської мережі ресторанів швидкого харчування 
Subway, може використовуватися лише у зв’язку із продуктами харчування або 
із закладами харчування. Тому його доцільніше реєструвати у якості 
торговельної марки. Але, наприклад, слоган «Impossible is nothing / 
Невозможное возможно» німецького промислового концерну Adidas AG, може 
використовуватися для будь-яких товарів і/або послуг, про що свідчить і 
асортимент товарів: взуття, одяг, спортивне знаряддя. Тому цей слоган може 
бути зареєстрований і у якості торговельної марки, і одночасно бути об’єктом 
авторського права, не прив’язаного до конкретних товарів і/або послуг. 

Захист слогана авторським правом – це альтернативний шлях, однак 
такий захист, по-перше, можливий лише для фізичних осіб, по-друге, не 
припускає використання для маркування товарів і/або послуг, по-третє, 
потребує широкої рекламної кампанії, по-четверте, не передбачає обов’язкової 
реєстрації і тому важче захищається у судовому порядку. Питань про правову 
охорону слогана не виникає у разі його реєстрації у якості торговельної марки. 
На відміну від ряду іноземних держав, де нормативно закріплено, що слогани 
авторським правом не охороняються, в Україні такого положення немає. 
Перелік об’єктів авторського права відповідно до статті 8 Закону України «Про 
авторське право та суміжні права» серед численних об’єктів є «17) інші твори» 
[2], до яких і можна віднести слогани. Однак, щоб визнати їх об’єктами 
авторського права, необхідно довести, що вони є результатами творчої праці. 
Отже, не будь-який слоган може бути об’єктом авторського права, а лише той, 
що має всі ознаки, притаманні з точки зору Закону України «Про авторське 
право і суміжні права» авторському твору. Твір повинен мати творчий характер 
– бути оригінальним і неповторним. 

Зображувальні торговельні марки 
Зображувальні торговельні марки можуть бути поділені на дві категорії: 

торговельні марки, виконані у двох вимірах, та торговельні марки, виконані у 
трьох. 

Торговельні марки, що є двовимірними, це торговельні марки, що 
відтворені на плоскій поверхні, тобто такі, що не мають рельєфу. Ця категорія 
включає в себе, наприклад, малюнки, емблеми, портрети, фотографії. 
Зображувальні торговельні марки можуть бути використані в якості знака для 
ідентифікації товарів або послуг до тих пір, поки вони є оригінальними і 
захищені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».  
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Портрети та фотографії в галузі охорони прав заслуговують особливої 
уваги, оскільки їх використання може викликати певні труднощі. Наприклад, 
фотографії можуть містити зображення архітектурних об’єктів, які захищені 
авторським правом. Портрети також можуть порушувати права моделей або 
персонажів, що зображені на них. У цих випадках використання фотографій та 
портретів у якості торговельних марок потребує дозволу як самого фотографа 
або художника, так і архітектора або особи, що позує. 

Тривимірні торговельні марки представляють собою такі, що мають 
форму або об’єм. Прикладами таких торговельних марок є упаковка або форма 
самого продукту. Ці різні форми, можуть представляти собою як торговельні 
марки, так і оригінальні твори, тому права на них можуть набуватися як 
відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг», так і відповідно до Закону України «Про авторське і суміжні права». 

Стаття 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг»  містить наступне обмеження: «2. Згідно з цим Законом не можуть 
одержати правову охорону також позначення, які: (…) відображають лише 
форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання 
технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності» [1]. Це 
обмеження дозволяє уникнути зловживання набуття права на торговельні 
марки.  Метою цього обмеження є те, що право на торговельну марку може 
бути вічним  (п. 2 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг»)  через послідовність продовжень строку дії свідоцтва, в той 
час як авторське право і право на дизайн або модель обов'язково обмежені в 
часі. Наприклад, шляхом подачі в якості товарного знака зображення форми 
лампи вона (форма) буде мати право на захист необмежений у часі, до тих пір, 
поки буде сплачуватися збір за продовження строку дії свідоцтва, в той час як 
така ж конструкція, що захищена авторським правом, надає її власнику або 
його спадкоємцям захист тільки на обмежений строк. Звичайно, форма 
конструкції, що може бути зареєстрована у якості торговельної марки має бути 
конструктивно новою та оригінальною. І це положення Закону України «Про 
охорону прав на знаки для товарів і послуг» має суто суб’єктивний характер, 
залежить від обізнаності експерта та суб’єктивного судження експерта про 
естетику. Саме експерт повинен визначити, чи має конструкція або форма 
декоративну, естетичну цінність і лише при позитивній відповіді така форма 
може бути захищена у якості торговельної марки. Таке суб’єктивне судження 
дуже обмежує практичну цінність цього положення Закону, умови його 
застосування є досить невизначеними. Тому лише автор вправі вирішувати яку 
форму захисту його твору обрати, реєструвати її відповідно до Закону України 
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» чи відповідно до Закону 
України «Про авторське право і суміжні права», оскільки останній Закон 
передбачає реєстрацію саме оригінальних творів.  Серед тривимірних 
торговельних марок слід також згадати і твори архітектури. Характерна форма 
приміщення, в якому надаються послуги, наприклад, дизайн та оформлення 
ресторану, кафе тощо, дійсно можуть бути ознакою послуг, що надаються 
певним виробником. Захист у цьому випадку може надаватися у відповідності 
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як до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», так і до 
Закону України «Про авторське право і суміжні права» (наприклад, певний 
колір, характерне оформлення стелі, стін, полу, вікон тощо). 

Звукові торговельні марки 
Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва 

України на знак для товарів і послуг містять положення щодо реєстрації 
звукових торговельних марок. Така торговельна марка може бути певним 
звуком або музичним твором. На думку автора певний звук, наприклад, рик 
лева американської кінокомпанії «Metro-Goldwyn-Mayer» може бути захищений 
лише як торговельна марка. Музичний твір, наприклад, композиція Поля Моріа 
до телепередачі «В мире животных» або музична заставка до телевізійного шоу 
«Україна має талант» – це завжди оригінальна авторська робота, тому може 
захищатися і відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг», як певний вирізняльний знак, і відповідно до Закону України 
«Про авторське право і суміжні права», як твір певного автора.  

Слід однак зазначити, що використання музичного твору у якості 
торговельної марки, скоріш за все, у деяких випадках призведе до відносно 
складній ситуації. Адже при використанні музичного твору потрібно приймати 
до уваги не тільки права автора твору, але й прав виконавців. Таке відтворення 
вимагає письмової згоди останнього. Теж саме стосується і аранжувальника, 
звукорежисера тощо. 

При реєстрації торговельної марки необхідно враховувати всі правові 
наслідки. 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг «3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є 
тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше 
зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для 
таких самих або споріднених з ними товарів і послуг» [1]. Тобто торговельна 
марка, що подається на реєстрацію, повинна бути новою у певній сфері 
діяльності. Поряд  цим відповідно до п. 4 ст 6 Закону України «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг» «Не реєструються як знаки позначення, які 
відтворюють: (…) назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва 
або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди 
власників авторського права або їх правонаступників» [1]. Це положення 
застосовується в незалежності від товарів і/або послуг, для яких заявник бажає 
отримати реєстрацію торговельної марки. Тобто позначення, яке є твором, та 
захищене авторським правом, може бути зареєстроване у якості торговельної 
марки лише за згодою автора.  

Слід зазначити, що згода автора не потрібна лише тоді, коли твір набуває 
статусу суспільного надбання, коли кожен може вільно його відтворювати. 
Однак, слід пам’ятати про те, що автор інтелектуальної праці має як економічні 
(майнові), так і моральні (немайнові) права на твір. Якщо економічні права 
власності на твір носять тимчасовий характер, то моральні права є вічними. Ці 
моральні права належать спадкоємцям після смерті автора і саме спадкоємці 
можуть вимагати згадування імені автора і збереження цілісності твору. Це 
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право спадкоємців особливо важливо у випадках, коли використання твору у 
якості торговельної марки, тобто у комерційних цілях, може підірвати 
репутацію автора. У даних випадках саме спадкоємці виступають гарантами 
моральних прав. 

Необхідно наголосити, що торговельна марка набуває захисту лише у 
відношенні до певних товарів і/або послуг. Наприклад, зареєстрована 
торговельна марка для маркування одягу може бути вільно використана 
третьою особою для маркування продуктів харчування. Це не стосується, 
однак, випадків використання загальновідомих торговельних марок. Відповідно 
до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності– «(1) 
Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це 
допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої 
особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти 
застосування товарного знака, що становить відтворення,  імітацію чи переклад 
іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням 
компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій 
країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї 
Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це 
положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака 
становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну 
викликати змішування з ним» [4]. Це положення також закріплено у Законі 
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» - «Не можуть бути 
зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що 
їх можна сплутати з: (…) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без 
реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, 
зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis 
Паризької конвенції про охорону промислової власності (995_123)» [1]. Однак, 
коли торговельна марка представляє собою об’єкт, який захищений відповідно 
до Закону України «Про авторське право і суміжні права», принцип прив’язки 
до певних товарів і/або послуг нейтралізується, виникає абсолютний характер 
захисту, що його надає право автора на твір. Така торговельна марка не може 
бути зареєстрована ні для яких товарів і/або послуг. Слід також згадати про 
принцип територіальності. Торговельна марка набуває захисту в країні і/або в 
країнах, де була подана заявка на її реєстрацію та відповідно був отриманий 
документ про реєстрацію. Твір захищений відповідно до законів про авторське 
право у будь-якій країні, надає автору широкий міжнародний захист. 
Відповідно до статті 5 Бернської конвенції про охорону літературних і 
художніх творів «1) Щодо творів, з яких авторам надається охорона на підставі 
цієї Конвенції, автори користуються в країнах Союзу, крім країни походження 
твору, правами, які надаються нині або будуть надані в подальшому 
відповідними законами цих країн своїм громадянам, а також правами, особливо 
надаваними цією Конвенцією. (2) Користування цими правами і здійснення їх 
не пов’язані з виконанням будь-яких формальностей; таке користування і 
здійснення не залежать від існування охорони в країні походження твору. Отже, 
крім установлених цією Конвенцією положень, обсяг охорони, рівно як і засоби 
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захисту, що забезпечують автору охорону його прав, регулюються виключно 
законодавством країни, в якій виникає потреба в ній. (3) Охорона в країні 
походження регулюється внутрішнім законодавством. Проте, якщо автор не є 
громадянином країни походження твору, відносно якого йому надається 
охорона на підставі цієї Конвенції, він користується в цій країні такими ж 
правами, як і автори - громадяни цієї країни» [5]. А також відповідно до статті 3 
Закону України «Про авторське право і суміжні права» «3. Суб'єктам 
авторського права і (або) суміжних прав, незалежно від їх громадянства, твори 
чи об'єкти суміжних прав яких вперше оприлюднені на території іншої держави 
або не оприлюднені, але знаходяться в об'єктивній формі на території іншої 
держави, правова охорона надається відповідно до міжнародних договорів 
України» [2]. 

 Тобто, торговельна марка, яка є об’єктом авторського права, набутого у 
будь-якій країні-учасниці Бернської конвенції про охорону літературних і 
художніх творів, не може бути зареєстрована ні в якій країні, ні для яких 
товарів і/або послуг. У даному випадку принцип територіальності не працює.  

Ще однією із суперечностей між авторським правом і правом на 
торговельну марку є той факт, що торговельна марка може бути анульована 
через її невикористання. Відповідно до  статті 18 Закону України «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг» «4. Якщо знак не використовується в 
Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг 
протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або 
від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до 
суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. 
У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за 
умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого 
невикористання» [1]. Тоді як торговельна марка, яка охороняється відповідно 
до Закону Україні «Про авторське право і суміжні права», залишається 
недоторканою і її анулювання стає неможливим на підставі отримання автором 
моральних (нематеріальних) прав. Автор може виправдатися, наприклад, тим, 
що він не може знайти певних видів або сфер застосування для його 
торговельної марки.  Як зазначалося вище, це положення не стосується творів, 
що увійшли в суспільне надбання. 

Взагалі, між такими об’єктами авторського права, як твори живопису та 
зображувальні елементи торговельних марок, найчастіше і виникають 
конфлікти. Можливі також конфлікти між назвою твору і словесними 
елементами знаків для товарів і послуг. У міжнародній практиці зустрічаються 
також конфлікти між звуковими творами та звуковими торговельними марками, 
музичними та аудіовізуальними творами. За таких обставин у разі зіткнення 
прав інтелектуальної власності на торговельну марку та об’єкти авторського 
права необхідно врахувати сферу застосування цих об’єктів інтелектуальної 
власності, а також ґрунтовно дослідити фактичні обставини їх використання, їх 
способи використання, цілі використання, комерційну мету тощо. Такі 
конфлікти мають вирішуватися лише у судовому порядку.  Останнім часом 
набули поширення спори, пов’язані із співвідношенням правової охорони 
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торговельних марок та об’єктів авторського права. Тому вивчення правового 
режиму зазначених об’єктів у контексті захисту прав інтелектуальної власності 
є дуже актуальним. 

Проблема постає ще в тому, що в Україні не існує спеціалізованої 
електронної бази даних об’єктів авторського права. При проведенні 
кваліфікаційної експертизи реєстратор (експерт) не в змозі навіть уявити , а тим 
більш перевірити величезну кількість зареєстрованих об’єктів авторського 
права, що призводить до численних казусів при реєстрації торговельної марки. 
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Сучасне озброєння та військова техніка (ОВТ) є продуктом діяльності 

колективів фахівців державних органів, закладів та установ різних 
організаційних рівнів, функціонального призначення та напрямів діяльності, які 
працюють в оборонній галузі. Від чіткої організації та координації цієї 
діяльності залежить ефективність реалізації державної військово-технічної 
політики в цілому та організаційно-технічних заходів для управління якістю 
зразків ОВТ які розробляються зокрема. 

Враховуючи, що зразки ОВТ повинні бути новими, однією з ознак їхньої 
новизни має бути наявність в робочій конструкторській документації (РКД) 
охороноздатних результатів інтелектуальної діяльності (РІД).  

РІД визначають рівень технологічного розвитку держави, бойові 
можливості створюваного ОВТ, конкурентноздатність на світовому ринку 
продукції воєнного і цивільного призначення.  

Тому зацікавленість замовника полягає не тільки в отриманні звіту про 
виконану НДДКР, РКД або зразка ОВТ, але і в можливості безперешкодного 
наступного використання отриманих РІД. Таке використання можливо 
здійснити тільки при умові, що будуть чітко визначені права замовника на 
отримані за договором на виконання НДДКР охороноздатні РІД.  

Патентно-правова охорона створює основу для захисту інтересів авторів, 
замовників і виробників зразків ОВТ від недобросовісної конкуренції в процесі 
обороту цих результатів. 

Все це обумовлює необхідність посилення охорони інтелектуальної 
власності (ІВ). 

Інтелектуальна власність – це права на РІД в будь-якій сфері. Після 
юридичного оформлення таких прав виникають об’єкти права інтелектуальної 
власності (ОПІВ), які можна використовувати на законних підставах у 
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комерційному обігу. Поки немає відповідних документів, інтелектуальна 
власність – лише образний вислів. Неоформлення, неправильне оформлення 
або недостатньо повне оформлення прав призводить до суттєвих матеріальних 
збитків під час реалізації РІД.  

При цьому має бути забезпечено:  
захист прав і законних інтересів авторів, організацій-розробників і 

інвесторів, включаючи державу, створення дієвих організаційно-правових 
механізмів виявлення та попередження порушення прав; 

чітка реґламентація здійснення правової охорони та захисту результатів 
науково-технічної діяльності, створених за рахунок бюджетних коштів.  

Виконання зазначених заходів дозволить створити належні умови для 
забезпечення правової охорони результатів науково-технологічної діяльності, 
захисту прав та інтересів авторів, суб’єктів господарювання та держави в 
цілому. 

Ці заходи здійснюються в процесі патентно-ліцензійного супроводження 
(ПЛС) НДДКР розроблення ОВТ. 

ПЛС НДДКР розроблення ОВТ – це цілеспрямований процес планування, 
організації проведення, координації виконання, обліку і контролю за 
результатами виконання заходів у сфері охорони ІВ, що здійснюються під 
керівництвом замовника та за безпосередньою участю його наукових установ, 
підрозділів і служб при взаємодії з організаціями промисловості на всіх етапах 
життєвого циклу ОВТ.  

ПЛС НДДКР – складова НТС ОВТ, спрямована на забезпечення: 
високого науково-технічного рівня, новизни, патентної чистоти, 

патентоздатності та конкурентноздатності досліджень і розробок, недопущення 
приймання неякісної науково-технічної продукції (НТП), яка розробляється в 
інтересах Міністерства оборони України згідно з державним оборонним 
замовленням (ДОЗ);  

набуття майнових прав на ОПІВ, що створені в рамках виконання 
НДДКР, та їх охорону. 

Здійснюють ПЛС фахівці з питань інтелектуальної власності замовника, 
його наукових установ, а також працівники патентних підрозділів виконавця. 

Основним завданням ПЛС розроблення (модернізації) ОВТ є 
забезпечення патентної чистоти зразків ОВТ, що розробляються 
(модернізуються), та захисту інтересів держави та МОУ щодо ОПІВ, що 
створені та (або) використані в рамках виконання НДДКР.  

Визначення технічного рівня зразків ОВТ 
Технічний рівень продукції – відносна характеристика якості продукції, 

яка ґрунтується на порівнянні значень показників, що характеризують технічну 
досконалість оцінюваної продукції, з базовими значеннями відповідних 
показників.  

Дослідження технічного рівня зразків ОВТ на етапах їхньої розробки й 
освоєння полягає у встановленні номенклатури основних показників та їхніх 
значень, що характеризують світовий рівень зразка ОВТ, за джерелами 
патентної та іншої науково-технічної інформації, а також шляхів їхнього 
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вдосконалення. 
Науково-технічний рівень досліджень і розробок оцінюється мірою їхньої 

новизни, перспективності та патентною захищеністю. 
Визначення новизни зразка ОВТ 
Рівень новизни характеризує обсяг нової інформації відносно до аналогу.  
Визначення патентної чистоти зразків ОВТ 
Патентна чистота – це властивість технологій та/або їх складових бути 

вільно використаними в певній державі без загрози порушення діючих на її 
території прав інтелектуальної власності на технології та/або складові 
технологій, що посвідчуються охоронними документами цієї держави 
(патентами) та свідоцтвами, які належать третім особам, визначена згідно з 
охоронними документами (патентами) і свідоцтвами на ці об'єкти та 
нормативно-правовими актами держави (держав), де планується використання 
зазначених технологій та їх складових, а також відповідно до конкретного 
періоду часу, обумовленого строком дії охоронних документів (патентів) і 
свідоцтв на технології та/або їх складові на території такої держави (держав). 

Основним документом, який відображає патентну чистоту об’єкта, є 
патентний формуляр, оформлений відповідно до ДСТУ 3574-97 “Патентний 
формуляр Основні положення. Порядок складання та оформлення”. 

Визначення патентоздатності зразків ОВТ 
Для забезпечення патентоздатності зразків ОВТ проектувальним 

організаціям, науково-дослідним інститутам, конструкторським бюро та 
заводам-виробникам слід уживати заходів для того, щоб створювані ними нові 
або вдосконалюванні зразки ОВТ були більш досконалими у порівнянні з 
останніми досягненнями вітчизняної та зарубіжної техніки. 

Визначення патентоздатності НТП здійснюють на основі досліджень 
загальнодоступної патентної та іншої науково-технічної інформації.  

Патентні дослідження, їх роль в ПЛС 
Інструментом для виконання вимог щодо забезпечення високого 

технічного рівня, конкурентноздатності, патентоздатності та патентної чистоти 
є проведення патентних досліджень протягом усього життєвого циклу зразка 
ОВТ. 

Метою патентних досліджень є визначення патентної ситуації щодо 
зразка ОВТ, а саме одержання вихідних даних для забезпечення високого 
технічного рівня і конкурентноздатності зразка ОВТ, використання сучасних 
науково-технічних досягнень і виключення невиправданого дублювання 
досліджень і розробок. 

Патентні дослідження проводять відповідно до ДСТУ 3575-97 “Патентні 
дослідження. Основні положення та порядок проведення”. Вимоги  
ДСТУ 3575-97 обов’язкові для суб’єктів господарської діяльності, які діють на 
території України, діяльність яких повністю або частково фінансується з 
державного бюджету.  

Патентні дослідження проводять на основі патентної та іншої науково-
технічної інформації, яка стала загальнодоступною у світі. 

Співвиконавцем робіт з проведення патентних досліджень має бути 
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патентний підрозділ, якщо він є в структурі підприємства (установи, 
організації), або, в разі відсутності останнього, патентознавець. 

Відповідальність за проведення патентних досліджень несе виконавець 
роботи, в складі якої проводяться патентні дослідження. 

Результатом патентних досліджень є звіт про патентні дослідження, який 
оформляється відповідно до ДСТУ 3575-97. Роботи повинні прийматися до 
розгляду та затвердження тільки зі звітом про патентні дослідження.  

Всі види робіт щодо патентних досліджень по змістовній спрямованості 
можуть бути об’єднані в 4 групи: 

аналіз тенденцій і перспектив розвитку техніки, дослідження світового і 
національного науково-технічного рівня;  

дослідження новизни технічних рішень, що заявляються або не 
заявляються як винаходи, промислові зразки;  

дослідження патентної чистоти ОВТ;  
дослідження патентно-ліцензійної ситуації при визначенні доцільності 

патентування і продажу ліцензій.  
Патентні дослідження при кожному із згаданих видів включають 

статистичний аналіз, що дозволяє на підставі хронологічних досліджень 
кількісних показників (об’ємів патентних документів, їх зменшення або 
збільшення) за областями діяльності, що цікавлять, визначати світові тенденції 
та напрями розвитку, провідні країни і фірми, і змістовний аналіз – аналіз 
технічних рішень, які указують конкретні шляхи цього розвитку. 

Забезпечення охорони інтелектуальної власності 
Виконання НДДКР, що супроводжується створенням ОПІВ, має 

здійснюватися у відповідності до вимог, пов’язаних з охороною прав ІВ із 
вжиттям заходів для захисту одержаних при виконанні робіт РІД, що 
підлягають правовій охороні.  

Охорона ІВ полягає у здійсненні комплексу заходів щодо забезпечення 
державних інтересів при виконанні ДОЗ, прав МОУ, як Генерального замовника 
ДОЗ, виконавців ДОЗ та авторів ОПІВ, визначенні та дотриманні основних 
положень щодо порядку розподілу та захисту прав на ОПІВ при прогнозуванні, 
плануванні, розробці ТТЗ (ТЗ), укладенні державних контрактів (договорів) на 
НДДКР та їх виконанні між установами МОУ – замовниками ДОЗ та 
організаціями – виконавцями ДОЗ. 

Патентно-правова охорона РІД, що створюються при виконанні НДДКР, 
включає в себе такі основні етапи: створення, облік, використання та власне 
охорона РІД від неправомірного використання. При цьому РІД самі по собі не 
являються ОПІВ. Процесс формування ОПІВ із РІД потребує затрат часу і 
засобів. 
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м. Полтава 
 

В останні десятиліття в провідних країнах світу здійснюється перехід до 
економіки, яка заснована на знаннях, які стають джерелом високопродуктивних 
інновацій. Нині професійна та вища освіта в агропромисловому комплексі - це 
процес взаємодії педагога-аграрія та студентів, які активно, глибоко і 
всесторонньо приймають участь в процесі навчання, виховання, розвитку, 
саморозвитку і перетворюються із пасивних об’єктів в повноправних учасників 
інноваційної діяльності країни. 

Об’єктом сприйняття інтелектуальної власності в умовах 
агропромислового виробництва є студент, який знайомиться із 
запропонованими зразками інтелектуальної власності під час навчання, засвоює 
їх, формує уяву про їх призначення в діяльності людини, оцінює їх можливий 
потенціал для майбутнього життя. Джерелом змісту освітянського компонента 
виступає різнобічна інтелектуальна власність, яка створена кількома 
поколіннями. При цьому, практично не грають ролі ті обставини: хто створив 
дану інтелектуальну власність і для чого вона створена, а важливий факт її 
присутності в житті суспільства на даному етапі. 

Суб’єктом інтелектуальної власності, її носієм виступає викладач- 
аграрій, який володіє «старою інтелектуальною власністю», відомою як 
минулий досвід людства, постійно сприймає «нову інтелектуальну власність», 
яку вивчає і засвоює через теперішній досвід цивілізації і при передачі 
інтелектуальної власності студентам «її не знижує і не губить». 

Основним інструментом розробки та впровадження новітніх технологій в 
агропромисловому комплексі визначені система охорони інтелектуальної 
власності. Завданням сучасної системи аграрної освіти - забезпечення 
відповідності підготовки спеціалістів перспективному науково-технічному, 
економічному і соціальному розвитку сфери виробництва. 

Правова охорона інтелектуальна власність здійснюється в розвинутих 
країнах для регулювання економічних і моральних правовідносин, шляхом 
патентної охорони та охорони авторського права Але, деякі об’єкти 
інтелектуальної власності, які розповсюджуються порівняно недавно, не 
піддаються регулюванню в рамках законодавства. Такі об’єкти називаються 
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нетрадиційними і, в першу чергу, це селекційні досягнення в тваринництві, 
об’єкти біотехнології. Для вирішення одного із поставлених завдань в умовах 
вищого аграрного навчального закладу використовується методика 
дослідження об’єкта інтелектуальної власності впровадженого в 
агропромисловому комплексі. Таким питанням стало вдосконалення 
українського  законодавства відносно правової охорони і експертизи 
біологічних винаходів та гармонізації його з європейським законодавством. Був 
проведений аналіз  нормативних документів законів Є С: Інструкція до ЄПК, 
Директива 98/44/ЄС, Інструкція з експертизи в ЄПВ та законодавство України 
правової охорони та експертизи біотехнологічних винаходів [1 -6]. 

В результаті  досліджень виявлено, що в законі України «Про охорону 
прав на винаходи і корисні моделі» (далі Закон) на сьогодні відсутнє чітке 
визначення  «біологічний матеріал» і надалі  необхідно внести пояснення, що 
цьому продукту надається правова охорона. На нашу думку, коректним 
визначенням буде наступне «біологічний матеріал» - це матеріал, що має 
генетичну інформацію та може відтворюватися, або бути відтворений в 
біологічній системі. 

Але, треба також більш конкретно визначатися, щодо морально-етичних 
питань біологічно-технологічних винаходів, зокрема, ст. 6 Закону необхідно 
доповнити поясненням, що правова охорона не надається на процес клонування 
людини. Потім слід подати визначення, що процес клонування людини, який 
включає метод розщеплення ембріона, призначається для створення з подібним 
ядром генетичної інформації живої або померлої людини. Далі слід 
передбачати використання ембріона тільки з корисної метою: діагностичною і 
терапевтичною, та виключити процеси модифікації ембріональної лінії 
генетичної ідентичності людини. 

В галузі дослідження, запобігання та діагностики і терапії слід виключити 
процеси модифікування генетичної ідентичності тварин, що несуть страждання 
при створенні без наступного позитивного медичного ефекту. 

Не дозволяти дослідів виготовлення генетично чужорідних 
трансплантатів, тобто гібридних, використовуючи для цього клітини ембріона 
або тварин. В «Правилах складання та подання заявки на винахід та заявки на 
корисну модель» бажано внести корективи по визначенню поняття сорт рослин 
та породи тварин. Під сортом слід розуміти, що це будь-яка група рослин, але в 
межах одного ботанічного таксона низького рангу і незалежно від відповідності 
умовам надання охорони сортам рослин, можна визначатися по характерним 
ознакам генотипу або різниться хоча б однією ознакою та представлене для 
розгляду як одне ціле для відтворення без змін. 

В Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та в 
«Правилах складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну 
модель» відсутнє визначення «біологічних в своїй основі» способів відтворення 
рослин та тварин [1,2]. В текст нормативних документів слід внести 
визначення, що під «біологічним по своїй суть процесом» створення рослин або 
тварин розуміється природний процес, схрещування або селекція. У випадку 
застосування технічних по своїй суті стадій, тобто обрізка кущів, дерев, 
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чагарників або використання речовини- стимулятора, тоді спосіб стає 
патентоздатним. І тут, не останню роль, відіграє поняття новизни для патентної 
охорони «непрямого продукту». При заявленні способу, за яким одержують 
більш високий вихід продукту або з підвищеним ступенем якості очищення в 
порівнянні з відомим рівнем техніки, то такий продукт, описаний через новий 
спосіб, не повинен отримати правову охорону, так як продукція не змінюється, 
а спосіб не є новим. Із огляду ст. 6 Закону України «Про охорону прав на 
винаходи та корисні моделі» [1,2] видно, що слід виключити об’єкти 
біотехнологій, на які надається правова охорона. Тоді, з одного боку ст. 6 
Закону обмежується, а з другого підвищується якість надання правової охорони 
цим об’єктам. 

В «Правила складання та подання заявки на винахід і корисну модель» 
бажано внести норму в ст. 3, що стосується подання в електронному вигляді 
стандартизованих нуклеотидних та амінокислотних послідовностей, на які 
посилаються в заявці [2]. Це стосується і термінів подання послідовностей та 
документів, що потрібні для підтвердження, поданих як у письмовому, так і в 
електронному вигляді. В зв’язку з тим, що розглядається питання гармонізації 
нормативних документів України з Європейськими, то слід ще зробити 
посилання на Стандарт 25 ВОІВ по питанню представлення переліку 
зазначених послідовностей в патентних заявках [3]. 

Недостатньо описане поняття про промислову придатність продуктів 
природи, тобто слід зазначити, що тіло людини на поетапних стадіях 
формулювання і розвитку, та при простому виявленні одного із елементів, в 
тому числі, послідовність гену, не можуть бути патентноздатними винаходами. 
На відміну від цього, елемент, що відокремлений від тіла людини або 
виготовлений технічним шляхом, може бути патентоздатним винаходом і 
навіть, у випадку, коли структура елемента ідентична структурі природного 
елемента. 

Не рідко результати наукових біологічних досліджень підлягають 
депонуванню, в цьому випадку слід користуватись терміном «біологічний 
матеріал». Це випадки, коли матеріалу для способу одержання об’єкту 
недостатньо для здійснення винаходу, тоді слід мати розширений перелік 
об’єктів для депонування. Для врегулювання питання надання охорони прав на 
винахід, коли депонування біологічного матеріалу виконано не винахідником, 
чи творцем, тобто крім заявника матеріалів, бажано внести таку норму, щоб 
передбачити та виключити такі випадки. Пропонується норма, що міститься в 
«Правилах складання та подання заявки на винахід і корисну модель» та в 
Інструкції до ЄПК. 

Зрозуміло, що існуюча система правової охорони промислової власності, 
в першу чергу в агропромисловому комплексі, вимагає подальшого 
вдосконалення та розвитку. Спершу на законодавчому рівні треба врегулювати 
питання при усуненні правової колізії - чи може держава бути суб’єктом права 
інтелектуальної власності. Так в ст. 40 Закону України «Про власність» 
суб’єктами права інтелектуальної власності визнаються громадяни юридичні 
особи і держава. Згідно зі ст. 421 Цивільного кодексу України держава не 
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визнається таким суб’єктом. 
В ст. 420 Цивільного кодексу чітко не прописано перелік об’єктів права 

інтелектуальної власності. Крім того, для наукового відкриття, 
раціоналізаторської пропозиції, породи тварин, комерційного найменування, 
відсутні спеціальні законодавчі акти. Згідно ч. 2 ст. 458 Цивільного кодексу 
України передбачено, що право на наукове відкриття засвідчується та 
охороняється законом, якого нині не існує. 

В Україні необхідно запроваджувати досягнення світового досвіду 
спеціального патентного суду для вирішення спорів у сфері промислової 
власності. У ст. 55 Конституції України визначені норми для створення 
Патентного суду, а це гарантує право на оскарження в суді рішень органів 
державної влади та судовий захист прав і законних інтересів. У ст. 125 
Конституції України згідно, якої передбачається створення спеціалізованих 
судів, а суддями згідно норми ст. 127 є особи з фаховою підготовкою з питань 
юриспруденції. А нині судді чинять правосуддя лише у складі колегії. 

Нині виникла серйозна проблема через відсутність проекту Закону 
України «Про охорону прав на породи тварин», що врегулює на законодавчому 
рівні питання прав інтелектуальної власності в тваринництві. 

Значні труднощі для сторін договорів виникають через правові колізії - 
відсутній Закон України «Про охорону прав на раціоналізаторські пропозиції», 
тож слід допрацювати існуючі норми і скласти проект Закону. 

Виникла нагальна проблема узгодити норми іншої статті 8 Закону 
України «Про охорону прав на винаходи і корисної моделі» із нормою ч. 1 ст. 
428 Цивільного кодексу України, де визначено, що право інтелектуальної 
власності кількох осіб може здійснюватися за договором між ними. Закон не 
містить норму, що суперечить положенням кодексу, проте і не пояснює та не 
розширює цю норму. Вивчаючи досвід країн Європейського союзу, очевидно, 
що нашій системі права інтелектуальної власності слід запозичити змістовну 
складову законів та процедур прийняття законодавчих актів, з наступним 
моніторингом їх ефективності та оперативних заходів по вдосконаленню. 
Головний акцент слід зробити на ефективність реалізації прав інтелектуальної 
власності. Тоді стане можливим інноваційний розвиток України, що 
забезпечить здатність держави вирішувати проблеми суспільства XXI століття. 
Відомо на Світовому рівні, що Україна - держава з високим інтелектуальним 
потенціалом, який гідний належного правового захисту. 

Слід вжити заходів по гармонізації національного законодавства з 
нормами міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, зокрема з нормами 
Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності та директивами 
Ради Європейського Співтовариства по питанням охорони прав на об’єкти 
інтелектуальної власності. Крім того, нині не врегульовані Законом питання 
набуття прав інтелектуальної власності на об’єкти, які створені за рахунок 
державних коштів та цільових фондів. 

Сьогодні склалась потреба вдосконалення організаційного, фінансового і 
матеріально-технічного забезпечення Державної патентної бібліотеки та Філій 
у регіонах та створення сприятливих умов для міжнародного обміну патентною 
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документацією. Згодом, маючи світовий досвід та напрацювання в 
українському законодавстві, з’явиться потреба у створенні Кодексу 
інтелектуальної власності. 

Виконана, в першому наближенні, гармонізація Українського 
законодавства до Європейського у сфері об’єктів біотехнології наголошує, що 
створення якісного інтелектуального продукту неможливе без тривалої та 
кропіткої роботи із творчою молоддю, що підтверджується активною та 
плідною роботою студентів Академії. Це забезпечується класичним — 
«методичним забезпеченням навчально-виховного процесу» та некласичними - 
не закріпленими письмово методами і способами освіти. Відмінною 
особливістю процесу передачі суспільством із змістовного компонента освіти є 
його поступовість. Вона забезпечується постійною працею викладача-аграрія, 
який кожен день пропонує студентам все нові об’єкти інтелектуальної 
власності для їх засвоєння. Це робиться для того, що «студент рухався вперед» 
за новим знанням. Видним результатом такої діяльності є зміна студента у 
вигляді підвищення рівня його навчання, вихованості, розвитку і освіти. 

Таким чином, діяльність Полтавської державної аграрної академії 
спрямована на розвиток та активізацію роботи з питань розробки, 
комерціалізації та охорони об’єктів інтелектуальної власності, як основної 
вимоги сучасної економіки агропромислового виробництва. Висока якість  
розробок створених у стінах Академії підтвердження на Світовому рівні, а 
невичерпний потенціал майбутніх звершень високою винахідницькою та 
науковою активністю молоді.  
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Сучасне суспільство у розвинених країнах називають інформаційним, а 
сучасну економіку - економікою знань, що характеризується зростанням ролі 
нематеріальних активів у досягненні конкурентних переваг, широким 
застосуванням інноваційно-інформаційних технологій. Економіка знань це 
економіка в' котрій більшу частину валового внутрішнього продукту 
забезпечено діяльністю з виробництва, обробки, зберігання і розповсюдження 
інформації і знань, але не знань взагалі, а їх конкретної категорії, 
формалізованої як об’єкти права інтелектуальної власності. 

Перехід до «нової економіки» потребує, з одного боку, формування в 
країні цілісної системи з ефективного перетворення нових знань у нові 
технології, продукти і послуги, що знаходять своїх реальних споживачів 
(покупців) на національних або глобальних ринках, а з іншого - підвищення 
рівня сприйняття інновацій реальним сектором економіки. Останнє 
підтверджується результатами аналізу інноваційної діяльності промислових 
підприємств Німеччини, згідно яких гострі проблеми інноваційної діяльності 
більшості підприємств малого та середнього бізнесу пов’язані із відсутністю 
кваліфікованих кадрів [1]. 

З огляду на зазначене для сфери освіти нагальним є питання підготовки 
фахівців для науково-інноваційної діяльності, здатних здійснювати свою 
виробничу діяльність на усіх етапах життєвого циклу інновації - від створення 
нових знань до їх подальшого використання шляхом комерціалізації, оскільки в 
ринкових умовах від цього залежать конкурентні переваги. 

Для нашої країни вирішення цієї проблеми ускладнюється тим, що 
система вищої освіти країни через відсутність системи прогнозування потреби 
у фахівцях різних галузей економіки та інших кон’юнктурних факторів не 
забезпечує відповідність підготовки кадрів суспільним потребам. В результаті 
цього, в умовах постіндустріального суспільства, глобалізації світової 
економіки, зростання інтелектуальної інноваційної складової виробничого 
процесу, в Україні різко знизились якість управлінських рішень, ефективність і 
конкурентоспроможність суб’єктів господарювання та країни в цілому. 

Відомо, що методологічна відмінність етапів інноваційного процесу 
потребує і різного їх кадрового забезпечення. З огляду на це, актуальним є 
питання визначення змісту підготовки висококваліфікованих професійних 
кадрів, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції у 
сфері науково-інноваційної діяльності, створювати та впроваджувати новітні 
технології та продукцію з урахуванням світових тенденцій і пріоритетів 
інноваційного та науково-технологічного розвитку. 
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Існуючий в Україні підхід до класифікації професій та прийнята система 
підготовки фахівців мають за мету забезпечити можливість підготовки кадрів 
на первинну посаду тільки за однією певною спеціальністю. Виходячи з цього, 
перелік спеціальностей та напрямів, за якими здійснюється в Україні підготовка 
фахівців з вищою освітою, був доповнений напрямом «Специфічні категорії» з 
новими спеціальностями на рівні магістерських програм підготовки фахівців 
для забезпечення різних етапів інноваційного розвитку: 

Спеціальність 8.000012 «Консолідована інформація» повинна 
забезпечувати підготовку кадрів, функцією яких є збір даних та інформації для 
генерування нових знань, що повинні забезпечувати інформаційну підтримку 
прийняття управлінських рішень щодо розвитку соціально-економічних систем. 

Спеціальність 8.000002 «Інтелектуальна власність» спрямована на 
підготовку фахівців, що забезпечують супроводження процесів охорони 
об’єктів права інтелектуальної власності, які мають інноваційний потенціал як 
для власного розвитку підприємства як соціально-економічної системи, так і 
для його зовнішнього оточення. 

Спеціальність 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю» пов’язана 
із підготовкою фахівців, функцією яких є планування стратегії інноваційного 
розвитку соціально-економічної системи, створення необхідних умов для 
впровадження об’єктів інновації, що є об’єктами інтелектуальної власності, та 
комерційної реалізації інноваційної продукції. 

Наведені характеристики діяльності чітко висвітлюють особливості 
діяльності фахівців за зазначеними спеціальностями. У той же час, для 
забезпечення процесів життєвого циклу інновацій, тобто в рамках єдиної 
системи інноваційного розвитку, виникає необхідність здійснення фахівцями з 
питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної 
діяльності спільної діяльності, що потребує надання їм спільного блоку 
компетенцій, якими вони повинні володіти для забезпечення системної 
діяльності. Крім того, між окремими спеціальностями також повинні існувати 
спільні блоки компетенцій. 

Такої ж думки дотримуються і автори роботи [2], які вважають, що 
спільним блоком компетенцій, якими вони повинні володіти випускники трьох 
зазначених спеціальностей, повинні бути загально-методологічні компетенції, 
що стосуються дослідницьких та інноваційних компетенцій, а також 
компетенції, пов’язані з управлінням розвитком та дослідженням ринку. Щодо 
спеціальностей «Інтелектуальна власність» та «Управління інноваційною 
діяльністю», то автори роботи вважають, що спільними для цих спеціальностей 
є компетенції з трансферу технологій. 

У той же час, аналіз галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки) за 
спеціальностями «Інтелектуальна власність», «Консолідована інформація» та 
«Управління інноваційною діяльністю» свідчить про їх неузгодженість, 
наявність дублюючих виробничих функцій, типових задач діяльності та умінь, 
які повинні формуватись під час навчання. 
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Тому сьогодні існує нагальна потреба удосконалення цих стандартів з 
урахуванням взаємозв’язку між цими спеціальностями. 

    Відома онтологічна схема дозволяє нам виділити три види основної 
діяльності промислового підприємства: діяльність по виробництву продукції, 
що здійснюється за допомогою машин та технологій; діяльність із розробки та 
впровадження технологій, здійснення яких повинне відповідати існуючому 
рівню науково-технічного прогресу та забезпечувати охорону прав 
інтелектуальної власності, та управлінську діяльність, що супроводжується 
інформаційно-аналітичними дослідженнями ринку та сфери предметної 
діяльності підприємства, а аналіз цих видів діяльності - задачі та методи 
(компетенції) діяльності. Крім того, об’єктами аналізу повинні бути 
технологічний комплекс та ринок, що утворюють дві крайні межі (внутрішню і 
зовнішню), що містять у собі усі види діяльності. 
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У понад 1200 наукових установах та організаціях, що виконують наукові 

та науково-технічні роботи, працюють десятки тисяч кандидатів і докторів наук 
[1]. Сьогодні в Україні є понад 30000 патентів на винаходи. Все це свідчить про 
значний інноваційний потенціал України, що згідно світовим тенденціям, 
повинен стати рушійною силою для  соціально-економічного розвитку. 

За даними Всесвітнього економічного форуму в 2014-2015 роках за 
технологічної готовності Україна займає тільки 85 місце серед 144 країн (Серед 
країн СНД  мають показники кращі ніж Україна : Молдова – 51 місце, РФ – 59 
місце, Казахстан  - 61 місце, Грузія – 67 місце, Арменія -71 місце, Азербайджан-
72 місце) та відповідно за інноваційними факторами відповідно: Україна – 92 
місце, в той час як РФ-75 місце, Азербайджан  76, Казахстан -89 місце [1]. Зараз 
наша країна в цьому напряму діяльності продовжує втрачати свої можливості  
щодо розвитку наукових досліджень. 
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Значний інноваційний потенціал з одного боку, і вкрай низький 
інноваційний рівень виробництва - з іншого, свідчать про те, що цей потенціал 
слабо використовується промисловістю. Тобто між наукою і виробництвом 
існує прірва і це є для держави однією проблемою, що вимагає невідкладного 
рішення. 

У минулому в цілому соціально-економічний розвиток задовільно 
пояснювала економічна теорія К. Маркса, за якою загальна вартість (а в 
підсумку – прибуток) створювалися трудом (робочою силою) і фізичним 
капіталом (знаряддями праці, фінансами тощо). 

Але у ХХI сторіччі ця теорія не в змозі пояснити стрімкий прогрес таких 
компаній, як Apple, Microsoft, IBM, Google та інших, що не мають великої 
робочої сили та фізичного  капіталу у традиційному розумінні і , в той же час, є 
світовими лідерами за ринковою вартістю компаній. 

Причину виникнення цього феномена і економісти Р. Солоу, П. Ромер 
[2,3] пояснюють тим, що в цілому тільки 50% приросту внутрішнього валового 
продукту може бути забезпечено збільшенням трудових ресурсів та фізичного 
капіталу. Інші 50% відносяться переважно до інноваційних продуктів – 
результатів інтелектуальної праці, що мають нематеріальну форму і які у 
сукупності прийнято визначати як знання , або як інтелектуальний капітал, 
який в значній мірі  фіксується у вигляді інтелектуальної власності. 

Знання – це результат інтелектуальної праці, яку створює людина. Звідси 
витікає правовий наслідок: знання належать тільки людині  і можуть бути 
використані іншими фізичними чи юридичними особами виключно за згодою 
власника цих знань. Інформація – це відтворені на матеріальному носії 
(паперовому, електронному тощо) знання людини, що вийшли з її голови у 
формі, доступній для сприйняття іншими людьми. 

Інтелектуальна власність – це знання, які відповідають  вимогам 
законодавства про інтелектуальну власність. Розглядаючи, економіку 
інтелектуальної власності, або економіку знань, хотілось би звернути увагу на 
одну особливість, яка сьогодні залишається поза увагою дослідників. За 
процедурою державної реєстрації нового знання відбувається переведенням 
зафіксованого знання в статус соціальної інформації, шляхом публікації 
результату державної реєстрації в офіційних бюлетенях. 

Наведена особливість свідчить про наявність тісного взаємозв'язку 
формування інформації і нових знань з економікою інтелектуальної власності, і 
це природно, оскільки ці два види категорій базуються на діалектичній системі 
«інформація – людина - знання» [4]. 

Аналіз свідчить, що практично усі створенні знання переходять в статус 
соціальної інформації, яка циркулює по каналам науково-виробничих суб’єктів 
для внутрішнього використання, або стають об'єктом передачі результатів 
наукових досліджень суспільству, залишаючись за межами виробничого 
впровадження. Таким чином, соціальна інформація яка є результатом творчої 
людської праці, і яка сформована на знаннях, перенесених на носії, активно 
використовується суб'єктами суспільства, а тому теж є інтелектуальною 
власністю. Ця соціальна інформація стає активним компонентом процесу 
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виробництва нових знань, які переводяться в інтелектуальну власність, яка, 
таким чином, є вплетеною в інформаційно-знаннєву парадигму 
постіндустріальної економіки. 

Творчий процес створює додаткові умови для генерування нових знань, 
які знову спрямовується до  державної реєстрації в вигляді конкретних заявок і 
публікацій. Творчий цикл перетворення інформації в знання, які знову 
переходять в соціальну інформацію, є замкненим і саморухомим. Розвиток 
стану інформації сприяє розвитку економіки інтелектуальної власності і 
навпаки. 

Таким чином ми бачимо прямий взаємозв'язок між функціонуванням 
системи «інформація – людина - знання» з процесом формування економіки 
інформації і економіки інтелектуальної власності. Зростання темпів створення 
економіки інформації, створює умови для розвитку економіки інтелектуальної 
власності. В такому випадку можна розглядати ці два начебто самостійних 
економічних напрямів розвитку, як взаємозв'язану динамічну систему 
«економіка інформації» і «економіка інтелектуальної власності», яка 
функціонує за такими ж правилами як і система «інформація людина - знання». 
Як було доведено раніше ці дві системи внутрішньо пов'язані і функціонують 
на діалектичному принципі єдності протиріч. Це свідчить, що інтелектуальна 
власність, по-перше, має інформаційно-знаннєву, економічну основу, а, по-
друге, функціонує на безперервному принципі розвитку. 

Раніше ми довели, що є прямий взаємозв’язок інтелектуальної власності 
запровадженням, яке є стрижнем формування постіндустріальної економіки, 
заснованої на знаннях. Дослідження показують  що інновації є процесом 
перетворення творчого продукту в продукцію. Впровадження інновацій є 
результатом взаємодії вже двох систем: економічної («інформація-людина-
знання») і соціальної («суспільство-людина»), спрямованих на впровадження 
інтелектуального продукту у виробництво. Таким чином, інтелектуальна 
власність відіграє роль захисту отриманих і зареєстрованих знань і є 
стимулюючою системою для  створення нових знань. 

Людина, працюючи, створює як економічну, так і соціальну основу 
розвитку суспільства. Взаємозв’язок людини і суспільства чітко простежується 
на процесі технологізації виробництва і переході до більш високих економічних 
укладів і наукоємних технологій. 

Інноваційна економіка можлива в умовах соціальної спрямованості 
трудового процесу при впровадженні нових ідей і збільшення продажу нової 
продукції (послуги) на ринку. В будь-якому виробництві, як правило, бере 
участь група різних спеціалістів. Ось чому без кооперації спеціалістів 
інноваційний процес неможливий. Досвід розвинутих країн світу, які 
сформували свої національні інноваційні системи, свідчить, що економічний 
прогрес досягається не тільки за рахунок нових ідей, а і за рахунок 
удосконалення менеджменту і маркетингу, досконалої соціальної організації, 
створення інноваційного середовища, яке формує й інноваційну культуру[5,6]. 

Сама ідея, задум може бути інновацією після її матеріалізації в 
технологічному процесі. Інновація – це процес матеріалізації, можливий у разі 
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збігу інтересів індивідуума (носія ідеї) з інтересами суспільства, держави і 
бізнесу. 

Отже, інноваційний процес будується на взаємодії діалектичної 
«інформація-людина-знання» і соціальної «суспільство-людина» систем. 
Система «інформація-людина-знання» є фабрикою формування нових знань, а 
система «суспільство-людина» створює умови для ефективного 
функціонування економічної системи. Роль ядра, навколо якого формується 
інноваційна система, виконує інтелектуальна власність, яка об’єднує фахівців 
різного спрямування, для впровадження інтелектуальної власності у 
виробництво. Таким чином, інформаційно-знаннєва сутність інтелектуальної 
власності, яка визначає економічну сторону інтелектуального процесу, 
виступає в ролі центру кристалізації по переведенню творчого продукту в 
продукцію. Ось чому багато уваги в нашій країні приділяється формуванню і 
удосконаленню державної системи охорони прав на інтелектуальну власність. 

Інноваційна економіка є складним процесом, в якому приймають участь 
кращі спеціалісти, а тому при формуванні інноваційної економіки значення 
кадрів по її забезпеченню значно зростає.  

На наш погляд рушійною силою для введення результатів наукових 
досліджень (інтелектуальної власності) до господарського обороту можуть 
стати офіси трансферу технологій, як структурні підрозділи університетів і 
наукових установ, для яких введення об’єктів інтелектуальної власності до 
господарського обороту  було б  головним завданням, зокрема, через ліцензійні 
договори, або через створення Start-up компаній. Робота таких підрозділів 
могла би бути заснованою на принципах законів Бая-Доула і Стівенсона-
Уайдлера (США), що добре зарекомендували себе протягом 30 останніх років. 
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Нові ринки стають причиною росту попиту на загальновідомі товари, 
який законні виробники не здатні задовольнити повною мірою. Цей попит на 
товари і продукти перевищує можливості правоохоронних органів 
контролювати відповідну діяльність і надавати захист проти контрафактних 
товарів. 

Окремі нові технології дозволяють легко копіювати та відтворювати 
товари, що містять у собі об'єкти права інтелектуальної власності, і тим самим 
ці технології сприяють тенденції появи контрафактних товарів майже в усіх 
сферах, де є підвищений ринковий попит на законні товари. 

Збільшення попиту на товари в усьому світі, а також відсутність 
достатньо ефективних правозастосовчих механізмів, необхідних для легітимної 
підтримки цього попиту та виробництва, як, наприклад, митних органів, поліції 
та судочинства, залишають прогалини в системі, які негайно опановують 
фальсифікатори, заповнюючи їх контрафактними товарами. 

У зв'язку з потенційно високими прибутками та відносно невеликим 
ризиком організовані злочинні елементи беруть активну участь у 
контрафактній і піратській діяльності. Доходи від цієї діяльності часто 
використовуються для фінансування інших видів злочинної діяльності. 

Разом з тим громадськість, а іноді і представники судової системи та 
правоохоронних органів, як правило, помилково вважають, що контрафактна та 
піратська діяльність є незначними правопорушеннями та не ведуть до 
серйозних наслідків. 

Загрозливим аспектом контрафактної та піратської діяльності є вплив її 
економічних наслідків на суспільство в цілому. Оскільки піратська діяльність 
бізнесу, зникають, і в результаті суспільство втрачає багато вигод на різних 
рівнях. Найперше виявляється втрата безпосередніх доходів від продажів для 
законних виробників. 

Місцеві новатори, винахідники, а також малі і середні підприємства, які, 
можливо, також доклали свої зусилля для виробництва аналогічних товарів, 
часто не є впевненими, що їхні товари не копіюватимуться та продаватимуться 
незаконно, тим самим перешкоджаючи поверненню капіталу, використаного 
для інвестицій, і майбутньому зростанню виробництва. При цьому страждає 
сам дух і цілеспрямованість творчого процесу, на якому ґрунтується розвиток 
економіки, заснованої на знаннях. 

Таким чином, метою роботи є дослідження стану діючого в даний час 
механізму боротьби зі злочинами у сфері інтелектуальної власності, розробка 
концептуальних підходів  щодо захисту прав інтелектуальної власності. 
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 Необхідною умовою для ефективного створення і використання об'єктів 
права інтелектуальної власності є наявність в країні державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності. Формування такої системи 
переслідує подвійну мету. З одного боку, необхідно законним шляхом 
закріпити матеріальні і моральні права творців і власників прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності, а з іншого боку — стимулювати в рамках державної 
політики творчу активність громадян, сприяти поширенню і застосуванню її 
результатів, заохочувати чесну торгівлю. 

Вплив винаходів на економічний розвиток країни може здійснюватися за 
чотирма каналами: 

1. Інформація про патенти на винаходи полегшує передачу (трансфер) 
технологій і сприяє залученню прямих іноземних інвестицій; 

2.   Патенти на винаходи стимулюють наукові дослідження; 
3. Патенти на винаходи є каталізатором нових технологій і бізнесу; 
4. Бізнес накопичує патенти на винаходи і капіталізує їх шляхом передачі 

прав через ліцензійні угоди, внесення цих прав до статутного капіталу 
підприємств, використання зазначених винаходів у власному виробництві для 
отримання додаткового прибутку. 

Важлива роль належить також Цивільному кодексу України, що містить 
Книгу четверту «Право інтелектуальної власності», норми якої регулюють 
цивільно-правові питання, пов'язані з набуттям, здійсненням та захистом прав 
інтелектуальної власності. 

В ЦК України, як в нормативному акті базисного характеру, висвітлено 
значення і місце прав інтелектуальної власності у системі інших цивільних 
прав. Право інтелектуальної власності розглядається як складова частина 
цивільних прав, хоча правовідносини в сфері інтелектуальної власності 
регулюються також і іншими кодексами та спеціальними законами. Важливо, 
що до зазначених правовідносин застосовуються всі ті норми ЦК України, що 
носять загальний характер і розраховані на регулювання всіх цивільно-
правових відносин, наприклад, норми щодо прав і дієздатності осіб, засобів і 
способів захисту порушених прав, правовідносини, пов'язані із спадковим 
правом, правоздатністю іноземних громадян і осіб без громадянства. До 
правовідносин в сфері інтелектуальної власності повинна застосовуватися і 
загальна частина зобов'язального права, якщо тільки спеціальні норми законо-
давства в сфері інтелектуальної власності не вносять до неї корективи або якщо 
необхідність таких коректив не випливає з особливостей зазначених 
правовідносин. 

Досвід інших країн, що мають кодифіковане цивільне законодавство, а 
також історія розвитку вітчизняного законодавства з питань інтелектуальної 
власності доводять певну перевагу регулювання правовідносин в цій сфері 
спеціальними законами. Хоча сьогодні в Україні розглядається можливість 
кодифікації законодавства в сфері інтелектуальної власності.[3 Досвід інших 
країн, що мають кодифіковане цивільне законодавство, а також історія 
розвитку вітчизняного законодавства з питань інтелектуальної власності 
доводять певну перевагу регулювання правовідносин в цій сфері спеціальними 
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законами. Хоча сьогодні в Україні розглядається можливість кодифікації 
законодавства в сфері інтелектуальної власності.[3] 

На цей час в Україні діють 10 спеціальних законів, що безпосередньо 
регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності. Правові норми з 
питань інтелектуальної власності містяться також в деяких інших законах 
України. Частиною національного законодавства України в сфері 
інтелектуальної власності є також 18 чинних міжнародних договорів, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Таким чином, можна вважати, що систему основних джерел зако-
нодавства України утворюють Конституція України, кодекси, закони та 
міжнародні договори України. В законодавстві розрізняють дві основні форми 
захисту прав інтелектуальної власності — юрисдикційну і неюрисдикційну. 

Юрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності полягає в 
тому, що особа, права якої порушено, звертається за захистом порушених прав 
до суду, інших компетентних державних органів, уповноважених вжити 
необхідні заходи для відновлення порушених прав і припинення 
правопорушення. 

У рамках юрисдикційної форми захисту прав, в свою чергу, вио-
кремлюють загальний (судовий) і спеціальний (адміністративний) порядки 
захисту порушених прав інтелектуальної власності. 

За загальним порядком захист прав інтелектуальної власності та 
охоронюваних законом інтересів здійснюється судом. Основна маса таких 
спорів розглядається місцевими судами. Якщо обидва учасники спірних 
правовідносин є юридичними особами, то спір, що виник між ними, 
підвідомчий господарському суду. За згодою учасників правовідносин в сфері 
інтелектуальної власності спір між ними може бути переданий на розгляд 
третейського суду. Спори між фізичними особами розглядаються місцевими 
судами. 

Спеціальною формою захисту прав інтелектуальної власності є 
адміністративний порядок їх захисту. Він застосовується як виняток із загаль-
ного правила, тобто тільки в прямо передбачених законодавством випадках. 
Згідно із законодавством потерпілий може звернутися за захистом своїх 
порушених прав до уповноваженого на це державного органу, зокрема, до 
Антимонопольного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Державної митної служби України та інших.  

Юрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності передбачає 
цивільно-правовий, кримінально-правовий та адміністративно-правовий захист 
порушених прав. 

Неюрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності перед-
бачає дії юридичних і фізичних осіб щодо захисту прав інтелектуальної 
власності, які здійснюються ними самостійно (самозахист), без звернення за 
допомогою до державних або інших компетентних органів.  

Обрані засоби самозахисту прав не повинні суперечити закону та 
моральним засадам суспільства. При цьому, способи самозахисту прав мають 
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відповідати змісту цих прав, що порушені, характеру дій, якими вони порушені, 
а також наслідкам, що спричинені цим порушенням.  

Юрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності передбачає 
цивільно-правовий, кримінально-правовий та адміністративно-правовий захист 
порушених прав. 

Юрисдикційний захист прав інтелектуальної власності є достатньо 
надійним,але це досить дорогий та довготривалий процес. Найбільш з цієї 
точки зору ефективним процесом є неюрисдикційний,за допомогою 
переговорів. 

Але на сучасному етапі розвитку бізнесу в Україні він мало та 
неефективно використовується. Так проведене опитування представників 
бізнесу які надали до суду іскові заяви про порушення прав інтелектуальної 
власності 90% взагалі не вірять в успіх переговорів між конкурентами. 

У цій ситуації, яка склалася в нашій країні доцільно було б запровадити 
практику медіації,як позасудовий процес пошуку компромісу з допомогою 
нейтральної ,незацікавленої та професійної сторони,яка допомогає розробити 
певне узгодження, при повному контролі сторон конфлікту.Наприклад в 
Сполучених Штатах така практика існує з початку 70-х років, в Європі закони 
про медітацію були прийняті в більшості країн у таких як 
Англія,Німечина,Фінляндія,Польща та інші. 

На жаль у нашій країні ця робота тільки починається. У літературі є 
обмежена інформація про розробку закону але варіанту в достатньо завершеній 
формі не існує.На наш погляд розробка та впровадження закона про медіацію у 
практику вирішення спорів з інтелектуальної власності в Україні,враховуючі  
європейський досвід, на сучасному етапі було б дуже доцільним. 
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  Чинному законодавстві України в сфері інтелектуальної власності 
склалася система захисту авторських прав і суміжних прав, але що не можна їх 
визначити задовільною. Виходячи із реального стану речей система захисту 
прав інтелектуальної власності потребує радикального і невідкладного 
перегляду і удосконалення. Не слід розглядати питання упереджено, не можна 
стверджувати, що Україна - держава в цій сфері нічого не робить. Але, нині 
дійсні засоби захисту інтелектуальної власності не досягають мети, не 
забезпечують надійного і ефективного захисту прав інтелектуальної власності. 

Нині Законодавство України демонструє готовність інтегруватись в 
міжнародне співтовариство, як рівноправний учасник, і воно повинне 
відповідати міжнародних принципам. Пріоритетним напрямком удосконалення 
вітчизняного законодавства з міжнародними нормами є охорона об’єктів 
інтелектуальної власності, в тому числі комп’ютерних програм. 

 Але, Закон України «Про авторське право та суміжні права» в такій 
формі не задовольняє інтереси розробників комп’ютерних програм так як 
вписані норми нині не захищають саму ідею - принцип комп’ютерної програми 
[1]. 

Нині треба рухатись на зближення вітчизняного законодавства про 
авторське право на комп’ютерні програми з правом Європейського Союзу, 
зокрема з нормами Директиви Ради ЄЄ. Необхідність гармонізації 
законодавства України з європейським правом передбачена Угодою про 
партнерство та співробітництво між Україною і Європейським союзом та їх 
державами-членами (1994 року). Питанням сьогодення є розробити 
законопроект для ефективної адаптації до законодавства Європейського союзу 
з питань інтелектуальної власності, зокрема Регламенту Ради ЄЄ №1383/2003 
від 22 липня 2003 року [2] щодо митних дій стосовно товарів з підозрою на 
порушення прав інтелектуальної власності та Директиви 2004/48/ЄС 
Європейського парламенту [3] та Ради від 20 квітня 2004 року про дотримання 
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прав інтелектуальної власності. Але, для цього слід творчо підійти і провести 
глибокий аналіз існуючого законодавства в сфері інтелектуальної власності. 

Об’єктом права інтелектуальної власності та цивільних відносин є 
комп’ютерна програма, при чому в нього існує певна специфіка. Законом 
України «Про авторське право і суміжні права» закріплене поняття 
«комп’ютерної програми», яке, нажаль, містить недоліки. Відмітимо характерні 
недоліки визначення комп’ютерної програми як об’єкту інтелектуальної 
власності - це: непередбачена обов’язковість творчіми характеру діяльності 
особи, що створила працею комп’ютерну програму; не вказано на обов’язкову 
відсутність будь-яких обмежень до миші викладання комп’ютерної програми, 
виду чи форми носіїв, на яких викладена комп’ютерна програма та технічних 
пристроїв для керування чи використання, де створена і на яких 
використовується комп’ютерна програма; не передбачене надання захисту 
завершеній комп'ютерній програмі, самостійним частинам програми, 
незавершеним програмам, проміжним та допоміжним матеріалам, 
аудіовізуальним зображенням образам та персонажам, які створені під час 
розробки програми; обмеженість поняття комп’ютерна програма. 

Властивості комп’ютерної програми пов’язані з майновими правами 
інтелектуальної власності, а перелік та обсяг їх для авторів має відрізнятися. 
Особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть відчужуватися 
згідно Закону України «Про авторське право і суміжні права» [1], а для 
комп’ютерної програми не визначені такі можливості. 

Властивості поняття, неналежна якість, істотний недолік комп’ютерної 
програми відрізняються від понять для об’єктів цивільних правовідносин. Нині 
діючим законодавством не встановлені наступні поняття для комп’ютерної 
програми: не належна якість та якість примірника, призначення та основна і 
допоміжна функція; недолік та істотний недолік примірника програми та її 
опис. 

З 01 січня 2004 року набув чинності новий Цивільний кодекс України, із 
яким більшість проблемних питань набуття та передачі прав інтелектуальної 
власності вирішились [4]. Але, залишилось ряд питань, що потребують 
подальшого удосконалення законодавства. Аналіз технічної літератури, 
стандартів та нормативно-правових актів показав, що використовуються різні 
тлумачення поняття «комп’ютерна програма», чим утруднюється ідентифікація 
об’єкта права інтелектуальної власності. 

Спершу слід конкретизувати об’єкт правовідносин - «комп’ютерної 
програми», що викладено безпосередньо в законодавстві. Наше бачення 
комп’ютерна програма - це створений творчою працею розробника набір 
інструкцій у вигляді: слів, цифр, кодів, схем, символів, який втілений на носіях 
- електронних, паперових, для використання в автоматичних пристроях для 
обробки інформації або на іншому обладнанні, що базується на цифровій 
техніці, з метою приведення його в дію для досягнення певної мети або 
результату. В поняття «комп’ютерна програма» входить операційна система, 
прикладна програма, які виражені у вихідному тексті або об’єктному коді, а 
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також допоміжні та проміжні матеріали розробки, що стануть основою 
створення комп’ютерної програми. 

Далі пропонується внести пропозиції в чинне законодавство України 
єдності термінології щодо визначення «комп’ютерної програми». 

Враховуючи світовий досвід, наукові дослідження фахівців України, на 
наш погляд, до Закону України «Про авторське право та суміжні права» 
необхідно внести зміни замінивши поняття «комп’ютерна програма» на 
«програму» і викласти в ст. 1 приблизно наступні положення: «програма - це 
продукт творчої праці людини у вигляді набору інструкцій - слів, цифр, кодів, 
схем, символів, викладений закодованою або природною мовами, використаний 
на носіях для застосування при обробці інформації в автоматичних пристроях 
та приведення їх в дію для досягнення певної мети або результату». Програма 
незалежно від ступеня завершеності передбачає допоміжні та проміжні 
матеріали розробки, які спричинили створення програми і суть цих матеріалів 
така, що є результатом створення на наступній стадії програми аудіовізуальні 
зображення, образи, персонажі. 

Створити доповнення ч. 3 ст. 14 Закону України «Про авторське право та 
суміжні права» такого змісту: «немайнове авторське право при забезпеченні 
недоторканості комп’ютерної програми, яка була створена під час виконання 
трудового договору, належить юридичній або фізичній особі, роботодавцю або 
творцю програми, якщо інше не встановлено договором». 

Численними дослідниками в Україні та за кордоном пропонуються 
прийнятні форми охорони прав інтелектуальної власності на комп’ютерну 
програму, а саме: авторське право і суміжні права; законодавство про 
недобросовісну конкуренцію; право промислової власності; комерційна та 
службова таємниця секретів виробництва; законодавство «sui generis». Нині 
отримання права інтелектуальної власності на алгоритми та програми, як на 
секрети виробництва вже застосовується на практиці. 

На думку фахівців у сфері інтелектуальної власності - нині 
найефективніша охорона прав на комп’ютерну програму залежить від мети 
розробника та особливостей самої програми, тобто, може бути одночасно 
об’єктом авторського права і суміжних прав та винаходу. 

На комп'ютерну програму розробник міг би отримати ряд документів: на 
текст або незмінну частину програми - Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права; на реалізацію програми, охорона по суті - патент на спосіб; на схемне 
рішення (алгоритм програми) - патент на пристрій; на апаратну та програмну 
частину - патент на пристрій; на опис тексту комп’ютерної програми - патент 
на спосіб; на захист дизайну розроблених оригінальних екранних форм або 
розроблених в програмі оригінальних шрифтів - патент ни промисловий зразок; 
на знак для товарів та послуг з яким програма виставляється ни ринок - 
відповідне свідоцтво; на вихідний текст комп’ютерної програми — в порядку 
охорони комерційної таємниці. На основний одного або декількох описаних 
документів правовласник може скласти з ліцензіатом авторський договір на 
комп’ютерну програму з описом функціональних можливостей та інших 
передбачених договором відомостей. 
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А в Законі України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 
р. № 3792-ХII в редакції Закону від 11.07.2001 року № 2627-II із змінами, 
внесеними згідно із законами № 850-IV від 22.05.03, № 1244-IV від 20.11.2003 
передбачити, що внесення змін до комп'ютерної програми користувачем для 
забезпечення функціонування та копіювання та з метою архівного збереження 
не є порушенням прав інтелектуальної власності. 

Пропонується доповнення до ч.2, ст. 24 Закону: «положення абз. 1 п.1. 
про обмеження права на внесення змін до комп’ютерної програми не 
застосовуються, навіть у випадку, за договором з автором, коли відповідно до 
комп’ютерної програми, створеної за замовлення автор не несе гарантійного 
обов’язку (по підтримці чи виправленні помилок)» [1]. 

До Закону ч. 1 ст. 15 доповнити перелік майнових прав автор» «майновим 
правом автора комп’ютерної програми є право встановлювані обсяг та термін 
зобов’язань перед третіми особами, які належним чином придбали примірник» 
[1]. При укладанні договору між замовником та творцем встановлюється обсяг 
та термін зобов’язань творця, комп’ютерної програми, розмір його 
відповідальності за шкоду заподіяну використанням програми. 

Статтю 15.1 Закону пропонується доповнити: встановити обсяг та термін 
зобов’язань до комп’ютерної програми перед третіми особами і право автора: 
визначати форму розповсюдження, її комплектність, термін придатності, 
надання оновлень та умови на яких проводиться оновлення [1]. 

На основі аналізу наукової літератури, чинного законодавстни України, 
Міжнародних нормативно-правових актів, Зарубіжного законодавства 
розвинутих країн, запропоновані практичні пропозиції по вдосконаленню 
правової охорони та захисту авторського права на комп’ютерну програму в 
Україні. 

У світовій практиці використовують юрисдикційний і неюрискційний 
захист прав інтелектуальної власності. Сутність юрисдикційного захисту - це 
захист права інтелектуальної власності здійснюється в судовому порядку і, у 
разі необхідності, суб’єкту права надається один із видів захисту: цивільно-
правовий, кримінально-правовий і адміністративний. Нажаль, більшість спорів 
з приводу авторських прав розглядається судами загальної юрисдикції, так як 
спеціалізованих суддів поки що немає в Україні. 

В останні десятиліття ширше використовується захист авторського права 
в судовому порядку, що пояснюється: а) інтенсивним зростанням вартості 
об’єктів та широким неправомірним відтворенням за новими технологіями з 
отриманням значних доходів; б) неправомірні дії часто залишаються поза 
контролем відповідних органів. 

В Україні законодавство розроблено на достатньому рівні, але механізм 
впровадження норм законодавства потребує особливої уваги, тобто бажано 
спростити процедуру захисту, зробити її більш доступною для зацікавлених 
осіб. 

 В світі розроблене законодавство з питань захисту авторського права і 
тільки застосування досвіду країн зарубіжжя допоможе уникнути помилок та 
недоречностей при створенні національного законодавства. Таким чином, 
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основою модифікованого Українського законодавства в сфері охорони 
комп’ютерних програм мають стати відповідні Міжнародно-правові норми. 

Система охорони прав інтелектуальної власності повинна мати 
відповідну нормативно-правову базу та інфраструктуру з необхідною кількістю 
фахівців відповідної кваліфікації. 

Приєднання України до Міжнародних договорів і угод значно полегшить 
реєстрацію новітніх розробок в сфері ІТ-технологій. Згідно зобов’язань країн 
центральної та східної Європи СНД з приведення законів у сфері 
інтелектуальної власності до стандартів ЄС висувається домінуюча роль норм 
права ЄС у розвитку національного законодавства і гармонізації права 
інтелектуальної власності. Прослідковується специфіка права інтелектуальної 
власності ЄС щодо договорів ВОІВ - у практичній спрямованості на реалізацію: 
вільного пересування осіб, товарів, послуг і капіталу між державами та 
створення рівних умов конкуренції, в чому зацікавлена Україна. 

У правовому регулюванні в ЄС нині здійснюється акцент на ефективну 
реалізацію прав інтелектуальної власності, що реально стосовно України. 
Особливістю права ЄС є забезпечення охорони прав інтелектуальної власності 
через гармонізацію законів держав-членів і ведення охоронних документів 
Спільноти для об’єктів права інтелектуальної власності. Істотна роль 
відводиться антимонопольному законодавству ЄС у регулюванні використання 
об’єктів права інтелектуальної власності. Актуальним залишається сприйняття 
позитивного досвіду ЄС про порядок підготовки законопроектів і оцінки їх 
ефективності. Адаптація законодавства можлива при створенні механізмів 
реалізації, щодо пов’язано з розвитком професійних організацій, які 
представляють інтереси авторів та ефективного використання законів і 
вироблення державної політики. 
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ВІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

Троцька В.  
завідувач сектору суміжних прав відділу авторського права і суміжних 

прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України 
м. Київ 

 
З розвитком цифрових технологій освітній процес викладання та 

отримання доступу до знань зазнав відповідних змін. Поряд з традиційною 
очною формою навчання з‘явилося дистанційне навчання, якому останнім 
часом приділяється особлива увага. Зокрема, науковці розглядають дистанційне 
навчання як «якісно новий, прогресивний вид навчання» [1], «нову організацію 
освіти» [2], «дещо відмінну від звичних форм очного або заочного навчання» 
[3, с. 6]. Переваги такої форми навчання надають можливість здобувачам освіти 
розширити можливість доступу до знань, вищим навчальним закладам - 
заощаджувати власні ресурси, забезпечуючи при цьому необхідний рівень 
освіти. Крім планового дистанційного навчання, останнім часом у ЗМІ можливо 
зустріти інформацію, що з тих чи інших причин вищий навчальний заклад 
тимчасово переходить з очної на дистанційну форму навчання, чи, наприклад, 
пропонуються до розгляду громадські проекти щодо створення системи 
дистанційного навчання не лише у вищих навчальних закладах, а й у школах 
для учнів в особливих випадках. Головним завданням проектів визначається 
«розвиток творчих та інтелектуальних здібностей людини за допомогою 
відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому 
числі, доступних в Інтернеті» [4]. Проте, використання відповідних ресурсів, до 
яких можуть належати об‘єкти авторського права - твори, насправді не завжди є 
вільним. Тому, тема вільного відтворення творів для дистанційного навчання є 
актуальною та потребує детального дослідження. 

Відповідно до п. 1.2 Положення про дистанційне навчання, затверджене 
наказом Міністерства освіти і науки України 25.04.2013  р. № 466, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 р. за  № 703/23235, 
під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття 
знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 
відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 
одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке 
функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій. Суб’єкти дистанційного навчання – це особи, які 
навчаються (учень, вихованець, студент, слухач) та особи, які забезпечують 
навчальний процес за дистанційною формою навчання (педагогічні та науково-
педагогічні працівники, методисти тощо). Отримання навчальних матеріалів, 
спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час занять, що 
проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та 
текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі (п. 3.4 
Положення про дистанційне навчання). Зазначена інформація може бути 
виражена, наприклад, в підручниках, лекціях, посібниках, методичних 
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розробках тощо, які є об‘єктами авторського права.  Відповідно до Закону 
України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон) авторам та іншим 
особам, які мають авторське право, належить виключне право надавати дозвіл 
на використання творів. Тобто будь-яка особа не має право без дозволу автора 
використовувати твір, крім випадків вільного використання творів. Відтворення 
примірників твору для навчання – є одним з таких випадків. Так, за приписами 
статтей 21, 23 Закону без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське 
право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, 
дозволяється: використання літературних і художніх творів як ілюстрацій у 
виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального 
характеру; відтворення уривків з опублікованих письмових творів, 
аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання; репрографічне відтворення 
навчальними закладами для аудиторних занять опублікованих статей та інших 
невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з 
ілюстраціями або без них, при дотриманні умов, зазначених в цих статтях 
Закону. Як бачимо, використання обмежується використанням творів (уривків 
творів) як ілюстрацій для навчання чи репрографічним відтворенням 
(ксерокопіюванням) невеликих за обсягом творів для аудиторних занять 
навчальними закладами.  

Дистанційне навчання передбачає вивчення особами, які навчаються в 
навчальному закладі, навчального матеріалу, доступ до якого надається 
особами, які забезпечують навчальний процес, за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій. Якщо здійснюється відтворення твору особами, які 
навчаються в навчальному закладі, наприклад студентами, то при дотриманні 
відповідних умов таке  використання може розглядатися як відтворення твору в 
особистих цілях, що належить до вільного відтворення творів, передбаченого 
ст. 25 Закону. Якщо здійснюється відтворення твору особами, які забезпечують 
навчальний процес (навчальним закладом), то для таких осіб окремо в п. 2 ч. 1 
ст. 23 Закону передбачено, що вільне відтворення творів дозволяється  
способом репрографічного відтворення для аудиторного навчання.  

З розвитком цифрових технологій все частіше здійснюється відтворення 
творів в цифровій формі. Наприклад, якщо раніше для викладання навчального 
матеріалу за допомогою ксерокопіювального апарату здійснювалося 
відтворення твору (статті, фрагменту твору тощо) в аналоговій формі (на 
папері), то сьогодні достаньо, використовуючи камеру мобільного телефону, 
відтворити твір в цифровій формі та розмістити в закритих чи відкритих 
системах навчання в мережі Інтернет в якості навчального матеріалу, доступ до 
якого можливо здійснювати як під час аудиторних, так і дистанційних занять. 
Тобто, з появою нових способів відтворення з‘явилися нові можливості 
використання творів. Зважаючи на наведене, положення Закону щодо вільного 
використання творів для навчання потребують удосконалення.  

При внесенні будь-яких змін до Закону, згідно з якими передбачається  
перегляд положень про вільне використання творів, мають дотримуватися  
умови, визначені в ч. 6 ст. 15 Закону, а саме: обмеження  майнових прав, 
встановлені статтями 21-25 цього Закону, здійснюються за умови, що вони не 
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завдаватимуть шкоди використанню твору і не обмежуватимуть безпідставно 
законні інтереси автора (так званий, триступеневий тест). Відтак, 
запровадження норм щодо вільного відтворення творів для дистанційного 
навчання має відповідати зазначеному тесту. Введення нових положень 
потребує уточнення умов вільного використання творів. По перше, відтворення 
твору має визначати мету та обсяг такого використання (в даному випадку – 
відтворення з метою навчання в обсязі, необхідному для забезпечення 
реалізації цієї мети). По друге, з огляду на зазначену мету відтворення твору 
може бути поодиноким випадком і не мати систематичного характеру. По 
третє, відтворення твору не повинно переслідувати комерційну мету. 
Запровадження норм в Законі щодо вільного відтворення творів для навчання 
без передбачення наведених умов може розцінюватися як таке, що не 
відповідає триступеневому тесту. Зокрема, відтворення твору може обмежувати 
законні інтереси автора на отримання винагороди за використання твору, 
створюватиме йому конкуренцію в частині бездозвільного і безкоштовного 
відтворення третіми особами твору, за яке автор міг би отримувати винагороду.  

З огляду на наведене  вважається за доцільне розглянути питання щодо 
внесення змін до п. 2 ч. 1 ст. 23 Закону, згідно з якими передбачити, що: 
допускається без  згоди  автора  чи іншої особи, яка має авторське право, 
відтворення, в тому числі репрографічне відтворення, навчальними закладами 
для аудиторних чи дистанційних занять правомірно опублікованих статей та 
інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з творів з ілюстраціями або 
без них, за умови, коли:  

а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;  
б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного 

характеру;  
в) відтворення твору здійснюється без комерційної мети. 
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 Використання ОПІВ в господарській діяльності в бюджетних установах 
здійснюється на умовах її комерціалізації. При здійсненні трансакцій з ОПІВ 
передбачається укладення різних договорів (договірних відносин). У цьому 
випадку проблема комерціалізації об’єктів на розглядається в правовій 
площині, чому повинні передувати економіко-фінансові розрахунки та 
побудова відповідних евристичних моделей з метою відслідковування руху 
грошових і нематеріальних потоків. З цим пов’язане визначення вартості 
переданих (реалізованих) прав, визначення економічних наслідків, здійснення 
операцій оподаткування результатів просування ОПІВ на кожному ланцюгу 
комерціалізації до отримання творцем винагороди. 

Операція придбання нематеріальних активів. 
Надходження нематеріальних активів здійснюється на умовах договору їх 

купівлі за ціною сторін угоди, яка оформляється протоколом ціпи, що є 
додатком договору купівлі нематеріального активу. 

Нематеріальні активи можуть надходити: а) на безоплатній основі; б) 
на умовах внесення засновниками господарського товариства, як внесок до 
статутного фонду; в) за рахунок коштів підприємства; г) на умовах обміну; д) 
на умовах сумісної діяльності;е) створених на підприємстві своїми силами; ж) 
створених на підприємстві з залученням сторонніх виконавців на договірній 
основі; з) на умовах їх подальшої реалізації іншим особам; й) на умовах, що не 
передбачають права власності на таке майно, до якого віднесені нематеріальні 
активи. 

Операції  з продажу нематеріальних активів. 
Продаж нематеріальних активів здійснюється на умовах договору їх 

продажу за ціною сторін угоди, яка оформляється протоколом ціни, що з 
додатком до договору продажу нематеріальних активів (договору купівлі - 
продажу). На відміну надходження нематеріальних активів, де здійснюються 
операції їх прийняття на баланс на підставі договору купівлі - продажу 
нематеріальних активів передбачає їх списання з балансу на підставі договору 
продажу. 

При здійсненні операцій продажу нематеріальних активів пов'язаним 
особам, передбачено, що доход, отриманий платником податку від продажу 
товарів (робіт, послуг), а саме нематеріальних активів, пов'язаним особам, 
визначається виходячи з договірних цін, але не менших за звичайні ціни на такі 
товари (роботи, послуги), що діяли на дату такого продажу. 

Операції з продажу нематеріальних активів виробничого 
призначення є об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Базою 
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оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг), а саме 
нематеріальних активів, визначається, виходячи з їхньої договірної 
(контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами з урахуванням податків і 
зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що 
включаються в ціну товарів (робіт, послуг), а саме нематеріальних активів, 
згідно із законами України з питань оподаткування, оподатковуються за 
ставкою 20 відсотків. Згідно цього платник податку зобов'язаний надати 
покупцю податкову накладну у встановленому порядку. 

Операції з роялті. 
Відповідно ПКУ згідно ст. 4.1.225. роялті - будь-який платіж, отриманий 

як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким 
авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або 
науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, 
відео - або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо - чи 
телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари 
і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, 
формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, 
комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). 

Не вважаються роялті платежі за отримання об’єктів власності, 
визначених у частині першій цього пункту, у володіння або розпорядження чи 
власність особи або, якщо умови користування такими об’єктами власності 
надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб 
такого об’єкта власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, 
моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, 
комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке 
оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством 
України. 

Пасивні доходи - доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, 
страхових виплат і відшкодувань, а також роялті (ст. 14.1.268.ПКУ) . 

Роялті є доход з джерелом його походження з України, тобто доход, 
отриманий резидентами або нерезидентами від будь-яких видів їхньої 
діяльності на території України. 

Щодо роялті, як винагорода, то це такі нематеріальні активи, які 
підлягають амортизації у їх господаря (покупця) і вартість яких повертається 
продавцю в сумі реалізації за проданий нематеріальний актив. Одночасно, 
покупець перераховує продавцю певну суму винагороди за використання в 
господарський діяльності отриманих (наданих) нематеріальних активів. 
Джерелом такого роялті є прибуток або будь-який інший вид винагороди, як 
еквівалент відповідної суми прибутку, який є результатом використання такого 
виду нематеріальних активів в господарській діяльності підприємства-покупця. 
Це є прямий доход продавця, який враховує не тільки вартість нематеріальних 
активів в складі суми реалізації, а і доход від реалізації та додатковий доход — 
роялті. 

Згідно ПКУ ст. 140.1 при визначенні об’єкта оподаткування враховуються 
такі витрати подвійного призначення: 
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витрати (крім тих, що підлягають амортизації), пов’язані з науково - 
технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і 
раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно - 
експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження 
моделей і зразків, пов’язаних з основною діяльністю платника податку, витрати 
з нарахування роялті та придбання нематеріальних активів (крім тих, що 
підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності 
платника податку (ст. 140.1.2 ПКУ). 

До складу витрат не включаються нарахування роялті у звітному періоді 
на користь: 

1) нерезидента (крім нарахувань на користь постійного представництва 
нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8, нарахувань, 
що здійснюються суб’єктами господарювання у сфері телебачення і 
радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і 
радіомовлення", та нарахувань за надання права на користування авторським, 
суміжним правом на кінематографічні фільми іноземного виробництва, музичні 
та літературні твори) в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на 
додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному, а також у 
випадках, якщо виконується будь-яка з умов: 

а) особа, на користь якої нараховуються роялті, є нерезидентом, що має 
офшорний статус з урахуванням пункту 161.3 статті 161 цього Кодексу; 

б) особа, на користь якої нараховується плата за такі послуги, не є 
бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такої плати за послуги за 
виключенням випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право 
отримувати таку винагороду іншим особам; 

в) роялті виплачуються щодо об’єктів, права інтелектуальної власності 
щодо яких вперше виникли у резидента України. 

У разі виникнення розбіжностей між податковим органом та платником 
податку стосовно визначення особи, у якої вперше виникли (були набуті) права 
інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної власності, такі податкові 
органи зобов’язані звернутися до спеціально уповноваженого органу, 
визначеного Кабінетом Міністрів України, для отримання відповідного 
висновку; 

г) особа, на користь якої нараховуються роялті, не підлягає 
оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентом якої вона є; 
2) юридичної особи, яка відповідно до статті 154 цього Кодексу 

звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, 
ніж встановлена в пункті 151.1 статті 151 цього Кодексу; 

3) особи, яка сплачує податок у складі інших податків, крім фізичних 
осіб, які оподатковуються в порядку, встановленому розділом IV цього 

Кодексу. 
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На сучасних етапах розвитку України, у зв'язку з зростаючою роллю 
економічних чинників в управлінні народним господарством є необхідність в  
зміні системи правового регулювання у сфері раціоналізації. Ця система 
вимагає не лише зміни, але і приведення її в  відповідність  до нових принципів 
управління в умовах ринкових  відносин, а також беручи до уваги європейський 
досвід. 

А. Д. Святоцький з співавторами у своїй книзі [1], у підтвердження вище 
написаних слів, пропонує створення такої системи, що відповідала б  таким 
вимогам, а саме:      

1. можливими способами  та методами стимулювала розвиток творчої 
активності трудових  колективів і кожної з її членів;  

2. була б демократичною, гнучкою і оперативною в застосуванні;  
3. була б вільною від паперового бюрократичного круговертя,  не 

сковувала б самостійності підприємств, але рішуче і конкретно забезпечила 
здійснення прав та обов'язків сторін, що беруть участь в питаннях 
раціоналізації;  

4. була доступною та зрозумілою звичайному робітнику;  
5. захищала інтереси раціоналізаторів, якщо це необхідно.  
Одним з найбільш важливих питань направлення для поліпшення правової 

охорони  раціоналізації в Україні автори  вважають розробку єдиного 
загальнодержавного нормативного акту, так як раціоналізаторська діяльність 
зачіпає інтереси  всіх підприємств і організацій, їх громадах. Такий  
нормативний  акт потрібний по принципіальних питаннях раціоналізації, а 
кожне підприємство повинно самостійно провести докладні регламентацію цієї 
роботи. Ввійшовший  в силу з 2004 р. Цивільний Кодекс [2] проблем по цьому 
питанні не зняв. 

Передумовою  для фундаментальних змін відношення до даного виду 
інтелектуальної власності є бездіяльність державних в регулюванні даної сфери 
в Україні певний період.  

Відсутність такого нормативного акту  призводить до різкого скорочення 
прав і пільг раціоналізаторів, тим самим гальмується і знижується розвиток 
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творчої активності. Ставить їх в залежність від обставин  на конкретному 
підприємстві, ускладнює подачу пропозицій зі сторони осіб, не працюючих на 
ньому, робить  практично неможливим захист прав раціоналізаторів у судовому 
порядку. 

На думку багатьох авторів в загальнодержавному нормативному акті 
повинні знайти відображення такі основні моменти: визначення ознак охороно-
здатності   раціоналізаторської пропозиції, порядок оформлення заяв на 
раціоналізаторські  пропозиції, порядок визначення розміру і виплати, права і 
пільги  авторів раціоналізаторських пропозицій, а також порядок їх захисту. 
Питання порядку розгляду заявок для раціоналізаторських пропозицій, 
використання пропозицій, планування раціоналізаторської роботи, включаючи 
установку плануючих показників,  преміювання за сприяння раціоналізації 
повинні регламентуватися на рівні підприємств. Важливо відзначити, що 
відсутність трудових відносин між громадянином і підприємство не є 
перешкодою для участі громадянина в раціоналізаторській діяльності даного 
підприємства. Це дає гарантію «чужим» авторам у володінні однаковими  
правами зі  «своїми» авторами. 

Звісно ж, що загальнодержавні акт не повинен обмежувати категорію 
раціоналізаторських пропозицій будь-якими конкретними видами рішень. це 
повинно бити прерогативою самого підприємства. Для підприємства абсолютно 
не важливо, якого виду запропоноване рішення (технічне, організаційно-
технічне, чисто організаційне чи, нарешті, управлінська), а важливо, що цю 
пропозицію в разі здійснення дає реальну вигоди підприємству. Наприклад, на 
нашу думку правильно було б віднести до раціоналізаторськими, пропозиції, 
що містять програмне забезпечення ЕОМ, якщо їх застосування дає економію 
машинного часу для вирішення конкретного завдання, а також до підвищення 
продуктивності обладнання, що працює в комплексі з ЗВМ. 

Враховуючи, що раціоналізаторська робота є частиною виробничої 
діяльності, у вирішенні питань якої підприємствам надається самостійність, 
вважаємо за необхідне передати права прийняття остаточного рішення з питань 
використання та кваліфікації пропозицій підприємствам, до діяльності яких ці 
пропозиції відносяться, виключивши з участі в цьому процесі вищестояча 
ланка. Відповідно зміниться і порядок розгляду протестів авторів по 
кваліфікації пропозицій з прийняттям підприємством остаточного рішення 
відносно них. Доцільно, щоб таке рішення ухвалювалося керівництвом 
підприємства спільно з громадськими організаціями та, зокрема, з первинною 
організацією ОИР. Така постановка справи дасть змогу домогтися 
демократичності в обговоренні, зробить його результати надбанням гласності. 

Надзвичайно важливо розробити чітку систему дієвої охорони прав 
раціоналізаторів при передачі їх пропозицій на інші підприємства. Зараз, у разі 
використання на інших підприємствах, раціоналізаторська пропозиція 
знеособлюється. Його супроводжує тільки реєстраційний номер за місцем 
подання або номер інформаційної карти. В результаті, автори за використані 
раціоналізаторські пропозиції не отримують винагороди. На практиці, для 
виключення такої несправедливості по запитах інших підприємств, слід було б 
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рекомендувати авторам пропозицій оформляти заяви на раціоналізаторські 
пропозиції, використовувані на іншому підприємстві, і направляти їх на адресу 
запиту. Очевидно, для таких випадків доцільно ввести обов'язковість 
узгодження з авторами про передачу на інше підприємство їх пропозицій і 
зобов'язань виплати винагород авторам цими підприємствами з розрахунку 
фактичної економії, зрозуміло, підприємством, що прийняло до використання 
заявлену пропозицію. 

В умовах розвитку ринкових стосунків широко застосовується передача 
науково-технічних результатів, технічній документації на основі договорів. У 
складі їх договорів нерідко передаються і раціоналізаторські пропозиції. В 
цілях забезпечення прав раціоналізаторів в таких випадках буде правильним 
встановити додаткову основу для виплати винагороди, а саме: виплачувати 
винагороду не лише за використання пропозиції, а також і за передачу 
підприємством технічної документації на раціоналізаторську пропозицію на 
основі договорів. Угода між автором і адміністрацією повинна визначати 
розмір авторської винагороди за використання раціоналізаторської пропозиції, 
якщо ж такої угоди між сторонами немає, розмір винагороди слід визначати 
відповідно до загальнодержавних нормативів. При виникненні суперечок і 
розбіжностей в питаннях застосування цих нормативних актів, розмір 
винагороди за раціоналізаторську пропозицію, слід визначати в судовому 
порядку. 

Встановлення таких прав і пільг, як звільнення раціоналізатора від сплати 
прибуткового податку з отриманої винагороди, незалежно від його розміру, 
надання раціоналізаторам соціальних пільг за місцем роботи, санаторно-
курортного забезпечення сприяло б стимулюванню творчої активності 
працівників. 

Необхідно відмітити, що в зарубіжних країнах цьому питанню 
приділяється серйозна увага [3]. Так, у Фінляндії вже більше 30 років 
організовуються конкурси на кращу рацпропозицію. Заслуговує на увагу 
матеріальне стимулювання цієї діяльності в Угорщині. На заводах "Пежо" у 
Франції створений колективний фонд стимулювання раціоналізаторів. У Чехії і 
Словаччині успішно використовуються спеціальні курси для молодих 
раціоналізаторів. У Німеччині адміністрації підприємств щорічно пропонують 
своїм робітникам перелік проблем, які необхідно вирішити для поліпшення їх 
діяльності. 

В цілому, головне, що можна виділити в зарубіжній практиці, це добре 
продумана нормативна база. 

Враховуючи європейський досвід, що мається, в нашій країні також 
потрібне вдосконалення системи правової охорони такого важливого і масового 
виду інтелектуальною діяльності, якою є раціоналізація. 
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ДП ПАТ «Сумбуд» 
Головна випробувальна лабораторія в будівництві 

м. Суми 
 
У сучасному будівництві значну роль відіграє сфера геотехніки. Нові 

будівельні матеріали та технології їх виробництва, нові конструкції та способи 
їх влаштування створюються постійно, а застарілі методи модернізуються. 

Геотехніка (англ. geotechnics) — наукові методи та інженерні принципи 
будівельної діяльності з використанням матеріалів земної кори, сукупність 
взаємопов’язаних технічних рішень, методів та способів спорудження 
підземних частин будівель та споруд, в тому числі включаючи способи 
будівництва в підземному просторі заглиблених приміщень. 

Ґрунт в геотехніці виконує одну з трьох головних функцій (іноді у 
сполученні):  

1. основа, на яку опирається та передає навантаження фундамент будівлі 
чи споруди; 

2. середовище, як підземний простір, де розміщується підземна споруда 
(різні простори, де розміщенні приміщення побутові та виробничого 
призначення, складські приміщення, метрополітен, різного виду комунікації 
резервуари і т.п.; 

3. матеріал, з яких виготовляється ґрунтова споруд (греблі, дамби, насипи 
для транспортних споруд і т.п.). 

Існують певні особливості галузі: в першу чергу достатньо довгий період 
впровадження інновацій, виникають певні особливості захисту прав 
інтелектуальної власності на певній об’єкти, які є різними для основних сфер 
геотехніки. 

Згідно Міжнародної патентної класифікації (МПК 2017.01) для сфери 
геотехніки можна виділити наступні індекси: 

Розділ   E   БУДІВНИЦТВО. 
Клас   E02   Гідротехнічні споруди; фундаменти; переміщування ґрунту. 
Підкласи: 
       E02B   Гідротехнічні споруди. 
       E02D   Фундаменти; котловани; насипи підземні та підводні споруди. 
       E02F   Розроблення ґрунту; земляні роботи. 
А період березня 2018-ого року в наведених підкласах всього 

зареєстровано 2 642 охоронних документів на винаходи та корисні моделі. 
Значущість геотехніки у сфері будівництва можна підтвердити тим, що 
цякількість складає майже третину від всіх охоронних документів у сфері 
капітального будівництва по класам Е01; Е02; Е03 та Е04. 
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На думку автора виділені індекси в неповній мірі коректно та рівнозначно 
описують геотехніку взагалі та її частини. 

Для чіткого розуміння стану питання геотехніки в сфері інтелектуальної 
власності необхідно виконати структурування, при цьому пропонується 
загально галузь поділити на основні 4 напрямки: 

1. геотехнічне проектування; 
2. зведення об’єктів геотехніки; 
3. обладнання для геотехнічних робіт; 
4. геотехнічні вишукування; 
Етап проектування передує всьому капітальному будівництву, а саме 

будівництво починається з фундаменту будівлі, або споруди, отже і геотехнічне 
проектування виконується першим. В результаті створюється твір архітектури. 
Згідно Закону України «Про авторське право і суміжні права»: твір архітектури 
- твір у галузі мистецтва спорудження будівель і ландшафтних утворень 
(креслення, ескізи, моделі, збудовані будівлі та споруди, парки, плани 
населених пунктів тощо). Тобто колектив авторів інженерів геотехніків 
являються авторами твору та можуть отримати авторське свідоцтво на твір. 
Згідно статті 25 не дозволяється без виплати авторської винагороди 
відтворювати особистих попередньо правомірно оприлюднені твори без згоди 
автора, чи особи яка має авторські права. 

Згідно Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні 
моделі» методика проектування, або спосіб розрахунку будівлі, споруди, 
конструкції і тому подібного не може бути захищено патентом на винахід або 
корисну модель. 

Сфера виробництва матеріалів для геотехнічного будівництва 
вирізняється найширшою для захисту прав інтелектуальної власності. До даної 
сфери слід віднести матеріали, вироби та конструкції, технологію їх 
виробництва та рецептуру для компонентів. 

Зважаючи на це патенти на винахід та корисну модель можуть бути 
отримані для способу, виробу (конструкції) та композиції для компонентів. Це 
дозволяє у повній мірі захистити винахід, або об’єкт інновацій. 

Загалом процес геотехнічного будівництва (зведення об’єктів геотехніки) 
є способом створення підземних елементів будівель та споруд, або ґрунтових 
споруд. Тому для нього основним є патент на спосіб зведення будівель, або 
наприклад технологію підсилення основи, або укріплення схилу і т.п. Дуже 
часто виникає спірне питання: як правильно подавати заявку в якій описується 
взаємодія системи «основа-фундамент-будівля». На думку автора кожна 
ситуація є індивідуальною, і якщо робота системи впливає на результат більше 
ніж сама побудова з’єднання, то раціональніше виконувати захист прав 
власності на спосіб. 

Окремо можна виділити захист прав власності на обладнання для 
геотехнічних робіт. Світові лідери геотехнічного будівництва Trevigroup 
захищають не тільки обладнання для буріння, або технології власної розробки, 
а і власну назву як торгову марку. При цьому торговою маркою Soilmec, 
відповідно до назви дочірнього підприємства Trevigroup, а технології 
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влаштування фундаментів та способи зведення геотехнічних споруд під 
торговою маркою Trevi, також відповідно до однойменної назви дочірньої 
компанії, що виконує геотехнічні роботи згідно цих способів та технологій. 

Окремо треба відзначити процеси та обладнання для геотехнічного 
будівництва, що використовуються при реконструкції, або підсиленні основ або 
фундаментів будівель та споруд. Дуже часто для певної будівлі виникає 
необхідність модернізації процесу, або обладнання. Може виникати ситуація 
нового застосування відомому обладнанню і способам. Але, нажаль, не рідко 
подібні вдосконалення та модернізації залишаються незапатентованим, через 
те, що їх використання припиняється з завершенням реконструкції, або 
підсилення будівлі чи споруди. 

Не слід принципово відділяти від будівництва процеси, які проводяться з 
будівлями після їх остаточного зведення. Для забезпечення гарантованого 
строму експлуатації необхідно дотримуватися експлуатаційних вимог та при 
необхідності проводити обстеження технічного стану будівлі, або споруди. 
Фундамент та основа будівлі є її найвідповідальнішими частинами, відмова 
яких призводить до відмови будівлі вцілому. 

Під правильною експлуатація, з геотехнічної точки зору слід розуміти 
збереження ґрунтових умов від впливів що можуть змінити їх фізико-механічні 
властивості, наприклад динамічні впливи, замокання і т.п. Недотримання 
приводить до пошкоджень, або руйнувань окремих конструкцій, або будівлі 
вцілому. Для деяких будівель, що будуються та експлуатуються в специфічних 
геотехнічних умовах передбачуються заходи по збереженню цих геотехнічних 
умов, наприклад підтримання водопониження, або дренування атмосферних 
вод. Сюди ж слід додати способи моніторингу технічного стану. Подібні заходи 
захищаються патентами на спосіб виконання певного процесу, не завжди є 
можливим отримання патенту на пристрій, через відсутність винахідницького 
рівня у тих конструкціях, що використовуються 

Геотехнічні вишукування є процесом визначення технічного стану 
геотехнічних споруд, після довгого періоду експлуатації, або навпаки, після 
пошкоджень окремих частин, або споруди вцілому. Загалом процес 
вишукування має свої методи, але враховуючи дуже різні особливості кожної 
будівлі при обстеженні, мають місце нові способи, які удосконалюють, 
спрощують, роблять обстеження більш точним. Часто для обстежень нетипових 
геотехнічних будівель, або споруд необхідна розробка нового унікального 
способу вишукування. Перевагами таких способів є їх новизна та відмінність 
від аналогів, але при цьому недоліком є неможливість широкого застосування 
розробленого способу обстеження. Тому дуже часто розробники не витрачають 
фінансові та часові ресурси для захисту прав власності патентом на корисну 
модель, або винахід. 

Коротко аналізуючи стан справ геотехніки у сфері інтелектуальної 
власності слід відзначити широкий потенціал для інновацій, котрі вже 
використовуються, або можуть бути широко впровадження. Враховуючи 
тривалий час виробничого процесу та відмінності геотехнічних будівель та 
споруд захист прав власності часто не виконується. Позитивно слід відзначити 
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сферу зведення ексклюзивних геотехнічнихспоруд для яких в повній мірі 
виконується захист прав інтелектуальної власності. 
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 В розвитку українського суспільства інтелектуальна власність стала 

невід`ємною частиною економічної діяльності підприємств та вищих 
навчальних закладів агропромислової політики держави. 

Науково-дослідна робота в аграрних вищих навчальних закладах 
направлена: а) забезпечення зв’язку між науковими дослідженнями і 
навчальним процесом для підготовки кваліфікованих фахівців; б) розробку 
нових технологій і конкурентоздатності продукції для впровадження на 
підприємствах агропромислового комплексу. 

На жаль, існуючі сучасні механізми комерціалізації технологічних 
нововведень недостатньо поширені. В розвиток поставленої проблеми відомі 
роботи вчених: П. Друкера, Г. Менша, З. Менсфильда, К-Х. Оппенландера, М. 
Партера, Р. Робинсона, Б. Санто, Д. Сахала, Б. Твісса, Ш. Тацуно, Г. Уайта, К. 
Фрімена, А. Хемпльтона, Й. Шумпетера. Але, ще недостатньо досліджені 
питання формування та розвитку процесу комерціалізації науково-технічної 
продукції, і в першу чергу, у вищих аграрних навчальних закладах.[1,2,3] 
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Для кожного об’єкта розробляється методика розрахунку вартості з 
врахуванням специфічних чинників на основі кількох загальних економічних 
підходів. Розуміння сутності інтелектуальної власності, умов виникнення і 
перетворення в нематеріальні активи відкриває можливості в реалізації 
творчого потенціалу працівників розумової праці, його економічного 
стимулювання. 

Відомо, що інтелектуальна власність має діалектичну єдність і включає 
таке: продукт розумової, інтелектуальної праці – продукт творчих зусиль; 
інтелектуальна власність – сукупність прав на продукт; нематеріальний актив – 
об’єкт інтелектуальної власності та права об’єкта, як платника податків. 

Але, принципи однакові: це захист результатів науково-технічної 
продукції патентами, формування вузівського патентного портфеля та 
комерціалізація інтелектуальної власності. Разом з тим виняткові права на 
різних етапах життєвого циклу інноваційного продукту нерідко 
використовується в різних комбінаціях. 

Розглянемо елементи механізму комерціалізації науково-технічної 
продукції  в такій послідовності: зовнішні зв’язки → відділ комерціалізації → 
замовник науково-технічної продукції; відділ комерціалізації ↔ покупець 
науково-технічної продукції; відділ комерціалізації ↔ патентне відомство; 
відділ комерціалізації ↔ інноваційні агентства; внутрішні зв’язки → відділ 
комерціалізації ↔ творчий колектив; відділ комерціалізації – підрозділи 
підтримки інноваційного підприємства: елементи об’єктів ІВ, маркетинг 
інновацій, приймання рішень в освітніх та консалтингових проектах.  

Перший етап комерціалізації охороно-здатної науково-технічної 
продукції – це пошук і виявлення об’єктів, оформлення прав та збір первинної 
інформації про ринок, який переходить в другий – це оцінка комерційності та 
вибір способу правової охорони – створення матеріалів для заявки на можливий 
винахід, промзразок із захистом в Україні і за кордоном. 

Далі проводиться передача прав для: а) використання у власному 
виробництві; б) ліцензуванні; в) створення нової фірми.  

Останнє проходить три етапи: 
Перший – гуртується група ентузіастів; створюється новий продукт; 

використовується власне та державне фінансування. 
Другий – створюється мале підприємство; проводиться пошук ринків 

збуту; залучається власне фінансування та незначні засоби. 
Третій – створюється середня фірма; проводиться якісний менеджмент та 

реальний прогноз росту продаж; проводиться робота на ринку збуту; 
аналізується життєвий цикл товару; вишукується можливість залучення 
значних інвестицій. 

Важливим завданням взаємодії комерціалізації з замовником науково-
технічної продукції є розділення прав на охороно-здатні матеріали і 
закріплення його в угоді на виконання робіт. 

Пошук покупця, передача інформації про технологію, обговорення умов і 
підготовку ліцензійної угоди – це є обов’язком відділу комерціалізації. Відомо, 
що ряд вищих аграрних навчальних закладів самостійно забезпечують їх 
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реалізацію. Але, сьогодні етап передачі прав на технології стає рентабельним 
при визначеному об’ємі портфеля технологій, що перевищує «поріг 
рентабельності». Для покращення пропонується схема передачі прав на ОІВ, 
яка створюється із технології, виробництва, фінансів, менеджменту. В цьому 
випадку власник прав на ОІВ – вищий аграрний навчальний заклад виступає 
постачальником науково-технічної продукції, а активізатором процесу 
інтеграції виступає інноваційне агентство, центр передачі прав на технології, 
венчурний фонд. Для успішної діяльності в цьому напрямку вищому 
навчальному закладу слід мати  структурний підрозділ для виконання 
первинних робіт по виявленню, оцінці комерційності і закріпленню прав 
організаційної на науково-технічну продукцію. 

Упередження неправомірного використання ОІВ, аналіз патентної 
чистоти продукції лежить в взаємодії відділу з конкурентами. Створення 
матеріалів для заявки на винаходи, промислові зразки, реєстрація ліцензійних 
угод. 

Виходячи із аналізу комерціалізації науково-технічної продукції 
пропонується схема комерціалізації в вищому аграрному навчальному закладі. 

Ринок комерціалізації науково-технічної продукції складається із етапів: 
а) патентування та продаж прав на ОІВ, що складає 45-50% від загального 
об’єму робіт; б) проведення науковими працівниками досліджень та 
впровадження результатів, що займає 22-25% від загального об’єму робіт; в) 
науково-технічна продукція та матеріали винахідництва можуть бути 
привласнені сторонньою комерційною фірмою і виходячи із практики це 
складає 23%; г) замовлення ОІВ з прямим державним фінансуванням, що 
складає 5-7%. 

Відділ комерціалізації потребує взаємодій з інноваційними агентствами 
та припускає підвищення ефективності процесу комерціалізації охороно-
здатних науково-технічних розробок. Зразу прослідковується активізація 
творчої діяльності в сфері охороно-здатних розробок за рахунок мотиваційних 
механізмів. Але, слід врахувати, що керівник творчого колективу відповідає за 
забезпечення правомірності походження майнових прав на науково-технічні 
продукти і перший помічник при цьому відділ стандартизації. 

Зрозуміло, що відділ комерціалізації в вищому аграрному навчальному 
закладі є основним структурним підрозділом: має зовнішні зв’язки по науково-
технічним розробкам з замовником, покупцем, конкурентами, патентним 
відомством, інноваційними агентствами, а внутрішні зв’язки по науково-
технічним розробкам з замовником, покупцем, конкурентами, патентним 
відомством, інноваційними агенствами, а внутрішні зв’язки – з творчим 
науковим колективом т а учасниками комерційної діяльності ВНЗ. 

В сфері комерціалізації  інтелектуальної власності відомі такі способи: 
інжиніринг, консультативні, технологічні і будівельні послуги. Враховуючи 
стадії життєвого циклу виробу охарактеризуємо взаємозв’язок елементів 
функціонального забезпечення та стадії розвитку підприємницьких структур. 

Характеристика функціонального забезпечення поетапного розвитку 
відділу комерціалізації: інноваційна - проходить становлення технічних рішень 
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та захист інтелектуальної власності; розроблення та розвиток науково-технічної 
продукції; зрілість розроблених інноваційних продуктів, процесів та передача 
технологій; утилізація об’єктів інтелектуальної власності; інвестиційна - в 
період становлення проходить визначення напрямків початкового вкладення 
коштів, обгрунтування інвестиційних пільг за створення нових робочих місць і 
освоєння пріоритетних напрямків діяльності; на етапі розвитку визначаються 
напрямки інвестування науково-дослідної діяльності та формується 
сприятливий інвестиційний клімат; на етапі зрілості - вкладаються 
довгострокові інвестиції та освоюється капітал підприємств; в період утилізації 
ОІВ визначаються напрямки та розміри вкладень в переорієнтацію 
підприємницької діяльності; фінансова - в період становлення проходить 
стартове фінансування, отримання дотацій через інкубаторні програми; на етапі 
розвитку - використовується постадійне освоєння, розширення сегменту ринку; 
формується склад власників, проходить вихід та зростання в сегментах 
фінансового ринку; на етапі зрілості фінансується розвиток наукового 
потенціалу та проводиться доступ до кредитних ресурсів; в період занепаду - 
утилізації ОІВ життєвого циклу науково-технічної продукції вишукуються 
дотації та субсидії. 

В результаті досліджень запропоновано механізм комерціалізації 
науково- технічної продукції, який дає можливість зменшити ризики приватним 
інвесторам. Це можливо при застосуванні відбору розробок, якісному 
оформленню проектів, створенні команди менеджерів - професіоналів, 
наявності замовлення ОІВ і фінансуванні проекту державою. 

При реалізації інноваційних проектів  були  враховані інтереси держави 
(міністерства аграрної політики України і приватного сектору). Ефективний 
менеджмент забезпечує зв’язок визначених етапів комерціалізації. Для 
реалізації проектно-орієнтованого управління проводиться підготовка або 
залучення співробітників вищого аграрного навчального закладу та створення 
відділу комерціалізації, чим надається можливість реалізації вибраної стратегії, 
управління проектом, залучення інвесторів. 

Вищеописане допоможе ВНЗ аграрного профілю організувати якісний 
менеджмент ОІВ, скористатися швидкоплинним інноваційним середовищем та 
прискорити процес інтеграції України в світову економіку. 
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