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KAPITEL 1 / CHAPTER 1
NATURAL AND MAN-MADE HAZARDS

ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННІ НЕБЕЗПЕКИ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-02-001
Якість життя – вище благо,
яке представляє собою
єдність чесноти і благополуччя.
І. Кант

Проблеми суспільства яки приводять до зміни в суспільно-економічної
сфері, природних екосистем пов’язані з проблемами сталого розвитку
суспільства та зі зміною клімату на планеті, потребують богато уваги не тільки

вчених але повинно бути задійснено у напрямках приняття законодавчих
документів владивсіх країн, у тому числі України, та бути доведено до кожної
людини на планеті земля. Розглядаютсья питання природно-технічних
небезпек[1-4] – паниковий ефект, порушення озонового шару, кислотні опади,
виникнення пустель, землетруси та інші тектонічні явища.

Вступ
Майже до XIII сторіччя людина не завдавала природі великої шкоди. У
2007р. було оприлюднено звіт міжнародної асамблеї, в тому числі зі змін
клімату, підготовлений вченими, який відображає найновіші й найсучасніши
питання і базується на чисельних дослідженнях, проведених у різних регіонах
світу за питаннями: антропогенно спричинених змін, яки можуть привести до
катастроф, стримування технічно та економічно ... це можливо. На основі
сучасних наукових досліджень є можливість спрогнозувати і розробляти
заходи, але треба спочатку знання, аналіз та діяти в цьому напрямку дуже
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потрібно.
Люди використовували для своїх потреб натуральну сировину (дерево,
льон, бавовну, шкіру, різні жири й природні барвники, глину й ін). Відходи, які
при цьому утворювалися, залучалися силами природи до кругообігу речовин,
відбувалося природне самоочищення. Однак, з розвитком хімії, металургії,
енергетики й машинобудування, з появою сотень нових синтетичних і
мінеральних речовин і з більшим їхнім накопиченням, стан справ докорінно
змінився. Наприклад небезпеки (рис. 1, 2), відходи від синтетичних пральних
порошків, нафтопродуктів, важкі метали, нітрати, радіонукліди, пестициди й
інше шкідливі речовини не засвоюються мікроорганізмами, не розкладаються, а
концентруються тисячами тонн у ґрунтах, водоймах і підземних водах.
Протягом 80 років з початку нашого сторіччя з надр Землі було добуто
корисних копалин (мінеральної сировини) більше, ніж за всю історію людства,
причому значна частина була отримана за останніх 25 років.

Рис. 1. Небезпеки в Україні...
Небезпека – це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності
її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту (явища, процеси, об’єкти,
властивості предметів, здатні у певних умовах наносити шкоду здоров’ю
людини, це умова чи ситуація, яка існує в наколишньому середовищі і здатна
призвести до небажаного вивільнення енергії, що може спричинити фізичну
шкоду, поранення та/чи пошкодження), потенційне джерело шкоди [1-4]. Якщо
мова йде про небезпеку для людини, то це явища, процеси, об’єкти,
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6

ISBN 978-3-949059-37-7

Economic development and modern management ‘ 2021

Book 7. Part 2

властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров’ю чи життю
людини або системам, що забезпечують життєдіяльність людей [5-19].
Залежно від конкретних потреб існують різні системи класифікації - за
джерелом походження, локалізацією, наслідками, збитками, сферою прояву,
структурою,

характером

впливу

на

людину

тощо. Найбільш

вдалою

класифікацією небезпек життєдіяльності людства за джерелами походження, на
мою думку, є така, згідно з якою всі небезпеки поділяються на чотири групи:
природні, техногенні, соціально-політичні та комбіновані (звернемо увагу на
ідентифікацію
встановлення

небезпеки
можливих

–

процес

причин,

розпізнавання

просторових

та

образу

небезпеки,

часових

координат,

імовірності прояву, величини та наслідків небезпеки [1, 2]). Перші три вказують
на те, що небезпеки за своїм походженням належать до трьох елементів
життєвого середовища, яке оточує людину - природного, техногенного
(матеріально-культурного) та соціального. До четвертої групи належать
природно-техногенні, природно-соціальні та соціально-техногенні небезпеки,
джерелами яких є комбінація різних елементів життєвого середовища.

Рис. 2. Графік небезпек в Україні
MONOGRAPH
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Така класифікація майже збігається з класифікацією надзвичайних
ситуацій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 15.07.98 р. №
1099, згідно з якою надзвичайні ситуації (НС) на території України поділяються
на: * НС техногенного, * НС природного, * НС соціально-політичного та * НС
воєнного характеру.
1. Загальна характеристика комбінованих небезпек
Згідно існуючої історії класифікації небезпек життєдіяльності людства за
джерелами походження до комбінованих небезпек належать природнотехногенні, природно-соціальні та соціально-техногенні небезпеки, джерелами
яких є комбінація різних елементів життєвого середовища (природного,
техногенного, соціально-політичного).
Природно-техногенні небезпеки проявляються, коли технічний вплив
сполучається з природними явищами.
Природні стихійні явища є відхиленням від звичайних природних
процесів, рис. 3, 4. Вони можуть порушити діяльність локальних або
регіональних екосистем. Для людини вони становлять небезпеку через те, що
загрожують здоров’ю та завдають економічних збитків.

Рис. 3. Повінь у Чженчжоу, Китай. 21.07.2021
MONOGRAPH
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Рис. 4. Лісові пожежі у Австралії 2019-2020 рр
Техногенні небезпеки (аварії на підприємствах, транспортні тощо, це
передусім небезпеки, пов'язані з експлуатацією підіймальнотранспортного
обладнання, використанням горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних
речовин та матеріалів, з використанням процесів, що відбуваються при
підвищених температурах та підвищеному тиску, з використанням електричної
енергії, хімічних речовин, різних видів випромінювання (іонізуючого,
електромагнітного, акустичного)) в багатьох випадках спричиняють процеси,
не властиві природним системам, формують стійкі за часом відхилення від
нормального стану екосистем. Особливо небезпечні процеси, які призводять до
накопичення забруднень у заключних ланках ланцюгів живлення (рис. 5. 6, 7).

Рис. 5. Аварія на ЧАЕС, Чорнобиль, Україна, 26.04.1986
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Рис. 6. Бхопальська трагедія, Індія, 2-3.12.1984
Природно-техногенні

небезпеки:

посилення

парникового

ефекту,

порушення озонового шару, кислотні дощі, виникнення пустель, ерозія та
знищення родючості ґрунтів, зсуви, селі, деградація лісів та ландшафтів,
забруднення Світового океану, землетруси та інші тектонічні явища.
Парниковий ефект.
Вчені занепокоєні тим, що Земля розігрівається (рис. 8, 9) значно швидше
ніж раніше. Це спричинено різким збільшенням вмісту в атмосфері
вуглекислого газу, який на відміну від інших природних компонентів
атмосфери поглинає інфрачервоне випромінювання розігрітої Сонцем поверхні
Землі. При цьому він нагрівається і в свою чергу нагріває атмосферу. Це
викликає розігрівання планети, яке відоме під назвою “парникового ефекту”.
Для людства є два наслідки парникового ефекту. Значне збільшення
посушливості в середніх широтах (Україна, Кубань, “зернові” штати США), в
результаті чого врожаї зерна різко скоротяться. Другий – це підйом рівня
Світового океану на 2…3 м за рахунок танення льодовиків. Світова
промисловість і транспорт настільки залежить від викопного палива, що в
недалекому майбутньому значне надходження вуглекислого газу в атмосферу
неминуче.
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Рис. 7. Таблиця звертань країн-членів ЄС до UCPM про допомогу у боротьбі із
небезпеками (UCPM - Union Civil Protection Mechanism - Механізм Союзу з
питань цивільного захисту)
До заходів зменшення вуглекислого газу в атмосфері можна віднести
енергозбереження, розвиток альтернативних джерел енергії, припинення
вирубки лісів, насадження дерев.
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Рис. 8. Земля розігрівається
Для земної кулі роль, подібну до ролі скла або плівки в парнику,
відіграє сама її повітряна маса. Вона здатна віддзеркалювати близько 30
відсотків сонячного проміння і затримувати частину його тепла. Вважають:
якби нашій атмосфері не був притаманний цей парниковий ефект, то
середньорічний рівень температури був би нижчий, ніж тепер, на 33 градуси
(тут і далі температури вказано за шкалою Цельсія).
Встановлено, що здатність атмосфери Землі поглинати теплові потоки
збільшується із підвищенням концентрації в ній вуглекислого газу
(С02), окислів азоту, метану, водяного пару та хлорфторвуглеводнів. Вміст
вуглекислоти в повітрі протягом останніх десяти тисячоліть становив близько
0,03 відсотка – або загалом його в атмосфері було 740 мільярдів тонн.
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Рис. 9. Динаміка викидів парнікових газів в Україні
За останні десятиріччя ця цифра збільшилася приблизно на 30 відсотків. У
міських зонах та промислово розвинених регіонах Землі відсоток такого
збільшення С02 в атмосфері набагато вищий. Вважається: зараз збільшення
концентрації вуглекислоти в атмосфері сягає 10 мільярдів тонн на рік.
Учені доводять, що збільшення концентрації тільки С02 в атмосфері вдвоє
(тобто до рівня 0,06 відсотка – а це може бути десь у 2030–2080 роках),
призведе до потепління клімату на нашій планеті у середньому на два…п’ять
градусів.
Порушення озонового шару. Глобальне порушення екологічної рівноваги
в природі через неконтрольоване збільшення викидів в атмосферу небезпечних
хімічних сполук та інші явища, призводять до руйнування озонового шару.
Озон – це газ, шар якого товщиною 2…3 міліметри у верхній частині
атмосфери є своєрідним щитом від жорсткого ультрафіолетового опромінення,
MONOGRAPH
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бо абсорбує енергію радіації, яка перетворюється в теплову енергію газових
молекул. Причому 90 %

озону

зосереджено на

висоті 10…50

км.

Ультрафіолетове випромінювання, як компонент сонячного випромінювання,
поглинається тканинами живих організмів і викликає руйнування молекул білка
та ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота, яка є носієм генетичної інформації).
Наслідками цього може бути збільшення опіків шкіри і всього організму
людини, зростання випадків хвороби очей (катаракта, пошкодження сітчатки
ока, пухлини роговиці), онкологічні захворювання. Для населення особливо
актуальними

є

заходи

індивідуального

захисту

від

жорсткого

ультрафіолетового випромінювання в сонячні дні (покриття голови та шкіри,
обмежене перебування на сонці та ін.). Хоча існує домовленість індустріальних
країн про заборону використання речовин руйнуючих озон (фреон та ін.), вчені
стверджують, що навіть за повного припинення використання шкідливих
речовин, повністю озоновий шар не зуміє відновитись і до середини XXI
сторіччя.
Під тиском цих аргументів багато які країни почали вживати заходи,
направлені на скорочення виробництва і використання ХФУ.
З 1978 р. в США було заборонене використання ХФУ в аерозолях. На
жаль, використання ХФУ в інших областях обмежене не було. У вересні 1987 р.
23 ведучих країни світу підписали в Монреалі конвенцію, що зобов'язує їх
знизити споживання ХФУ. Згідно з досягнутою домовленістю, розвинені країни
повинні до 1999 р. знизити споживання ХФУ до половини рівня 1986 р.
Для використання в якості пропеллента в аерозолях вже знайдений
непоганий замінник ХФУ - пропан-бутанова суміш. По фізичних параметрах
вона практично не поступається фреонам, але, на відміну від них,
вогненебезпечна. Проте, такі аерозолі вже проводяться в багатьох країнах, в
тому числі і в Росії. Складніше йде справа з холодильними установками другим по величині споживачем фреонів. Справа в тому, що через полярність
молекули ХФУ мають високу теплоту випаровування, що дуже важливо для
робочого агрегату в холодильниках і кондиціонерах.
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Кращим відомим на сьогодні замінником фреонів є аміак, але він
токсичний і все ж поступається ХФУ по фізичних параметрах. Непогані
результати отримані для повністю фторированих вуглеводородів. У багатьох
країнах ведуться розробки нових замінників, і вже досягнуті непогані практичні
результати, але повністю ця проблема ще не вирішена.
Використання

фреонів

продовжується,

і

поки

далеко

навіть

до стабілізації рівня ХФУ в атмосфері.
Так, за даними мережі Глобального моніторингу змін клімату, в фонових
умовах - на берегах Тихого і Атлантичного океанів і на островах, вдалині від
промислових і густонаселених районів - концентрація фреонів-11 і -12 в цей час
зростає з швидкістю 5…9 % в рік.
Разом з тим, ранні прогнози, що кажуть про те, що при збереженні
сучасного рівня викиду ХФУ, до середини XXI ст. кількість озону в
стратосфері може впасти вдвічі, можливо були дуже песимістичні. Бо, як
з'ясувалося, діра над Антарктидою багато в чому є слідством метеорологічних
процесів. Утворення озону можливо тільки при наявності ультрафіолету і під
час полярної ночі не йде. Взимку над Антарктикою утвориться стійкий вихор,
перешкоджаючий притоці багатого озоном повітря зі середніх широт. Тому до
весни навіть невелику кількість активного хлору може нанести серйозний
збиток озонному шару. Такий вихор практично відсутній над Арктикою, тому в
північній півкулі падіння концентрації озону значно менше.
Багато які дослідники вважають, що на процес руйнування озону
впливають полярні стратосферні хмари.
Ці висотні хмари, які набагато частіше спостерігаються над Антарктикою,
чим над Арктикою, утворюються взимку, коли при відсутності сонячного
світла, в умовах метеорологічної ізоляції Антарктиди, температура в
стратосфері падає нижче мінус 80 градусів С. Можливо, що частки цих хмар
здатні каналізувати розпад озону. Все це говорить про те, що ХФУ здатні
викликати помітне пониження концентрації озону тільки в специфічних
атмосферних умовах Антарктиди, яке для середніх широт не характерне в
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наслідок інших кліматичних умов, а це одразу зменшує площу озонного шару,
яка може піддертися розпаду.
Хоч перші похмурі оцінки були переглянуті, це ні в якому разі не означає,
що проблеми немає. Швидше, стало ясно, що немає негайної серйозної
небезпеки. Навіть найбільш оптимістичні оцінки передбачають при сучасному
рівні викиду ХФУ в атмосферу серйозні біосферні порушення у другій
половині XXI в., тому скорочувати використання ХФУ, як і раніше, необхідно.
Можливості впливу людини на природу постійно зростають і вже
досягли такого рівня, коли можливо нанести біосфері непоправний збиток. Вже
не в перший раз речовина, який довгий час вважався абсолютно нешкідливим,
виявляється, насправді, надто небезпечним. Років двадцять назад навряд чи хтонебудь

міг

передбачити,

що

звичайний

аерозольний

балончик

може

представляти серйозну загрозу для планети загалом. До нещастя, далеко не
завжди вдається вчасно передбачити, яким чином те або інше з'єднання буде
впливати на біосферу [24-26].
Однак, у випадку з ХФУ така можливість була. Але навіть після того, як
проблема ХФУ була в 1974 р. сформульована дуже небагато країн прийняли
заходи по захисту природи від ХФУ, але ці заходи були недостатні. Була
потрібна досить серйозна демонстрація небезпеки ХФУ для того, щоб були
прийняті серйозні заходи в світовому масштабі.
Потрібно помітити, що навіть після виявлення озонної діри, ратифікація
Монреальської конвенції один час знаходилося під загрозою. Бути може,
проблема ХФУ навчить з великою увагою і опаскою відноситись до всіх
речовин, що попадають в біосферу внаслідок діяльності людства.
Кислотні опади. Кислотними називають опади – дощі, тумани, сніг –
кислотність яких вища за нормальну. Хімічний аналіз опадів вказує на
присутність сірчаної та азотної кислот, які утворюються внаслідок сполучення
оксидів сірки та азоту з парами води. Кислотні опади пов’язані насамперед з
роботою вугільних електростанцій, транспорту і промислових підприємств. Ці
опади призводять до зниження родючості сільськогосподарських ґрунтів;
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вимивання з ґрунту кальцію, калію, магнію, алюмінію та важких металів, які
досить токсичні для тварин та рослин; деградації та загибелі лісів; отруєння
води озер і ставків, у яких гине риба і комахи; зникнення кількості гірських
зсувів і селів; руйнування пам’яток архітектури, житлових будинків;
збільшення захворювання дихальних шляхів.
Систематичне вдихання забрудненого повітря помітно погіршує здоров'я
людей. Газоподібні і пилові домішки можуть надавати повітрю неприємного
запаху, подразнювати слизові оболонки очей, верхніх дихальних шляхів і тим
самим знижувати їхні захисні функції, бути причиною хронічних бронхітів та
захворювань легенів.
Численні дослідження показали, що на фоні патологічних відхилень в
організмі (захворювання легенів, серця, печінки, нирок та інших органів)
шкідлива дія атмосферного забруднення проявляється сильніше.
Важливою екологічною проблемою стало випадання кислотних дощів.
Щорічно при спалюванні палива в атмосферу надходить до 15 млн. т двоокису
сірки, який, сполучаючись з водою, утворює слабкий розчин сірчаної кислоти,
що разом з дощем випадає на землю. Кислотні дощі негативно впливають на
людей, врожай, споруди та інше
Кислотні дощі виникають у результаті поєднання з атмосферним киснем
двоокису сірки та оксидів азоту, які викидаються у атмосферу працюючими на
вугіллі та нафті електростанціями, металургійними заводами, а також
автомобільним транспортом.
Добуті таким шляхом зневоднені сірчана та азотна кислоти відносяться
вітрами у вигляді дощів та нерідко мають значну кислотність. Фільтруючись у
ґрунті, вода кислотних дощів уносить багато поживних речовин: кальцій,
магній, калій та натрій. Їх місце займають токсичні метали, які під дією дощів
стають розчинними та вбивають мікроорганізми, які розкладають органічні
залишки і ґрунт залишається без поживних речовин.
Озонові діри. В 1985 р. Джозеф Фарман разом зі своїми співробітниками з
Британської антарктичної служби вперше повідомив, що з кінця 1970х років
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над Антарктидою відбувалося значне потоншення озонового шару. Виміри
супутника "Німбус-7", зроблені Арліном Крюгером з Годдардовського центра
космічних польотів НАСА, показали, що з роками дефіцит озону збільшувався
від однієї південної весни до іншої. В вересні та жовтні втрачається біля 70%
озону над Антарктидою, що дорівнює приблизно 3% всього озону атмосфери.
Виміри зроблені лабораторією Д. Хофмана з Університету шт. Вайомінг,
США, показали, щонайбільша частина втрат озону проходить на висотах від
12…30 кілометрів.
Було висунуто ряд гіпотез щодо пояснення виникнення озонової діри. Було
відправлено декілька експедицій для тог, щоб відсіяти невірні гіпотези.
Гіпотеза 1: атмосферна циркуляція. Схема циркуляції могла поступово
змінитись так, що над Антарктидою потоки повітря спрямовані вверх. В
результаті стратосферне повітря, збагачене озоном, заміщується повітрям з
тропосфери - нижнього 10км-шару, що втримує мало озону.
Макс Левенштайн та його група з Еймского дослідницького центру НАСА
та їх колеги національного центу атмосферних досліджень та інші показали, що
відповідно до динамічних моделей використаних прибічниками гіпотези
циркуляції, на висоті озонової діри мають бути присутніми газоподібні
мікроелементи з поверхні Землі. Виміри, навпаки, показали низькі рівні
газоподібних мікроелементів, отже насправді повітря, що заповнює озонову
діру поступає з більших висот, де озону зазвичай багато.
Гіпотеза 2: хімічні реакції. В одній з перших гіпотез йшлося про те, що
навколо озонової діри може у підвищених концентраціях бути присутніми
сполуки азоту, що є найважнішими агентами в руйнуванні озону. в нижніх
шарах

атмосфери.

Підвищення

концентрації

приписувалось

сонячної

активності та атмосферної циркуляції.
В теоріях засвідчувалось, що підвищена сонячна активність створює на
великих висотах над Південним полюсом сполуки азоту з високою реакційною
здатністю. Повітря, що рухається вниз переносить цей активний азот в нижні
шари атмосфери, де дослідники дійсно спостерігали втрату азоту. Але
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співробітники лабораторії реактивного руху НАСА та лабораторії аерономії
Національного управління дослідів океану та атмосфери віднайшли, що і
озоновій дірці активні форми азоту також зменшувались в кількості.
Фарман та його співробітники запропонували альтернативну хімічну
теорію, що основана на дослідах М. Моліна, Масачусетський технологічний
інститут, США та Ф. Шервуда Роуленда, Каліфорнійський університет, США,
що були виконані в 1970-х роках.
В теорії припускалося, що за утворення озонової діри відповідають
сполуки хлору, що надходять в атмосферу головним чином у складі
антропогенного

хлорфторвуглецю

(ХФВ).

Ці

інертні

сполуки,

що

використовуються як хладагенти для кондиціонерів та холодильників, як
хімічні агенти для виробництва пінопластів, можуть зберігатися в атмосфері від
50…100 років.
За

декілька

розташованої

на

тисячоліть
висоті

біля

вони
30

досягають
км,

або

середини

стратосфери,

піднімаються

вище.

Там

ультрафіолетове випромінювання розриває їх. Хлор, що виділився з молекул
ХФВ спочатку існує в вигляді вільного хлору або реагує з озоном, утворюючи
закис хлору ClO.
Обидві форми вступають в подальші реакції, утворюючи стійкі сполук резервуари хлору. Вони складаються з різноманітних форм хлористоводневої
кислоти HCl, що утворюється під час реакції вільного хлору з такими
компонентами, як метан та нітрат хлору Cl ONO2, що виникає в реакції між ClO
та двоокисом азоту NO2.
Власне резервуари хлору не руйнують озон - в таких сполуках хлор
залишається інертним та не може реагувати з озоном. Перші комп'ютерні
моделі показали, що ХФВ не можуть викликати великого впливу на озоновий
шар. З них випливало, що деяка частина вільного хлору зруйнує тільки
невелику частину озону.
Очевидно, що існує механізм вивільнення хлору з резервуарів.
Сюзан Соломон та співробітники з лабораторії аерономії та співробітники
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з Гарвардського університету, США, першими показали, яким може бути цей
процес в 1986 році. Було зроблено припущення, що кореляція міжциклом
потоншення шару озону та наявністю стратосферних хмар є свідком того, що
хлор з резервуарів вивільнюють реакції, що йдуть на частках льоду в цих
хмарах.
Хмари в стратосфері вважались явищем незвичним. Відносна вологість
там досягає 1 %. Кількість же водяної пари - всього декілька частин на мільйон,
що в 1000 разів менше, ніж в тропосфері, де й утворюється більшість хмар. До
недавнього часу вважалося, що існують стратосферні хмари єдиного виду перламутрові.
Вони утворюються на висотах приблизно від 15…30 км та являють собою
різновид лінзовидних хмар. В висхідній частині хвиль повітря швидко
розширюється і охолоджується. Якщо у повітрі є достатньо вологи, то вона
буде конденсуватись на багаточислених частинках
Швидке охолодження та конденсація водяної пари приводять до
формування перламутрових хмар. Розподілення розмірів часток в хмарі надає їй
здатності переливатись. Перламутрові хмари показали метеорологам, що
стратосфера достатньо холодна і що там може утворюватися лід хоча б поблизу
полярних областей, але через крайню сухість температура має впасти для цього
нижче 190 К. Такі температури зберігаються тільки під час антарктичної зими.
Пристрій, що був запущений за програмою "Стратосферні аерозольні
зміни (SAM) 11" на борту супутника "Німбус - 7" в 1978 р. знаходив частинки, а
повітря шляхом аналізу сонячних променів, що торкаються країв Землі.
Пристрій показав, що стратосферні хмари існують над Антарктидою навіть
тоді, коли температура падає до 195 К. Такі температури занадто високі для
утворення перламутрових хмар, отже можна допустити, що хмари утворюються
якимось іншим шляхом [35, 36].
Було висловлене припущення, що за складом ці хмари мають відрізнятися,
від перламутрових хмар, що складаються з чистої води, сконденсованої на
завислих частинках. Хімічні теорії руйнування озонну вимагають видалення
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активного азоту, що зв'язує хлор в вигляді нітрату хлору - одного з основних
резервуарів…
Так з'явилася теорія, про стратосферні хмари - носії азоту. Вони мають
складатися з азотної кислоти (HNO3) в замороженому стані, з трьома
молекулами води на кожну молекулу азотної кислоти (HNO3 *3H2O). Така
сполука, що називається тригідратом азотної кислоти не тільки забезпечує
видалення азоту, але й конденсується при більш високих температурах, ніж
чиста вода.
Перламутрові хмари з тригідрату азотної кислоти виникають в процесі
повільного охолодження. Порівняно з перламутровими хмарами хмари з
тригідрату азотної кислоти менш масивні та більш розріджені, що заважає їх
вивченню.
Крім перламутрових хмар з тригідрату азотної кислоти зустрічаються ще
полярні стратосферні хмари (ПСХ) ще одного виду. Вони утворюються, якщо
зимова антарктична температура повільно опускається нижче 190 К. З
охолодженням повітря водяна пара конденсується на деяких завислих
частинках, утворюючи водно-льодові хмари.
Частинками-зародками є в них частки азотної кислоти. ПСХ цього типу,
утримують водяну кригу. Зазвичай ці типи хмар відносять до одного класу,
розрізняючи їх за швидкістю утворення. Хмари, що повільно утворюються,
добре видимі з поверхні Землі.
Всі три типи ПСХ - з тригідрату азотної кислоти, ті, що швидко і повільно
охолоджуються (перламутрові) - виступають як ключові моменти знищення
озону над Антарктикою.
Лабораторні
міжнародного

досліди

співробітників

дослідницького

інституту

НАСА
довели,

та

Стенфордського

що

реакція

між

хлористоводневою кислотою та нітратом хлору, що утримують хлор в
неактивному стані, дійсно буде йти на поверхні водного льоду та тригідрату
азотної кислоти. Ця реакція, що дає молекулярний хлор та азотну кислоту, йде
в відсутності твердих частинок з незначною швидкістю, якою можна
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знехтувати.
Лабораторія Дж. Андерсона з Гарвардського університету та співробітники
університету шт. Нью-Йорк відкрили, що в антарктичній озоновій дірці досить
високі рівні СlО - приблизно в 500 разів більше ніж на середніх широтах на тій
же висоті. За такої концентрації СlО каталітичний цикл СlО-СlО може
пояснити більшість втрат озону. Один атом хлору може зруйнувати декілька
тисяч молекул озону, перш, ніж зустріне молекулу азоту., чи водню, що зв'яже
його. Хімія цього процесу ще й досі з'ясовується науковцями. Діагностика
втрати озону в полярних регіонах, остаточний тест розуміння хімії втрат озону
на основі галогенів – це здатність моделювати деталі спостережуваної зміни
озону в полярних областях. Зниження озону в Весняний полярний вихор будьякої півкулі критично залежить від кількості, розподілу, і швидкості реакції
видів хлору та брому. Однак озон може бути складною діагностикою, оскільки
вона також залежить від негалогенних хімічних процесів і транспорт, який не
завжди може бути добре обмежений. Зміни відносно ізольованого вихору,
однак, його можна тісно віднести до хімічних процесів, особливо в Антарктиці,
а методи узгодження траєкторій мінімізують невизначеність у транспорті, що
дозволяє кількісно оцінити хімічні механізми та швидкості, наведено кілька
точок зору на діагностичну втрату озону. Повітряні озонозонди відстежують
вертикальний профіль втрати антарктичного озону в Південнополярна станція з
1986 року. На малюнку 10 A), показані профілі озону з 2006 року до і після
щорічної австралійської весняної події. Хоча характерні для величини і
діапазону висот виснаження озону, 2006 р. став рекордом як у 14…21 км
комплексної втрати озону, так і в географічний розмір озонової діри. На
малюнку 10 В), показано річний хід озону 14…21 км стовпець для даних за 22
роки. На малюнку 11 показано, що втрата озону, що спостерігається в профілях
Південного полюса, характерна для великої області в межах Південного
вихору. Супутникові дані MLS показують характерну хімічну речовину хлору
перетворення, які супроводжують екстремальні втрати озону: HCl повністю
перетворюється в реакційноздатні форми (ClO + Cl2O2 + Cl2) в середині зими
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(липень); встановлюється баланс між HCl, ClO і Cl2O2 ранньою весною залежно
від кількості доступного сонячного світла (вересень - озон швидко знищено за
цей період); і, нарешті, згодом майже весь реактивний Cl перетворюється назад
у HCl
весна (жовтень) після втрати озону майже завершена (Santee et al. [2008] та
посилання в ньому) [36, 37].
Активний хлор, що вивільнюється ПСХ грає роль і іншому процесі, що йде
за участю брома. Реакція з бромом може обумовити біля 20 % втрат озону. Під
час цієї реакції бром видаляє атом кисню з озону, утворюючи оксид брому ВrО.
Ця сполука буде реагувати з оксидом хлору з утворенням молекулярного кисню
та вивільнюванням атомів хлору та брому, що знову реагують з озоном.

Рис. 10. А) Озон 2006 року. Профілі до та після щорічних австралійських
весняних подій. 14-21 км майже нульового озону на малюнку окреслено
область. В) Річний хід стовпа 14-21 км кількості озону за дані за 22 роки.
Сильно збурений вихор у 2002 році призвів до незвичайного порушення в
зазвичай плавне зниження озону спостерігається протягом вересня на
Південному полюсі
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Рис. 11. Півкульні графіки HCl, ClO та O3 з MLS за три дати протягом 2005
року Південна півкуля зима/весна при 490 К (близько 20 км)
Свідоцтво
співробітниками

про

такий

університету

процес

є

в

Пенсильвнії

спостереженнях,
та

Гарварда,

які

зроблених
виміряли

антарктичній озоновій дірці значні кількості оксиду брому.
Сучасна теорія ПСХ-ХФВ утворення озонової діри пояснює більшість
даних спостережень. Виділення ХФВ в результаті лядської діяльності
відповідає головним чином за виснаження шару озону в Північній півкулі.
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Озонова діра біля Антарктики весною виникає тому, що для утворення діри
необхідна присутність стратосферних хмар, що утворюються тільки в
найхолоднішу пору року.
Перші ж промені сонця ініціюють хімічні реакції, що виснажують
озоновий шар. Втрата озону відчутніше над Антарктикою ніж над Арктикою,
тому що антарктична стратосфера холодніша і тут утворюється більше хмар,
особливо на висоті менше 20 км. Більше хмар - більше активних атомів хлору
та інтенсивніше видалення азотних сполук. - більші втрати озону.
Можливо, більш важлива відмінність між полюсами пов'язана з
антарктичною циркуляцією - кільцем швидко циркулюючого повітря, що
обмежує зону виснаження озону. Руйнування озону починається на вересні з
поверненням сонячного світла, та його втрати досягають піку в жовтні. В
Арктиці, де картина циркуляції значно відрізняється від антарктичної, до
початка полярної весни.
Певний внесок в руйнацію озонового шару вносять також вулканічна
діяльність та викиди стратосферної авіації.
Так у 1982 р. відбулося виверження вулкана Ель-Чічон у Мексіці.
Виверження не було катастрофічним чи надзвичайно великим за масштабами,
але дещо незвичайним: струмінь його викиду мав дуже велику швидкість і
швидко досяг стратосфери.
Особливість циркуляції повітря на цих висотах така, що хмара
переноситься вітрами на схід, завершуючи приблизно за два тижні рух навколо
Землі. Одночасно хмара розширюється і поступово розпорошується на всю
територію планети. Дуже дрібненькі часточки можуть опускатися з таких висот
донизу довго - протягом років.
Названий вулкан викинув чималу кількість хлору, крім звичних для
вулканів пилу і вуглекислого газу. Хмара, що утворилася після його викиду,
була помітною тривалий час у повітрі завдяки посиленому розсіюванню
сонячного проміння. Тож з'являлися незвичайно гарні та інтенсивні кольори
неба в час заходу Сонця та перед його появою із-за лінії горизонту.
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З часом від зони екватора атмосферні домішки переносяться до полюсів,
тому викиди хлору вулканом Ель-Чічон могли досягнути району Південного
полюса. Співставлення розпорошення інших викидів різних вулканів свідчить,
що з часом їхній вплив повинен зменшуватися.
Враховуючи, то зниження вмісту озону над Антарктидою розпочалося
задовго

до

виверження

мексиканського

вулкана,

і

особливо

швидке

поглиблення озонової діри припадає на період з 1985-1987 рр.
Деякі вчені (Кандидат хімічних наук М. Подклетнов) свідчать про реальну
загрозу озоновому шару від вулканів Камчатки.
Доктор технічних наук В. П. Бурдаков та кандидат технічних наук В. М.
Філін в своїх працях дають багато цікавих та переконливих даних про дію
викидів

стратегічних

ракет

та

шатлів,

використовуючи

порівняльну

характеристику хімічного складу цих викидів
За їх свідченнями у викидах всіх літаків 0,1 % оксидів азоту NО та NО2, що
під дією УФ-випромінювання сонця майже не утримується в атмосфері. Потім
молекули NО грають роль руйнівників озону за реакціями:
NO + O3 = NO2 + O2
NO2 + O3 = NO + 2 O2
NO2 = O = NO + O2
Кінцеву реакцію можна записати так:
О + О3 = 2 О2
Було підраховано, що до моменту свого зникнення кожна молекула оксиду
азоту знищує в середньому 10 молекул озону.
Ще більш вражаючі данні вони наводять щодо американського корабля
багаторазового використання ШАТТЛ.
Незважаючи на наведені цифри, все ж таки внесок вулканічної діяльності
та викиди стратосферної авіації в руйнацію озонового шару незначний
порівняно з таким хлорфторвуглецевих сполук спільно з полярними
стратосферними хмарами.
Дослідники передбачають, що кількість хлору в атмосферу досягне свого
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піка в першому десятиріччі наступного століття, тому, що хлорфторвуглецеві
сполуки мають настільки великий час життя, що кількість хлору в атмосфері
буде не тільки залишатися постійною (не дивлячись на численні міжнародні
конференції, угоди тощо), а буде продовжувати рости до середини наступного
сторіччя, а може й далі. Отож втрати озону найближчим часом будуть зростати
в зоні антарктичної озонової діри. Можливе подвоєння цих втрат.

Рис. 12. Моніторинг автостради
Реальних результатів боротьби за озоновий шар планети поки що ніхто не
знає. Але в сучасних умовах у галузях, пов’язаних з напрямками зеленої
економіки, в тому числі природоохоронної політики, для забезпечення
екологічної та техногенної безпеки територій набувають дані дистанційного
моніторингу (рис. 12), для підтримки управлінських рішень, з допомогою
система управління антропогенним впливом на метеорологічні і екологічні
показники атмосфери можливо здійснення моніторингу необхідних геохімічних
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характеристик та створенням картографічних моделей оцінки та прогнозу стану
складових біосфери.
Спостереження за забрудненням атмосфери в Україні здійснюється
кількома суб’єктами діяльності.
Державним

комітетом

статистики

(Держкомстатом)

узагальнюється

звітність суб’єктів господарювання про відходи, які відкидаються в атмосферу.
Роль і місце моніторингу в системі майже 30 років тому було визначено
Ю.А. Ізраелем (1975р. – 1984р.) [38, 39].
Концептуально в ході моніторингу відстежуються зміни показників якості
навколишнього середовища за попередній період до теперішнього часу,
досліджується можливість моделювання процесів і їх прогнозування.
На

стаціонарних

постах

Державної

гідрометеорологічної

служби

(150…160 постів) Міністерством надзвичайних ситуацій (МНС) та вибірково на
Міністерства

екології

та

природних

ресурсів

України

(Мінекології)

здійснюється контроль за вмістом найбільш поширених і найбільш небезпечних
речовин в атмосферному повітрі, з допомогою кількісних методам визначення
ступеня забруднення навколишнього середовища, аналізу потоків та енергії.
На cелітебних територіях якість атмосферного повітря контролює
санітарно – епідемічна служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Узагальнюються результати спостережень у вигляді Національних доповідей
Мінекології (рис. 13, 14, 15) і Статистичних щорічників Держкомстату.
Для аналізу визначеної динаміки середніх концентрацій запропонована
структурована модель основних шляхів перенесень і перетворень емісій в
атмосфері рис. 16 [40].
На рис. 16 наведено: I – осадження при метоумовах нестабільних за
показником турбулентності атмосфери та градієнта розподілення температури
по висоті; II – емісія в зону підхмарного вимивання опадами; III – емісія в
хмаринний покрив; IV – емісія в відкриту сонячному опроміненню атмосферу;
V – випадіння опадів з закислених (забруднених) хмар; VI – піднімання з
перетворенням крапель [40].
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Рис. 13. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення за регіонами за період 2017-2018 рр.
(тис. т)[41]
Особливості складових структурованої моделі з умовою розсіювання
шкідливих речовин шляхом (I) аналітично оцінюється з допомогою методики
ОНД-86 [43], в якій очікувана концентрація в атмосферному повітрі пов’язана з
кількістю

речовини

яка

викидається

в

одиницю

часу

і

обумовлена

несприятливими метеоумовами.
Процес швидкий і охоплює територію в радіусі кількох сотень метрів від
джерела. Шлях (II) з підхмарним вимиванням характерний для стабільних умов
(інверсія та слабка турбулентність) при тривалих опадах на протязі годин.
Розчинення в воді хмар (III) – відноситься до нейтральних метеоумов,
супроводжується більш тривалим періодом перебування в атмосфері і
завершується або випадінням опадів (V) або підніманням в верхні шари
тропосфери (VI), перетворенням крапель в льодинки і їх вимерзанням з
вивільненням дрібних часток типу SO42-, NH4+, NO3- і включенням їх в
глобальні перенесення.
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Рис. 14. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел у 2018 році [41]

Рис. 15. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
пересувних джерел забруднення (автомобільного транспорту) у 2018 році [41]
MONOGRAPH

30

ISBN 978-3-949059-37-7

Economic development and modern management ‘ 2021

Book 7. Part 2

Рис. 16. Шляхи перенесень та перетворень природних та антропогенних емісій
Фотохімічні перетворення (IV) під впливом сонячного світла, при
стабільних або нейтральних умовах за відсутності хмар, створюють досить
специфічне забруднення атмосфери на протязі світлого періоду доби.
До переліку основних атмосферних процесів (фізичних і хімічних )
відносять: 1)доокислення –
2NO + O2 → 2NO2,
2SO2 + O2 → 2SO3;
2)конверсію –
SO2 + H2O → H2 SO4,
H2SO4 ⇔ 2H+ + SO4-2,
NO2 + H2O HNO3,
HNO3 ⇔ H+ + NO3-,
в ході якої газоподібні речовини перетворюються в тверді частки;
- конденсацію, в ході якої відбувається фазовий перехід: пари краплі і
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фотохімічні перетворення;
- фотохімічні перетворення при грозовій діяльності – відома ланцюгова реакція
фіксації азоту.
hy
О2 → О + О,

О + N 2 → NO + N,
N + O2 → NO + O.
Під впливом сонячного світла відбуваються перетворення в результаті
яких формуються компоненти фотохімічного смогу.
Модель процесу включає сукупність первинних і кінцевих компонентів
(рис. 17) [42].

Сонячна радіація
NO
H 2O

NO2

O

О2

C xH y

HNO3

H

ПАН

c=o

O3

H

Формальдегід
Рис. 17. Модель процесу утворення фотохімічного смогу
О
║
де ПАН: СН3 – С – О – О – NО2.
Динаміка утворення смогу досліджується вже тривалий час. На рис.18
представлене відображення процесів утворення озону в складі фотохімічного
смогу за дослідженнями в Лос-Анджелесі в 1965 р., відрізняється по складу від
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туману, рис. 19, що бачили люди на початку Лондона 20 століття. (Смог Києва
(рис. 21) дотепер – найнебезпечніше місто у світі за якістю повітря. Індекс
забруднення повітря перевищує норму в рази, для комплексного вирішення
проблеми якості повітря у Києві КМДА має розвивати комфортний
громадський транспорт, збільшувати кількість зелених зон та смуг для
громадського транспорту, забезпечувати розвиток велоінфраструктури…)[47].

Рис. 18. Утворення фотохімічного смогу в Лос-Анджелесі, Каліфорнія: зміна
концентрацій оксиду та діоксиду азоту і озону в продовженні доби 19 червня
1965 р. [46].
Стаціонарна концентрація озону представляється кінетичним рівнянням:

ê1 [NO 2 ]
[О3] = ê 3 [NO ]
Пероксіацетилнітрат та озон на протязі доби по матеріалам досліджень в
Австралії (Сідней) в березні 1984 р. представлені на рис. 20.
Хімічні реакції, як основа формування пероксіацетилнітрату
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Рис. 19. Задимлений туман, який надихає людей Лондона, відрізняється від
забруднення, яке нависає над такими містами, як Лос-Анджелес
Реакція має вигляд:
hy
NO2 → NO + O

O + O2 + M → O3 + M,
де М - каталізатор (в аерозолях).

Рис. 20. Зв'язок між ПАН і O3 в березні 1984. Сідней, Австралія
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ПАН вважається [1] кращим індикатором міського фотохімічного
забруднення атмосфери, тому що його фонова концентрація дуже низька. Після
денного (годинного) піка поглинається поверхневими речовинами і рослинами.
Корелюється з концентраціями озону.
Час існування ПАН залежить від температури і складає ~ 30 хвилин при t =
2980 К до ~8 годин при 2730 К. Тому в верхній тропосфері ПАН утримується
місяцями. При нічних температурах і значних концентраціях NO → NO2 і
утворення метилпероксіацетил радикала СН3С(О)О∙ резервуються речовини
хімічно активні і підготовлені до сходу сонця. В ході описаних перетворень
мають місце умови для продукування формальдегіду:
СН3О∙ + О2 → НСОН + НО2∙
Формальдегід, ще один з компонентів фотохімічного смогу активний в
атмосферному хімічному процесі при тому, що вимивається частково дощами.
Формальдегід утворюється в атмосфері в ході кількох процесів як продукт
окислення вуглеводнів [40, 45]. Вуглеводні рослинного походження повсюдно
присутні в їх числі найбільш відомий ізопрен.
До джерел антропогенного походження вуглеводнів відносяться емісії
відпрацьованих газів різних видів двигунів. Найбільшу частину в викидах
складають алкени (або олефіни), таким чином, можуть бути представлені
фотохімічні перетворення вуглеводнів (СxHy) різного походження серед них, як
приклади, метан, вуглеводні біогенного походження - ізопрен і алкени, які
входять в емісії двигунів внутрішнього згоряння [40].
Валові обсяги викидів є підставою для кількох напрямків аналізу, з
умовою, по-перше, як характеристики існуючих технологій в т.ч. питомих
відходів на одиницю продукції; по-друге, як характеристики стану основних
фондів і деяких складових показників конкурентоздатності, які впливають на
стан економіки; по-третє, про рівень підготовки кадрів для сучасних технологій
[38, 40, 41, 43, 44].
Дослідження фотохімічних реакцій, які супроводжуються утворенням
озону, пероксиацетилнітрату і формальдегіду дають підставу зробити висновок
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з приводу факту найбільшої присутності формальдегіду в моніторингових
дослідженнях. Закономірно періодичний характер присутності формальдегіду
узгоджується з даними кліматичного і метеорологічного характеру [40].
Формальдегід, як вторинний забруднювач і наступник вуглеводнів
кількісно змінюється без значних перепадів в часі при умові,що джерела
вуглеводнів рівномірно розташовані по площині (метан – грунти, водні об’єкти;
ізопрен – рослинність; етилен – автотранспортна мережа). Зміни концентрацій
можуть бути апроксимовані з допомогою тригонометричної функції або
поліноміальних рядів. В функціях: кn – перевищення ГДК по формальдегіду, n
– порядковий номер місяця за двохрічний період, an – фонове перевищення, bn
– амплітуда перевищення, Е – число е, R – похибка полінома.
Для прогнозування на далі запропоновані тригонометричні функції
апроксимації при екстраполяції їх значень на наступні періоди. При цьому
опрацювання даних за більш тривалий попередній період дасть можливість
уточнювати значення an і bn.
Що

стосується

розуміння

інших

випадків

розподілення

середніх

концентрацій формальдегіду то можливе припущення щодо ефекту накладання
зосереджених джерел формальдегіду на рівномірно розподілені джерела
первинних вуглеводнів [40].
Від моменту коли емісії з джерел потрапляють в атмосферу починається
фізико – хімічні перетворення і визначення шляхів руху цих емісій в атмосфері.
Головними факторами являється клімат, метеорологічні умови, показники
сталості атмосферного процесу.
Огляд результатів моніторингових досліджень дозволяє виявити в деяких
випадках закономірні процеси по розподіленню на територіях забруднювачів,
при чому як найбільш потужнім із забруднювачів виявився формальдегід [40].
Це викликало необхідність виділити фотохімічні перетворення та
визначити структуру можливих варіантів перенесень.
Формування

як

переважаючого

забруднювача

формальдегіду

мало

необхідні умови: наявність попередників (летючих вуглеводнів різного
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походження), температури атмосфери (річний хід температур і температури
теплого періоду) і сонячного опромінення (періоди ясних і хмарних днів).

Рис. 21. Смог в Києві
Для більш повного уявлення про те що відбувається в атмосфері навколо
обраного географічного пункту, необхідно включити в обсяг досліджень і інши
періоди перенесення – в першу чергу такі які супроводжуються закисленням
хмар і підхмарним вимиванням [40].
Виникнення пустель.
Найбільш руйнівний вплив на ґрунт має ерозія, тобто процес вивітрювання
або вимивання часток ґрунту. Пісок – це те, що залишається (рис. 22).
Іншими словами, внаслідок ерозії земля може втрачати родючий шар
ґрунту доти, доки не перетвориться в пустелю, тобто відбувається її
опустелювання.
Найважливішими причинами, які призводять до опустелювання є часта
оранка, перевипас худоби, вирубка лісів, засолення грунтів внаслідок
зрошення. Ерозія та виникнення пустель – результат недбалого ставлення до
навколишнього середовища (рис. 23).
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Основні особливості Сахари визначаються пануванням дуже сухого
континентального тропічного повітря.
Причини сухості - низхідні потоки повітря над Сахарою, як наслідок,
температурні інверсії, що є причиною значної висоти рівня конденсації (до 5
км). Тому хмари над Сахарою бувають дуже рідко. Відсутність хмар в свою
чергу обумовлює дуже значну інсоляцію, яка досягає майже 100 %.
Це найжаркіша пустеля планети, зі значними добовими та річними
амплітудами температур. Влітку температури досягають + 50...+ 58°, а на
поверхні до + 80°. Часто виникають піщані бурі - дуже небезпечне явище за
умов високих температур. Дуже часто в цю пору року в результаті
нерівномірного нагрівання товщ повітря виникають міражі. Взимку повітря
більш прохолодне. В центрі та на північному заході середньомісячні
температури повітря становлять +10...+12°, а на узбережжі до +15°, бо
відчувається вплив океану. В цілому взимку І пустеля вдень прогрівається
навіть до +25°, але вночі в результаті значного охолодження при безхмарному
небі вона знижується до нуля, а на височинах навіть до -20°.
Більша частина Сахари отримує менше 50 мм опадів на рік. Для
внутрішніх районах дощі не випадають інколи по декілька років поспіль.
Особливо засушливими є нагір'я Ахаггар та Лівійська пустеля. У внутрішніх
районах опади випадають, як правило, у вигляді злив і значна частина води
випаровується ще в атмосфері.
На атлантичному узбережжі опадів дещо більше (до 150 мм) за рахунок
вологого атлантичного повітря, яке формується над Канарською холодною
течією. Контрастність температур океанічних та континентальних повітряних
мас є причиною дещо активнішої циклонічної діяльності в приберегових
районах та частих туманів і рос. На півночі та на найвищих вершинах нагір'їв
іноді випадає сніг, який тримається лічені дні.
В південній же частині Сахари (а іноді навіть в центрі) опади випадають в
результаті

проникнення

екваторіальних

мусонів

північніше

середньо-

багаторічної їх межі (влітку). До речі, аридний клімат існує в Сахарі близько 10
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тис. років. Коли в Європі було похолодання, то клімат Сахари був досить
вологим, про що свідчать, як географічні об'єкти (сухі русла річок та озер,
гідроморфні кори вивітрювання тощо), так і наскельні малюнки, які збереглися
в окремих районах і відкриті світові французьким дослідником Анрі Лотом на
плато Тассілін-Аджер.

Рис. 22. Частина Сахари
Поверхневих вод в Сахарі майже немає.
Від плювіальних епох збереглися напівзасипані піском ваді - сухі русла
річок. Більша їх частина починається на нагір'ях, а закінчується в улоговинах.
Лише іноді після значного дощу вони наповнюються водою максимум на
декілька днів.
Найбільшою річкою в Сахарі є транзитний Ніл, який живиться за межами
пустелі. Іноді зустрічаються озера-релікти, які збереглися від давно минулих
гумідних епох і живляться підземними водами, яких особливо багато в піщаних
пустелях.
Середньорічна кількість опадів коливається від «дуже низького» в
північній і південній частинах пустелі та майже до «нульового» в її центральній
і східній частинах.
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Поширені також безстічні солоні озера. Багата Сахара значними запасами
підземних вод, в тому числі і артезіанських. В районах їх виходу на поверхню
вздовж ваді поширені оазиси, які мають часто антропогенне походження.
Найпоширенішою рослиною в них є фінікова пальма, а також інжир, червоний
перець тощо.
Ґрунтово-рослинний покрив Сахари дуже бідний, часто він зовсім
відсутній.
Незважаючи на те, що ґрунти слабо диференційовані на горизонти,
малопотужні, вони містять багато поживних речовин і тому при зрошенні
досить родючі. З рослин домінують ксерофіти і ефемери.
В цілому флора Сахари нараховує біля 1200 видів вищих рослин.
Останні мають короткий вегетаційний період (до одного місяця).
Найбіднішу рослинність мають гамади. На піщаних пустелях поширені безлисті
чагарники, напівчагарники та злаки - дрок сахарський, ефедра, дрін, акація
сейяль - невисокий чагарник з шипами сріблястого кольору, іноді єрихонська
роза. На більш зволоженому атлантичному узбережжі росте лобода, а також
низькорослі молочаї. Виходи корінних порід вкриті лишайниками.

Рис. 23. Попри чималій площі та розміщенню на своїй території більше 10
держав, Сахара лишається незаселеною
MONOGRAPH

40

ISBN 978-3-949059-37-7

Economic development and modern management ‘ 2021

Book 7. Part 2

Нагір'я також зволожені краще, тому тут зустрічається досить густа
рослинність. В нижньому поясі поширені пальма дум, акації, а в середньому дуб, ялівець, олеандр, мирт, кипарис, оливкове дерево та ін. На вершинах
зустрічаються ділянки ксерофітних трав.
На крайньому півдні Сахари з'являються ділянки чагарників та жорстких
трав, а на середземноморському узбережжі - дикі фісташки, олеандри тощо.
Фауна пустелі нараховує майже 4 тис. видів.
Більшість з видів фауни пустелі - безхребетні. Тварини пристосовані до
суворих умов, витривалі, швидко пересуваються. Багато з них своїми ареалами
мають райони з поверхневими та підземними водами. Ссавців близько 60 видів.
Типовими для Сахари є антилопи аддакс і орікс, газелі, гірські козли муфлони,
а з хижаків - шакали, гієни, лисиці. Майже 50 % видів орнітофауни - перелітні
птахи. З рептилій багато ящірок. Є змії та черепахи, а поблизу реліктових
водойм - крокодили. Численні гризуни (миші, тушканчики, сахарський заєць та
ін).
Землетруси та інші тектонічні явища.
Техногенна діяльність людей за останні роки значно знизила сейсмічну
стійкість 70 % території України і збільшила сейсмонебезпеку за рахунок
стимуляції силових процесів, розвитку техногенного карсту та підтоплень
тощо. Вогнища цих землетрусів переважно розташовуються на малій глибині. В
Україні силу поштовхів і коливань під час землетрусів прийнято вимірювати за
12-бальною шкалою інтенсивності), також часто використовують магнітуду
(силу землетрусу за шкалою Ріхтера або за Р- хвилями, обидві від 0…9,9), бо її
фіксують сейсмографи, а інтенсивність визначають за силою руйнувань.
Найбільше знизилась сейсмостійкість грунтів півдня України, а загальна
небезпека підвищилась до 8 балів. Сейсмічність у західних областях піднялась
до 9 балів [3, 15, 16].
Виверження вулканів. За руйнівною дією та кількістю енергії, яка
виділяється при виверженні вулкана, саме це стихійне лихо належить до
найнебезпечніших для життєдіяльності людства. Під попелом та лавою гинули
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цілі міста. Землетруси. Щорічно вчені фіксують близько 1 млн. сейсмічних і
мікросейсмічних коливань, 100 тис. з яких відчуваються людьми та 1000
спричинюють значні збитки. Землетрус - це сильні коливання земної кори,
викликані тектонічними причинами, які призводять до руйнування споруд,
пожеж та людських жертв. Гіпоцентр, або осередок землетрусу, - місце, де
зсуваються гірські породи. Епіцентр - точка на поверхні землі, що знаходиться
прямо над гіпоцентром. Основними характеристиками землетрусів є: глибина
осередку, магнітуда, інтенсивність енергії на поверхні землі.
Ознаки

- запах газу, де раніше цього не відзначалось

близького
землетрусу
- тривога птахів та домашніх тварин
- іскри між близько розташованими електричними
дротами
- голубе освітлення внутрішньої поверхні будинків
Першість за кількістю землетрусів утримують Японія та Чілі: понад 1000 в
рік, або 3 на день. В Україні сейсмоактивні зони на південному заході й півдні:
Закарпатська, Вранча, Кримсько-Чорноморська та Південно-Азовська. У
сейсмічному плані найбільш небезпечними областями в Україні є Закарпатська,
Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська та Автономна Республіка Крим. 290
тис. км2 території нашої країни з населенням 15 млн. осіб знаходяться у зонах
можливих

землетрусів.

Сейсмохвилі

(V…IX

балів)

від

епіцентрів

у

сейсмонебезпечних зонах можуть поширюватись на значні території (понад 27
тис. км2), доходячи до центральних областей України. Складені карти районів
землетрусів. Науці відомо, де можуть бути землетруси і якої сили, але
передбачити час землетрусу поки що неможливо. З досвіду спостережень, у
сейсмонебезпечних районах відомі провісники землетрусів, але вони характерні
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лише для певних районів. Наприклад, перед землетрусом піднімаються
геодезичні репери, змінюються параметри фізико-хімічного складу підземних
вод, відчувається запах газу в місцях, де до цього повітря було завжди чистим,
з’являються спалахи і самозапалювання люмінесцентних ламп, іскріння
близько розміщених електричних проводів, спалахи блискавиць у вигляді
розсіяного світла, голубувате світіння стін будинків, неспокійно, тривожно
поводять себе птахи і домашні тварини. Ці прикмети можуть бути підставою
для своєчасного оповіщення населення про можливий землетрус.
Деякі рекомендації правил поведінки в умовах небезпеки землетрусу. При
землетрусі ґрунт відчутно коливається відносно недовгий час - тільки декілька
секунд, найдовше - хвилину при дуже сильному землетрусі. Ці коливання
неприємні, можуть викликати переляк. Тому дуже важливо зберігати спокій.
Якщо відчувається здригання ґрунту чи будинку, слід реагувати негайно,
пам'ятаючи, що найбільш небезпечні є предмети, які падають. Перебуваючи у
приміщенні, слід негайно зайняти безпечне місце. Це отвори капітальних
внутрішніх стін (наприклад, відчинити двері з квартири), кути, утворені ними.
Можна заховатися під балками каркасу, під несучими колонами, біля
внутрішньої капітальної стіни, під ліжком чи столом.
Слід пам'ятати, що найчастіше завалюються зовнішні стіни будинків.
Необхідно триматися подалі від вікон та важких предметів, які можуть
перекинутися чи зрушити з місця. Не слід вибігати з будинку, оскільки уламки,
які падають уздовж стін, є серйозною небезпекою. Безпечніше перечекати
поштовх там, де він вас застав, і, лише дочекавшись його закінчення, перейти у
безпечне місце.
Перебуваючи всередині багатоповерхового будинку, не поспішайте до
ліфтів чи сходів. Сходові прольоти та ліфти часто обвалюються під час
землетрусу. Після припинення поштовхів потрібно терміново вийти на вулицю,
відійти від будівель на відкрите місце, щоб уникнути ударів уламків, які
падають.
Перебуваючи в автомобілі, що рухається, слід повільно загальмувати
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подалі від високих будинків, мостів чи естакад. Необхідно залишатись в
машині до припинення поштовхів. Опинившись в завалі, слід спокійно оцінити
становище, надати собі першу допомогу, якщо вона потрібна. Необхідно надати
допомогу тим, хто її потребує.
Важливо подбати про встановлення зв'язку з тими, хто перебуває зовні
завалу (голосом, стуком), людина може зберігати життєздатність (без води і їжі)
понад два тижні. Тому потрібно розширювати стратегії зменшення небезпек,
забезпечення стійкості суспільства перед небезпечними природніми явищами
та пов’язаних з ними техногенних та екологічних катастроф (рис. 24), щоб
скоротити екологічні, людскі, економічні та соціальні втрати, з умовою
прийняття та використовуючи в життя від глобальних до локальних рівней,
застосовуючи в дію стратегію сталого розвитку.

Рис. 24. Техногенне навантаження на навколишнє природне середовище в
Україні має великий відсоток перевищення в порівнянні з відповідними
показниками у розвинутих країнах світу, відповідне і знижені показники
тривалості життя в Україні
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Кроки до безпеки: підвищення інформованності суспільства, забезпечення
долучення органів самоврядування, партнерство між різнопрофільними
галузями, поглиблення наукових знань в галузі [48, 49].
Техногенне навантаження на навколишнє природне середовище в
більшості країн світу, та зокрема в Україні має великий відсоток перевищеннь в
порівнянні з відповідними показниками у розвинутих країнах світу.
Відповідний знижений показник тривалості життя в Україні [1-14],
забруднення навколишнього природного середовища - наслідок впровадження
виробничої діяльності багатьох підприємств паливно-енергетичного комплексу
[48], як наслідків техногенного впливу та ризику [49].
Оскільки, техногенна безпека — галузь науки, що вивчає питання
раціонального використання та відтворення природних ресурсів і охорони
біосфери та людини, та відомі першопричинами екологічних проблем України
які є: успадкована структура економіки з переважаючою часткою ресурсо- та
енергоємних галузей, негативний вплив якої був посилений переходом до
ринкових умов; зношеність основних фондів промислової і транспортної
інфраструктури; існуюча система державного управління у сфері охорони
навколишнього природного середовища; регулювання використання природних
ресурсів;

відсутність

чіткого

розмежування

природоохоронних

та

господарських функцій; недостатнє розуміння в суспільстві пріоритетів
збереження навколишнього природного середовища та переваг сталого
розвитку та інше.
В сучасних умовах є категорична необхідність, для збереження людського
життя, щоб планувати, використовувати інноваційні технології, зробити
стратегічні пропозиції для існування екологічно чистого навколишнього
середовища, з можливостю впровадження та використання альтернативних
джерел енергії.
Сонячна енергетика – використовують енергію світлового потоку, яка
природним шляхом потрапляє на фотоелементи й перетворюється в електричну
енергію, або теплову енергію для нагрівання рідини (води).
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Енергія вітру використовується людством здавна, прикладом чого є
вітряки. Їх сучасний прообраз – вітрова енергетична установка - використовує
перетворення кінетичної енергії рухомих повітряних мас в електричну енергію.
Кілька десятків вітрогенераторів, об’єднані в одну мережу, утворюють вітрову
електростанцію.
Геотермальна енергетикою - промислове отримання енергії, зокрема
електроенергії, з гарячих джерел, термальних підземних вод. (Основне джерело
- постійний потік теплоти з розжарених надр, направлений до поверхні Землі).
Концепція зеленого будівництва, яка тісно пов’язана з концепцією
зеленого офісу та спрямована на зменшення негативного впливу на навколишнє
середовище офісної діяльності компанії шляхом максимального збереження
ресурсів та енергії і зменшення кількості відходів – один з основних напрямків
сьогодення.
Біопаливо - будь-який вид палива, що отримується з рослинної сировини,
відходів тваринництва, органічних відходів промисловості та життєдіяльності
людини. (Звичайні дрова теж є біопаливом).
Біогаз – один з найперспективніших видів альтернативного палива. Його
виробництво не тільки не вимагає вирощування чи іншої підготовки вихідного
матеріалу, а й дозволяє позбавлятися від відходів, тим самим знижуючи
екологічне навантаження на навколишнє середовище.
Впровадження

ресурсозберігаючих

технологій,

та

підвищення

енергоефективності у вигляді виробництва матеріалів з метою запобігання
негативної дії на навколишнє середовище набуває актуальне значення, з водою,
яка є найголовнішою основою будь-яких технологічних середовищ різних
виробництв. Активована вода і водно-розчинне технологічне середовище
мають здатність прискорювати плин масообмінних, теплових процесів, різних
реакцій, знезаражування, збільшувати потенційні можливості середовища і
зв'язані з цим технологічні показники процесів. Дослідження з активації води й
водних розчинів в електричному й магнітному полі дозволили виявити значні
можливості в області інтенсифікації технологічних процесів Використання в
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промисловості різних методів активації води та водних розчинів, з умовою
впровадження

принципів

народногосподарське

інтегрального

значення

для

управління

впровадження

має

концепцій

істотне
ООН

та

досягнення стратегії сталого розвитку та особистостей напрямку екологічної,
техногенної безпеки нашої країни [17, 19-22, 27-34, 40, 44, 48, 49].
Для зменшення та подальшого уникнення ризику потенційно небезпечних
об’єктів, доцільно впровадження принципів інтегрального управління на
виробництвах, образна асоціація (рис. 25), в тому числі будівельної галузі,
житлово-комунального

комплексу,

теплоенергетичних

об’єктах,

для

унеможливлення реальної загрози їх виникнення. Нажаль, в наш час, це не
дуже поширене питання, через те, що богато залишається переважання до
інтересів монополії у вирішенні багатьох питань, та розуміння всієї складності
ситуації по вкладанню та плануванню інвестиційних потоків в цьому напрямку
[48, 48, 50].

Рис. 25. «Унеможливлення небезпек»
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Висновок
Сучасне життєве середовище, навіть побутове, не кажучи вже про
виробниче, містить багато джерел небезпек. Це і електрична мережа та
електроапаратура,

система

водопостачання,

медикаменти,

отруйні

та

пожежонебезпечні речовини тощо.
Для того, щоб виникла реальна небезпечна ситуація, необхідна причина
або умова, своєрідний "пусковий механізм", при йому потенційна небезпека
переходить у реальну.
Ідеї та цілі МСЗН (Міжнародні стратегії зменшення небезпек) розроблені
на засадах Йокогамскої стратегії та Стратегії «Безпечний світ у ХХІ ст.:
зменшення небезпеки та пом’якшення наслідків стихійних лих», яка є логічним
процесом розвитку небезпеки, реалізації потенційної загрози тріади "джерело
небезпеки – причина (умова) – небезпечна ситуація" [20-26, 27-34].
Забезпечення стійкості суспільства перед небезпечними природніми
явищами та пов’язаних з ними техногенних та екологічних катастроф з тим,
щоб скоротити екологічні, людскі, економічні та соціальні втрати є реальною
задачою для богатьох країн, в тому числі України [20-26, 27-34].
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KAPITEL 2 / CHAPTER 2
METHODOLOGICAL APPROACHES TO RISK DETERMINATION

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-02-002

Вступ
Проблема захисту людини від небезпек виникла одночасно з появою на
Землі людства. Протягом усієї історії кожна людина дбала про власну безпеку
та безпеку існування своїх близьких, на кожному з етапів розвитку суспільства,
весь час контактувала з певними ризиками виникнення небезпечних
(несприятливих) подій та ситуацій. В теорії, така подія, або відбувається, або ні,
все це залежить від певних обставин. Проблема захисту може реалізуватися в
конкретний, різний за своєю тяжкістю, результат, але ризик її настання
присутній завжди. Іншими словами, ризик виникнення небезпечної або
несприятливої події, як не крути, завжди був і буде супутником людського
життя та життєдіяльності. Виникнення ситуацій природного, техногенного та
соціально-політичного характеру, їх вплив на людей стають причинами
нещасних

випадків,

аварій,

катастроф

[1-7],

які

супроводжуються

смертельними випадками, скороченням тривалості життя, шкодою здоров'ю,
природному чи техногенному середовищу, дезорганізуючим впливом на
суспільство або життєдіяльність окремих людей. Саме тому людина та держава
повинні

усвідомлювати

важливість

питань

безпеки

життєдіяльності

в

надзвичайних ситуаціях і оцінювати можливу шкоду від небезпеки, яка ще не
проявилась, але існує ймовірність того, що вона проявиться, та визначати, які
кошти необхідно вкласти для того, щоб уникнути, а якщо неможливо уникнути,
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то захиститись від небезпеки.
Небезпеки формуються в результаті акумуляції факторів ризику. У кінці
1980-х років під егідою Шведської академії наук стала видаватися серія
монографій "Ризик і суспільство", де досліджується ризик при прийнятті
технологічних, економічних і політичних рішень, а головне - взаємозалежності
між ними [8-15]. У сучасній науковій літературі ризик розглядається як
небезпека того, що випадкова подія може негативно вплинути на можливість
досягнення бажаної мети.
Суспільна практика дає підставу стверджувати, що будь-яка діяльність
людини потенційно небезпечна. У жодній діяльності неможливо досягти
абсолютної безпеки. Це твердження є аксіомою і має виключно важливе
теоретичне і методологічне значення, оскільки з нього можна зробити висновок
про те, що, незважаючи на вжиті захисні заходи, завжди зберігається деякий
залишковий ризик [3].
Небезпека в будь-якій сфері діяльності має кількісну характеристику і
залежність від багатьох чинників, що змінюються в часі. Один з найбільш
характерних проявів небезпеки є ризик. Ризик дії чи бездії в тій чи іншій формі
присутній в 90 відсотків причин аварій та травм на виробництві.
У вересні 1990 році в м.Кельні відбувся Перший Всесвітній конгрес
безпеки життєдіяльності. Він проходив під гаслом "Життя в безпеці". Фахівці у
своїх повідомленнях та доповідях постійно оперували таким поняттям як
"ризик".
Сьогодні відсутня загальновизнана система термінів у оцінюванні ризику.
Найчастіше застосовують поняття «небезпека» і «ризик». Трактування цих
термінів не узгоджені, тому важливо дати точне їх визначення, яке б
відображало взаємозв’язки і суперечності між суспільством, навколишнім
середовищем та найновішими технологіями. Актуальність роботи полягає у
необхідності поглиблення теоретичної сутності ризиків, оскільки нині не існує
узгодженого підходу до змісту самого поняття «ризик», відсутня чітка загально
визначена класифікація ризиків.
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Завдання дослідження:
-з’ясувати зміст поняття «ризик» та охарактеризувати його;
-визначити класифікацію ризиків та охарактеризувати окремі види;
- проаналізувати комплекс організаційних заходів ризик-орієнтованого
підходу до попередження надзвичайних ситуацій;
- визначити сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику .

2.1. Ризик як оцінка небезпек
Сутність поняття «ризик» та його характеристики
Наслідком прояву небезпек є нещасні випадки, аварії, катастрофи, які
супроводжуються смертельними випадками, скороченням тривалості життя,
шкодою здоров’ю, шкодою природному чи техногенному середовищу,
дезорганізуючим впливом на суспільство або життєдіяльність окремих людей.
Небезпека в будь-якій сфері діяльності має кількісну характеристику і
залежність від багатьох чинників. Один з найбільш характерних проявів
небезпеки є ризик.
Поняття «ризик» не має однозначного визначення. У науковій літературі
зустрічається досить різне трактування терміна "ризик" і в нього іноді
вкладаються поняття, далекі один від одного за змістом.
Термін «ризик» походить від грецьких слів «ridsikon», «ridsa», що означає
«стрімчак», «скеля». На думку мовознавців, етимологія цього слова походить із
Південної Америки, саме до цього терміну апелювали південноамериканські
народи, маючи на увазі підвищену небезпеку на морі [6].
Поняття

«ризик»

розглядається

в

психології,

зокрема,

у

трьох

взаємозалежних аспектах:
а) міра очікуваного неблагополуччя при неуспіху, зумовлена комплексною
оцінкою ймовірності неуспіху і характеру можливих наслідків;
б) дія, що загрожує суб’єкту збитком (втратою);
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в) вибір між варіантами дії: більш безпечний і більш привабливий, якщо
результат

останнього

проблематичний

і

пов’язаний

з

можливістю

несприятливих наслідків [7].
Ряд трактувань розкриває ризик як ймовірність виникнення нещасного
випадку, небезпеки, аварії або катастрофи при певних умовах (стан)
виробництва людини або навколишнього середовища. Наведені визначення
підкреслюють значення активної діяльності суб'єкта, так і об'єктивні
властивості навколишнього середовища.
У Законі України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» зазначено, що
ризик – «це ступінь ймовірності певної негативної події, яка може відбутися
певний час за певних обставин» [4].
У посібнику Є.П. Желібо, В.В. Зацарного «Безпека життєдіяльності»
зазначено:

«Ризик-більш

універсальна

характеристика

небезпеки,яка

узагальнює в собі як можливу шкоду від небезпеки, так і ймовірність того, що
небезпека відбудеться» [1]. Згідно з ДСТУ 2293-99 «ризик – це ймовірність
заподіяння шкоди з урахуванням її тяжкості».
Дослідження дозволяють виділити три основні ланки ризику – небезпечну
поведінку; небезпечну ситуацію; травму. Перша ланка представляється однією
з основних причин, які викликають травму або створюють небезпечну
ситуацію, яка далі може призвести до нещасного випадку. У свою чергу,
небезпечна поведінка – це наслідок психологічного характеру людини.
Загальним у всіх наведених визначеннях є те, що ризик означає
невизначеність - відбудеться небажана подія і виникне несприятливий стан.
Зауважимо, що згідно із сучасними поглядами ризик зазвичай інтерпретується
як імовірна міра виникнення техногенних або природних явищ, які
супроводжуються виникненням, формуванням і дією небезпек, і завданої при
цьому соціального, економічного, екологічного та інших видів збитків (шкоди),
тобто нанесення фізичного ушкодження чи іншого шкоди здоров'ю людей, або
шкоди майну чи навколишньому середовищу.
Ризик - статистична частота ймовірності виникнення небезпек, тобто
MONOGRAPH

52

ISBN 978-3-949059-37-7

Economic development and modern management ‘ 2021

Book 7. Part 2

несприятливих обставин, які можуть реалізуватися в небажану подію; кількісна
характеристика небезпек. Застосування поняття «ризик» таким чином, дозволяє
переводити небезпеку в розряд вимірюваних категорій. Ризик фактично є міра
небезпеки. Часто використовують поняття «ступінь ризику» (Level of risk), яке
по суті не відрізняється від поняття «ризик», але лише підкреслює, що мова йде
про вимірювану або ранжовану величину.
Процедура визначення ризику дуже приблизна. Сьогодні виділяються
чотири методологічних підходи до визначення ризику:
•

інженерний, що

спирається на статистику, розрахунок

частот,

імовірнісний аналіз безпеки, побудова "дерев небезпеки";
• модельний, заснований на побудові моделей впливу шкідливих факторів
на окрему людину, соціальні, професійні групи тощо;
• експертний, коли ймовірність подій визначається на основі опитування
досвідчених фахівців, тобто експертів;
• соціологічний, заснований на опитуванні населення.
Отже, ризик – це міра кількісного вимірювання небезпеки. Ризик є
багатокомпонентною величиною і включає такі показники: – величину збитку
від дії чинника небезпеки; – вірогідність виникнення чинника небезпеки; –
невизначеність величини збитку і вірогідності.

2.2 Класифікація ризиків
Поняття ризику багатопланове, тому в науковій літературі вживаються
різні його похідні залежно від сфери застосування і стадій аналізу небезпеки.
Складно виявити й описати всі типи ризиків, які існують у природі та
антропогенній діяльності. Початкову класифікацію ризиків можна здійснити
залежно від основних чинників їх виникнення, згідно з якими ризики
поділяються на природні, техногенні, побутові, соціально-політичні тощо.
Пропонуємо класифікацію ризиків, на якій відображені види ризиків, що
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стосуються техногенної, природної та екологічної небезпеки.

2.3 Види ризиків за масштабом
Індивідуальний ризик обумовлений ймовірністю реалізації потенційних
небезпек при виникненні небезпечних ситуацій. Його можна визначити по
числу реалізуваних факторів ризику:

де Rі - індивідуальний ризик;
Р - кількість потерпілих (загиблих) в одиницю часу t від певного фактора
ризику f;
L - число людей, схильних до відповідного фактору ризику f в одиницю
часуt.
Джерела і чинники індивідуального ризику представлені в таблиці.
Індивідуальний ризик може бути добровільним, якщо він обумовлений
діяльністю людини на добровільній основі, і вимушеним, якщо людина
піддається ризику у складі частини суспільства (наприклад, проживання в
екологічно несприятливих регіонах, поблизу джерел підвищеної небезпеки).
Індивідуальний ризик не дає змоги визначити масштаб катастрофи, тому
вводиться поняття групового (соціального) ризику. Проблема соціальних
ризиків має історичний характер, а в ринкових відносинах вона набуває
особливої актуальності. Інтерес до неї виник у правознавців, соціологів,
психологів, економістів, філософів.
Соціальний ризик — події в житті людини, за яких виникає небезпека
втрати матеріальних засобів для задоволення її першочергових (базових)
потреб, необхідних для збереження і відтворення повноцінного життя як члена
людського суспільства.У широкому розумінні усі ризики, які спіткають людину
протягом її життя, є соціальними, оскільки зумовлені суспільним буттям. Проте
серед них вирізняється група ризиків, які у світовій юридичній практиці
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розуміють як певні події в житті людини, що зумовлюють її матеріальну
підтримку соціумом. Загальновизнані міжнародні стандарти передбачають
певні життєві обставини, за яких особа, котра в них потрапила, може очікувати
забезпечення саме від людської спільноти.
В.Д. Роїк під соціальними ризиками розуміє чинники порушення
нормального соціального положення людей при ушкодженні здоров'я, втраті
працездатності

або

супроводжуються

за

браком

настанням

попиту

для

на

зайнятого

працю

(безробіття),

населення

що

матеріальної

незабезпеченості через втрату заробітку, додаткових витрат, пов'язаних з
лікуванням, а для сімей — втратою джерела доходу у випадку втрати
годувальника [8].
У своєму підході до поняття "соціального ризику" ми визначаємо його з
позиції чинника, ключовим в розумінні якого є трактування поняття
"соціальний". З цієї позиції соціальний ризик розглядається як соціальне явище,
що веде до виникнення загрози життю та здоров'ю соціальних суб'єктів в будьякій сфері життєдіяльності — економічній, політичній, трудовій, соціальній.
Отже, соціальними слід визнавати ризики, що виникають з причин суспільного
характеру й захиститися від яких індивідуально в переважній більшості
випадків неможливо тому, що вони зумовлені складним комплексом
об'єктивних соціально-економічних умов і практично не залежать від волі
окремої людини.
Соціальні ризики як підстава для набуття людиною права на соціальне
забезпечення встановлено у міжнародних актах: Конвенціях і Рекомендаціях
«Про мінімальні норми соціального забезпечення» МОП № 102 (1952), «Про
допомогу по інвалідності, старості і в разі втрати годувальника» № 128 (1967)
та ін., а також у Європейському кодексі соціального забезпечення (Рада
Європи, 1964 р., переглянуто у 1990 р.), Європейській соціальній хартії (Рада
Європи, 1961 р., переглянуто у 1996 р.), Європейській хартії про основні
соціальні права трудящих (Європейський Союз, 1989 р) [2]. Згідно з цими
міжнародними актами до соціальних ризиків, які утворюють основу для
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набуття людиною права на соціальне забезпечення, належать: тимчасова
непрацездатність; вагітність і пологи; необхідність догляду за малолітньою
дитиною, дитиною-інвалідом або інвалідом, престарілим членом сім’ї; хвороба;
інвалідність; старість (досягнення пенсійного віку); смерть годувальника;
безробіття із незалежних від людини причин; нещасний випадок на
виробництві, професійне захворювання; смерть тощо. Ці ризики найтиповіші і
найвірогідніші у житті кожної людини, тому вони стали основою для надання
соціальних виплат через системи соціального страхування, у фінансуванні яких
беруть участь самі застраховані особи.
Існує також велика група соціальних ризиків, спричинених воєнними,
політичними, техногенними та екологічними явищами. Вони зумовлені силою,
що

значно

перевищує

можливості

окремої

людини

протистояти

їм;

характеризуються високим рівнем небезпеки і невідворотними фізичними,
матеріальними і моральними втратами.
Спочатку у світі сформувалися дві основні моделі захисту населення на
випадок соціальних ризиків: система Бісмарка (континентальна), основна ідея
якої полягала в організації соціального захисту на основі взаємної допомоги і
соціального

страхування

працюючого

населення;

система

Беверіджа

(атлантична), що ґрунтувалася на принципі забезпечення мінімального
споживчого бюджету всього населення держави. Нині спостерігається
тенденція до злиття та удосконалення цих систем. Натепер діють різні
модифікації систем соціального захисту: соціально-демократична модель
Скандинавських країн, за якою держава бере на себе значну частку
відповідальності за соціальний захист населення і прагне забезпечити повну
зайнятість; неоліберальна модель (США), згідно з якою проблеми соціального
захисту переважно розв’язуються між підприємцями (роботодавцями) та
найманими працівниками за посередництва профспілок; неоконсервативна
модель (Німеччина), основана на змішаному державно- приватному розв’язанні
соціальних проблем; система колективної відповідальності під контролем
держави; система Беверіджа.
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Отже, соціальний захист безпосередньо пов’язаний із соціальною
політикою держави. Системи соціального захисту мають пристосовуватися до
потреб людини. Ідеться як про необхідність захисту від традиційних ризиків
(бідність, хвороби, інвалідність), так і від нових, пов’язаних із демографічними
процесами, соціальною дезінтеграцією, зайнятістю тощо.

2.4 Екологічний ризик
При оцінюванні ступеня екологічної безпеки одним із ключових понять
є екологічний ризик. Поняття «екологічний ризик» нині трактують по-різному.
Багато дослідників його складовими вважають не тільки ризик для здоров’я
населення, а й інші види ризику, наприклад: ризики руйнування природних
систем, здоров’я населення, збоїв техногенних систем на конкретних
підприємствах, керування природними ресурсами, природних катастроф,
впливу регіональних військових конфліктів, ризик екологічного тероризму.
Екологічний ризик — імовірність негативних змін у навколишньому
середовищі, спричинених антропогенним чи іншим впливом; заподіяння шкоди
природному середовищу у вигляді можливих втрат за визначений час [2]. Будьякі господарські чи інші рішення слід приймати з таким розрахунком, щоб не
перевищувати межі шкідливого впливу на навколишнє середовище. Встановити
їх іноді складно, бо пороги впливу багатьох антропогенних і природних
чинників невідомі [4-9].
Стратегія управління екологічним ризиком може ґрунтуватися на виборі
рівня ризику в межах від мінімального до максимально допустимого. Так, у
Нідерландах при плануванні промислової діяльності, яка впливає на довкілля,
разом

із

географічними,

економічними

та

політичними

картами

використовують карти ризику для території країни. Перед будівництвом
промислового підприємства та введенням його в експлуатацію конструктори
кількісно визначають рівень ризику експлуатації цього підприємства та
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обґрунтовують його прийнятність. При ліцензуванні нового підприємства
додатково потрібна карта ризику регіону, у якому воно розташоване.
За результатами оцінки інтегрального показника екологічної небезпеки
проведено ранжирування регіонів України (рис. 1), що дає змогу певною мірою
класифікувати їх відносно рівня безпеки. При цьому слід ураховувати, що
найбільше значення цього показника свідчить про найнижчий рівень
екологічної безпеки відповідного регіону [13].

Рис. 1. Ранжирування регіонів України за оцінкою інтегрального показника
екологічної небезпеки
Розроблено кілька стратегій управління екологічною безпекою:
- запобігання виникненню катастроф аж до відмови від продукції
небезпечних виробництв, закриття аварійних об’єктів;
- недопущення надзвичайних ситуацій, коли неможливо відвернути
заподіяну катастрофу (будівництво захисних споруд, створення підземної
інфраструктури, завчасна евакуація населення);
-

пом’якшення

наслідків

катастроф,

упровадження

стабілізаційних

компенсаційних заходів.
Оцінювання екологічного ризику передбачає:
•

вивчення сценаріїв можливих аварій і їхніх наслідків для навколишнього
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середовища і населення;
•

аналіз заходів запобігання наслідкам аварій та їх обмеження;

•

обчислення ймовірних збитків, завданих діяльністю підприємства;

•

деталізацію

засобів

зменшення

збитків;

оцінювання

впливу

на

середовище залишкового забруднення;
•

систему інформування наглядових організацій і громадян про можливу

аварію.
З’ясовуючи рівень екологічного ризику, також обов’язково оцінюють
прогнозований стан здоров’я людей і можливу кількість постраждалих, біоту за
біологічними інтегральними показниками, вплив забруднювальних речовин на
людину і навколишнє середовище.
Отже, управління екологічним ризиком (рис. 2) передбачає прийняття
комплексу

рішень:

політичних,

соціальних,

технічних,

економічних

і

спрямованих на зниження ризику до прийнятного рівня [13].

Рис. 2. Моніторинг екологічних ризиків на регіональному рівні

2.5 Техногенний ризик
Найінтенсивнішим і найпотужнішим джерелом генерування нових видів
ризиків є техносфера — частина навколишнього середовища, створена і
перетворена людиною для задоволення власних потреб. Кількість і наслідки
великих промислових катастроф сучасності свідчать про тенденцію до
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постійного підвищення техногенних ризиків.
Термін «техногенна безпека» стосується практично всіх небезпечних
об’єктів техносфери, у т. ч. військових, сільськогосподарських, штучних
космічних об’єктів та ін., аварії на яких становлять загрозу для населення та
довкілля. Техногенна безпека — ступінь (рівень) захищеності життєво
важливих інтересів особи, суспільства і держави від техногенних надзвичайних
ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах. Метою системного забезпечення
техногенної безпеки у розвинутих країнах є запобігання великим промисловим
аваріям.
Техногенний ризик - ризик для населення, соціальних, техногенних і
природних

об’єктів,

спричинений

негативними

подіями

техногенного

походження. Захищаючись від техногенних аварій, суспільство використовує
різні правові, організаційні, управлінські, технічні, науково-методологічні
засоби. Однак такі катастрофи продовжують загрожувати стабільному розвитку
і можуть істотно вплинути на стан національної безпеки і життєдіяльності
держави.
Концепцію управління техногенним ризиком реалізують з огляду на такі
загальновизнані принципи:
•

зменшувати ризик, наскільки це можливо;

•

зменшувати ризик, наскільки це прийнятно;

•

вживати всі необхідні превентивні заходи;

•

застосовувати найбезпечніші технології.

Визначення та оцінювання стратегічних техногенних ризиків на Україні є
складною проблемою, що потребує ґрунтовних досліджень. До основних
ризиків, наприклад, можна зарахувати архаїчність технологічного укладу,
відсутність розвинутих систем управління безпекою потенційно небезпечних
об’єктів, старіння основних фондів та ін.
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2.6 Виробничий ризик
Виробничий ризик - це ймовірність збитків або додаткових витрат,
пов'язаних зі збоями або зупинкою виробничих процесів, порушенням
технології виконання операцій, низькою якістю сировини або роботи персоналу
тощо [5].
Основні причини виробничого ризику:
- зниження намічених обсягів виробництва і реалізації продукції внаслідок
зниження продуктивності праці, простою устаткування, втрат робочого часу,
відсутності необхідної кількості вихідних матеріалів, підвищеного відсотка
шлюбу виробленої продукції;
- зниження цін, за якими планувалося реалізувати продукцію (послугу), у
зв'язку з її недостатньою якістю, несприятливим зміною ринкової кон'юнктури,
падінням попиту;
- збільшення витрат матеріальних витрат через перевитрати матеріалів,
сировини, палива, енергії, а також за рахунок збільшення транспортних витрат,
торгових витрат, накладних та інших додаткових витрат;
- зростання фонду оплати праці за рахунок перевищення наміченої
чисельності або виплат вищого, ніж заплановано, рівня заробітної плати
окремим співробітникам;
- збільшення податкових платежів та інших відрахувань підприємства;
- низька дисципліна поставок, перебої з паливом і електроенергією;
- фізичний знос устаткування і його функціональне застарівання.
Всі можливі фактори виробничого ризику діляться на дві групи. До першої
належать передбачувані,

тобто найвідоміші

з

економічної

теорії

або

господарської практики і включені у відповідний список. Крім того, очевидно,
можуть проявитися фактори, назвати які на апріорної стадії аналізу ризику
підприємства не представляється можливим. Це непередбачені фактори, вони
відносяться до другої групи.
Фактори ризику підприємства також можна розділити на зовнішні і
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внутрішні. До зовнішніх для виробничого підприємства належвть чинники,
зумовлені причинами, не пов'язаними безпосередньо з діяльністю самого
підприємства. Внутрішніми факторами ризику вважаються ті, поява яких
обумовлена діяльністю самого підприємства.
Зовнішні фактори ризику можна поділити на політичні, соціальноекономічні (макроекономічні), екологічні та науково-технічні.

2.7 Концепція прийнятного (допустимого) ризику
Забезпечити абсолютну безпеку неможливо, оскільки людина – ненадійна
система. Сучасний світ відкинув концепцію абсолютної безпеки і прийшов до
концепції прийнятного ризику.
За ступенем припустимості ризик буває знехтуваний, прийнятний,
граничнодопустимий, надмірний. Знехтуваний ризик має настільки малий
рівень, що він перебуває в межах допустимих відхилень природного (фонового)
рівня. Прийнятним вважається такий рівень ризику, який суспільство може
прийняти (дозволити), враховуючи техніко-економічні та соціальні можливості
на даному етапі свого розвитку. Гранично допустимий ризик — цс
максимальний ризик, який не повинен перевищуватись, незважаючи на
очікуваний результат. Надмірний ризик характеризується виключно високим
рівнем, який у переважній більшості випадків призводить до негативних
наслідків.
На практиці досягти нульового рівня ризику, тобто абсолютної безпеки,
неможливо. Через це вимога абсолютної безпеки, шо приваблює своєю
гуманністю, може обернутися на трагедію для людей. Знехтуваний ризик у
теперішній час також неможливо забезпечити з огляду на відсутність технічних
та економічних передумов для цього. Тому сучасна концепція безпеки
життєдіяльності базується на досягненні прийнятного (допустимого) ризику.
Сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику полягає у прагненні
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створити таку малу безпеку, яку сприймає суспільство у даний час, виходячи з
рівня ж иття, соціально-політичного та економічного становища, розвитку
науки та техніки.
Прийнятний ризик поєднує технічні, економічні, соціальні та політичні
аспекти і є певним компромісом між рівнем безпеки й можливостями її
досягнення. Розмір прийнятного ризику можна визначити, використовуючи
витратний механізм, який дозволяє розподілити витрати суспільства на
досягнення заданого рівня безпеки між природною, техногенною та соціальною
сферами. Необхідно підтримувати відповідне співвідношення витрат у
зазначених сферах, оскільки порушення балансу на користь однієї з них може
спричинити різке збільшення ризику і його рівень вийде за межі прийнятних
значень.
Зі збільшенням витрат на забезпечення безпеки технічних систем
технічний ризик зменшується, але зростає соціально-економічний. Витрачаючи
надмірні кошти на підвищення безпеки технічних систем в умовах обмеженості
коштів, можна завдати збитків соціальній сфері, наприклад, погіршити медичну
допомогу. Сумарний ризик має мінімум при певному співвідношенні інвестицій
у технічну та соціальну сфери. Цю обставину потрібно враховувати при виборі
ризику, з яким суспільство поки що змушене миритися. Максимально
прийнятним рівнем індивідуального ризику загибелі людини звичайно
вважається ризик, який дорівнює 10-6 на рік. Малим вважається індивідуальний
ризик загибелі людини, що дорівнює 10-8 на рік
Таким чином, концепція прийнятного ризику може бути ефективно
застосована для будь-якої сфери діяльності, галузі виробництва, підприємств,
організацій, установ.

Висновки
Суспільна практика дає підставу стверджувати, що будь-яка діяльність
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людини потенційно небезпечна. У жодній діяльності неможливо досягти
абсолютної безпеки. Наслідком прояву небезпек є нещасні випадки, аварії,
катастрофи, які супроводжуються смертельними випадками, скороченням
тривалості життя, шкодою здоров’ю, шкодою природному чи техногенному
середовищу, дезорганізуючим впливом на суспільство або життєдіяльність
окремих людей. Небезпека в будь-якій сфері діяльності має кількісну
характеристику і залежність від багатьох чинників. Один з найбільш
характерних проявів небезпеки є ризик.
Ризик - статистична частота ймовірності виникнення небезпек, тобто
несприятливих обставин, які можуть реалізуватися в небажану подію; кількісна
характеристика небезпек.
Процедура визначення ризику дуже приблизна. Сьогодні виділяються
чотири методологічних підходи до визначення ризику:
•

інженерний, що

спирається на статистику, розрахунок

частот,

імовірнісний аналіз безпеки, побудова "дерев небезпеки";
• модельний, заснований на побудові моделей впливу шкідливих факторів
на окрему людину, соціальні, професійні групи тощо;
• експертний, коли ймовірність подій визначається на основі опитування
досвідчених фахівців, тобто експертів;
• соціологічний, заснований на опитуванні населення.
Отже, ризик – це міра кількісного вимірювання небезпеки. Ризик є
багатокомпонентною величиною і включає такі показники: – величину збитку
від дії чинника небезпеки; – вірогідність виникнення чинника небезпеки; –
невизначеність величини збитку і вірогідності.
Початкова класифікація ризиків здійснюється залежно від основних
чинників їх виникнення, згідно з якими ризики поділяються на природні,
техногенні, побутові, соціально-політичні тощо.
За масштабом ризики поділяються на індивідуальний (обумовлений
ймовірністю реалізації потенційних небезпек при виникненні небезпечних
ситуацій) та соціальний )виникають з причин суспільного характеру й
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захиститися від яких індивідуально в переважній більшості випадків
неможливо тому, що вони зумовлені складним комплексом об'єктивних
соціально-економічних умов і практично не залежать від волі окремої людини).
При оцінюванні ступеня екологічної безпеки одним із ключових понять
є екологічний

ризик

- імовірність

негативних

змін

у

навколишньому

середовищі, спричинених антропогенним чи іншим впливом; заподіяння шкоди
природному середовищу у вигляді можливих втрат за визначений час. Отже,
будь-які господарські чи інші рішення слід приймати з таким розрахунком, щоб
не перевищувати межі шкідливого впливу на навколишнє середовище.
Найінтенсивнішим і найпотужнішим джерелом генерування нових видів
ризиків є техносфера. Техногенний ризик - ризик для населення, соціальних,
техногенних і природних об’єктів, спричинений негативними подіями
техногенного походження. Захищаючись від техногенних аварій, суспільство
використовує різні правові, організаційні, управлінські, технічні, науковометодологічні засоби.
Виробничий ризик - це ймовірність збитків або додаткових витрат,
пов'язаних зі збоями або зупинкою виробничих процесів, порушенням
технології виконання операцій, низькою якістю сировини або роботи персоналу
тощо.
Ризик-орієнтований

підхід - комплекс

організаційних

заходів,

що

передбачає моніторинг, аналіз, оцінювання ризику будь якого суб’єкта
господарювання на основі ймовірнісного аналізу безпеки з метою запобігання
надзвичайним ситуаціям і управління ризиком загалом.
Основними завданнями ризик-орієнтованого підходу є гарантування
безпеки промислових і складських будівель (споруд), складних потенційно
небезпечних об’єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, підприємств, технічних
систем, об’єктів із масовим перебуванням людей (аеропорти, морські, річкові,
залізничні та автомобільні вокзали республіканського та обласного значення,
станції), які мають стратегічне значення для економіки держави [7-10].
За ризик-орієнтованого підходу процес управління безпекою передбачає
MONOGRAPH

65

ISBN 978-3-949059-37-7

Economic development and modern management ‘ 2021

Book 7. Part 2

такі етапи:
1. Ідентифікація факторів ризику.
2. Оцінювання ризику.
3. Управління ризиком.
Оцінка

ризику

є

частиною

процесу

менеджменту

ризику,

це

структурований процес, у якому ідентифікуються засоби досягнення мети,
проводять аналіз наслідків і вірогідності виникнення небезпечних подій для
прийняття рішення про необхідність обробки ризику. У загальному вигляді
процес оцінки ризику включає такі етапи:
1. Ідентифікація ризику
2. Аналіз ризику
3. Порівняльна оцінка ризику. Порівняльна оцінка ризику включає
зіставлення рівня ризику з критеріями ризику, встановленими в ході визначення
області застосування меседжменту ризику, для визначення типу ризику і його
значущості.
4. Документація. Процес оцінки ризику має бути зареєстрований разом з
результатами оцінки.
5. Моніторинг і повторна оцінка ризику.
Сучасна концепція безпеки життєдіяльності базується на досягненні
прийнятного (допустимого) ризику.
Сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику полягає у прагненні
створити таку малу безпеку, яку сприймає суспільство у даний час, виходячи з
рівня ж иття, соціально-політичного та економічного становища, розвитку
науки та техніки. Концепція прийнятного ризику може бути ефективно
застосована для будь-якої сфери діяльності, галузі виробництва, підприємств,
організацій, установ, може дати можливість: визначати пріоритетні напрямки
стратегії розвитку; науково обґрунтувати, оптимізувати природно-техногенної
безпеки різних виробництв для районування території України та загроз для
життєдіяльності [9-11, 12, 13, 15-32].
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KAPITEL 3 / CHAPTER 3
UN CONCEPTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT ARE THE BASIS
FOR THE SECURITY OF HUMAN LIFE

КОНЦЕПЦІЇ ООН В НАПРЯМКУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ - ОСНОВА ДЛЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ ЛЮДСТВА

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-02-003
Україна є однією з найбільш
неблагополучних в екологічному
відношенні країн Європи
(Конференція ООН, Бразилія, 1992 р).

Зараз, коли світ прагне до скорочення
викидів парникових газів і обмеження зміни
клімату, вкрай важливо відстежувати прогрес
у справі досягнення узгоджених на глобальному
рівні цілей в області боротьби зі зміною клімату.
У Доповіді ЮНЕП про розрив у викидах
порівнюються отримані протягом
десятиліття дані про те, куди направляються
викиди парникових газів з місць,
де вони повинні бути, і аналізуються
оптимальні шляхи усунення цього розриву.
Доповідь ЮНЕП
2021 рік - це вирішальний рік,
коли необхідно протистояти глобальній
надзвичайної ситуації в області клімату.
Антоніу Гутерріш, Генеральний секретар ООН
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Вступ.
Завдання минулих років - питання безпеки життя і здоров'я людини завжди
було в центрі вирішення багатьох питань, але у XXI столітті воно тісно
пов'язане з програмою сталого розвитку людства. Цю проблему треба
розглядати як одну із пріоритетних у діяльності світової спільноти в умовах
глобалізації

всіх

сфер

життєдіяльності

[1-7]:

матеріально-виробничої,

побутової, соціально-політичної та культурно-духовної. Зважаючи на це, ще на
початку 90-х років XX століття спеціалістами ООН розроблена стратегічна
Концепція сталого розвитку людської спільноти, так званий Порядок денний на
XXI століття. Незважаючи на песимістичні прогнози щодо майбутнього
людства, Сьогодення… Програма розвитку ООН з перших днів кризи
підтримала відповідь уряду на пандемію COVID-19. 17 березня, трохи більше
ніж через два тижні після підтвердження першого випадку захворювання
COVID-19 у країні, уряд запровадив суворий набір карантинних заходів,
включаючи закриття кордонів країни та вимогу, щоб громадяни залишалися
вдома, лише їм дозволено. вийти на вулицю, щоб купити їжі та ліків.
Концепція (стратегічна Концепція сталого розвитку людської спільноти,
так званий Порядок денний на XXI століття) містить нову парадигму безпеки
життя людей, в якій переконує у тому, що глобальні проблеми людства (голод,
зубожіння, безробіття, хвороби, різного роду війни, інфекційні захворювання та
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інше) можна вирішити лише шляхом організованої взаємодії населення всієї
планети й урядів усіх держав, тому є закономірна необхідність в тому, щоб
звернути увагу, що економічній, екологічній та людський розвиток людини
повністю пов’язані між собою.
Організація

Об'єднаних

Націй

з питань

культури, науки,

освіти

(ЮНЕСКО) створена в 1948 р. зі штаб-квартирою в Парижі. Природоохоронну
діяльність вона здійснює за декількома напрямами: – керівництво екологічними
програмами, в яких зайнято понад сто держав. Серед програм – довгострокова,
міжурядова і міждисциплінарна “Людина і біосфера” (МАБ), Міжнародна
програма з освіти в області навколишнього середовища, Міжнародна
гідрологічна програма і інше; – облік і організація охорони природних об'єктів,
віднесених до всесвітньої спадщини; – надання допомоги країнам, що
розвиваються, й іншим у розвитку екологічної освіти і підготовці фахівцівекологів.
Провідна роль у міжнародній екологічній співпраці належить Організації
Об'єднаних Націй, її спеціалізованим установам. Захист оточуючого людину
середовища безпосередньо витікає з Статуту ООН (рис. 1). Її мета і завдання
полягають у наданні сприяння вирішенню міжнародних проблем в області
економічного, соціального життя, охорони здоров'я, підвищення рівня життя
населення, дотримання прав людини. Генеральна Асамблея ООН визначає
основні напрями екологічної політики міжнародного співтовариства, розробляє
принципи взаємостосунків держав щодо охорони довкілля, ухвалює рішення
про проведення міжнародних конференцій ООН щодо найважливіших проблем
навколишнього середовища. Вона розробляє проекти міжнародних конвенцій,
рекомендації щодо охорони довкілля, створює нові природоохоронні органи,
сприяє розвитку всебічної і двосторонньої співпраці держав з метою захисту
навколишнього середовища. Природоохоронна діяльність ООН здійснюється
безпосередньо або через її головні і допоміжні органи, або через систему
спеціалізованих установ. Одним з головних органів ООН є Економічна і
соціальна Рада (ЕКОСОР), у межах якої діють функціональні і регіональні
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комісії і комітети. Всі ці органи разом з іншими політичними, економічними і
соціальними питаннями займаються екологічними проблемами.

Рис. 1. Генеральний секретарь ООН Антоніу Гутерреш та Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман, 2017 р.
Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів (МСОП)
заснований у 1948 р. Це неурядова міжнародна організація, вона представляє
понад 100 країн, неурядових організацій і міжнародних урядових організацій
(усього понад 500 членів). Основне завдання – розвиток міжнародної співпраці
держав, національних і міжнародних організацій, окремих громадян у рішенні
таких питань: збереження природних екосистем, рослинного і тваринного світу;
збереження рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, пам'ятників природи;
організація заповідників, рекреаційних зон, національних природних парків;
екологічна освіта. За сприяння МСОП проводяться міжнародні конференції з
питань охорони природи, розробляються проекти міжнародних конвенцій по
охороні пам'ятників природи, окремих природних об'єктів і комплексів. За
ініціативою МСОП ведеться Червона книга рідкісних і зникаючих видів рослин
і тварин, розроблена програма “Всесвітня стратегія охорони природи”.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВОЗ) утворена в 1946 р. Вона
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займається питаннями охорони здоров'я людини в аспекті її взаємодії з
навколишнім

середовищем.

ВОЗ

здійснює

санітарно-епідеміологічний

моніторинг навколишнього середовища, узагальнює дані про захворюваність
людей у зв'язку зі станом навколишнього середовища, проводить санітарногігієнічну експертизу навколишнього середовища і дає оцінку його якості. У
зв'язку з цим ВООЗ вивчає проблеми оздоровлення міст, організації відпочинку
і санаторно-курортного лікування громадян, бере участь у міжнародних
програмах щодо поліпшення санітарно-гігієнічних умов життя людини. У своїй
діяльності вона консолідується з ЮНЕП, МАГАТЕ, ВМО та ін. Міжнародне
агентство по атомній енергії (МАГАТЕ) утворено в 1957 р. для виконання
програми забезпечення ядерної безпеки і охорони навколишнього середовища
від радіоактивного забруднення. МАГАТЕ розробляє Правила будівництва і
експлуатації атомних електростанцій, проводить експертизу проектованих і
діючих АЕС, дає оцінку впливу атомних матеріалів на оточуюче середовище,
встановлює норми радіаційної безпеки, перевіряє їх виконання. Непідкорення
окремих держав цим вимогам, як показує світовий досвід, може викликати
застосування, за рішенням Ради Безпеки ООН, економічних санкцій з боку
світової спільноти. Сільськогосподарська і продовольча Організація Об'єднаних
Націй (ФАО) утворена в 1945 р. Сфера її діяльності – сільське господарство і
світові продовольчі ресурси. У зв'язку з цим вона займається екологічними
проблемами в сільському господарстві: охороною і використанням земель,
водних ресурсів, лісів, тваринного світу, біологічних ресурсів Світового океану.
ФАО підготувала ґрунтову карту світу. Завдяки ініціативі ФАО прийнята
Всесвітня ґрунтова хартія, проведені міжнародні конференції з питань
народонаселення, продовольства, боротьби з запустінням земель, охорони
водних ресурсів. Міжнародна морська організація (ММО) створена в 1948р.
Вона діє в області морського судноплавства і охорони моря від забруднення;
бере участь у розробці міжнародних конвенцій по боротьбі з забрудненням
моря нафтою та іншими шкідливими речовинами. До складу ММО входить
Комітет по захисту морського середовища. Сьогодні ММО є однією з
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представницьких міжнародних організацій, у рамках якої розробляються і
узгоджуються основні принципи міжнародної політики по захисту морського
середовища. Всесвітня метеорологічна організація ООН (ВМО) створена в 1947
р. Її завдання: вивчення і узагальнення ступеня впливу людини на погоду і
клімат планети в цілому і по окремих регіонах. Вона діє в рамках глобальної
системи моніторингу навколишнього середовища (ГСМОС).
У сучасний період послідовність явищ, які вже почалися, впливають на
загострення проблем. Серед них: перетворення ландшафтів, пов'язане з
розширюється

індустріалізацією,

підвищення

потреби

в

енерго-

і

водоспоживання, збільшення народонаселення і підвищення його рухливості,
збільшення числа автомобілів і інших транспортних засобів, тенденція до
міграції населення з сільської місцевості до великих міст і з центрів великих
міст в приміські зони, загострення проблем «вільного часу» і відпочинку.
Концепція сталого людського розвитку — основа науки про безпеку
людини
Мета концепції ООН - це створення умов для безпечного існування як
кожної окремої людини сучасності, так і наступних поколінь. Вона, як зазначає
академік Михайло Згуровський, значною мірою є продовженням концепції
ноосфери, сформульованої нашим співвітчизником В. Вернадським ще в
першій половині XX століття.
Суть її полягає в обов'язковій узгодженості економічного, екологічного та
людського розвитку таким чином, щоб від покоління до покоління не
погіршувалися якість та безпека життя людей, стан навколишнього середовища
й відбувався соціальний прогрес, який визнає потреби кожної людини [6-8].
Проаналізувавши Концепцію, можна виділити такі її основні напрямки:
1. Безпека життєдіяльності населення будь-якої країни забезпечується не
озброєнням, а довготривалим процесом сталого розвитку людини, який
оцінюється індексом людського розвитку (ІЛР).
ІЛР характеризується такими показниками:
— економічним — реальний прибуток
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(дохід) на душу населення за паритетом купівельної спроможності;
— соціальним — рівень освіченості населення та середня тривалість
життя;
— екологічним — узагальнений показник стану довкілля.
Нормування ІЛР перебуває в діапазоні від 0 до 1. Відповідно до такої
нормованої

форми

найгірші

значення

ІЛР

відповідатимуть

числовим

значенням, близьким до 0, а найкращі — наближатимуть ці значення до 1,
тобто 0 < ІЛР < 1.
За даними ООН, Україна за ІЛР у 2005 році посідала 78-ме місце.
Значення ІЛР України на 2019 рік становить 0,779, що робить її належною
до країн високого рівня людського розвитку (74 місце серед 189 країн і
територій).
2. Безпека життя і здоров'я людини повинна розглядатися як компонент
розвитку матеріально-виробничої, соціально-політичної, культурно-духовної та
побутової сфер життя суспільства.
На думку спеціалістів ООН, XX століття стало показовим для сучасної
цивілізації. Людський розвиток за цей період відбувався надзвичайно швидко.
Країни, які розвиваються, перевершили у три рази темпи розвитку промислово
розвинутих країн. У 3,7 рази зросла чисельність населення планети. Тривалість
життя збільшилась від 50-ти до 67-ми років, смертність дітей зменшилася.
Значно доступнішою стала освіта.
Сьогодні на планеті 82 % освічених людей. Поліпшилося харчування
населення планети. Якщо у 60-х роках XX століття близько 60 % людей були на
межі виживання, то вже на початку 90-х років у таких умовах перебувало лише
32 % населення планети. За рівнем соціального виміру (Ісв) Україна займає 72ге місце (Ісв = 0,554).
3. Для більшості людей відчуття безпеки асоціюється переважно з
проблемами повсякдення (харчування, тепло, стабільність, одяг, медичне
обслуговування, робота, зарплата, освіта та інше). Сучасний рівень науковотехнічного прогресу (НТП) у сукупності зі світовою економікою спроможні
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забезпечити населення планети продуктами харчування, енергією, соціальними
видатками на пенсії, охороною здоров'я та навколишнього середовища тощо. А
це

віддзеркалює

ступінь

зрілості

суспільства

кожної

країни.

Рівень

економічного розвитку характеризується індексом економічного виміру (Іев).
Україна за цим показником займає 91 - ше місце (Іев = 0,319).
4. Безпека людини є загальною категорією, яка характеризує забезпечення
життєдіяльності людини будь-якої країни. Глобальна загроза безпеці людей
виникає внаслідок того, що національні катастрофи, як правило, виходять за
межі державних кордонів. Апріорі — жодна країна не може ізолювати себе від
цілого світу, тобто глобальна стабільність усієї біосфери залежить від цілісності
біологічних і фізичних природних систем кожної країни, її здатності захищати
своє

навколишнє

середовище.

Це

оцінюється

за

допомогою

індексу

екологічного виміру (Іев). Станом на 2019 рік Україна за цим показником
знаходиться на 108-му місці (Іев = 0,447).
Адже реалізація Концепції сталого розвитку неможлива без підготовки
людини до активної участі у забезпеченні тривалого повноцінного життя в
суспільстві, що динамічна змінюється. Успіх цього задуму можливий лише за
умови усвідомлення кожною людиною, що безпека її власного життя і безпека
всього людства полягає у формуванні чітких світоглядних засад. Бо від знань
людини, її ефективних дій, правильності рішень, моральних принципів
залежить, чи вдасться вберегти життя на землі. Саме розвиток усіх ланок освіти
з питань безпеки людини дасть кожній людині можливість зрозуміти
важливість свого гармонійного існування в навколишньому середовищі, а
також навчить приймати правильні рішення в умовах виникнення різного роду
небезпек [9-10, 13].
Саме освіта є тією галуззю вітчизняного господарювання, яка спроможна
докорінно поліпшити безпечне існування нашого суспільства. Безумовно, що
освіченість нації - безпека нації.
Методологічною

основою

підходу

до

аналізу

БЖД

є

системно-

структурний підхід, а метод, який використовується в цьому підході, —
MONOGRAPH

74

ISBN 978-3-949059-37-7

Economic development and modern management ‘ 2021

Book 7. Part 2

системний аналіз. Саме системний аналіз як методологія наукового пізнання
дозволяє пояснити сутність явищ і процесів.
У центрі сучасних проблем безпеки життєдіяльності стоїть людина: її
діяльність зумовлює виникнення різного роду небезпек і, як наслідок, —
людина разом з іншими живими організмами стає жертвою цих небезпек. Отже,
людина одночасно є причиною і наслідком кризових ситуацій, які виникають у
різних куточках світу.
Концепція ООН про сталий людський розвиток як концептуальна основа
БЖД зі своєю історією розвитку суспільства довела, що нехтування безпекою
життєдіяльності може призвести до негативних наслідків і навіть трагедій.
Основна мета БЖД – запобігання потенційній небезпеці, яка завжди
супроводжує процес взаємодії людини з навколишнім середовищем.
Усі дії людини і компоненти навколишнього середовища, крім позитивних
властивостей і результатів, здатні генерувати шкідливі і небезпечні наслідки.
Характерною ознакою сучасного періоду розвитку суспільства є зміна
домінуючих видів людської діяльності. Про їх безпеку як базисну потребу
людини йдеться в Концепції ООН "Про сталий людський розвиток" ( рис. 2).

Рис. 2. Концепції ООН "Про сталий людський розвиток
Мета її полягає у створенні умов для збалансованого безпечного існування
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кожної людини сучасності і наступних поколінь. Економіку, стабільність
державних кордонів, суспільні цінності тощо розглядають як засоби її
досягнення [11-21].
Сталий розвиток – розвиток, який відповідає потребам сучасності без
завдання шкоди інтересам майбутнього.
38 сесія Генеральної Асамблеї ООН у 1983 р. створила Міжнародну
комісію з навколишнього середовища та розвитку, яка мала аналізувати стан
довкілля в контексті глобальних перспектив. На основі оцінок авторитетних
експертів у 1987 р. Комісія підготувала фундаментальне дослідження "Наше
спільне майбутнє".
На

сучасному

рівні

у

ньому

відображено

розуміння

світовим

співтовариством гостроти соціоекологічної проблематики, потребу глобальної
переорієнтації

соціально-політичного,

економічного,

технічного,

технологічного та культурного розвитку, виконання для цього відповідних
національних і загальнопланетарних проектів.
Реалізація концепції ООН і сучасний незадовільний рівень взаємодії з
довкіллям потребують суттєвих змін в усіх ланках системи сприяння безпеці
життя і діяльності людини (БЖДЛ), установах та органах управління, що дасть
змогу освіті бути випереджальною на шляху подолання проблем, які
загрожують населенню.
Ідеї екологічно безпечного розвитку стали нині важливою складовою
національної політики і безпеки багатьох країн, передусім розвинутих, де вже
створені і діють державні структури, які організовують і координують
діяльність у цьому напрямі. Керівники 28 держав (США, Японії, Німеччини,
Китаю та ін.) виклали свої концепції у декларації "Порядок денний на XXI
століття", яку було опубліковано у 1996 р. у Німеччині.
Для кожної країни прийняття Концепції сталого розвитку, точніше
концепції переходу до сталого розвитку, є важливою і відповідальною справою,
оскільки йдеться про стратегію розвитку особистості, суспільства, держави,
світу загалом на тривалу перспективу.
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Гармонійний розвиток передбачає задоволення численних зростаючих
матеріальних і духовних потреб. Цей мотив є основним рушієм розвитку
цивілізації, і саме від прагнення людини нерозсудливо реалізовувати свої
бажання найбільше потерпає навколишнє середовище. Таку суперечність
обов'язково потрібно подолати, оскільки особистість має розвиватися у
сприятливих умовах, а людський розвиток у гармонії з природою є неодмінною
умовою цивілізаційного поступу.
Людський розвиток – безперервний процес збільшення можливостей
якісного і кількісного вибору, якому притаманні можливість тривалий час
вести здоровий спосіб життя, здобути освіту, доступ до ресурсів, необхідних
для забезпечення нормального життєвого рівня.
Він також передбачає наявність не менш значущих політичних,
економічних і соціальних свобод, можливості для творчості, самовираження та
інші гарантовані права людини.
Сучасні вчені оцінюють рівень людського розвитку, послуговуючись
понад 30 показниками. Однак найефективнішим і найточнішим вважають
індекс людського розвитку (ІЛР).
Індекс людського розвитку – усереднений інтегральний показник, який
характеризує набули людиною якісних ознак (тривалості миля, рівня освіти і
реального ВВП на душу населення).
В Україні ІЛР обчислюють із 1992 р., а в інших країнах його
використовують десятки років. При цьому зважають не лише на кількісні
показники ІЛР, а і на рейтинг держави серед інших країн. Індекс людського
розвитку коливається в діапазоні від 0,416 до 0,904 (табл. 1).
В Україні ІЛР у 2000 р. становив лише 0,721, тоді як у 1992 р. – 0,842.
Зниження його зумовило переміщення країни із групи країн з високим рівнем
людського розвитку (ІЛР > 0,8) в групу держав із середнім рівнем і рейтингом
нижче 80-го місця.
Отже, з'ясовуючи сприятливість екологічних умов для гармонійного
розвитку людства, необхідно брати до уваги ІЛР.
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Таблиця 1
Порівняльна таблиця основних показників розвитку країн (2019 р.)
Групи країн

Населення, %
До світового

Тривалість
життя, роки

Грамотність
дорослих, %

18.6
74,3

ВВП
на
душу
населення
21.7
3,4

77
66,7

98,3
79,5

Індекс
людського
розвитку
0.91
0,67

Розвинуті
Країни,
що
розвиваються
Бідні країни
Світ загалом

7,1
100

0,98
6,33

51,1
64,9

48,5
75,4

0,42
0,67

Безпека людини в концепції ООН про сталий людський розвиток
Сталий розвиток щодо розвитку суспільства означає покращання якості
життя людей з таких головних напрямків [16, 18]:
• соціальне та економічне забезпечення;
• екологічно сприятливе середовище для життя;
• підвищення безпеки життя;
•

покращення стану здоров'я.

Спроби визначити, що таке безпека людини сьогодні, надзвичайно широко
розповсюджені.
Безпека людини має два головні аспекти. Вона означає, по-перше, безпеку
від таких хронічних загроз, як голод, хвороба і репресії. І по-друге, вона
означає захист від раптових і шкідливих руйнівних ситуацій в умовах
щоденного життя, - чи то вдома, на роботі або в суспільстві. Такі загрози
можуть існувати на всіх рівнях національного буття і розвитку..."
Основні проблеми глобальної безпеки людини:
1. Неконтрольоване зростання населення. 2. Нерівність економічних
можливостей. 3. Надмірна міжнародна міграція. 4. Деградація навколишнього
середовища. 5.Торгівля наркотиками. 6.Міжнародний тероризм.
Сім основних категорій безпеки:
1.Економічна

безпека потребує

забезпечення

доходів,

достатнього

для

задоволення насущних потреб.
2.Продовольча безпека - основні продукти харчування доступні для людей як
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економічно так і фізично.
3.Безпека для здоров'я - в країнах що розвиваються - 17 млн людей щорічно
гинуть від інфекційних і паразитарних захворювань, в т.ч. 6,5 гострі
респіраторні інфекції, 4,5 шлунково-кишкові захворювання, 3,5 млн помирають
від туберкульозу. В промислово розвинутих країнах 5,5 млн від серцевосудинних захворювань, на другому місці рак та Сovid 19.
4.Екологічна безпека - люди знаходяться в прямій залежності від зовнішнього
середовища, але попри все рахують, що будь яка шкода нанесена природі
відновиться.
5.Особиста безпека - загрози що йдуть від:
1) Держави (фізичні тортури).
2) Інших держав – війна.
3)Від других груп людей - етнічні конфлікти.
4) Від злочинних угруповань.
5)Загрози жінкам - насилля, жорстоке поводження в сім'ї.
6) Загрози направлені на дітей - жорстоке поводження, насилля.
7) Загрози самому собі- самовбивство, наркотики.
6.Громадська безпека - захист на рівні сім'ї, общин, іншого угруповання, які в
свою чергу можуть здійснювати насилля над людиною.
7.Політична безпека - безпека від репресій за переконання, національність,
релігію. тобто порушення прав людини. спів відношення У бюджеті витрат на
військові і соціальні потреби.
Висновок
В даному виступі безпека людини визначена, як універсальна потреба, яка
підкреслюється широкою взаємозалежністю всіх людей, залежністю від
величезної кількості загроз, загальних для будь-кого і будь-де.
Безпека людини залежить від наявності превентивних засобів, які в свою
чергу залежать від того, як люди живуть, від їх доступу до засобів охорони
здоров'я, соціальних, економічних і освітянських можливостей, від того, живуть
вони в умовах миру чи війни.
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KAPITEL 4 / CHAPTER 4
FEATURES OF BEAM DESIGN, CONSTRUCTION AND ECOLOGICAL
OPERATION OF URBAN DEVELOPMENT OBJECTS

ОСОБЛИВОСТІ БІМ-ПРОЕКТУВАННЯ, ЗВЕДЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
МІСТОБУДІВНИХ ОБ’ЄКТІВ

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-02-004

Вступ.
Створення інноваційних об’єктів нерухомості на сучасному етапі розвитку
суспільства є виконанням окремими суб’єктами функції єдиного процесу, яке
відповідає логіко-методологічному алгоритму, властивому теорії систем.
Змінність потреб людини, направлених на підвищення якості та умов життя, з
одночасним збільшенням кількості потреб, не можуть далі здійснюватися лише
послідовно-естафетними процесами, які домінували в створенні та експлуатації
будинків і споруд останні тисячоліття. В XXI сторіччі настала ера складних
організаційно-правових структур по створенню та експлуатації містобудівних
проектів різноманітного цільового призначення на основі BIM - технологій.
Створення таких структур є паралельно-постійним процесом синергетичної
взаємодії десятків тисяч елементів єдиної системи на протязі життєвого циклу
споруди. BIM - технології кардинально змінили способи та методи створення
нерухомості та управління нею. Вірогідність та варіативність системного
підходу при ВІМ-проектуванні, пропорційні максимально ефективному
фінансовому вибору кінцевих елементів споруди для будівництва та
регламентного терміну експлуатації. Будівництво як окрема галузь економіки
втрачає свою автономність та гармонійно включається в єдину систему
створення та функціонування споруди на протязі життєвого циклу.
Основна частина.
Розвиток інформаційного моделювання будівель (Building Information
Modeling – ВІМ), станом на 2021 рік, значно відстає від застосування сучасних
ІТ- технологій в інших напрямках світової економіки: автомобілебудуванні,
сфері послуг, військово-промисловому комплексі, агросекторі. Одночасно з
цим, низький рівень взаємодії між учасниками традиційного процесу
будівництва, призводить до значного збільшення вартості споруди та витрат на
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експлуатацію, негативних екологічних та техногенних наслідків. Існуючі
національні та державні будівельні стандарти, аналогове інформаційне та
технічне забезпечення, а також відсутність підготовки фахівців переважної
більшості країн світу, не готові до швидкої трансформації та масового
застосування Building Information Modeling – ВІМ.
Значною мірою це стосується і розвитку БІМ в Україні, як процесу, що
може бути описаний теоріїю систем.
Початковим уявленням систем, як форми впорядкованості і цілісності
буття займались давньогрецькі філософи Аристотель і Платон. Вони
обґрунтували загальні ідеї системного змісту: аксіоматичні, геометричні,
логічних побудов. Системні уявлення античності були сприйняті та знайшли
продовження в системно-онтологічних концепціях Б. Спінози та Т. Лейбніца, а
також в конструкціях наукової систематики XVII - XVIII ст., що прагнули до
системного тлумачення оточуючого світу.
Р. Ейш проілюстрував новий підхід у проектуванні прикладом успішного
застосування моделювання при реконструкції Терміналу 3 лондонського
аеропорту «Хітроу».
Враховуючи важливість втілення ВІМ-технологій, як складової частини
інноваційного розвитку національних економік та сівітової економіки загалом,
є необхідність вивчення закономірностей такого підходу на основі теорії
систем. Теоретичний та експериментальний метод наукового дослідження
перспективної динаміки застосування «Building Information Modeling - ВІМ»
дасть можливість проаналізувати варіантність об’єму та термінів практичного
застосування даної технології, а також її вплив на сталий розвиток
(Sustainability) світу та екологічну складову впливу нерухомості на оточуюче
середовище.
Стрімке розростання міст за останні сто років, формування гігантських
агломерацій, в межах яких відбувається постійне ущільнення існуючої
забудови,

призводить

до

необхідності

її

реконструкції

і

збільшення

теоретичного і практичного інтересу до процесів, її супроводжуючих.
MONOGRAPH

81

ISBN 978-3-949059-37-7

Economic development and modern management ‘ 2021

Book 7. Part 2

Сучасні процеси пов'язані і ускладнення проектування нового та
реконструкції існуючого середовища, що призводить до різних підходів до
стратегії розвитку міст А саме, проблеми відповідності містобудівної форми
соціально-екологічної унікальності населеної території призводять до різних
підходів проектування міського середовища — як інтегрального цілого або
тільки її забудовного каркасу, і до різних засобів проектного моделювання
міста — як багатокомпонентної предметно-просторової оболонки або як
багатоелементної системи функціонування населення в ній. В залежності від
цього і формулюється постановка відповідних завдань: науково визначити
поняття "міське середовище" та створити методологічну картину необхідної
реконструкції як інструментарію проектної містобудівної діяльності.
До сучасних проблем містобудування також відносяться ресурсноенергетичні можливості, співвідношення між державною та приватною
формами власності, адекватне оцінювання дії руйнівних антропогенних і
природних процесів, які створюють передумови для виникнення зон
підвищених ризиків. Необхідне й залучення відповідних теорій та методів з
багатьох галузей науки та інженерної практики для розв’язку актуальних
проблем

організації

простору

життєдіяльності

людини,

та

створення

досконалого апарату для повноцінного застосування нових інформаційних
технологій

в

науково-прикладних

задачах

містобудівної

діяльності

з

реконструкції забудованих територій в рамках заданих просторових обмежень
для забезпечення сталого розвитку міських територій з урахуванням
особливостей прояву ризиків.
З метою оптимізації просторової організації територій в зоні підвищених
ризиків проводився пошук розв’язку містобудівних задач на якісному рівні,
пошук відповідей на багато актуальних питань як теоретичного так і
практичного характеру, а також розв’язку задач і на кількісному рівні, що було
обмежено, як правило, розв’язком часткових задач, з оглядом на те, що аналіз
містобудівних процесів на кількісному рівні, на основі системного підходу з
врахуванням складних взаємозв’язків елементів містобудівних систем, що
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призводить до необхідності розробки гіперскладних математичних моделей та
залучення

відповідних

обчислювальних

засобів.

Задачі

оптимізації

містобудівних систем також непомірно ускладнюються, оскільки вимагають
багаторазового звернення до розв’язку задач аналізу. Це доводить важливість
розробки більш досконалого інструмента теоретичного пошуку у вигляді
відповідної методології, яка найбільш повно описувала би основні процеси, що
відбуваються при реконструкції містобудівних систем, та дозволяла би
здійснювати їх оптимізацію з врахуванням впливу неблагополучних факторів
та зниження енерговитрат.
Основні завдання стратегічного розвитку сучасного великого міста
полягають

у

розбудові

та

реконструкції

міста,

покращенню

його

інфраструктури та охороні довкілля, що відповідають головним цілям
енергоефективного будівництва, які полягають у мінімізації негативного
впливу всіх етапів будівництва на навколишнє середовище і підвищення
комфорту людей, тому пропонується застосовування інноваційних екологічних
технологій та створення національних стандартів енергоефективного зеленого
будівництва для реалізації цілей стратегії (Рис.1).
Застосування конструктивних рішень технологій зеленого будівництва
особливо актуально для таких секторів міського розвитку, як розбудова міста і
земельні відносини, житлово-комунальне господарство, транспорт та міська
мобільність, екополітика та охорона довкілля, публічний простір, безпека та
цивільний захист, історична та архітектурна спадщина [1-9].
Впровадження

принципів

енергоефективного

будівництва,

де

застосовуються оптимальні архітектурні рішення, передові інженерні системи
та матеріали для зниження рівня споживання енергетичних і матеріальних
ресурсів, підвищення якості споруд та комфорту їх внутрішнього середовища,
покращення впливу будівель на стан здоров’я її користувачів з мінімізацією
впливу на оточуюче середовище на всіх етапах життєвого циклу будівельних
споруд стане позитивним прикладом для інших міст та ініціює розвиток
зеленого будівництва в Україні.
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Рис. 1. Взаємозв’язок елементів містобудівних систем
Ефективна реалізація завдань стратегії розвитку міста можлива тільки за
умов співробітництва органів влади з громадськістю, бізнесом, науковими
установами та міжнародними організаціями із впровадженням результатів
науково-практичних досліджень із застосуванням передових інноваційних
технологій

енергоефективного

будівництва,

що

базуються

на

кращих

міжнародних досягненнях і стандартах.
Проектування, будівництво і експлуатація об’єктів нерухомості складають
єдину

нерозривну

систему,

яка

має

назву

життєвий

цикл.

Найголовнішим елементом ВІМ-системи є окрема людина-фахівець, розробник
певної частини споруди, який одночасно є членом єдиного колективу зі
створення та функціонування обє’єкту.
Складність

загальної

системи

створення

об`єктів

нерухомості

за

допомогою ВІМ-технологій характеризується поєднанням одночасної дії її
суб’єктів:

людина-людина;

людина-інформаційна

система;

інформаційна

система-інформаційна система (табл. 1).
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Таблиця 1
Функціональність взаємодії суб’єктів при створенні та функціонувані
об’єктів будівництва в ВІМ-технології
Функція 1
Людина
Людина

Функція 2
Людина
Інформаційна система

Функція 3
Інформаційна система
Інформаційна система

Таке поєднання базується на аспектах інженерній психології, при якому
варіантність розробки інформації, її збереження та користування мають
відповідати психофізіологічним та психологічним чинникам всіх учасників
будівельного

процесу.

Виходячи

з

цього

можна

констатувати,

що

професіональний добір та безперервний навчальний процес фахівців ВІМтехнологій є окремим кластером загальної інформаційної системи створення та
функціонування об’єкту нерухомості, який відповідає математичним та
узагальненим закономірностям теорії систем. ВІМ-технологія в будівництві в
певній мірі є також розвитком САПР, як інструменту створення проекту
доповненого інформаційною складовою фінансового технологічного та
регламентно-експлуатаційного характеру. Основна мета провадження ВІМтехнології є зменшення фінансових витрат на організацію будівництва та
експлуатацію

будинків

і

споруд.

Інвестиції

в

організацію

створення

нерухомості за допомогою ВІМ є єфективними і такими, що збільшують
вартість нерухомості як фінансового активу. З інформаційної точки зору, ВІМ
являє собою електронне представлення одночасно фізичних і функціональних
характеристик,

спільне

для

проектантів,

будівельників

та

власників

(користувачів) об’єкта, що формує достовірну основу для прийняття ними
рішень упродовж життєвого циклу будівлі - від попередньої концепції до зносу.
Причому, важливо, що прийняття рішень відбувається в інтересах власника,
відповідно порівнюються базисні та оптимальні вартісні оцінки об’єкта і
потенційний ефект. Економічний інтерес інших співучасників може полягати у
праві на частину цього ефекту порівняно з базисною ціною їхніх робіт чи
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послуг.
Сформулюємо цю принципову зміну в управлінні як появу нового джерела
ефекту і механізму його перерозподілу. Треба відразу зауважити, що такий
механізм вимагає наявності для порівняння ринкових нормативів вартості, а не
ресурсних деформованих нормативів, як в Україні. Насамперед, BIM дозволяє у
віртуальному режимі підібрати, розробити, розрахувати, пов’язати разом і
узгодити створювані різними фахівцями та організаціями компоненти й
системи майбутньої споруди, заздалегідь перевірити їх життєздатність,
функціональність і експлуатаційні якості, а також уникнути - внутрішніх
«нестиковок».
На відміну від традиційних систем автоматизованого проектування, що
створюють тільки геометричні моделі, результатом BIM зазвичай є комплексна
комп'ютерна модель, що описує як сам об'єкт, так і процес його будівництва.
Вся інформація BIM щодо об’єкта об'єднується в базу даних, що дозволяє в
будь-який момент часу не тільки отримувати актуальну проектну документацію
та візуалізацію, але й аналізувати їх. Середовище BIM підтримує функції
спільної роботи команди, тому люди можуть ефективно використовувати
інформацію

впродовж

всього

життєвого

циклу

будівлі

без

ризику

неузгодженості або втрати даних, а також виключити помилки при їх передачі
та перетворенні.
Сучасне програмне забезпечення дозволяє створювати інформаційну
модель, в якій можуть паралельно працювати архітектори, конструктори,
інженери та інші фахівці, залучені до проекту. Це означає однак, що всі
учасники проекту від початку повинні працювати як одна команда. У цьому
полягатиме новий принцип ефективного управління – імператив командної
роботи проектувальника, замовника та підрядника.
Організаційно, на відміну від інших типів контрактів, особливо
стандартної схеми: замовник – проектувальник; замовник – підрядник,
взаємодія відбувається за схемою так званого контракту на спільне виконання
проекту трьома та більше учасниками – Integrated Project Delivery (ІPD).
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Розглянемо тепер новий імператив управління - варіантне проектування на
ранній стадії. Існує чимало переваг прийняття основоположних проектних
рішень саме на ранніх стадіях проектування. Наприклад, якщо тривимірний
ескіз виконувати комп’ютерними засобами, то вже при пошуку форми будівлі
можна обчислювати такі важливі для проекту геометричні параметри, як площі
і об’єми. З геометрії об'єкта можна прогнозувати його експлуатаційні
параметри. Тут знову виникатиме потреба в укрупнених вартісних нормативах.
Наступний імператив - уникнення проектних помилок, що можливе лише із
розвитком ВІМ.
При традиційному проектуванні всі креслярські види будівлі (плани,
розрізи, фасади, вузли тощо) створюються окремими членами колективу
розробників і існують незалежно один від одного, їх об'єднує лише особа
головного архітектора проекту (ГАПа). Якщо до цього додати розбіжність
даних креслень зі специфікаціями і відомостями, а також багато інших
недоліків, допущених через неуважність виконавців, то можна уявити, скільки
проблем виникає на будмайданчику при реалізації такого проекту.
Найпростіший і надійний засіб боротьби з такими помилками - побудувати
BIM-модель. Звичайно, для перевірки на відповідність планів і фасадів
достатньо простого 3D моделювання, але ж є ще специфікації, відомості
обробки, інженерне обладнання з усіма розрахунками, кошториси, календарні
плани тощо.
Ефективно визначати коефіцієнт компактності на етапі ескізу, коли на
нього ще можна безпосередньо впливати, змінюючи геометрію об'єкта.
Використання BIM робить процес складання плануграфіка будівельних робіт
більш точним, швидким і, найголовніше, ефективно реагує на зміни, що
неминуче виникають по ходу зведення будівлі. Одержали поширення в нашій
країні програмні комплекси підприємств Autodesk і Bentley, які реалізують
BIM. Їх головні переваги - автоматична перевірка колізій.
Перевірка помилок у проекті за допомогою BIM-моделі - це нова реальна
послуга, яку деякі фірми надають проектувальникам, що не дійшли ще до
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технології BIM. Наведене вище означає, що бажана поява у договорах на
проектування жорсткіших вимог до якості документації, що стимулюватиме
впровадження

ВІМ.

Розглянувши

управлінські

новації,

пов’язані

з

інформаційним моделюванням об’єктів, а також адміністративні стимули щодо
їхнього впровадження, необхідно визнати невідворотну ефективність ВІМ.
Спеціалісти оцінюють конкретну економічну вигоду від впровадження BIM
порівняно з досконалим менеджментом без інформаційного моделювання у
розмірі як мінімум 3…5 % від вартості об'єкта: саме стільки за статистикою йде
в Китаї при традиційному проектуванні на усунення проектних помилок, що
виявляються на будмайданчику. За оцінками російських експертів, у наших
недосконалих умовах ця цифра, що залежить від конкретних видів споруд, в
цілому може коливатися біля позначки у 40 %. Ми не погоджуємося з тим, що
прямих вигод проектувальникам впровадження BIM не приносить, якщо
згадати механізм спільного виконання проектів.
Світова ж практика така, що замовник може вимагати в умовах договору
інформаційну модель, але за ті ж гроші, що й звичайний проект. Розраховують
на те, що ВІМ-технологія економить кошти проектувальників. Перш за все, при
використанні BIM на проект йде менше часу. Правда, на ранній стадії
впровадження це не всі помічають, оскільки робочий час перерозподіляється, та
й на перших (пілотних) проектах через непідготовленість співробітників і
недосконалу організацію роботи в нових умовах цього часу може витрачатися
навіть більше. За даними зарубіжних джерел, економія часу при виконанні
проекту в середньому становить 20…50 %, при внесенні змін до проекту вона
набагато більша. Відомі спеціалізовані фірми, у яких подібна економія часу, за
їх власними даними, становить близько 90 %.
Ще один розділ проектування, в якому BIM приносить відчутну вигоду створення специфікацій і випуск будівельних кошторисів, що можна вважати
новим принципом автоматизованого ціноутворення в управлінні будівництвом.
У нинішніх кошторисників на збір даних щодо обсягів робіт і матеріалів із
проекту йде більше двох третин робочого часу. Але головна проблема для них MONOGRAPH
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це зміни, наприклад, у випадку варіантного проектування.
У світі сьогодні кошторис з похибкою навіть 50 % вважається прийнятним.
При використанні BIM, коли всі дані автоматично надходять з моделі, а
завдання кошторисника – лише встановити зв'язки даних з кошторисною
програмою, похибка, за даними зарубіжних джерел, зменшується до 3 %, а
перерахунок можливий будь-коли. Одна з причин державного впровадження
BIM у Великобританії та багатьох інших країнах - точність кошторисів і
прозорість витрат на будівництво, що дозволяє раціонально використовувати
державні ресурси.
Часто вважають, що BIM - це технологія проектування нових будівель і
споруд. Але інформаційна модель будівлі має набагато більш широке
застосування, у тому числі для вже існуючих об'єктів, оскільки містить всю
необхідну інформацію про них. У розвинених країнах на сьогоднішній день
побудовано так багато, що на перше місце там виходить не створення нових, а
ефективне обслуговування наявних будівель – і це є ще одним імперативом
управління будівництвом.
Основні доходи і вигоди своєму власникові (особливо, державі) будівля
приносить саме в період експлуатації, яка розтягується на багато десятиліть.
Інформаційна модель в цьому випадку дозволяє проводити ефективне
управління, облік витрачених ресурсів і здійснених платежів, якісно і своєчасно
проводити поточні, капітальні та аварійні ремонтні роботи, вносити необхідні
корективи в конфігурацію приміщень і здійснювати багато іншого, що
необхідно для забезпечення оптимального використання будівлі. Зрозуміло, що
для цього потрібні будуть спеціальні комп'ютерні програми, які будуть брати з
моделі саме потрібну для задач ремонтного обслуговування інформацію і
правильно нею оперувати. Такі програми не потрібні архітекторам, вони не
потрібні при проектуванні або будівництві будівлі, тому на початкових етапах
розвитку ВІМ вони і не з'являться. Цей процес вимагає прискорення.
Оскільки інформація про регламент обслуговування або терміни ремонту
конструктивних елементів та обладнання на етапі традиційного проектування
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та будівництва не потрібна, замовнику (особливо, державному) треба надати
право вимагати від проектувальника відповідні розрахунки для експлуатації
будівлі. Виникне потреба як у нових програмах, так і у накопиченні та
постійній актуалізації додаткової інформації.
Таким чином, на стадії експлуатації будівлі процес інформаційного
моделювання триватиме і створюватиме інформаційну основу обґрунтованості
експлуатаційних параметрів на майбутнє.
Нарешті розглянемо регламентаційний вплив держави на розвиток ВІМ та
впровадження нових методів управління.
З метою державного впливу на поширення інформаційного моделювання
будівель у Великій Британії був зареєстрований стандарт BS 1192: 2007, який
став своєрідним якісним узагальненням усіх національних і зарубіжних
стандартів з інформаційнобудівельної тематики.
Сьогодні цей стандарт істотно розширився і існує вже в чотирьох
частинах: - PAS 1192-2: 2013 - управління інформацією при капітальному
будівництві з використанням інформаційного моделювання будівель; - PAS
1192-3: 2014 - управління інформацією на етапі експлуатації об'єкта з
використанням інформаційного моделювання будівель; - PAS 1192-4: 2014 спільне надання інформації, частина 4: виконання вимог щодо обміну
інформацією з використанням кодів COBie (див. далі); - PAS 1192-5:2015 безпека інформації. Як і задумували розробники, стандарт продовжує
розвиватися і процес його поділу на складові буде йти і далі. Необхідно згадати
і класифікатори та їхню роль при впровадженні та використанні BIM. Так як
ВІM - технологія об'єктно-орієнтована, то при створенні моделі ключову роль
відіграють базові (бібліотечні) елементи, що представляють певні елементи
будівлі. Наприклад, у кожного будівельного елементу є вартість придбання і
вартість

монтажу,

значення

яких

можуть

абсолютно

не

цікавити

проектувальника, який поміщає цей елемент в модель, але які важливі для
кошторисника і будівельника. Тож ВІМ передбачає, що необхідно заздалегідь
створити класифікатор використовуваних будівельних елементів для великої
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компанії (холдингу) або навіть усієї країни, що є необхідною складовою
частиною державної стандартизації проектнобудівельної галузі. Розробка
національних (наднаціональних) класифікаторів ведеться в багатьох країнах
світу. Але дві розробки заслуговують того, щоб їх відзначити особливо і
рухатись у їхньому фарватері. 1. OmniClass - розробляється Міжнародною
організацією стандартизації з початку 1990-х років як система організації
інформації для будівельної промисловості, корисна для багатьох програм, від
організації бібліотеки матеріалів та документації про товар до інформації по
проекту зі структурною класифікацією для електронних баз даних.
Система визначає порядок формування таблиць, в яких на різних фазах
проекту накопичується різного роду інформація про об'єкт. В результаті
кінцевому користувачеві (інженеру служби експлуатації) для пошуку потрібної
інформації не доведеться шукати цю інформацію у робочій документації, він
швидко знайде її в загальній таблиці.
На сьогоднішній день зрозуміло, що число класифікаторів будівельних
елементів у світі зростає - зараз навіть обговорюється питання про створення
міжнародного стандарту для національних класифікаторів, щоб вони краще
взаємодіяли один з одним. Для України доцільним є долучитися до одного з
поширеніших стандартів. Висновки.
Розвиток інформаційного моделювання будівель дозволив переосмислити
деякі усталені принципи управління будівництвом. Так, на відміну від
ринкового механізму як джерела ефективності, ВІМ продемонстрував нове
потужне джерело ефекту та механізм його перерозподілу між учасниками
інвестиційно-будівельного процесу. Для активізації цього джерела необхідно
нагромаджувати та відкривати внутрішню інформацію учасників проектів,
організувати їхню командну роботу на основі багатосторонніх контрактів на
спільне виконання проекту, здійснювати варіантне проектування, починаючи з
якомога ранніх стадій, вимагати від проектувальників уникнення проектних
помилок, здійснювати ціноутворення на основі ринкових відкритих нормативів,
передбачати у проектах ефективну експлуатацію будівель. Можна очікувати,
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що у недалекому майбутньому умови вільного конкурентного середовища і
зближення з більш розвиненим ринком ЄС поступово приведуть в Україні до
неминучого оновлення активів і створять сприятливі умови для масового
впровадження BIM.
Насамперед,

інформаційні

моделі

будівель

увійдуть

в

сегмент

промислового, комерційного та житлового будівництва. Але впровадження
BIM в деякій мірі є проблемою для існуючої системи проектування і
ціноутворення в будівництві. Очікуються наступні перешкоди впровадженню
BIM: висока вартість програмного та апаратного забезпечення, перенавчання
персоналу, трудомістке формування інформаційних баз даних тощо. Та через
деякий час в будівельній галузі нашої країни постане питання готовності
підрядних

будівельних

організацій

до

прийому

проектнокошторисної

документації у новому форматі. Тому для активного застосування BIMтехнологій в Україні необхідно змінювати психологію замовників і проектантів,
привести систему вітчизняного законодавства у відповідність до кращих
міжнародних практик [10-13].
В 2020 р. КМУ затвердив Концепцію застосування BIM-технологій в
Україні. При зведенні містобудівних проектів, територій найбільш доцільним є
кластерний метод забудови територій з застосування ВІМ-технологій (рис. 1),
як нового підходу до управління цифровою інформацією, що застосовується у
будівництві та містобудуванні та передбачає збір і комплексну обробку всієї
архітектурно-конструкторської, технологічної, економічної та іншої інформації
про об’єкт. Завдяки їх застосуванню можна віртуально відтворити об’єкт ще до
початку

його

будівництва,

відслідковувати

процеси

життєвого

циклу

будівельного об’єкту – від проектування до його зведення, експлуатації та
демонтажу. Такий підхід дає змогу підвищити безпеку та надійність будівель і
споруд, здійснювати оперативне керівництво процесами будівництва та
контролю якості виконання будівельних робіт, суттєво зменшити ймовірність
помилок у проектах, зменшити вартість будівництва та оптимізувати витрати
на стадії експлуатації.
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Рис. 2. Концепція КМУ по впровадженню ВІМ-технологій у
будівництві
Великі перспективи ВІМ, пов’язані з інформаційним моделюванням
будівель у житлово-комунальній сфері. Тут через електронні паспорти об’єктів
необхідно

започаткувати

збір

і

накопичення

інформації.

Звичайно,

впровадження BIM у житловокомунальному господарстві потребуватиме
великих вкладень: створення комп'ютерних робочих місць, підготовку
персоналу і, найголовніше, розробку інформаційних моделей, для кожного типу
житлового будинку конкретно. Але оскільки в минулі роки широкого
поширення набуло типове житлове будівництво, для роботи з існуючим
житловим фондом знадобиться обмежена кількість інформаційних моделей,
порівняно з нетиповими проектами [1-13].
Процес створення ВІМ відповідає принципам декомпозиції та агрегації
теорії систем, тобто фрагментарного виконання своїх функцій кожного
елементу системи з одночасним їх об’єднанням.
Декомпозиція є науковим методом використання поділу єдиної задачі
системи на складові. Саме навички учасників будівельного та експлуатаціного
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процесу в декомпозиції та агрегуванні системи ВІМ-проектування слугують
досягненню планових техніко-економічних показників споруди.
У загальній теорії систем доведено, що більшість систем можуть бути
декомпозовано на базові уявлення підсистем. До них відносять: послідовне
(каскадне) з’єднання елементів, паралельне з’єднання елементів, з’єднання за
допомогою зворотного зв’язку.
Проблема проведення декомпозиції полягає в тому, що в складних
системах відсутня однозначна відповідність між законом функціонування
підсистем і алгоритмом, що його реалізують.
Тому здійснюється формування декількох варіантів (або одного варіанту,
якщо система відображена у вигляді ієрархічної структури) декомпозиції
системи.
В протилежному сенсі процесу декомпозиції є процес агрегування тобто
створення системи з інших поєднаних частин або елементів.
Процес

агрегування

в

ВІМ-технологіях

дозволяє

оптимально

використовувати весь спектр матеріалів та обладнання, представлених в
відповідних класифікаторах.
Висновок.
Ініціатором і провідником широкого впровадження BIM-технологій в
країні має стати держава. ВІМ на основі теорії систем прискорює розвиток
інноваційного будівництва та експлуатації нерухомості з великою кількістю
змінних у часі складових споруди, як єдиної системи.
Комплексна загальнодержавна програма з:
- підготовки та сертифікації спеціалістів-проектувальників всіх складових
BIM – технологій: D3; D4; D5; D6;
- прийняття Закону України « Про впровадження ВІМ-технологій» та
відповідних підзаконних актів;
- впровадження експертизи проектної документації в ВІМ;
- технічного обстеження існуючого житлового фонду підготовкою
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електронного паспорту в ВІМ може стати каталізатором залучення інвестицій,
значного

прискорення

соціально-економічного

розвитку

України

з

підвищенням якості життя громадян.
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