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інфраструктури вимагає правового поля з метою забезпечення їх 
юридичного визнання, охорони та протидії злочинним проявам знищення, 
пошкодження чи збою сталого функціонування цих об’єктів» [1, с. 91]. 

Висновки. Україні потрібна більш концептуальна та охоплююча усі 
напрями народного господарства стратегія (концепція) економічної безпеки 
України та держав Балто-Чорноморського регіону. Вона має визначати 
глобальні і поточні національні інтереси та цілі, а також методи, засоби та 
механізми їх досягнення і, відповідно, забезпечити морську безпеку, як 
складову національної економічної безпеки країни. До того ж така 
концепція повинна враховувати особливості міжнародного та базуватися на 
національному нормативно-правовому забезпечення морської безпеки. 
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Сучасний стан навколишнього середовища в подавляючій більшості 

випадків визначається антропогенною діяльністю. В свою чергу, зміни 
природних екосистем призводять до порушень в функціонуванні 
урбоекосистем, і загалом мають місце негативні наслідки на глобальному, 
біосферному, рівні. Так, однією із значних проблем на сьогодні є 
забруднення довкілля пластиковими відходами. Зростання кількості 
публікацій, присвячених потраплянню в довкілля пластикових відходів 
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зросла майже в 10 разів [1] за останні 10 років, що вказує на значне 
занепокоєння світового співтовариства існуючою проблемою. Міжнародні 
та національні екологічні організації, в свою чергу, наголошують на 
небезпеці забруднення довкілля пластиком та мікропластиком, особливо 
відзначаючи небезпеки для водного середовища [2, 3]. 

Величезні кількості пластикових виробів, що вийшли з експлуатації, з 
поверхневим та річковим стоком, внаслідок безпосереднього скидання з 
морського транспорту потрапляють в морські води, спричиняючи як 
безпосередньо механічне забрудненняводних екосистем, так і хімічне 
забруднення. З одного боку, в морській воді присутні стабілізовані 
синтетичні полігідрокарбонові сполуки та їх похідні, що можуть перебувати 
у практично незмінному стані сотні років. З іншого боку, токсичні сполуки, 
що все ж таки вимиваються з різних пластикових відходів, додатково 
негативно впливають на морські організми [4]. 

Пандемія Covid-19 спричинила додаткові небезпеки як медико-
біологічного характеру, так і фізико-хімічного, зокрема, величезні кількості 
одноразових засобів індивідуального захисту (маски, рукавички тощо) 
неконтрольовано потрапили в річкові та морські води. Переважаюча 
більшість з них є синтетичними пластиковими виробами або ж містить їх 
елементи. Непластикові засоби індивідуального захисту також вносять свій 
вклад в забруднення довкілля, оскільки з них також вимиваються в довкілля 
забруднюючи речовини. Як наслідок, має місце додаткове навантаження на 
гідросферу внаслідокмеханічного та хімічного забруднення 
компонентамизахисних рукавичок та, в першу чергу, масок [5].  

Україна, як одна з країн Балто-Чорноморського регіону, також 
занепокоєна забезпеченням стану своєї морської безпеки, в тому числі, й за 
рахунок підтримання достатнього рівня екологічної безпеки морських вод. 
Той факт, що води Чорного моря вдвічі більш забруднені, ніж води 
Середземного моря [6], вказує на необхідність ретельного контролю як за 
скиданням стічних вод, так і за поводженням з відходами в державі. 
Відповідно до статистичних даних [7] серед поширених напрямів 
поводження з відходами є видалення їх на санкціоновані та несанкціоновані 
звалища – місця виникнення та поширення небезпечних подій або 
надзвичайних ситуацій.  

Таким чином, дослідження особливостей поводження з відходами, в 
першу чергу, пластиковими, а саме – засобами індивідуального захисту – 
захисними масками та рукавичками, є на сьогодні важливою складовою 
забезпечення морської безпеки нашої держави. 
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У реаліях сучасного світу неможливе існування держави без активної 

зовнішньополітичної, безпекової та економічної діяльності. Головним 
завданням для будь-якої держави, насамперед, має стати власний вибір 
вектора співробітництва й інтеграції у світі. Однак цілком зрозуміло, що 
економіка може функціонувати лише в благополучному безпековому 
середовищі. У широкому трактуванні Балто-Чорноморський регіон має 
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