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Вступ 

Концепція навчальної дисципліни «Охорона праці та цивільний захист» 

формувалася як система поглядів, яка склалася на основоположні наукові і 

теоретичні положення, а також практичні підходи до ґрунтовної підготовки 

фахівців технічних спеціальностей у сфері професійної, цивільної та 

побутової безпеки. У відповідності до цієї концепції дисципліна «Охорона 

праці та цивільний захист» розглядається як міждисциплінарна синтетична 

сукупність додаткових знань і умінь, необхідність і потреба в яких 

диктується як загальними соціально значущими виховно-освітніми, так і суто 

професійними цілями. 

Метою кредитного модуля є формування у майбутніх фахівців 

усвідомлення необхідності та компетенцій вирішувати на первинних посадах 

типові завдання усіх напрямків професійної діяльності з обов’язковим 

дотриманням вимог охорони праці, відповідальності за особисту та 

колективну безпеку у повсякденних умовах та під час надзвичайних 

ситуацій, особливого та воєнного стану. 



За результатами вивчення дисципліни бакалаври за відповідними 

спеціальностями мають бути здатні вирішувати типові професійні завдання з 

урахуванням вимог охорони праці та цивільного захисту і володіти такими 

компетенціями:  

 використовувати положення законодавчих актів і нормативно-правових 

документів з охорони праці та цивільного захисту у своїй фаховій діяльності; 

 оцінювати санітарно-гігієнічні умови та рівень безпеки праці на окремих 

робочих місцях і у виробничих приміщеннях;  

 виконувати на первинній посаді професійні функції, обов’язки і 

повноваження з охорони праці, виробничої та цивільної безпеки.  

 ідентифікувати шкідливі і небезпечні фактори в побутовому і соціальному  

середовищі, користуватись основними методами збереження життя і 

здоров’я, у тому числі в умовах надзвичайних ситуацій (НС). 

Система життєдіяльності дуже складна і тому захист її від небезпек 

повинен мати системний характер. Як це робити, ми розглянемо в цій лекції. 

 

1.1. Модель життєдіяльності людини 

 

Життя – це вища форма існування матерії (порівняно з такими як 

фізична, хімічна, енергетична, хвильова тощо), яка характеризується обміном 

речовин, здатністю до розмноження і розвитку, а також вмінням 

пристосовуватися до змін навколишнього середовища. Життя можна 

розглядати як послідовний, упорядкований обмін речовин і енергії. 

Невід’ємною властивістю усього живого є активність. 

Діяльність – специфічна людська форма активності, взаємодії між 

людьми та з навколишнім середовищем з метою задоволення матеріальних, 

культурних і духовних потреб та зміни й перетворення в інтересах людини 

навколишнього середовища. 

Види діяльності:  виробнича; побутова; наукова; освітня і т.п. 

Життя і діяльність – взаємозалежні і взаємообумовлюють одне одного. 

Життя не може існувати без діяльності і навпаки. Людина постійно взаємодіє 

з навколишнім середовищем, перетворює це середовище, а воно, у свою 

чергу, впливає на життєдіяльність самої людини. Тобто взаємодія людини із 

середовищем, що її оточує, відбувається при наявності прямих та зворотних 

зв’язків. 



Життєдіяльність (ЖД) – це така форма організації життя і 

цілеспрямованої діяльності, за якої повністю або частково забезпечуються всі 

потреби і запити людини. 

Неможливо вивчати особливості людини, колективу чи суспільства, не 

враховуючи їх місця в навколишньому середовищі і стану цього середовища. 

Тому БЖД вивчає людину і її навколишнє середовище саме в системі 

«людина — життєве середовище 

Людина є одним з елементів системи «людина – життєве 

середовище» – її суб’єктом – в якій під терміном «людина» розуміється не 

лише одна істота, індивід, а й група людей, колектив, мешканці населеного 

пункту, регіону, країни, суспільство, людство загалом. Останнє визначає 

рівень системи «людина – ЖС». 

Життєве середовище (ЖС) – другий елемент системи «людина – 

життєве середовище», її об’єкт. Життєве середовище є частиною Всесвіту, 

де перебуває або може перебувати в даний час людина і функціонують 

системи її життєзабезпечення. У цьому розумінні воно не має постійних у 

часі і просторі кордонів, його межі визначаються передусім рівнем системи, 

тобто тим, що в даному разі розуміється під терміном «людина». 

Життєве середовище людини складається з природного, 

соціокультурного та техногенного середовищ. Взаємозв’язок 

життєдіяльності з оточуючим середовищем може бути представлена 

наступною схемою (рис. 1.1). 

 

Рис 1.1. Взаємозв’язок життєдіяльності з навколишнім середовищем 



Багаторівнева система забезпечення БЖД надана на рисунку 1.2. 

 

Система БЖД  

   

На індивідуальному рівні 1 рівень 

 Колективній захист   

На виробництві  У побуті 2 рівень 

    

Захист суспільних інтересів 3 рівень 

 

Рис. 1.2. Система забезпечення БЖД 

 

Безпека – стан, за якого явища, процеси й об’єкти, не можуть завдати 

шкоди, несумісної зі здоров’ям та життям людини, її благополуччям. 

Безпека життєдіяльності (БЖД) людини – комплексний стан, за 

якого вірогідність здійснення негативного ризику для людини мінімальна в 

будь-яких умовах її діяльності. 

Небезпека – це порушення нормальних умов життя і діяльності людей 

на окремій території чи об’єкті. 

Культура безпеки життєдіяльності населення – це сукупність 

цінностей, стандартів, моральних норм і норм поведінки, спрямованих на 

підтримання самодисципліни як способу підвищення рівня безпеки. 

Природньою основою формування умов забезпечення БЖД є людські 

потреби. Ієрархія потреб людини 

  Те, ЧОГО не вистачає людині для нормальної життєдіяльності (для 

підтримання біологічних функцій організму, для існування людської 

особистості, соціальної групи, людства загалом), об'єднується поняттям 

потреби. 

1. Біологічні потреби зумовлені необхідністю обміну речовин — 

головною передумовою існування будь-якого організму. 

2. Потреби соціальних суб'єктів (особистості, соціальних груп), а також 

людського суспільства загалом залежать від рівня даного суспільства і від 

специфічних соціальних умов їх діяльності. 

3. Психологія розглядає потреби як особливий стан психіки індивіда, 

котрий сприймається ним як "напружений", як "дискомфорт", і пов'язує його 



з відбиттям у психіці людини невідповідності між внутрішніми й 

зовнішніми умовами життєдіяльності. 

 Потреби є стимулом активності людини, мета якої — подолати 

невідповідність між внутрішніми і зовнішніми умовами життєдіяльності. 

Подолати невідповідність між внутрішніми й зовнішніми умовами 

життєдіяльності можна двома шляхами: а) реальним насиченням потреб; б) 

через пригнічення або заміщення даної потреби іншою, найближчою до неї. 

 Потреби особистості утворюють ієрархію, в основі якої (у найглибших 

шарах) лежать біологічні потреби і потреби безпеки життєдіяльності. а 

наступні її рівні належать соціальним потребам. Ієрархія (грецьке ієрархія, 

від ієрос — священний і архі — влада) — розташування частин або 

елементів цілого в певному порядку від вищого до нижчого.  Найвищим 

проявом потреб людини є потреба у самореалізації, самоствердженні, тобто 

у творчій діяльності. 

Теорію, в якій було передбачено існування ієрархії потреб людини, 

створив американський психолог українського походження Абрахам 

Маслоу (1908 — 1970). Життєдіяльність людини, згідно з теорією 

А.Маслоу, є спробою реалізації протягом свого життя прагнень до 

якнайповнішого розвитку своїх можливостей. 

 Згідно з теорією Абрахама Маслоу, людські потреби можна уявити як 

кілька шарів піраміди (піраміди Маслоу), нижні шари якої посідають 

біологічні потреби і потреби безпеки життєдіяльності — первинні потреби 

людини. Наступні, вищі шари у піраміді Маслоу відведені соціальним 

потребам (серед них —потреба належати до певної спільноти, потреба у 

компетентній оцінці своєї діяльності, пізнавальні потреби, естетичні 

потреби і, нарешті, потреба творчої самореалізації). 

 Основне положення теорії Абрахама Маслоу: при незадоволенні 

первинних потреб (у тому числі й безпеки життєдіяльності) відпадає 

проблема щодо задоволення потреб вищих ієрархічних рівнів. 

 

Безпека життєдіяльності – невід’ємна складова характеристики 

стратегічного напряму розвитку людства; цей напрям визначений ООН 

як «сталий людський розвиток» (Sustainable Human Development). 

Сталий ро звиток – це такий розвиток, який веде не тільки до 

економічного, а й до соціального, культурного, духовного зростання, сприяє 

гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного 

загальнолюдського досвіду. 



Концепція сталого людського розвитку – основа науки про безпеку 

людини. Її основні напрями: 

1. Безпека життєдіяльності населення будь-якої країни забезпечується не 

озброєнням, а довготривалим процесом сталого розвитку людини. 

2. Безпека життя і здоров’я людини повинна розглядатися як компонент 

розвитку матеріально-виробничої, соціально-політичної, культурно-духовної 

та побутової сфер життя суспільства. 

3. Для більшості людей відчуття безпеки асоціюється переважно із 

проблемами повсякдення (харчування, тепло, стабільність, одяг, медичне 

обслуговування, робота, зарплата, освіта та інше) і воно повинно бути 

задоволено. 

4. Безпека людини є загальною категорією, яка характеризує забезпечення 

життєдіяльності людини будь-якої країни. 

 

1.2. Безпека людини, суспільства, національна безпека 

 

Безпека людини – невід’ємна складова характеристики стратегічного 

напряму людства, що визначений ООН як «сталий людський розвиток», який 

веде не тільки до економічного, а й до соціального, культурного, духовного 

зростання, що сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню 

позитивного загальнолюдського досвіду. Люди створюють суспільство, яке 

держава має охороняти тому існує таке поняття як безпека суспільства. 

Безпека суспільства (societal security) – загальний термін задля 

визначення зусиль, спрямованих на подолання сучасних загроз безпеці 

суспільства. Забезпечення безпеки людини, а відповідно і суспільства формує 

поняття національної безпеки. 

Національна безпека – захищеність життєво важливих інтересів 

людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий 

розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація 

реальних та потенційних загроз національним інтересам. 

Об’єктами національної безпеки є: 

– людина і громадянин – їх конституційні права і свободи; 



– суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, 

інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне 

середовище, природні ресурси; 

– держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна 

цілісність і недоторканність. 

 

1.3. Теоретичні  та методологічні основи безпеки життєдіяльності 

 

аніше джерелом небезпеки були явища природи, представники 

біологічного світу, різні процеси і явища. По мірі розвитку цивілізації рівень 

загрози зростає. На сучасному етапі розвитку антропогенні небезпеки 

(створені людиною) займають перше місце. Причини виникнення небезпек – 

це збіг обставин, внаслідок яких проявляється небезпека, і виникають 

негативні наслідки: нервові потрясіння, травми, хвороби, інвалідності, іноді 

смерть. Існує ланцюжок: «причина – небезпека – наслідки». Ліквідувавши 

причину можна виключити прояв небезпеки і відповідно наслідки. 

Безпека життєдіяльності – це такі умови, норми життя і праці 

людей, параметри навколишнього середовища за яких з певною ймовірністю 

виключається прояв небезпек з негативними наслідками. Також це система 

знань, що забезпечує безпеку перебування людини у виробничому та 

невиробничому середовищі і розвиток діяльності по забезпеченню безпеки в 

перспективі з урахуванням антропогенного впливу на середовище мешкання. 

Сьогодні реально існують наступні системи безпеки: 

– система охорони природного середовища (біосфери); 

– система особистої та колективної безпеки людини в процесі її 

життєдіяльності; 

– система державної безпеки; 

– система глобальної безпеки. 

Забезпечення БЖД розглядається в двох напрямах: 

– у повсякденних умовах життя і діяльності людей; 

– в умовах надзвичайних ситуацій (НС). 

При цьому вирішуються наступні завдання: 

– профілактика та запобігання небезпекам; 

– ідентифікація небезпек (назва, вид, категорія); 



– визначення суті небезпек (механічна, фізична, енергетична, 

біологічна, хімічна) та джерела; 

– характер уражаючих факторів, параметрів, властивостей, 

характеристик; 

– визначення рівня небезпеки (її ризику); 

– проведення заходів щодо захисту людей та зниження негативних 

наслідків прояву небезпек; 

– локалізація негативних наслідків проявлення небезпек і 

забезпечення безпеки людей та оточуючого середовища. 

Одним з основних напрямків забезпечення БЖД є виявлення джерел 

небезпек. 

Потенційно небезпечний об’єкт (ПНО) – це об’єкт, аварія на якому 

може призвести до виникнення НС (Наказ МНС України 23.02.2006 № 98). 

Потенційно небезпечні території (ПНТ) – це території, в межах яких 

знаходяться ПНО, небезпечні речовини, побутові та промислові відходи, які 

в результаті аварії можуть утворити зону НС. 

Потенційно небезпечні процеси (ПНП) – це технологічні, біохімічні, 

гідротехнічні та інші процеси, які несуть загрозу людині і середовищу. 

 Існують загальні принципи захисту від небезпек: захист часом 

(наприклад, зменшити час впливу іонізуючого опромінювання на людину); 

захист відстанню (приміром, зменшити вплив електромагнітного 

випромінювання можна збільшенням відстані від джерела випромінювання); 

штучним створенням перешкоди на шляху дії небезпечного фактора 

(наприклад, екрануванням потужних джерел електромагнітного 

випромінювання); нормуванням величин небезпечних чинників і зниженням 

їх рівня до допустимого (нормування гранично допустимих концентрацій 

небезпечних речовин у повітрі, продуктах харчування тощо); використанням 

індивідуальних засобів захисту (захисні окуляри, респіратори); 

проведенням медикаментозної профілактики (приміром, вакцинація в 

період епідемії грипу). 

 

Головним методологічним принципом БЖД є системно-

структурний підхід, а методом, який використовується в ній, – 

системний аналіз. 



Системний аналіз – це науковий метод пізнання, що представляє 

собою послідовність дій з установлення структурних зв’язків між змінними 

або елементами досліджуваної системи. 

Під системою розуміється сукупність взаємопов’язаних елементів, які 

взаємодіють між собою таким чином, що досягається певний результат. 

Система, одним з елементів якої є людина, називається ергатичною. 

Прикладами ергатичних систем є системи «людина – природне середовище», 

«людина – машина», «людина – машина – навколишнє середовище» тощо. 

Принцип системності розглядає явища в їхньому взаємному зв’язку як 

цілісний набір чи комплекс. Мета чи результат, якого досягає система, 

зветься системотворчим елементом. Системою, яка вивчається безпекою 

життєдіяльності, є система «людина – життєве середовище». 

Системний аналіз у безпеці життєдіяльності – це науковий метод 

визначення та пізнання небезпек, які виникають у системі «людина – життєве 

середовище» чи на рівні її компонентних складових, та їх вплив на 

самопочуття, здоров’я і життя людини. 

При дослідженні проблем безпеки їх необхідно вивчати без відриву від 

екологічних, економічних, технологічних, соціальних, організаційних та 

інших компонентів системи, до якої вони входять. Кожен з цих елементів 

впливає на інший, і всі вони перебувають у складній взаємозалежності. 

Системно-структурний підхід до явищ, елементів і взаємозв’язків у 

системі «людина – життєве середовище» є не лише основною вимогою до 

розвитку теоретичних засад БЖД, але передусім важливим засобом з 

удосконалення діяльності, спрямованої на забезпечення здорових та 

безпечних умов існування людей. Системно-структурний підхід необхідний 

не лише для дослідження рівня безпеки тієї чи іншої системи (виробничої, 

побутової, транспортної, соціальної, військової тощо), але і для того, щоб 

визначити вплив окремих чинників на стан безпеки. 

 

1.4. Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек 

 

Таксономія небезпек – це класифікація та систематизація явищ, 

процесів, інформації, об’єктів, які здатні завдати шкоди (повністю не 

розроблена). Прикладом таксономії небезпек може бути такий поділ: 



– за походженням (природні, техногенні, соціально-політичні, 

комбіновані); 

– за локалізацією (космічні, атмосферні, літосферні, гідросферні); 

– за наслідками (захворювання, травми, загибель, пожежі, 

забруднення); 

– за шкодою (соціальні, технічні, екологічні); 

– за сферою прояву (побутові, виробничі, спортивні, дорожньо-

транспортні); 

– за часом проявлення (імпульсні, кумулятивні); 

– за характером дії на людину (активні і пасивні (останні 

активізуються за рахунок енергії, носієм якої є сама людина, що наражається 

на гострі, нерухомі елементи, ями, ухили, нерівності поверхні тощо)). 

Ідентифікація небезпек – знаходження типу небезпеки та 

встановлення її характеристик, необхідних для розробки заходів щодо її 

усунення чи ліквідації наслідків. 

Для того, щоби визначити серйозність небезпеки використовують 

категорії серйозності небезпеки (І катастрофічна, II критична, III гранична, 

IV незначна), які встановлюють кількісне значення відносної серйозності 

ймовірних наслідків небезпечних умов та рівні ймовірності небезпеки (А – 

часта, В – вірогідна, С – випадкова, D – віддалена, Е – неймовірна), які є 

якісним відображенням відносної ймовірності того, що відбудеться небажана 

подія, яка є наслідком не усунутої або непідконтрольної небезпеки. 

Квантифікація небезпек – введення кількісних характеристик для 

оцінки ступеня (рівня) небезпеки. 

Найпоширенішою кількісною оцінкою небезпеки є ступінь ризику. 

Застосовуються чисельні, бальні та інші прийоми квантифікації. Мірою 

небезпеки може виступати кількість потерпілих, збиток для навколишнього 

середовища, втрати пов’язані з небезпеками. 

1.5. Критерії переходу небезпечної події у надзвичайну ситуацію 

Надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя та 

діяльності людей на об’єкті або території, заподіяне аварією, катастрофою, 

стихійним лихом, епідемією, епізоотією, великою пожежею, використанням 

засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвело (може 

призвести) до загибелі людей, спричинити шкоду здоров’ю людей або 

довкіллю, значні матеріальні втрати та порушення життєдіяльності людей. 



Надзвичайну ситуацію можна визначити як раптову обстановку, що 

зовні несподівано виникла, сформувалася в результаті дії надзвичайного 

фактора, що характеризується невизначеністю і складністю прийняття 

рішень, остроконфліктністю та стресовим станом населення, значною 

соціально-економічною та екологічною шкодою, насамперед людськими 

жертвами і внаслідок цього необхідністю великих людських, матеріальних і 

тимчасових витрат на проведення евакуаційно-рятувальних робіт та 

ліквідацію наслідків НС, а також спеціально організованого управління. 

НС будь-якого типу в своєму розвитку проходять чотири фази: 

– накопичення відхилень від нормального стану або процесу (це 

стадія зародження НС, яка може тривати добу, місяці, іноді – роки і 

десятиліття); 

– ініціювання надзвичайної події, що лежить в основі НС; 

– процес надзвичайної події, під час якого відбувається вивільнення 

факторів ризику (енергії або речовини), які роблять несприятливий вплив на 

населення, об’єкти і природне середовище; 

– згасання, яке хронологічно охоплює період від перекриття 

(обмеження) джерела небезпеки – локалізації надзвичайної ситуації, до 

повної ліквідації її прямих і непрямих наслідків, включаючи весь ланцюжок 

вторинних, третинних і т.д. наслідків (ця стадія за деяких НС може 

починатися ще до завершення третьої фази; тривалість цієї стадії може 

становити роки, а то й десятиліття). 

На основі фаз розвитку надзвичайної ситуації можуть бути побудовані 

типові моделі їх виникнення і розвитку. 

Для правильної оцінки подій і явищ, що виникають, існують критерії. 

Тільки наявність одночасно всієї сукупності критеріїв дозволяє 

класифікувати ситуацію, як надзвичайну (табл. 1.1.). 

Діагностика провісників катастрофічних режимів є 

найважливішим завданням моніторингу НС. 

Вірогідність переходу небезпечної події в НС різного характеру 

оцінюють за різними методиками, але загальним є порівняння отриманих 

результатів з прийнятими критеріями. 

В Україні державна політика протидії НС здійснюється шляхом 

реалізації доктрин, стратегій, концепцій і програм згідно з чинним 



законодавством органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування всіх рівнів у складі: 

– Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДС ЦЗ); 

– Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДС НС). 

Заключення 

Людина живе і працює в оточуючому її середовищі і разом з ним 

становить систему життєдіяльності. Окремі елементи і сама система 

життєдіяльності постійно знаходяться в сфері прояву небезпек будь-якого 

походження. 

Таблиця 1.1. 

Типи критеріїв переходу небезпечної події в НС 

№ 

пп 

Критерій 

Тип Якісний опис 

1 Часовий 
Зовнішня раптовість, несподіваний, швидкий розвиток 

подій. 

2 
Соціально-

екологічний 

Людські жертви, епідемія, метагенез, епізоотії, масовий 

падіж худоби, виведення з виробництва значної частини 

природних ресурсів, сільськогосподарських угідь і культур. 

3 
Соціально-

психологічний 

Стресовий стан (страх, депресія, паніка тощо). 

Дестабілізація психологічної стійкості населення в 

посткризовий період. 

4 
Соціально-

економічний 

Гостра конфліктність, вибухонебезпечність, посилення 

політичної напруженості, широкий внутрішньополітичний 

резонанс. Посилення міжнародної напруженості, широкий 

міжнародний резонанс. 

5 Економічний 

Значний економічний збиток у грошовому і натуральному 

вираженні. Вихід з ладу цілих інженерних систем і споруд. 

Необхідність значних матеріальних витрат на відновлення і 

компенсацію, створення страхових фондів. Необхідність 

використання великої кількості техніки для запобігання 

ситуації та ліквідації її наслідків. 

6 
Організаційно-

управлінський 

Невизначеність ситуації, складність прогнозування перебігу 

подій прийняття рішення. Необхідність залучення великої 

кількості різних фахівців та організацій. Необхідність 

масштабних евакуаційних і рятувальних робіт. 

 



Для захисту системи життєдіяльності від небезпек створена система 

забезпечення БЖД на всіх рінях, яка об’єднує як захисні властивості 

людського організму, так і заходи колективного захисту, що реалізуються в 

окремих соціальних групах, на виробництві, у побуті, а також у суспільстві в 

цілому. 

 

Завдання для СРС: 

Вивчити матеріал лекції, розділи рекомендованої літератури, Розглянути 

культуру безпеки, як елемент загальної культури, що реалізує захисну 

функцію людства; аксіоми безпеки життєдіяльності, індикатори загального 

людського розвитку. Розглянути напрями проявів небезпек що виникають 

через людський фактор. 

 

Рекомендована література: 

1. Охорона праці та цивільний захист: Підручник для студ., які навчаються 

за спеціальностями галузей знань «Автоматизація та приладобудування» / 

О. Г. Левченко, О. І. Полукаров, В. В. Зацарний, Ю. О. Полукаров, 

О. В. Землянська за ред. О. Г. Левченка. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

2018. – 417 с. 

2. Зацарний В. В., Праховнік Н. А., Землянська О. В., Зацарна О. В. Безпека 

життєдіяльності: Навчальний посібник. – К.: НТУУ «КПІ» ІЕЕ, 2016. – 

електронне видання. URL: http://ela.kpi.ua/kandle/123456789/18263. 

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. № 

964-IV (поточна редакція – 07.11.2017 р.) – http://search.ligazakon.ua 
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Лекція 2. Тема 2.  

Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних 

структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС. 

План 

1. Поняття ризику.  

2. Управління ризиком.  

3. Якісний аналіз небезпек.  

4. Ризик-орієнтований підхід. 

5. Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. 

1. Поняття ризику. 

Важливою характеристикою небезпеки є шкода — якісна або кількісна 

оцінка збитків, заподіяних небезпекою. 

Кожний окремий елемент шкоди має своє кількісне вираження: чисельність 

загиблих, кількість поранених чи хворих, площа ураженої території, вартість 

пошкоджених транспортних засобів тощо. Універсальною одиницею виміру 

шкоди є збитки у грошовому еквіваленті. 

Небезпека сама по собі вказує лише на потенційну можливість спричинення 

шкоди. Для оцінки її імовірності та тяжкості прояву застосовують поняття 

ризику. 

Згідно з ДСТУ 2293-99 «ризик - це ймовірність заподіяння шкоди з 

урахуванням її тяжкості». Чисельно ризик визначається за формулою 

R = Р А, 

де Р - ймовірність виникнення небезпеки; 

А - очікуваний розмір шкоди (збитку), що,може завдати реалізована 

небезпека. 

Оскільки ймовірність - величина безрозмірна, ризик має вимірюватися в 

одиницях шкоди (збитку), заподіяної небезпекою. 

Ризик смертельної небезпеки (коли шкода є найтяжчою - смерть людини) 

розраховується як частота за формулою R = 
 

 
, де n — кількість подій із 

смертельними наслідками; N — максимально можлива кількість цих подій 

(кількості подій n і N обов'язково визначаються за однаковий інтервал часу, 

найчастіше — за один рік). 

При розрахунку загального ризику величина N. у формулі R = 
 

 
 є 

максимальною кількістю всіх без винятку подій; при розрахунку групового 



ризику величина N — це максимально можлива кількість подій у певній групі 

населення (виокремлено із загальної кількості людей за певною ознакою, 

наприклад, за віком, професією, місцем проживання тощо). 

 

2. Управління ризиком. 

 Управління ризиком – це вибір конкретних заходів та засобів або їх 

комплексу виходячи зі зменшення рівня шкоди, який очікується в результаті 

їх впровадження з врахування витрат на їх реалізацію. 

Порядок пріоритетів при розробці будь-якого проекту потребує, щоб вже на 

перших стадіях розробки продукту або системи у відповідний проект, 

наскільки це можливо, були включені елементи, що виключають небезпеку. 

На жаль, це не завжди можливо. Якщо виявлену небезпеку неможливо 

виключити повністю, необхідно знизити ймовірність ризику до 

припустимого рівня шляхом вибору відповідного рішення. Досягти цієї мети, 

як правило, в будь-якій системі чи ситуації можна кількома шляхами. Такими 

шляхами, наприклад, є:  

- повна або часткова відмова від робіт, операцій та систем, які мають 

високий ступінь небезпеки;  

-  заміна небезпечних операцій іншими — менш небезпечними;  

- удосконалення технічних систем та об'єктів;  

- розробка та використання спеціальних засобів захисту;  

- заходи організаційно-управлінського характеру, в тому числі контроль 

за рівнем безпеки, навчання людей з питань безпеки, стимулювання 

безпечної роботи та поведінки.  

Кожен із зазначених напрямів має свої переваги і недоліки, і тому часто 

заздалегідь важко сказати, який з них кращий. Як правило, для підвищення 

рівня безпеки завжди використовується комплекс цих заходів та засобів. Для 

того, щоб надати перевагу конкретним заходам та засобам або певному їх 

комплексу, порівнюють витрати на ці заходи та засоби і рівень зменшення 

шкоди, який очікується в результаті їх запровадження. Такий підхід до 

зменшення ризику небезпеки зветься управління ризиком.  

У питаннях управління ризиком не останнє місце посідає вартість цього 

управління.  



Чим більша ймовірність прояву небезпеки, тим менші збитки вона має 

спричиняти (загальний принцип організації захисту від ризику зазнати 

збитків). 

За ступенем допустимості ризик буває: а) знехтуваним, б) прийнятним, в) 

гранично допустимим, г) надмірним. 

При знехтуваному ризику частота, з якою проявляє себе небезпека, є 

настільки малою, що не перевищує природний (фоновий) рівень. 

При прийнятному ризику частота, з якою проявляє себе небезпека, 

вважається суспільством прийнятною (при цьому беруться до уваги 

досягнуті рівні життя, економічного та соціально-політичного розвитку, а 

також стан науки і техніки). 

При гранично допустимому ризику частота, з якою проявляє себе 

небезпека, вважається суспільством найвищою з тих, що можна дозволити з 

урахуванням досягнутих рівнів життя, економічного та соціально-

політичного розвитку, а також стану науки і техніки. 

При надмірному ризику частота, з якою проявляє себе небезпека, 

вважається суспільством занадто високою, щоб її дозволити, виходячи з 

досягнутих рівнів життя, економічного та соціально-політичного розвитку, а 

також стану науки і техніки. 

Суть концепції прийнятного ризику полягає в тому, що для досягнення 

бажаного, прийнятного для суспільства ризику необхідно знайти баланс і 

підтримувати відповідне співвідношення між витратами суспільства (як 

правило, обмеженими), здійсненими у природну, техногенну й соціальну 

сфери. 

 

Яким повинен чи, вірніше, може  бути ризик? Чи можуть цифри, що 

визначають в тому чи іншому випадку допустимий ризик, бути меншими і 

що для цього необхідно зробити? У світовій практиці прийнято 

користуватися принципом ALARA (As Low  As Reasonably Achievable): 

«Будь-який ризик повинен бути знижений настільки, наскільки це є 

практично досяжним або ж до рівня, який є настільки низьким, 

наскільки це розумно досяжне».  

 



Оцінюючи ризик небезпеки, одночасно враховують як серйозність 

імовірних наслідків прояву небезпек, так і ймовірність того, що такі прояви 

матимуть місце. 

Серйозність імовірних наслідків прояву небезпек класифікують, поділяючи 

їх на 4 категорії (категорія І — катастрофічні небезпеки; категорія II — 

критичні небезпеки; категорія ІІІ — граничні небезпеки; категорія IV — 

незначні небезпеки). 

Якщо ймовірним наслідком небезпеки є смерть людини або знищення систем 

життєзабезпечення, таку небезпеку відносять до І категорії серйозності. 

Якщо ймовірним наслідком небезпеки є серйозні травми, стійкі 

захворювання людей або суттєві пошкодження систем життєзабезпечення, 

таку небезпеку відносять до ІІ категорії серйозності. 

Якщо ймовірним наслідком небезпеки є незначні травми, нетривалі 

захворювання людей або невеликі пошкодження систем життєзабезпечення, 

така небезпека належить до III категорії серйозності. 

Якщо ймовірним наслідком небезпеки є несуттєві травми людини і 

малопомітні пошкодження систем життєзабезпечення, таку небезпеку 

відносять до IV категорії серйозності. 

Найбільшої уваги потребують небезпеки, віднесені до І категорії серйозності 

й означені як катастрофічні небезпеки. 

Важливим критерієм класифікації небезпек є ймовірність (частота) їх 

прояву. 

Небезпека, спричинена подією, що майже обов'язково (з великою 

ймовірністю) відбудеться, має бути класифікована за рівнем А (частота її 

прояву є великою). 

Небезпека, спричинена подією, що може відбутися декілька разів протягом 

життєвого циклу, класифікується за рівнем В і означена як небезпека 

можлива. 

Небезпека, спричинена подією, що може відбутися один-два рази протягом 

життєвого циклу, має бути класифікована за рівнем С і означена як 

небезпека випадкова. 

Небезпеку, спричинену подією, що скоріш за все не відбудеться протягом 

життєвого циклу (ймовірність її прояву є близькою до нуля), класифікують за 

рівнем Д і позначають як небезпеку віддалену. 



Небезпека, спричинена подією, що майже ніколи не відбудеться (ймовірність 

її прояву практично дорівнює нулю), має бути класифікована за рівнем Е і 

позначена як небезпека неймовірна. 

Установлено буквено-цифрову систему оцінювання ризику подій усіх 

чотирьох категорій серйозності з урахуванням імовірності настання цих 

подій. Ризики 1А, 1В, 1С, 2А, 2В, ЗА - вважаються надмірними; 1Д, 2С, 2Д, 

ЗВ, ЗС - гранично допустимими; 1Е, 2Е, ЗЕ, ЗД, 4А, 4В - прийнятними; 

4С, 4Д, 4Е - знехтуваними. 

 

Таблиця 2.1 

Матриця оцінки ризику 

Очікувана 

частота 

небезпеки 

Категорія (серйозність) небезпеки 

I 

Катастрофічна 

II 

Критична 

III 

Гранична 

IV 

Незначна 

Часта (А)    4A 

Можлива 

(В) 

  3B 4B 

Випадкова 

(С) 

 2C 3C 4C 

Віддалена 

(D) 

1D 2D 3D 4D 

Неймовірна 

(Е) 

1E 2E 3E 4E 

 

Деякі небезпеки, що мають відносно низький рівень ризику, вважаються 

неприпустимими, тому що їх досить легко контролювати та ліквідувати. 

Наприклад, хоча ризик удару блискавкою, ймовірність якого 1 на 14 млн., 

може вважатися відповідно низьким, люди рідко знаходиться на вулиці під 

час грози. В даному разі, незважаючи на те, що ризик невеликий, 

необхідність ліквідації його базується на тому, що ціна повного нехтування 

такою небезпекою дуже висока (смерть або серйозні фізичні пошкодження), 

а ціна контролю чи ліквідації цього ризику, навпаки, небезпечна (наприклад, 

треба просто залишитися у приміщенні). Проте, якщо головні будівельні 

операції повинні здійснюватися за щільним графіком, вартість зменшення 

можливості враження людини блискавкою розглядається з точки зору різних 

перспектив. 



Навпаки, існують інші небезпеки, які вважаються допустимими, хоча мають 

великий потенціал ризику, через те, що їх важко або практично неможливо 

усунути. 

3. Якісний аналіз небезпек  

Вище було показано, що жодна система чи операція не гарантує абсолютної 

безпеки. Та все ж доки ми не маємо 100% безпеки, ми намагаємося, наскільки 

це можливо, наблизитися до цієї мети. З плином часу  різні заходи та методи, 

які використовуються для вирішення відповідних задач, удосконалюються, 

збільшуючи наші можливості у дослідженні систем, визначенні небезпек, 

виключенні або контролі за цими небезпеками, зниженні ризику до 

прийнятого рівня при роботі з цими системами. Аналіз небезпек починають з 

грубого дослідження, яке дозволяє в основному ідентифікувати джерела 

небезпек. Потім, при необхідності, дослідження можуть бути поглиблені і 

може бути виконаний детальний якісний аналіз. Методи цих аналізів та 

прийоми, які використовуються при їх виконанні, відомі під різними 

назвами. Нижче наведені основні з цих загальних інструментів. 

Типи аналізу: 

 Попередній аналіз небезпек (ПАН) 

 Системний аналіз небезпек (САН) 

 Підсистемний аналіз небезпек (ПСАН) 

 Аналіз  небезпеки робіт та обслуговування (АНРО) 

Методи та прийоми, що використовуються при аналізах: 

 Аналіз пошкоджень та викликаного ними ефекту (АПВЕ) 

 Аналіз дерева помилок (АДП) 

 Аналіз ризику помилок (АРП) 

 Прорахунки менеджменту та дерево ризику (ПМДР) 

 Аналіз потоків та перешкод енергії (АППЕ) 

 Аналіз поетапного наближення (АПН) 

 Програмний аналіз небезпек (ПрАН) 

 Аналіз загальних причин поломки (АЗПП) 

 Причинно-наслідковий аналіз (ПНА) 

 Аналіз дерева подій (АДПд) 

Метою даного навчального посібника не є вивчення перелічених вище 

методів та прийомів аналізу небезпек. Існує велика кількість наукових та 



технічних праць на цю тему, які рекомендується вивчити тим, хто хоче 

отримати більш повні та деталізовані поради з приводу застосування методів 

аналізу небезпек. 

Крім того, окремі методики вивчаються при вивченні загально інженерних та 

спеціальних дисциплін. Та оскільки даний навчальний посібник 

розрахований на широке коло студентів різних спеціальностей, автори 

вважають за доцільне ознайомити їх з основами принаймні двох з наведених 

вище методик, а саме з попереднім аналізом небезпек (ПАН) та аналізом 

дерева помилок (АДП). 

Попередній аналіз небезпек – це аналіз загальних груп небезпек, присутніх в 

системі, їх розвитку та рекомендації щодо контролю. ПАН є першою 

спробою в процесі безпеки систем визначити та класифікувати небезпеки, які 

мають місце в системі. Проте в багатьох випадках цьому аналізу може 

передувати підготовка попереднього переліку небезпек. 

ПАН звичайно виконується у такому порядку: 

 Вивчають технічні характеристики об’єкту, системи чи процесу, а 

також джерела енергії, що використовуються, робоче середовище, 

матеріали; встановлюють їхні небезпечні та шкідливі властивості; 

 Визначають закони, стандарти, правила, дія яких розповсюджується на 

даний об’єкт, систему чи процес; 

 Перевіряють технічну документацію на її відповідність законам, 

правилам, принципам і нормам безпеки; 

 Складають перелік небезпек, в якому зазначають ідентифіковані 

джерела небезпек (системи, підсистеми, компоненти), чинники, що 

викликають шкоду, потенційні небезпечні ситуації, виявлені недоліки. 

При проведенні ПАН особливу увагу приділяють наявності 

вибухонебезпечних та токсичних речовин, виявленню компонентів об’єкта, в 

яких можлива їх присутність, потенційна небезпечна ситуація від 

неконтрольованих реакцій чи при перевищенні тиску. 

Після того, коли виявленні крупні системи об’єкта, які є джерелами 

небезпеки, їх можна розглядати окремо і досліджувати більш детально за 

допомогою інших методів аналізу, перелік яких наведено вище. 

Існують базові запитання, на які обов’язково необхідно відповісти, коли 

проводять ПАН, незважаючи на те, що деякі з них можуть здаватися занадто 



простими. Якщо ці питання не розглянути, то існує ризик неповного аналізу 

безпеки системи. Вся простота чи очевидність має схильність приховувати 

деякий рівень прихованої небезпеки. Базові запитання, які мають бути 

вирішені, включають наступні: 

 Який процес/система аналізуються? 

 Чи залучені до цієї системи люди? 

 Що система повинна звичайно робити? 

 Чого система не повинна робити ніколи? 

 Чи існують стандарти, правила, норми, які мають відношення до 

системи? 

 Чи використовувалась система раніше? 

 Що система виробляє? 

 Які елементи включено в систему? 

 Які елементи вилучено з системи? 

 Що може спричинити появу небезпеки? 

 Як оцінується ця поява? 

 Що і де є джерелами та перешкодами енергії? 

 Чи існує критичний час для безпечності операцій? 

 Які загальні небезпеки притаманні системі? 

 Як може бути покращений контроль? 

 Чи сприйме керівництво цей контроль? 

Проведення ПАН може бути спрощено і формалізовано завдяки 

використанню матриці попередньої небезпеки, спеціальних анкет, списків та 

таблиць. 

 

4. Ризик-орієнтований підхід і класифікація ризиків 

Ризик-оріентований підхід (РОП) у галузі безпеки ґрунтується на 

положенні, що будь-які небезпеки (у виробничій сфері, у повсякденному 

житті й побуті), незважаючи на їх різноманіття, мають однакову природу 

виникнення і однакову логіку розвитку подій. 

Основними завданнями РОП є створення наукових основ забезпечення 

надійності складних технічних систем для безпеки людей і довкілля, 

розроблення методів оцінювання ступеня небезпеки промислових об'єктів та 

наукових засад концепції прийнятного ризику. 



 

Зниження ризику наразитися на небезпеку потребує певних витрат і 

пов'язане з інвестуванням природної, техногенної та соціальної сфер. 

Запежність сумарного (технічний плюс соціально-економічний) ризику від 

загальних витрат суспільства на безпеку описується кривою, яка має мінімум 

у разі досягнення оптимального співвідношення між інвестиціями у 

природну, технічну й соціальну сфери. 

 

Зона прийнятного ризику знаходиться в межах мінімуму залежності 

сумарного ризику наразитися на небезпеку від загальних витрат суспільства, 

спрямованих на безпеку. 

 

Управління ризиком полягає у пошуку компромісу між витратами на 

зменшення імовірності виникнення небезпечної події або збитку від неї і тією 

вигодою, яку приносить використання небезпечних технологій, матеріалів, 

продуктів тощо. 

 

Очікуване значення результату небезпечної (ризикованої") діяльності є 

середньовиваженим усіх можливих результатів і розраховується за 

формулою 

E = ∑      
 
    

де Р,Х,- відповідно ймовірність і значення i-го результату; n – кількість 

можливих результатів. 

 

ПРИКЛАД 1. Підприємець, використовуючи застарілі технології й 

обладнання, випускає продукцію і одержує щорічний прибуток 750 тис. грн. 

Надійність роботи обладнання (імовірність безаварійної роботи) 0.89. Оцініть 

доцільність подальшого випуску продукції без модернізації обладнання, 

якщо збитки при можливій аварії становитимуть 2 млн. грн. Визначте 

критичну величину надійності обладнання, при якій ще доцільно його 

використовувати. 

РОЗВ'ЯЗАННЯ 

2. Введемо позначення: надійність Р1 = 0,89; прибуток Х1 = 750000 грн.; 

збитки Х2 = -2000000 грн. 



3. Визначимо імовірність відмови (поломки) застарілого обладнання, а 

відповідно, й аварії, яка при цьому виникне: Р2 = 1 -0,89 = 0,11. 

4. Очікуване значення результату використання застарілих технологій і 

обладнання* 

Е = 0,89*750000 + 0,11* (-2000000) = +447500 грн. Отже, надійність роботи 

обладнання поки що достатня для одержання гарантованого прибутку. 

5. Визначимо критичну надійність обладнання (Ркр), при якому очікувані 

прибутки не покриватимуть збитків від аварії (Е = 0): 

Ркр750000 + (1-Ркр)   (-2000000) = 0; 

 750000Ркр = 2000000(1-Ркр); 

 Ркр = 2,67(1-Ркр); 

 Ркр = 0,73. 

ВИСНОВОК. Отже, критичний ступінь зношеності обладнання при відомому 

прибутку і прогнозованих збитках становить 0,73. 

ПРИКЛАД 2. Студент оцінює доцільність економії на квитках при поїздках у 

громадському транспорті. Квиток в автобусі коштує 1,5 гри., а штраф за 

безквитковий проїзд – 30 грн. Імовірність перевірки квитка контролером 

становить 0,1 (контролер заходить у кожен десятий автобус). 

РОЗВ'ЯЗАННЯ. Очікувана «економія» від поїздок «зайцем» 

Е = (1 - 0,1)х1,5 - 0,1х30 =-1,65 грн.,   

отже, збитки в даних умовах скоріш за все перевищать прибуток. 

5. Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. 

1. Кількісний аналіз небезпек завжди починають із попереднього 

дослідження, основною метою якого є ідентифікація джерела небезпеки. 

2. Виявлення джерел небезпеки, дослідження розвитку небезпеки та її 

аналіз є обов'язковими складовими методики, що називається попереднім 

аналізом небезпек (ПАН). 

3. Проведення ПАН у практичних умовах спрощується і формалізується 

за рахунок використання заздалегідь підготовлених опитувальних листів, 

спеціальних анкет, таблиць, матриць попереднього аналізу тощо. 

4. До найефективніших і загальноприйнятих методів кількісного аналізу 

небезпек відносять побудову моделей у вигляді дерева подій (ДП) та дерева 

відмов (ДВ). 

6. При побудові ДП і ДВ прийнято застосовувати спеціальні символи, 

які полегшують сприйняття аналітиком виконаних графічних побудов. 



7. Дерево подій (ДП) являє собою подані у логічній послідовності 

найсуттєвіші реакції фізичної системи (технічного пристрою) на ініціюючі 

(вихідні) події. 

ПРИКЛАД 1. Дана система послідовно з'єднаних елементів, котра містить 

насос і клапан, імовірність безвідмовної роботи яких відповідно 0,98 і 0,95. 

клапан 

насос 

 

 

Визначити ймовірність відмови системи в цілому. 

РОЗВ'ЯЗАННЯ 

1. Будуємо дерево подій (ДП) для цієї системи. Загальне правило побудови 

ДП: дерево будується зліва направо, при цьому верхня гілка ДП відповідає 

бажаному варіанту розвитку подій, нижня гілка - небажаному. В процесі 

побудови ДП керуємося логікою можливого розвитку подій: якщо насос не 

працює - система відмовляє незалежно від стану клапана. Якщо насос 

працює, за допомогою другої вузлової точки аналізуємо варіанти роботи 

клапана. 

Визначаємо ймовірність безвідмовної роботи системи як добуток 

імовірностей двох подій (події послідовні): Рб/в = 0,98 • 0,95 = 0,931. 

Визначаємо ймовірність відмови системи як суму складових подій, котрі до 

цього призводять (події паралельні): Рв = 0,98 • 0,05 + 0,02 • 0.95 + 0.05 • 0.02 

= 0,069. 

Виконуємо перевірку: Σ Р = 0,931 + 0,069 = 1. 

Таким чином, сумарна ймовірність двох станів системи дорівнює одиниці. 

Так і має бути, оскільки інших варіантів не існує: система або працює, або ж 

відмовила. 

Аналіз ДП забезпечує іденшфікацію послідовності подій, що ведуть до 

успіху, і водночас виявляє альтернативну послідовність подій, які призводять 

до відмови технічного пристрою та збоїв у технічних системах. 

Недоліки моделі ДП проявляються тоді, коли є наявними паралельні 

послідовності подій—аналіз ДП виявляється недостатньо ефективним при 

детальному вивченні складних багатоелементних систем. 



Дерево відмов (ДВ) — це подані у логічній послідовності можливі відмови, 

збої фізичної системи (технічного пристрою), які є причинами небажаної 

головної події. 

Головну небажану подію прийнято виносити на вершину дерева відмов. 

Тоді, рухаючись від кореня до вершини ДВ, можна виявити логічну 

комбінацію подій, котра спричиняє головну небажану подію, розташовану 

на верхівці дерева. 

ПРИКЛАД 2. Розв'язати попередню задачу (про насос і клапан) за 

допомогою побудови дерева відмов (ДВ). 

РОЗВ'ЯЗАННЯ. На відміну від дерева подій (ДП) аналіз відмов ведеться за 

схемою справа наліво. Вводимо умовні позначення: 

 

- базові  події (вони повинні мати певну ймовірність); 

- логічний елемент, що поєднується зі значком «або» (альтернатива); 

 - логічний елемент, що поєднується зі значком «1» (одночасність); 

 - нерозвинена подія. 

Головну небажану подію виносимо на вершину дерева і назвемо її А - 

«відсутність води на виході з клапана К». Така подія можлива у двох 

випадках: В - «відмова клапана К при наявності тиску перед клапаном»; С - 

«відсутність тиску перед клапаном К». Подія В - базисна, їй відповідає 

ймовірність 0,05-0,98. Подію С позначаємо як логічний елемент, котрий 

потребує подальшого аналізу. 

Подія С може статися у двох випадках: Б - «відмова насоса» (базова подія, 

якій відповідає імовірність 0,02) і Е - «відсутній тиск води перед насосом». 

Остання подія нерозвинена, оскільки ми не знаємо її причин, тому помічаємо 

на схемі ромбом. 

 



 

Імовірність головної небажаної події А, котра свідчить про відмову системи в 

цілому, визначається сумою ймовірностей двох базових подій –В і D: 

Рвідм. = 0,02+0,05-0,98 = 0,069. 

ДВ дозволяє виявити всі можливі комбінації відмов окремих елементів 

складної системи, наслідком яких є головна небажана подія. 

 

Недоліком моделі ДВ є занадто великі й громіздкі побудови, аналіз яких 

потребує значних ресурсів і багато часу. 

У випадку складних або багатоелементних систем якісний аналіз небезпек 

вимагає одночасної побудови як моделі ДВ, так і моделі ДП. Під час 

виконання аналізу небезпек аналітик здійснює численні переходи від ДВ до 

ДП і назад — доти, поки обидві моделі не будуть адекватно відображати 

досліджувану фізичну систему (технічний пристрій). 

Моделі ДП та ДВ широко використовуються у спеціально розроблених 

комп'ютерних програмах аналізу небезпек. 

Складність аналізу небезпек часто пов'язана з тим, що головна небажана 

подія спричиняється сукупністю первинних подій. 

Якщо небажана подія у досліджуваній системі виникає в результаті 

сполучення сукупності первинних подій і сполучення будь-якої комбінації 

меншої кількості первинних подій не спричиняє цієї небажаної події, має 

місце явище мінімальних перетинів подій. Це явище властиве складним 

багаторівневим системам. 
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Вступ 

 

Людина протягом життя перебуває в оточенні небезпек як з боку 

навколишнього середовища, так і з боку інших людей. Небезпека є 

узагальненим поняттям, під яким розуміють все, що завдає шкоди. Діапазон 

небезпек дуже широкий. 

Об’єктами впливу небезпек можуть бути окрема людина, соціальні 

групи людей, суспільство, держави, а також екологія природного 

середовища. Як захиститись від негативного впливу можна визначити лише 

після вивчення характеристик небезпек і особливостей їх прояву. 

 

2.1. Класифікація небезпек 

 

 Основні положення БЖД базуються на аксіомі про потенційну 

небезпеку згідно з якою будь-яка діяльність людини є потенційно 



небезпечною і створити умови для абсолютно безпечної людської діяльності 

неможливо. 

 Реальна загроза здоров'ю або життю людини настає лише за умови 

спрацьовування ланцюжка (тріади) "джерело небезпеки — причина (умова) 

— небезпечна ситуація". 

Номенклатура небезпек, котрі можуть проявити себе у процесі 

життєдіяльності людини, нараховує понад 150 назв. За джерелом 

походження небезпеки поділяють на: природні, техногенні, соціально-

політичні та комбіновані.  (рис. 3.1). 

 

 Небезпеки  

  

      

 
Природні 

 
Техногенні 

  Соціально-

політичні 
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Енергетичні 

  В соціальних 

групах 

  Природно-
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В суспільстві 

  Соціально-

техногенні      

 

Рис. 3.1. Класифікація небезпек за джерелами походження 

 

Перші три групи належать до елементів життєвого середовища, яке 

оточує людину, – природного, техногенного та соціокультурного. До 

четвертої групи належать природно-техногенні, природно-соціальні та 

соціально-техногенні небезпеки, джерелами яких є комбінація різних 

елементів життєвого середовища. 

Природні джерела небезпеки – це природні об’єкти, явища природи та 

стихійні лиха, які можуть спричинити шкоду людині або ж становлять 

загрозу для життя чи здоров’я людини (землетруси, зсуви, селі, вулкани, 

повені, снігові лавини, шторми, урагани, зливи, град, тумани, ожеледі, 

блискавки, астероїди, сонячне та космічне випромінювання, небезпечні 

тварини, рослини, риби, комахи, гриби, бактерії, віруси, заразні хвороби). 



Техногенні небезпеки – це небезпеки, пов’язані із впливом на людину 

техногенних об’єктів: транспортних засобів, технологічного устаткування, 

використанням горючих легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та 

матеріалів, процесів, що відбуваються при підвищених температурі й тиску, 

електричної енергії, хімічних речовин, різних видів випромінювання 

(іонізуючого, електромагнітного, віброакустичного). 

Соціальні небезпеки – це небезпеки, викликані низьким духовним та 

культурним рівнем (див п. 3.4). Джерелами цих небезпек є незадовільний 

матеріальний стан, погані умови проживання, страйки, повстання, конфліктні 

ситуації на міжнаціональному, етнічному, расовому чи релігійному ґрунті. 

Носіями цих небезпек є окремі групи людей, які прагнуть поширити свій 

вплив на суспільство.  

Джерелами політичних небезпек є конфлікти на міжнаціональному 

та міждержавному рівні, духовне гноблення, політичний тероризм, 

ідеологічні, міжпартійні та збройні конфлікти, війни. 

Найбільшу кількість становлять комбіновані небезпеки. 

Природно-техногенні небезпеки: смог, кислотні дощі, пилові бурі, 

ерозія ґрунтів, зменшення родючості ґрунтів, виникнення пустель, зсуви, 

селі, землетруси та інші тектонічні явища, які спонукала людська діяльність. 

Природно-соціальні небезпеки: наркоманія, епідемія інфекційних 

захворювань, венеричні захворювання, СНІД. 

Соціально-техногенні небезпеки: професійна захворюваність, 

професійний травматизм, психічні відхилення та захворювання, викликані 

виробничою діяльністю, масові психічні відхилення та захворювання, 

викликані впливом на свідомість і підсвідомість засобами масової інформації 

та спеціальними технічними засобами, токсикоманія. 

Статистичні дані показують, що небезпеки розподіляються у відсотках 

наступним чином: 

– 10% ― природні;– 15% ― техногенні;– 75% ― соціальні. 

 За локалізацією небезпеки поділяють на: космічні (пов'язані з космосом), 

атмосферні, літосферні, гідросферні. 

 За сферою прояву небезпеки поділяють на: побутові, виробничі, 

транспортні, спортивні. 

За наслідками небезпеки поділяють на: зниження працездатності, 

захворювання, травми та смертельні випадки. 



 

3.2. Природні небезпеки 

 

Природна небезпека – це подія природного походження або результат 

діяльності природних процесів, яка за своєю інтенсивністю, масштабом 

поширення і тривалістю може вражати людей, об’єкти економіки та довкілля. 

До природних небезпек відносяться: стихійні лиха, природні 

випромінювання (космічні промені, джерела земної радіації), падаючі з 

космосу тіла, атмосферна електрика і біологічні небезпеки. 

Стихійні лиха – це природні явища, які мають надзвичайний характер 

та призводять до порушення нормальної діяльності населення, загибелі 

людей, руйнування і нищення матеріальних цінностей. 

 

Природні випромінювання – це джерела земної радіації та космічні 

промені. 

Захист від випромінювань – суворе дозування прийому сонячної 

радіації за місцем, часом і станом здоров’я. 

 

Падаючі з космосу тіла. 

Астероїди – це космічні тіла, діаметр яких коливається від 1 до 

1 000 км. У космосі існує приблизно 300 000 астероїдів і комет, близько 300 з 

них можуть перетинати орбіту Землі. Вірогідність зіткнення астероїдів з 

Землею оцінюється 10
-5

–10
-8

. 

Метеорит (від грец. μετέωρος, «підвішений у повітрі») – тверде тіло 

небесного походження, що впало на поверхню Землі з космосу. 

Вважають, що за добу падає 5-6 тонн метеоритів, або 2 000 тонн на рік. 

Крім того, за добу на земну поверхню падає від 300 до 20 000 тонн 

метеоритного пилу. Для привернення уваги до загрози Генеральна Асамблея 

ООН визначила 30 червня кожного року як Всесвітній день астероїда. 

 

Атмосферна електрика 

Блискавка – це гігантський електричний іскровий розряд в атмосфері 

між хмарами (75 %) або між хмарою та землею (25 %), що виявляється 

зазвичай яскравим спалахом світла і супроводжуючим її громом. 



Грім – звукове явище в атмосфері, що супроводжує розряд блискавки. 

Він представляє собою коливання повітря під впливом дуже швидкого 

підвищення тиску на шляху блискавки. 

Гучність гуркоту грому може досягати 120 децибел, його чути на 

відстані до 20 кілометрів, таким чином, якщо спостерігач бачить 

блискавку, але не чує грому, то гроза знаходиться на відстані не менше 

20 кілометрів. Це визначення дозволяє скоригувати свої дії. 

Рекомендації щодо правил поведінки під час грози 

Якщо ви знаходитесь в приміщенні, то: 

– не виходьте з дому, закрийте вікна, двері та димоходи, щоб 

уникнути протягу, який може залучити кульову блискавку; 

– тримайтеся подалі від електропроводки, антен, вікон і дверей, стін, 

біля яких ростуть високі дерева; 

– вимкніть радіо і телевізор від мережі, не користуйтеся 

електроприладами та телефоном. 

Якщо ви на відкритій місцевості: 

– у місті найбезпечніше знаходитися в приміщенні з 

блискавкозахистом, сховайтеся в під’їзді найближчого будинку, у магазині, 

кафе; 

– дуже небезпечно під час грози розмовляти по мобільному телефону, 

найкраще його вимикати; 

– для блискавки привабливі всі металеві деталі: годинник, ланцюжки і 

навіть розкрита над головою парасолька; 

– не ховайтеся під високі поодинокі дерева; 

– не можна знаходитися на підвищеннях і відкритих незахищених 

місцях, поблизу металевих або сітчастих огорож, великих металевих об’єктів, 

вологих стін, заземлення блискавковідводу; 

– у полі чи на відкритій місцевості сховайтеся в будь-якому 

можливому поглибленні: канавці, улоговині або найнижчому місці поля, 

сядьте навпочіпки та пригніть голову, при цьому перевагу слід віддати 

сухому піщаному ґрунту, віддаленому від водойми; лежати на мокрій землі 

під час грози не рекомендується; 

– забороняється пересування щільною групою; 

– в лісі, необхідно сховатися на низькорослій ділянці, на відстані 

30 метрів від окремого високого дерева; уникайте місця з великою кількістю 



уражених блискавкою дерев це свідчить, що ґрунт на даній ділянці має 

високу електропровідність; 

– під час грози не можна перебувати на воді та біля води, купатися, 

ловити рибу, необхідно відійти від берега – удар блискавки по воді вражає 

все в радіусі 100 метрів; 

– не варто перебувати біля розведеного багаття, тому що в нагрітого 

повітря провідність для блискавки більша; 

– якщо під час грози ви їдете автомобілем, зупиніться, закрийте вікна 

та опустіть автомобільну антену, залишайтеся в автомобілі; 

– якщо ви їдете на велосипеді або мотоциклі не в місті, де є 

блискавкозахист, то припиніть рух і перечекайте грозу на відстані приблизно 

30 м від них; 

– не можна знаходиться біля повітряної лінії електропередач, біля 

стіни з антеною. 

 

Біологічні небезпеки – це флора, фауна і патогенні мікроорганізми, при 

взаємодії з якими людина може отримати важкі негативні наслідки або 

померти. 

Небезпечна флора: отруйні та токсичні рослини, гриби. 

Отруйні рослини – рослини, в яких містяться токсини та/або хімічні 

речовини, які становлять серйозний ризик виникнення хвороби, травми або 

смерті людей чи тварин. 

В Україні росте до 300 видів отруйних рослин. 

За ступенем токсичності рослини поділяють на: 

– отруйні (насіння, кора і коріння білої акації, бузина, конвалія, 

чемериця біла, плющ тощо); 

– дуже отруйні (наперстянка, олеандр, вороняче око, аконіт тощо); 

– смертельно отруйні (блекота чорна, цикута, беладона звичайна, 

дурман звичайний, вовчі ягоди та ін., деякі види грибів). 

Щоб запобігти отруєнню, ніколи не їжте, не куштуйте і навіть не 

торкайтеся рослин та грибів, якщо не впевнені, що вони безпечні. При 

перших проявах отруєння як можна швидше зверніться за кваліфікованою 

медичною допомогою. Тому що чим більше токсинів потрапить у кров, тим 

важчим буде перебіг отруєння. 

Фауна: комахи, риби, земноводні, плазуни, хижі тварини. 



Серед тваринних організмів отруйні форми трапляються частіше, ніж в 

рослинних організмах. Небезпеку для людини можуть представляти: комахи 

(каракурт, тарантул, оса, бджола, джміль, шершень, мошка, жуки); риби 

(скат, чорноморська скорпена); отруйні змії (гадюка звичайна, гадюка чорна); 

хижі тварини (поранений дикий кабан, рись, бурий ведмідь, вовк, а також 

тварини заражені сказом – лисиці, здичавілі собаки). 

Особливих методів захисту від негативної дії отруйних тварин не існує. 

Необхідно вміти вирізняти їх серед інших, знати їх властивості та симптоми 

впливу на організм людини і уникати контакту. 

Патогенні мікроорганізми: віруси, бактерії, грибки, мікоплазми, 

рикетсії і найпростіші. 

Всі інфекційні захворювання людей розділяються на 4 групи: кишкові 

інфекції, інфекції дихальних шляхів, кров’яні інфекції, інфекції зовнішніх 

покровів. Основні шляхи передачі збудників інфекційних небезпечних 

захворювань людей: повітряно-крапельний, харчовий, водяний, 

трансмісійний, контактний. 

Грамотна поведінка людей в місцях знаходження цих небезпек 

допоможе уникнути негативних наслідків впливу на організм людини. Для 

успішної боротьби з інфекційними захворюваннями навіть в умовах мирного 

часу в багатьох випадках необхідно здійснювати масові щеплення в дуже 

короткі терміни. 

3.3. Види техногенних небезпек які можуть призвести до НС 

 

Техногенні небезпеки – це небезпеки, пов’язані з експлуатацією 

технічних пристроїв та систем. 

Уражаючи фактори – це такі чинники життєвого середовища, які за 

певних умов завдають шкоди як людям, так і системам життєзабезпечення 

людей, призводять до матеріальних збитків. Залежно від наслідків впливу 

конкретних уражаючих факторів на організм людини вони поділяються на 

шкідливі та небезпечні. 

Шкідливі фактори – це такі чинники життєвого середовища, які 

призводять до погіршення самопочуття, зниження працездатності, 

захворювання і навіть до смерті як наслідку захворювання. 



Небезпечні фактори – це такі чинники життєвого середовища, які 

призводять до пошкоджень організму або окремих його органів і навіть до 

раптової смерті. 

По характеру прояву техногенні небезпеки поділяють на: 

– механічні; енергетичні; хімічні. 

 

3.3.1. Механічні небезпеки 

 

Механічні небезпеки створюють: 

– всі об’єкти, які мають кінетичну енергію (падають, рухаються, 

обертаються); 

– джерела механічних небезпек, які не мають кінетичної енергії 

(колючі, ріжучі, гострі предмети, слизькі місця та ін.); 

– шум, ультразвук, інфразвук, вібрації. 

Шум – це звукові коливання різної фізичної природи, що 

характеризуються випадковою зміною амплітуди, частоти та ін. Він 

негативно впливає на центральну нервову систему, може призвести до 

руйнування слухового апарату, до травмування. 

Основною характеристикою шуму є рівень звукового тиску.  

Рівень звукового тиску 
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 (Па) – звуковий тиск, який відповідає порогу чутності на частоті 

1000 Гц. 

 

 

Прийнятні рівні інтенсивності шуму: 

– для сну і відпочинку – 30-40 Дб 

– при розумовій роботі – 45-55 Дб; 

– при виробничих процесах – 50-70 Дб. 

Рівень інтенсивності шуму деяких джерел: 

– реактивний літак – 130 дБ; 

– рок група – 110 дБ; 

– головна вулиця міста – 60-75 дБ; 



– робота на комп’ютері – 35 дБ. 

Ультразвук – пружні хвилі, які людина не чує вухом, частоти яких 

перевищують 20 кГц. Застосовується в практиці фізичних, фізико-хімічних та 

біологічних досліджень, а також в техніці для цілей дефектоскопії, навігації, 

підводного зв’язку, для прискорення деяких хіміко-технологічних процесів, 

отримання емульсій, сушіння, очищення, зварювання та інших процесів у 

медицини – для діагностики та лікування. 

Ультразвук шкідливо впливає на ЦНС, на параметри кровоносної 

системи, знижує слухову чутливість та ін. Допустимий рівень 

ультразвукового тиску не повинен перевищувати 110 Дб. 

 

Інфразвук – нечутні людським вухом пружні хвилі низької частоти 

(менше 16 Гц). При великих амплітудах інфразвук відчувається як біль у вусі. 

Виникає при землетрусах, підводних і підземних вибухах, під час штормів та 

ураганів, від хвиль цунамі та ін. Через слабке поглинання він поширюється 

на великі відстані і може бути передвісником бур, ураганів, цунамі. Діє на 

людину імпульсивно, призводячи до руйнування та травмування людей. 

 

Вібрація – механічні коливання в техніці, машинах, механізмах, 

конструкціях. 

Розрізняють такі види вібрації: 

– корисну – порушується навмисно вібраторами (робочими органами 

вібраційних машин) та використовується в будівництві, машинобудуванні, 

медицини тощо; 

– шкідливу – яка виникає при русі транспортних засобів, роботі 

двигунів, турбін, тощо та може призвести до порушення режимів роботи і 

навіть руйнування. Для захисту від шкідливої вібрації застосовують 

віброізоляцію. 

Дія вібрації на організм може бути як позитивною, так і шкідливою 

(визиває порушення серцево-судинної діяльності та нервової системи, 

вібраційну хворобу) і залежить від частоти вібрації. Особливу небезпеку 

представляють резонансні та колорезонансні вібрації. 

Рівень коливальної швидкості при вібраціях визначається виразом 
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де V0 – опорне значення коливальної швидкості, V0 = 5 · 10
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(м/с); V – 

фактична коливальна швидкість. 

3.3.2. Енергетичні небезпеки 

 

До енергетичних небезпек відносяться: вибухи, пожежі, іонізуючі 

випромінювання, електромагнітні поля, ураження електричним струмом та 

ін. 

Вибух 

Вибух – це процес, майже миттєвого перетворення одного виду енергії 

в інший (інші). 

Вибухи бувають: хімічні, ядерні, електромагнітні та механічні. 

Хімічний вибух – це вибух, в основі якого лежать хімічні перетворення 

на атомному та молекулярному рівні (в результаті хімічної взаємодії між 

хімічними компонентами виділяється теплова енергія, яка не встигає 

розсіюватися в навколишньому середовищі і, акумулюючись в замкнутому 

обсязі, призводить до вибуху). Бувають: тепловими та детонаційними. 

Приклад: 1984, Індія, р. Бхопал. Тепловий вибух метилізоціанату. 

Загинуло, постраждало, потрапило в медичні установи – 128 000 осіб. 

Детонаційний вибух характеризується поетапним перетворенням 

хімічної енергії вибухової речовини (або сумішей) в інші види енергії: 

енергію тиску, теплову та кінетичну енергію продуктів вибуху. При цьому 

утворюється повітряна ударна хвиля, яка є основним чинником небезпеки 

для людини та довкілля. 

Ядерний вибух – це вибух при виділенні внутрішньої енергії при 

розпаді важких ядер урану-235, 233, 238, плутонію-239 та ін. 

Термоядерний вибух заснований на принципі з’єднання легких ядер 

хімічних елементів дейтерію та тритію. Синтез йде при високій температурі 

(більше 100 мільйонів градусів Цельсія). 

Основними видами небезпек при ядерних та термоядерних вибухах є 

уражаючі фактори, що призводять до: 

– масової загибелі людей, тварин і рослин; 

– руйнування, затоплення, пожеж; 



– забруднення навколишнього середовища радіоактивними 

речовинами. 

Механічний вибух – це процес перетворення кінетичної енергії (або 

енергії тиску) в інші види енергії. 

Приклад механічного вибуху – Челябінський метеорит 15.02.2013 р. 

Елементами небезпеки при таких вибухах є жертви людей, загибель 

тваринного і рослинного світу на великих територіях. 

Пожежа 

Пожежа – це неконтрольоване горіння об’єктів, житлових будинків, 

лісових та торф’яних масивів та інших матеріальних цінностей. 

При горінні багатьох матеріалів утворюються високотоксичні 

речовини, від дії яких люди гинуть частіше, ніж від вогню. Раніше при 

пожежах виділявся переважно чадний газ. Але в останні десятиріччя горить 

багато речовин штучного походження: полістирол, поліуретан, вініл, нейлон, 

поролон. Це призводить до виділення в повітря синильної, хлороводневої й 

мурашиної кислот, метанолу, формальдегіду та інших високотоксичних 

речовин. 

Найбільш вибухо-, та пожежонебезпечні суміші з повітрям 

утворюються при витоку газоподібних та зріджених вуглеводних продуктів 

метану, пропану, бутану, етилену, пропілену тощо. 

Основні небезпечні фактори пожежі: 

– токсична дія продуктів горіння (СО, СО2, та ін.); 

– тепловий вплив, що приводить до опіків різного ступеня; 

– дим, недостатність кисню; 

– знищення матеріальних цінностей. 

Вторинні прояви небезпечних факторів пожежі: 

– руйнування будівельних конструкцій, вибухи; 

– витікання небезпечних речовин, що відбуваються внаслідок пожежі; 

– паніка. 

 

Іонізуюче випромінювання 

З розвитком технічного прогресу до природного додалось штучне 

іонізаційне випромінювання. До іонізуючих відносяться корпускулярні 

випромінювання, що складаються з частинок з масою спокою, котра 

відрізняється від нуля (альфа-частинки, бета-частинки, нейтрони) та 



електромагнітні випромінювання (ультрафіолетове, рентгенівське та 

гамма-випромінювання), котрі при взаємодії з речовинами можуть 

утворювати в них іони. 

Іонізуюче випромінювання характеризується такими 

особливостями дії на людський організм та інші біологічні об’єкти: 

– органи чуття не реагують на випромінювання; 

– дуже мала кількість енергії викликає глибокі біологічні зміни; 

– малі дози випромінювання можуть підсумовуватися і 

накопичуватися в організмі (кумулятивний ефект); 

– випромінювання діє не тільки на даний живий організм, але й на 

його нащадків (генетичний ефект); 

– різні органи живого організму мають різну чутливість та реакцію на 

опромінення; 

– дія іонізуючого випромінювання проявляється не відразу (наявність 

прихованого періоду); 

– ефект опромінення залежить від величини дози та періоду, за який 

ця доза отримана. 

 

Електромагнітне поле – це особлива форма матерії, яка виникає в 

результаті виробничої діяльності людей. Електромагнітні хвилі можуть 

існувати у вигляді випромінювань, що переміщаються в просторі зі 

швидкістю світла (с).  

Біологічна дія ЕМП на організм людини недостатньо вивчена. 

Припускають, що ЕМП призводить до іонізації атомів і молекул організму, 

що може призводити до утворення іонних струмів і як результат – 

підвищення температури тіла людини. Доведено, що ЕМП викликає 

гальмування рефлексів, зниження артеріального тиску (гіпотонія), 

уповільнення скорочень серця, зміну складу крові в бік збільшення 

лейкоцитів, катаракту та ін. Певну небезпеку представляють для людини лінії 

електропередачі, під якими напруженість електричного поля дуже велика (до 

15 КВ/м). 

 

Ураження електричним струмом 

Проходячи крізь тіло людини, електричний струм спричиняє термічну, 

електролітичну, механічну (динамічну), та біологічну дію. 



Термічна дія струму проявляється через опіки окремих ділянок тіла, 

нагрівання до високої температури кровоносних судин, нервів, серця, мозку 

та інших органів, котрі знаходяться на шляху струму, що викликає в них 

суттєві функціональні розлади. 

Тяжкість термічної дії струму залежить від величини струму, опору 

проходження струму та часу проходження. При короткочасній дії струму 

термічна складова може бути визначальною в характері і тяжкості ураження. 

Електролітична дія струму проявляється в розкладі органічної рідини 

(її електролізі), в тому числі і крові, що призводить до зміни їх фізико-

хімічних і біохімічних властивостей. Останнє, в свою чергу, призводить до 

порушення біохімічних процесів в тканинах і органах, які є основою 

забезпечення життєдіяльності організму. 

Механічна (динамічна) дія – це розшарування, розриви та інші подібні 

ушкодження тканин організму, в тому числі м’язової тканини, стінок 

кровоносних судин, судин легеневої тканини внаслідок електродинамічного 

ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари від перегрітої 

струмом тканинної рідини та крові. 

Біологічна дія струму проявляється через подразнення та збудження 

живих тканин організму, в тому числі і на клітинному рівні, а також через 

порушення внутрішніх біологічних процесів, що відбуваються в організмі і 

тісно пов’язані з його життєвими функціями. 

Вплив може бути прямим, коли струм проходить безпосередньо через 

тканини організму (мимовільне скорочення м’язів) і важливі органи та 

рефлекторним – через центральну нервову систему і призводити до 

серйозних порушень діяльності життєво важливих органів, у тому числі серця 

та легень, навіть коли ці органи не лежать на шляху струму. 

Місцеві електротравми 

Приблизно 75 % випадків ураження людей електричним струмом 

супроводжуються виникненням місцевих електротравм – яскраво 

виявлених порушень щільності тканин тіла у місцях входу і виходу 

електричного струму на тілі потерпілого (м’яких тканин, зв’язок, кісток): 

– електричні опіки І-IV ступеня – 40 %; 

– електричні знаки – 7 %; 

– металізація шкіри – 3 %; 

– електрофтальмія – 1,5 %; 



– механічні пошкодження – 0,5 %; 

– змішані травми – 23 %. 

Загальні електротравми (електричні удари) 

Електричний удар – збудження живих тканин організму електричним 

струмом, що супроводжується судомним скороченням м’язів, при цьому 

порушується функціонування серцевої, дихальної і мозкової системи людини 

навіть без жодних зовнішніх ознак, що бувають при електротравмах. 

Електричні удари в залежності від наслідків ураження можна умовно 

поділити на 5 ступенів: 

I – судомні ледь відчутні скорочення м’язів; 

II – судомні скорочення м’язів, що супроводжуються сильним болем, 

що ледь переноситься без втрати свідомості; 

III – судомні скорочення м’язів із втратою свідомості без порушень 

дихання і кровообігу; 

IV – втрата свідомості та порушення серцевої діяльності або дихання 

(або одного і другого разом); 

V – клінічна смерть, тобто відсутність дихання та кровообігу. 

Причинами летальних наслідків від електричного удару можуть бути 

зупинка серця чи його фібриляція, припинення дихання внаслідок судомного 

скорочення м’язів грудної клітки, електричний шок. 

Фібриляція серця – це хаотичне скорочення волокон серцевого м’язу 

(фібрил), що призводить до порушення кровообігу. 

Електричний шок – важка нервово-рефлекторна реакція організму у 

відповідь на подразнення електричним струмом, що супроводжується 

розладами кровообігу, дихання, обміну речовин і т. ін. 

Електричний шок має дві форми: 

– сильне нервове збудження; 

– глибоке гальмування і знесилення нервової системи. 

Шоковий стан може тривати від кількох десятків хвилин до декількох 

діб. При тривалому шоковому стані настає згасання життєво важливих 

функцій організму. 

Електричний удар може викликати серйозні розлади в організмі, які 

проявляються відразу після дії струму або через кілька годин, днів і навіть 

місяців. 

 



3.3.3. Хімічні небезпеки 

 

До них відносяться сильнодіючі отруйні речовини, бойові отруйні 

речовини, отрутохімікати, їх елементи і небезпечні параметри. 

Сильнодіючі отруйні речовини (СДОР) – це таки хімічні речовини або 

сполуки, безпосередня чи опосередкована дія яких може спричинити 

загибель, гостре чи хронічне захворювання або отруєння людей, тварин, 

рослини і (чи) завдати шкоди довкіллю. 

Небезпечні хімічні речовини (НХР) в організм людини можуть 

проникати через органи дихання, шкіру, слизові оболонки, шлунково-

кишковий тракт. Ступінь ураження залежить від їх токсичності, вибіркової 

дії, тривалості, а також від їх фізико-хімічних властивостей. 

За характером впливу на людину НХР поділяються на: 

– загально токсичні – отруюють весь організм (СО, ртуть, свинець, 

азотна кислота, фторетанол, дінітроортокрезол та ін.); 

– подразнюючі – вражають органи дихання і слизові оболонки (хлор, 

аміак, фосген, акрилонітрил, оксиди азоту, та ін.); 

– сенсибілізуючі – викликають алергічні реакції (лаки, фарби, 

формальдегіди, нітросполуки та ін.); 

– канцерогенні – викликають онкологічні захворювання (оксид хлору, 

нікель, азбест та ін.); 

– мутагенні – що викликають зміну спадковості (уран, марганець, 

свинець, діоксин та ін.); 

– задушливі – викликають спазм дихальних шляхів (хлор, 

трихлористий фосфор, фосген, акрилонітрил, окисли азоту, сірчистий 

ангідрид, сірководень та ін.); 

– метаболічні – порушують метаболізм, ЦНС, паренхіматозні органи; 

мають властивості наркотиків, отруйних речовин шкірнонаривної дії 

(метилбромід, метилхлорид, диметилсульфат, етиленоксид, та ін.). 

За вибірковістю дії НХР можна поділити на: 

– серцеві – кардіотоксична дія: ліки, рослинні отрути, солі барію, 

калію, кобальту, кадмію тощо; 

– печінкові – хлоровані вуглеводні, альдегіди, феноли, отруйні гриби; 

– ниркові – сполуки важких металів, етиленгліколі, щавлева кислота; 

– нервові – порушення психічної активності (чадний газ, 



фосфорорганічні сполуки, алкогольні вироби, наркотичні засоби, снодійні 

ліки); 

– кров’яні – похідні аніліну, анілін, нітрити; 

– легеневі – оксиди азоту, озон, фосген. 

За тривалістю дії НХР можна поділити на три групи: 

– летальні, що призводять або можуть призвести до смерті (у 5 % 

випадків) – термін дії до 10 діб; 

– тимчасові, що призводять до нудоти, блювоти, набрякання легенів, 

болю у грудях – термін дії від 2 до 5 діб; 

– короткочасні – тривалість декілька годин, призводять до 

подразнення у носі, ротовій порожнині, головного болю, задухи, загальної 

слабості, зниження температури. 

Найбільш поширеними в структурі народного господарства є аміак 

(NH3), хлор (С12), фосген (СOCl2), оксид вуглецю (СО), діоксид сірки (SO2), 

пестициди, хладони (фреони) та ін. 

Уражаючим фактором хімічних небезпек є їх токсична дія на 

організм людини. 

 

 

  



Лекція 4. Тема 5.  

Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. 

Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції 

населення у НС.  

План 

1. Типи політичних культур 

2. Соціально-політичні небезпеки. 

2.1 Соціально-політичні конфлікти 

2.2 Тероризм. Види тероризму.  

2.3 Технологічний тероризм. Антитерористичні критерії оцінки 

уразливості та підвищення стійкості роботи об’єктів підвищеної 

небезпеки. 

3. Сучасні інформаційні технології та їх вплив на людину. 

3.1 Вплив інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку 

суспільства. 

4. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. 

5. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. 

 

 

1. Типи політичних культур 

В залежності  від типу політичної системи розрізняють тоталітарну, 

авторитарну  і демократичну культури. 

В тоталітарній культурі домінують такі ознаки: 

-  дихотомичность (подвійність) сприйняття світу, яке проявляється в 

протиставленні "своїх" і "чужих". В якості "чужих" виступають інші класи, 

нації, раси та ідеологічні противники. "Чужі" сприймаються як вороги; 

- відсутність терпимості (толерантності) до іншої думки, способу життя; 

- заперечення компромісу і ставка на силове вирішення конфліктів; 

- сакралізація (від лат. sacro - освячувати, оголошувати священним) вождів, 

створення їх культів. У масовій свідомості вожді втрачають властивості 

живих людей і набувають символічних рис, стають носіями харизми; 

- домінування в суспільній свідомості міфів, наприклад про комуністичний  

рай, «русский мир», духовність офіційної церкви; 

- фанатичне служіння ідеям, відчуття єдності з владою. 

Для авторитарної культури характерна відсутність активної підтримки 

влади, остання втрачає сакральність. В основі авторитарної культури лежать 

або патріархальна, або вірнопідданська орієнтація  населення. 



Характерні ознаки демократичної політичної культури: 

- толерантність до інакомислення, визнання за інакодумцями права 

відстоювати свою точку зору; 

-  схильність до пошуку компромісу як головного засобу вирішення 

конфліктів; 

-  згоду (консенсус) стосовно базових ліберальних цінностей: автономність 

особистості, невідчужуваності її прав. 

Частіше за все в країнах спостерігається суміш політичних культур. 

Але завжди можна виділити домінуючу. Домінуюча політична культура 

визначає соціально - політичні небезпеки, які більш притаманні даному 

суспільстві. 

2. Соціально-політичні небезпеки 

2.1. Соціально-політичні конфлікти 

Конфлікт (від лат. conflictus — зіткнення) — це «зіткнення двох або 

більше різноспрямованих сил з метою реалізації їхніх інтересів в умовах 

протидії» Суб'єктами конфлікту можуть виступати індивіди, малі й великі 

групи людей, їхні різноманітні організації.  

Соціальний конфлікт — це зіткнення інтересів соціальних спільнот. 

Виникаючи як зіткнення передусім економічних інтересів соціальних 

спільностей, соціальні конфлікти обов'язково охоплюють сферу реалізації 

політичної влади, політики; набуваючи політичного характеру, вони 

проявляються як соціально-політичні конфлікти. 

Не всяке зіткнення інтересів породжує конфлікт їх носіїв. Конфлікт 

виникає тоді, коли дії сторін, що конфліктують, спрямовані на досягнення 

несумісних цілей або таких, що взаємовиключають одна одну. При цьому 

кожна зі сторін прагне контролювати і спрямовувати дії іншої сторони. 

У соціальній і політичній структурі суспільства конфлікти 

характеризуються рівнем, масштабами, гостротою, сферою виникнення та 

іншими параметрами. В політологічному аспекті найбільш значущими з них 

є ті, що одночасно охоплюють усі рівні соціальної і політичної структур, 

зачіпають максимально можливу в конкретних умовах кількість учасників, 

мають загальний характер. Такі конфлікти обов'язково пов'язуються з 

проблемами державної влади, її зміцнення або підриву, тобто мають 

політичний характер. До них належать, зокрема, міжкласові, міжетнічні, 

релігійни та міжрегіональні конфлікти. 

 

Міжкласові конфлікти проявляються в різних формах класової 

боротьби. 

За К. Марксом і Ф. Енгельсом, класова боротьба є основним змістом і 

рушійною силою історії. Всю історію суспільства, починаючи з появи 

приватної власності на засоби виробництва, виникнення класів, вони подали 

як історію неперервної боротьби класів з протилежними інтересами — 



експлуатованих проти експлуататорів. Ця боротьба завжди вела до її 

найвищого прояву — соціальної революції, в результаті якої здійснюється 

перехід від однієї суспільно-економічної формації до іншої, прогресивнішої. 

Найбільшої гостроти класова боротьба досягає за капіталізму, коли 

пролетаріат веде боротьбу проти буржуазії. Розвиток цієї боротьби 

призводить до соціалістичної революції і встановлення диктатури 

пролетаріату як засобу знищення класів взагалі і переходу до суспільства без 

класів. 

Досвід розвитку міжкласових стосунків у XX ст., особливо у другій 

його половині, дає можливість зробити висновок, що марксистська теорія 

класової боротьби має методологічне значення для пізнання закономірностей 

розвитку класового суспільства, формаційного суспільного розвитку взагалі. 

Проте вона абсолютизує конфронтаційний характер відносин між класами і 

роль класової боротьби як рушійної сили суспільного розвитку. 

Класова боротьба є рушійною силою історії на доіндустріальних етапах 

суспільного розвитку. Класичний капіталізм створив такі важкі умови 

існування робітничого класу, які однозначно зумовлювали його боротьбу 

проти буржуазії, штовхали на повалення самого капіталізму, що, зрештою, й 

відбулося в низці країн. Але реалізація цієї теорії в цих країнах призвели до 

масового фізичного знищення населення цих країн, зубожіння, повної втрати 

демократичних свобод, зупинку розвитку суспільства. 

В сучасному індустріальному суспільстві соціально-економічне 

становище робітничого класу істотно поліпшилось, натомість різко 

загострилися відносини між суспільством і природою, з'явились засоби 

масового знищення, виникла загроза існуванню всього людства. 

Домінуючими в суспільному розвитку стають не класові, а загальнолюдські 

інтереси.  Це породжує об'єктивну межу для класової конфронтації, спонукає 

уникати найгостріших форм прояву й розв'язання міжкласових конфліктів — 

повстань, громадянських війн, революцій. На перший план висуваються 

завдання досягнення в суспільстві соціальної злагоди, пошук компромісних 

форм і засобів розв'язання міжкласових суперечностей. Рушійною силою 

суспільного розвитку стає солідарність усіх соціальних спільностей, а не їх 

конфронтація. 

Проте це не означає, що в суспільстві з ринковою економікою зникли 

міжкласові суперечності, а класова боротьба залишилася даниною історії. 

Наявність у суспільстві класів власників засобів виробництва і найманих 

працівників, зайнятих на підприємствах, що є приватною власністю, означає 

існування суперечності в їхніх інтересах. Прибуток, який є формою доходу 

власників, і заробітна плата як форма доходу найманих працівників 

перебувають в обернено пропорційній залежності: чим більша частка 

заробітної плати в доході підприємства, тим менша в ньому частка прибутку, 

і навпаки. Звідси прагнення власників до максимізації прибутку за рахунок 

заробітної плати і прагнення найманих працівників до збільшення заробітної 

плати за 

рахунок прибутку, зіткнення їхніх інтересів. 



Ця суперечність є головною соціально-економічною суперечністю 

капіталістичного суспільства, джерелом багатьох соціально-політичних 

конфліктів, які в ньому відбуваються, — революцій, повстань, страйків тощо. 

Класичному капіталізму знадобилося понад століття, щоб надати проявам 

цієї суперечності, соціальному протистоянню цивілізованих форм, перейти 

від повстань і революцій до соціального партнерства і злагоди.  

В розвинутих капіталістичних країнах важливим засобом розв'язання 

суперечностей та упередження конфліктів між інтересами найманих 

працівників і підприємців є політика соціального партнерства, яку 

проводять профспілки та об'єднання підприємців. Вона передбачає, зокрема, 

залучення робітників до участі в управлінні підприємствами, прибутках, 

створення сприятливих умов для праці, відпочинку, професійного зростання 

працівників. Арбітром у міжкласових конфліктах виступає держава, яка 

законодавчо регламентує трудові відносини на підприємствах, регулює 

рівень доходів найманих працівників і підприємців, розвиває систему 

соціального забезпечення тощо. 

Досвід розвинутих капіталістичних країн щодо регулювання 

міжкласових відносин має велике значення для колишніх соціалістичних 

країн, у яких у процесі переходу до ринкової економіки формуються класи з 

відмінними інтересами, отже, виникатимуть і міжкласові конфлікти. 

Історичний досвід свідчить, що в розв'язанні міжкласових конфліктів, 

виборі шляхів і засобів суспільних перетворень перевагу слід віддавати 

еволюційному шляху перед революційним. 

Еволюційний шлях характеризується поступовістю суспільних 

перетворень. Засобом їх здійснення стають реформи, в проведенні яких 

акцент робиться не на забезпеченні радикальності і всебічності, а на 

послідовності, доведенні перетворень до кінця. Велике значення при цьому 

надається забезпеченню всезагальної підтримки перемін, досягненню згоди в 

суспільстві щодо їх здійснення. Наслідки й розмах політичних і соціальних 

перетворень, які настають у ході реформ, можуть бути такими ж, як і в 

революції, однак їх істотна відмінність від революції полягає в поетапності 

змін, наявності проміжних ланок у процесі перетворень, ненасильницькому 

характері їх здійснення. 

Досвід суспільних перетворень у колишніх соціалістичних країнах 

свідчить, що руйнівними за своїми соціально-економічними наслідками 

можуть бути й так звані радикальні   реформи, якщо вони здійснюються 

непослідовно, без належного наукового обгрунтування, у формі соціальних 

експериментів, за методом спроб і помилок, на догоду лише певним 

соціальним і політичним силам і не мають загальної підтримки в суспільстві. 

Радикальні суспільні перетворення звичайно супроводжуються 

політичними міфами, які висувають заінтересовані в цих перетвореннях 

соціальні й політичні сили з метою ідеологічного обгрунтування. Такими 

міфами можуть бути, наприклад, обіцянки забезпечити світле майбутнє для 

всього людства, заможне життя за ринкових умов, побудови суспільства 

загального благоденства тощо.  



Середній клас як основу соціальної і політичної стабільності 

суспільства. Суспільством середнього класу є суспільство достатку, тобто 

таке, абсолютна більшість членів якого має належний рівень матеріальної 

забезпеченості, незалежно від володіння засобами виробництва. Лише 

суспільство достатку може бути соціально й політично стабільним. І навпаки, 

суспільство з низьким життєвим рівнем більшості його членів не може бути 

стабільним. За наявності в ньому, з одного боку, незначного прошарку 

багатіїв, які наживаються за рахунок решти, а з другого — абсолютної 

більшості, яка злидарює, суспільство стає поляризованим, політично 

нестабільним і соціально вибухонебезпечним. Саме таким є нинішнє 

українське суспільство, соціального вибуху в якому останнім часом 

вдавалось уникати лише завдяки винятковому терпінню і благорозумності 

народу. 

 

Міжетнічні конфлікти 

Не меншої, ніж міжкласові, а нерідкоще більшої гостроти можуть 

набувати міжетнічні (етнополітичні) конфлікти. Глибинні причини цих 

конфліктів кореняться в історії етнічних спільностей та відносин між ними, 

національній свідомості, психології, традиціях, ідеологічних стереотипах, які 

переходять з покоління в покоління. Найчастіше причиною міжетнічних 

конфліктів стає войовничий націоналізм. Він проявляється в тенденції до 

суверенізації великих і малих етнічних спільностей з метою створення 

незалежної державності. Однак прагнення тієї чи іншої етнічної спільності до 

самовизначення та утворення власної державності нерідко суперечить 

інтересам інших етнічних спільностей, зокрема щодо збереження єдності й 

територіальної цілісності поліетнічної за складом держави, що породжує 

міжетнічні конфлікти. 

Спричиняє конфлікти й суперечність між формально проголошеним у 

державі принципом рівності всіх етнічних спільностей і фактичною їх 

нерівністю, пов'язаною з неоднаковими можливостями задоволення 

матеріальних, культурних і політичних потреб. 

У кожній країні міжетнічні суперечності проявляються по-різному, 

неоднакові їх масштаби, гострота й наслідки. Проте за наявності таких 

відмінностей міжетнічні конфлікти мають деякі спільні риси, певну логіку 

свого розвитку, яка виявляється, зокрема, в порядку висунення вимог. 

Конфлікти часто починаються з постановки та обговорення проблеми 

національної мови, культури. В подальшому вимоги переходять, як правило, 

в політичну площину, переростаючи у статусні домагання. Нарешті, боротьба 

за особливий статус набуває форми територіальних претензій. Під час цієї 

боротьби відбувається оживлення архаїчних уявлень і вимог про історичну 

виправданість таких претензій. Спотворені архаїчні ідеї насичують конфлікт 

історичним змістом, який кожна з конфліктуючих сторін використовує для 

обгрунтування своєї позиції. Подібні історичні аргументи найчастіше 

неможливо ні підтвердити, ні заперечити. 



Так, починаючись із безневинних, на перший погляд, закликів на 

захист мови, культури, продовжуючись під гаслами «збереження етнічної 

чистоти» тієї чи іншої спільності, відновлення «історичної справедливості» 

стосовно неї тощо, міжетнічні зіткнення нерідко переростають у 

широкомасштабні криваві конфлікти, під час яких вже не до мови й 

культури. Про таку логіку розгортання міжетнічних конфліктів свідчать не 

тільки численні історичні події, а й нинішній міжетнічний розбрат у 

колишніх радянських республіках та між ними, криваве роз'єднання 

Югославії, мало не щоденні міжетнічні зіткнення в низці африканських 

країн. 

Оскільки міжетнічні спільності, як правило, компактно розселені на 

певних територіях, то нерідко суперечності й конфлікти між ними набувають 

міжрегіонального характеру. 

  

Міжрегіональні конфлікти можуть виникати й через помилкову 

політику центральних властей щодо розвитку окремих регіонів, 

необгрунтовані прагнення регіональної еліти до набуття тим чи іншим 

регіоном особливого, привілейованого статусу в державі, через відмінності в 

політичних настроях населення регіонів, рівнях їхнього економічного 

розвитку тощо. 

Головне завдання національної і регіональної політики держави 

полягає в тому, щоб своєчасно виявляти міжетнічні та міжрегіональні 

суперечності, робити все можливе для запобігання конфліктам, особливо у 

гострих, руйнівних формах.  

 

2.2 Тероризм. Види тероризму 

Історія сучасного тероризму сягає своїм корінням у глибину віків,однак 

«загадка» тероризму, його різні форми далекі від вирішення.  

Історія переконливо доводить, що і представники влади, і кримінальні 

елементи в боротьбі за свої інтереси постійно зверталися до терористичних 

методів. Попередники нинішніх терористів заклали основи, починаючи з 

яких тероризм став приймати свого сучасного вигляду.  

Необхідно знати, що будь-який терористичний акт містить у собі три 

елементи: терориста, його жертву (об'єкт нападу), а також осіб, які служать 

об'єктом впливу. Одна з головних цілей терористичного акту - психологічне 

від дії на індивідів, які не є безпосередньо жертвами цього злочинного 

діяння.  

Атмосфера страху - необхідний елемент практично всіх різновидів 

тероризму.  

В даний час як терористичні повинні розглядатися будь-які акти збройного 

захоплення об'єктів незалежно від того - були пред'явлені політичні вимоги 

або переслідувалися цілі кримінального характеру.  



Тероризм на об'єкті, що охороняється - це акт незаконнного втручання в його 

діяльність, політично і кримінально мотивований, спрямований на усунення 

тих чи інших осіб, знищення чиєїсь власності, дестабілізацію обстановки, 

залякування урядів, соціальних груп, окремих людей, або на отримання 

матеріальних вигод. Ці дії можуть здійснюватись як на об'єкті, що 

охороняється, так і на прилеглій до нього території.  

Сучасний тероризм виступає у формі: міжнародного тероризму  

(терористичні акти, що мають міжнародний масштаб); внутрішньо 

політичного тероризму (терористичні дії, спрямовані проти уряду,будь-яких 

політичних угрупувань всередині країн, або мають мету дестабілізації 

внутрішньої обстановки); кримінального тероризму, переслідує чисто 

корисливі цілі.  

1. Національний тероризм, який має на меті паралізувати діяльність 

центральних і місцевих органів влади і досягнути політичної чи економічної 

відокремленості. 

2. Кримінальний тероризм.  

Діапазон цілей, на досягнення яких він спрямований, дуже різноманітний. 

Кримінальний світ за допомогою терористичних актів намагається заважати 

проведенню відповідної політики в державі, розслідуванню і розгляду справ 

у суді, залякувати свідків, потерпілих, представників правоохоронних 

органів. Окремо слід виділити і тероризм в самому кримінальному 

середовищі - розбирання між різноманітними організованими 

угрупованнями. Цілей і тут задосить: розподіл сфер впливу, знищення 

конкурентів у легальному і нелегальному бізнесі, захоплення влади в 

кримінальному середовищі. 

3. Релігійний тероризм пов'язаний або з боротьбою прихильників однієї 

релігії (або секти) в рамках спільної держави з прихильниками другої, або із 

спробою підірвати і повалити світську владу та встановити владу релігійну, 

або з тим і іншим одночасно. 

4. Політичний тероризм, який здійснюється у вигляді вбивств державних і 

громадських діячів або представників влади з метою залякування влади. 

5. Світоглядний тероризм. Фізичне знищення і залякування з метою 

впровадити свої погляди на якісь дії (наприклад аборти, вбивство лікарів, що 

здійснюють аборти). 

До наведеної вище класифікації не входить державний терор. Терор, який 

проводить держава проти своїх громадян (Радянський Союз, Червони кхмери 

в Кампучії, Північна Корея). 



2.3 Технологічний тероризм 

Технологічний тероризм це злочини, що вчиняються з терористичною 

метою із застосуванням ядерної, хімічної, бактеріологічної (біологічної) та 

іншої зброї масового ураження або її компонентів, інших шкідливих для 

здоров'я людей речовин, засобів електромагнітної дії, комп'ютерних систем 

та комунікаційних мереж, включаючи захоплення, виведення з ладу і 

руйнування потенційно небезпечних об'єктів, які прямо чи опосередковано 

створили або загрожують виникненням загрози надзвичайної ситуації 

внаслідок цих дій та становлять небезпеку для персоналу, населення та 

довкілля; створюють умови для аварій і катастроф техногенного характеру. ( 

Закон України «Про боротьбу з терроризмом» від 20.03.2003 № 638-ІV) 

Антитерористичні критерії оцінки уразливості та підвищення 

стійкості роботи об’єктів підвищеної небезпеки: надійність охорони 

об’єкту, неможливість потрапити на об’єкт стороннім особам; поділ об’єкту 

на зони в залежності від ступеня небезпечності обладнання; перевірка і 

нагляд за персоналом; спостереження за приміщеннями та персоналом 

об’єкту. 

 

3. Сучасні інформаційні технології та їх вплив на людину. 

3.1  Вплив інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку 

суспільства. 

На сьогоднішній день розвиток інформаційних технологій набуває 

глобальних масштабів, адже відбувається тотальна інформатизація.  

Особистість є передумовою й продуктом існування суспільства, держави. 

Одне із важливих та вкрай необхідних завдань сучасної держави – 

гарантування безпеки особистості, яка характеризується захищеністю її 

психіки і свідомості від небезпечних інформаційних впливів: маніпулювання, 

дезінформування, спонукування до самогубства тощо. 

.   Інформаційну небезпеку створюють численні інформаційні загрози, що 

поширюються в глобально-інформаційному  просторі.  Інформаційна 

небезпека має два взаємопов’язаних розуміння: у вузькому  та широкому  

значенні. 

           Інформаційні загрози (у вузькому розумінні) – це сукупність умов і 

факторів, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, 

суспільства, держави в інформаційній сфері.  

           Інформаційні загрози (у широкому розумінні)  - це такий 

інформаційний вплив (внутрішній або зовнішній), при якому створюється 

потенційна або актуальна (реальна) небезпека зміни напрямку або темпів 

прогресивного розвитку держави, суспільства, індивідів; сукупність 



чинників, що перешкоджають розвитку і використанню інформаційного 

середовища в інтересах особистості, суспільства й держави.  

           Інформаційні загрози формуються в світлі інформаційних технологій.  

          Усі численні наслідки загрозливого  впливу інформаційних технологій  

можна розділити на наступні групи:  

 наслідки для особистості;  

 для групи індивідів;  

 для суспільства і суспільних процесів;  

 для мережевого середовища. 

        Серед таких наслідків можна виділити наступні (рис. 1): 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

       Рис. 1 Негативний вплив інформаційних технологій   

       Охарактеризуємо детальніше кожен з них. 

1) зомбування особистості. Цю групу характеризує вид інформаційної 

зброї, що має психологічний вплив на людину з метою викликати зміну її 

реакцій на життєві ситуації, оцінку подій, спотворене сприйняттяреальності.  

2) маніпулювання суспільною свідомістю. У даній ситуації йдеться про 

використання комп'ютерних і, в  першу чергу, мультимедійних 

інтерактивних технологій, що можуть привести до  можливості  

моделювання в режимі реального часу реалістичних образів штучного світу, 

переданих людині  через відчуття, що імітуються відповідно до цих образів. 

Крім того, при інтернет-спілкуванні, за  допомогою визначених інтернет-

технологій відбувається зміна ціннісних орієнтацій особистості,  міняється 

Негативний вплив інформаційних технологій, які   

застосовуються російськими ЗМІ 

1) зомбування особистості 

2) маніпулювання суспільною свідомістю 

3) поширення слухів 

4) дестабілізація суспільства  

5) збитки від терористичний дій 



світосприйняття, спосіб мислення, з'являються нові види девіацій (відхилень 

від нормального розвитку). 

3) поширення слухів, що служать причиною появи панічних настроїв у 

суспільстві.  

4) дестабілізація суспільства, безпосередній вплив на суспільні процеси. 

У дану групу  входять спроби порушення життєво важливих інфраструктур 

суспільства, що може бути досягнутим  за допомогою такого виду 

інформаційної зброї, як «погрози, передані через Інтернет».  

5) збитки від терористичних дій у мережовому середовищі, що у свою 

чергу пов’язані:  з людськими жертвами або матеріальними втратами, 

викликаними деструктивним  використанням елементів мережевої 

інфраструктури;  з можливими втратами (у тому числі загибеллю людей) від 

несанкціонованого  використання інформації з високим рівнем таємності або 

мережевої інфраструктури  керування в життєво важливих (критичних) для 

держави сферах діяльності;  з витратами на відновлення керованості мережі, 

викликаними діями по її руйнуванню  або ушкодженню;  з моральним 

збитком як власника мережевої інфраструктури, так і власного  

інформаційного ресурсу;  з іншими можливими втратами від 

несанкціонованого використання інформації з  високим рівнем таємності. 

 Джерелами загроз інформаційного простору є розбіжності (суперечності) 

відповідних інтересів, системи цінностей, цілей між особистістю та 

суспільством, державою або наявністю в однієї зі сторін стосовно іншої 

домагань, претензій або інших спонукувань до конфлікту. Найбільш 

небезпечним джерелом загроз цим інтересам вважається суттєве розширення 

можливостей маніпулювання свідомістю людини за рахунок створення 

навколо неї індивідуального «віртуального інформаційного простору, а 

також можливість використання технологій впливу на її психічну 

діяльність». 

              Новітні інформаційні технології, сучасні інформаційні й 

психологічні форми та способи впливу на особистість і суспільство все 

більше й більше знаходять своє застосування не тільки в період підготовки й 

в ході бойових дій (операцій), а й стають невід’ємною частиною 

повсякденного життя.  

              У відомій  та досить цінній  праці  «Маніпуляція свідомістю»       

Кара-Мурза С.Г.  вказує, що застосування сучасних технологій і способів 

маніпулювання масовою свідомістю здійснюється сьогодні повсякденно при 

використанні засобів масової інформації, у рекламній сфері, у діяльності 

різного виду екстрасенсів, магів, чаклунів тощо. Особливо воно активізується 



в переломні моменти розвитку держави, якими, наприклад, є передвиборчі 

кампанії. 

         Нині пропагується в засобах масової інформації культ жорстокості, 

насильства, порнографії, особливо на телебаченні та в комп’ютерних 

мережах, що призводить до неусвідомленого бажання значної частини 

населення, особливо підлітків і молоді пострадянських країн, наслідувати 

його, сприяє закріпленню подібних стереотипів поводження в їхніх власних 

звичках і способі життя, знижує рівень граничних обмежень і правових 

заборон, сприяє появі негативних норм поведінки в суспільстві, що, в свою 

чергу, відкриває шлях до втрати морально-ціннісних установок, до 

правопорушень. 

            Однією з характерних тенденцій, яка склалася в сучасних умовах, не 

тільки в Україні, а й у світі, – це випереджальний розвиток форм, способів, 

технологій і методик впливу на свідомість (підсвідомість), психологію й 

психічний стан людини в порівнянні з організацією протидії негативним, 

деструктивним психологічним впливам, інформаційно-психологічним 

захистом особистості й суспільства в цілому. 

          Йдеться про можливі деформації системи масового інформування й 

поширення дезінформації, які ведуть до потенційних порушень суспільної 

стабільності, про завдання шкоди здоров’ю і життю громадян унаслідок 

пропаганди чи агітації, що збуджують соціальну, расову, національну чи 

релігійну ненависть і ворожнечу, про діяльність тоталітарних сект, що 

пропагують насильство й жорстокість. Ці впливи, усвідомлені чи 

неусвідомлені, як показує життя, можуть призводити й призводять до 

серйозних порушень психічного й фізичного здоров’я, розмивання 

природних і культурно-заданих норм поводження, до зростання ризикованих 

соціальних й особистісних ситуацій. 

         Коли говорять про інформаційно-психологічний вплив як загрозу, 

природно, що мають на увазі негативні наслідки його реалізації. Негативні 

наслідки можуть проявлятись у двох аспектах: перший – у відношенні 

особистості до держави і другий – руйнуванні цілісності самої особистості. 

        У сучасних умовах посилення інформаційно-психологічного впливу на 

окрему людину (особистість) як суб’єкт суспільного  життя, носія 

визначеного світогляду, що має більш-менш виражені правосвідомість і 

менталітет, духовні ідеали й ціннісні установки формування довіри до себе, – 

одне з основних політичних завдань влади. Неадекватна суспільним 

інтересам (з погляду влади) поведінка громадянина може сприйматися як 

гостра форма політичного екстремізму, яка загрожує самому існуванню 



політичної системи, або як форма політичної байдужості, яка не менше 

руйнує основи громадського життя. 

          Водночас особистість піддається різного роду маніпулятивним 

впливам, інформаційним за своєю природою, результати яких можуть прямо 

загрожувати її фізичному чи психічному здоров’ю. Саме такі впливи часто 

протягом багатьох років формують морально-психологічну атмосферу в 

окремих прошарках суспільства, підживлюють кримінальне середовище й 

сприяють зростанню психічних захворювань у суспільстві. 

 

 

4. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. 

Доведено, що приблизно 50 % здоров’я людини визначає спосіб життя. 

Спосіб життя людини – це сукупність матеріальних умов, суспільних 

соціальних установок (культура, освіта, традиції тощо), умов поведінки 

(включаючи соціально-психологічну та фізіологічну реактивність) 

особистості і зворотний її вплив на ці умови. Активна участь людини в 

процесі формування умов життя – обов’язковий елемент поняття ―спосіб 

життя‖, так як спосіб життя людини – адекватна реакція на навколишне її 

середовище в цілому.  

Негативними його чинниками є шкідливі звички, незбалансоване, 

неправильне харчування, несприятливі умови праці, моральне і психічне 

навантаження, малорухомий спосіб життя, погані матеріальні умови, незгода 

в сім’ї, самотність, низький освітній та культурний рівень тощо. 

Суттєвий вплив на стан здоров’я населення справляють чинники 

соціального середовища: демографічна та медична ситуації, духовний та 

культурний рівень, матеріальний стан, соціальні відносини, засоби масової 

інформації, урбанізація, конфлікти тощо. 

5. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. 

Психологія безпеки розглядає психологічні процеси, психологічні 

властивості та особливо детально аналізує різні форми психічних станів, що 

спостерігаються у людей. 

Ефективність діяльності (працездатності) людини грунтується на рівні 

психічного напруження (стресу). Ще на початку нашого сторіччя Р. Ієркс та 

Дж. Додсон вказали на залежність продуктивності (працездатності) дій 

людини від ступеня емоційної активації. Психічне напруження справляє 

позитивний вплив на результати праці до певної межі. Перевищення 

критичного рівня активації веде до зниження результатів праці аж до повної 

втрати працездатності. Надмірні форми психічного напруження 



позначаються як позамежні. Нормальне навантаження (емоційна стимуляція) 

людини не повинна перевищувати 40-60 % від максимального навантаження, 

тобто навантаження до межі, за якою настає зниження працездатності. 

Серед особливих психологічних станів, що мають значення для психічної 

надійності працюючого, необхідно виділити пароксизмальні розлади 

свідомості, це  психогенні зміни настрою, стану, пов’язані із прийомом 

психічно активних засобів (стимуляторів, транквілізаторів, алкогольних 

напоїв). Практичний досвід свідчить, що прийом легких стимуляторів (чай, 

кофе) може сприяти підвищенню працездатності на короткий період. Однак 

прийом активних стимуляторів (первітин, фенамін) здатний викликати 

негативний ефект  погіршується самопочуття, зменшується рухомість та 

швидкість реакцій. Із позицій безпеки праці особливе значення має 

посталкогольна астенія (похмілля). Розвиваючись у дні після вживання 

алкоголю, вона не тільки зменшує працездатність людини, але й веде до 

гальмування та зниження почуття обережності. Крім того зменшується опір 

організму дії різних хімічних речовин та електричного струму, що підвищує 

небезпеку отруєння або ураження його електричним струмом. 

Вплив психологічних настроїв суспільства на тривалість життя: 

«Впадає в очі саме те, наскільки міцні песимістичні настрої в російському 

суспільстві, незважаючи на зростання добробуту. Можливо, це пов'язано з 

тим, що посилюється нерівність, тобто з тим, що величезна кількість людей 

виявилося непричетним до нового багатства. Але це не дуже гарне 

пояснення. В Америці, наприклад, теж сильний і посилюється економічне 

розшарування суспільства, але це, схоже, несильно впливає на настрої». 

«Моє припущення - підкреслю, всього лише припущення - російська 

хвороба носить психологічний характер і зводиться до відношення і підходу 

до життя. Якщо спробувати підібрати медичний термін, то це питання 

душевного здоров'я. Є дослідження, які вказують на те, як серйозна депресія 

впливає на здоров'я. Чим сильніша депресія, тим вище ризик захворіти. І тим 

люди довше хворіють. І тим з меншою ймовірністю одужують». 

Психопрофілактика — аутогенне психом'язове тренування. 

Серед методів, які дають змогу захистити психіку людини від 

шкідливих дій і настроїти u на переборення труднощів, стресових станів, на 

першому місці перебуває психічна саморегуляція. Психічна саморегуляція — 

це дія людини, спрямована на саму себе за допомогою слів і відповідних їм 

уявних образів. Отже, слова, мова, уявні образи умовно, рефлекторним 

шляхом, впливають на функціональний стан різних органів і систем 

позитивно чи негативно. 

У кінці XIX — на початку XX ст. в Європі і в Північній Америці 

посилився інтерес до індійської культури, зокрема йоги. Виникла думка 



перенести на європейський грунт вчення йоги, застосувавши його до 

медичних потреб. Йоган Генріх Шульц, починаючи з 1909 p., опублікував 

багато праць, присвячених аутогенному тренуванню, тобто своєрідній 

модифікації прийомів йоги. 

Аутогенне тренування побудоване на вченні йоги, самонавіюванні і 

фракційному гіпнозі. Цей поділ штучний, тому що прийоми взаємно 

переплітаються. Від йоги Й. Шульц запозичив упевненість у всесиллі 

людської волі і здатність підпорядковувати певній меті свої психічні та 

фізичні функції. За допомогою вчення про самонавіювання Й. Шульц зміг 

реалізувати постулати йоги. Використовуючи вчення про фракційний гіпноз, 

лікар може досягти посилення здатності людини до самонавіювання: За 

Допомогою аутогенного тренування ми свідомо розкриваємо в собі резерви, 

які переважно не використовуються. 

Аутогенне тренування, за Й. Шульцом, складається з двох ступенів: 

нижчого і вищого. На нижчому ступені засвоюють формули, за допомогою 

яких можна навчитися управляти своїми внутрішніми органами, судинами, 

окремими функціями печінки, серця тощо. Після цього переходять до 

Другого ступеня, в результаті чого можна навчитися управляти своїми 

почуттями, думками, викликаючи в собі ті чи інші відчуття. 

Аутогенне психом'язове тренування має на меті навчити людину 

свідомо коректувати деякі автоматичні процеси в організмі. Його можна 

застосовувати з метою відновлення сил перед робочим днем, в перервах, а 

також після робочого дня. Для зняття почуття тривоги, страху є певні 

формули, тести. Для більш швидкого відновлення сил після втоми 

рекомендується використовувати само навіюваний сон, тобто навчитися 

вводити себе на певний час в сон і самостійно виходити з нього бадьорим. 

Тривалість навіюваного сну 20-40 хв. 

Психогігієна включає мистецтво взаємовідносин між людьми, духовну 

гармонію Людини і Природи, комфортні умови побуту, різні види 

відпочинку. 

Поведінка (дії, вчинки) людини зокрема визначається рівнем розвитку 

нервової системи та психіки. Ті типи поведінки, які людина набула на 

нижчих рівнях розвитку нервової системи, зберігаються і підпорядковуються 

більш складним формам психічного відображення. Таким чином, людині 

притаманні всі типи поведінки: від інстинктивних до свідомих з відповідною 

ієрархією.  

Iнстинктивна поведінка людини — це дії, вчинки, які успадковуються 

людиною. На цьому рівні концентрується вся інформація, нагромаджена в 

ході еволюції людства. До відомих дій та вчинків інстинктивної поведінки 

людини належать ті, що пов’язані із самозбереженням, продовженням роду 

тощо. 



Поведінка за навичками — це дії. які засвоюються у навчанні до 

автоматизму або шляхом спроб і помилок, або шляхом тренування. Як 

наслідок, людина виробляє навички, у неї формуються звички і під 

контролем свідомості (тренування) і без нього (спроби і помилки). 

Свідома поведінка дозволяє діяти на основі не лише першої сигнальної 

системи, а й на основі другої (тоді як інтелектуальна поведінка тварини – це 

дії, які тварина здійснює лише на основі першої сигнальної системи) Тому 

свідома поведінка поглинає інтелектуальну. Слід зважати також на те, що 

інстинкти та навички можуть певним чином впливати і на свідому поведінку, 

але остання, безперечно, може керувати і навичками, і гальмувати інстинкти. 

Отже, поведінка, дії вчинки людини є похідною від її психіки. 

Психічні процеси — це короткочасні процеси отримання, переробки 

інформації та обміну нею (наприклад відчуття і сприйняття, пам'ять і 

мислення, емоції, воля тощо). Психічні процеси забезпечують зв'язок 

особистості з дійсністю. Через них формуються психічні властивості. 

Психічні властивості — сталі душевні якості, що утворюються в процесі 

життєдіяльності людини і характеризують її здатність на певні дії відповідати 

адекватними психічними діями (наприклад темперамент, досвід, характер, 

здібності, інтелект тощо). 

Утворені властивості, у свою чергу, впливають на перебіг процесів. 

Так, у процесі відчуття формуються конкретні сенсорні властивості й цілісна 

сенсорна організація особистості, яка визначає в подальшому кількісно-

якісну характеристику відчуттів. 

У процесі розв'язання теоретичних і практичних завдань формується вольова 

організація особистості, визначаючи, як ухвалюються рішення і як вони 

реалізуються в житті. 

Утворена скерованість особистості веде до вибіркового сприйняття та 

емоційних реакцій, пов'язаних із ним. 

Під психічним станом слід розуміти наявний на даний час відносно стійкий 

рівень психічної діяльності, що проявляється в підвищеній або пониженій 

активності особистості (наприклад настрій, депресія, стрес тощо). 

 

 


