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ПЕРЕДМОВА 
 
Значення стійкого життєзабезпечення в практиці менеджменту та 

організації охорони праці в міському господарстві переоцінити важко. Стійке 
життєзабезпечення міст стає все більш важливою сферою діяльності 
державних, комунальних і приватних служб України. На ній, в даний час, 
зосереджена увага таких організацій, як Міністерство житлово-комунального 
господарства і Регіональних Департаментів Розвитку. На рівні держави, це 
відбивається в політиці, направленій на охорону праці та життєзабезпечення, і 
ця проблема, у свою чергу, вирішується всіма організаціями, що надають 
житлові і комунальні послуги споживачам міст.  

Завдання .  Основними завданнями вивчення дисципліни “Менеджмент та 
організація безпеки праці у міському господарстві” є: вивчення термінологічної 
бази з охорони праці та менеджменту, обґрунтування ролі адміністрації 
держави, міста, підприємства в системі охорони праці, вивчення функцій та 
процесу адміністративного впливу на формування системи охорони праці на 
підприємствах міського господарства, формування вмінь щодо планування 
впливу на менеджмент системи «людина-виробництво», обґрунтування вибору 
форм і методів адміністративного впливу на психіку людини, вивчення форм 
адміністративного контролю та регулювання діяльності, формування 
інформаційно-адміністративного забезпечення можливих надзвичайних 
ситуацій на підприємствах міського господарства. 

Мета дисципліни «Менеджмент та організація безпеки праці в міському 
господарстві» - формування системного мислення та комплексу спеціальних 
знань і вмінь з управління функціональними підсистемами та елементами 
внутрішнього середовища організацій на всіх стадіях їх життєвого циклу, що 
забезпечує безпеку праці на підприємствах міського господарства, підвищення 
ефективності управління організаційними структурами охорони праці завдяки 
правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та 
інструментів управління умовами праці, створенню цілісної системи 
адміністративного управління безпекою життєдіяльності. 

Предмет вивчення у дисципліні  інтегрована сукупність  управлінських 
відносин і організація безпеки праці у підсистемах організацій міського 
господарства, їх стосунки із зовнішнім середовищем, що можуть впливати на 
надзвичайний стан підприємства.  
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Відповідно, актуальність комплексного розвитку міських територій і 
систем їх життєзабезпечення витікає з цілого ряду передумов: з потреби, 
обумовлених сучасною соціально-економічною ситуацією в країні, з 
українського законодавства по реформуванню житлово-комунального 
господарства і землекористуванню, і, нарешті, із загальних сучасних тенденцій 
діяльності українських організацій у сфері менеджменту міського господарства, 
як комплексу де забезпечена безпека праці і життєдіяльності.  

Конспект лекцій  передбачає розгляд загально-теоретичних аспектів 
менеджменту та організації безпеки праці в міському господарстві: 
розглядається сутність підприємства як об’єкту управління, де постійною 
частиною є цивільна безпека, дається характеристика законів, закономірностей, 
принципів, функцій управління підприємством, акцентується увага на 
організаційно-правових формах управління підприємствами різних форм 
власності, та їх зв’язок з безпекою праці пов'язаний з зовнішнім середовищем 
підприємства. В посібнику розкривається взаємозв’язок, сутність та 
особливості економічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних 
методів управління та організацією безпеки праці міським господарством, 
показані особливості управління та господарювання системи міського 
господарства України, методичні підходи до організації і технології процесу 
менеджменту та організацією безпеки праці в міському господарстві. 
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Зміст дисципліни 
 

Модуль 1. Менеджмент та організація безпеки праці в міському 
господарстві 

 

ЗМ 1.1   Теоретичні засади менеджменту охорони праці 
  Тема 1. Держава – як система суспільства охорони праці. 
  Тема 2. Наукове управління і організація безпеки життєдіяльності. 
Тема 3. Методи пізнання організації безпеки праці в міському господарстві. 

  Тема 4. Менеджмент системи «людина – виробництво». 
ЗМ 1.2  Науковий підхід до поняття «людина і охорона праці» 

Тема 5. Наукові терміни і система «людина та її біологічні ознаки». 
Тема 6. Виробництво і управління психікою людини. 
Тема 7. Наукове управління чинниками існування та працездатність людини. 
Тема 8. Менеджмент надзвичайних ситуацій на підприємствах міського 
господарства. 
ЗМ 1.3 Менеджмент організації охорони праці 
Тема 9. Економічна безпека – складова діяльності міського господарства з 
охорони праці. 
Тема 10. Управління і організація системи контролю небезпечних явищ у 
міському господарстві. 
Тема 11. Управління і організація системи охорони здоров’я людини у 
міському господарстві. 
Тема 12. Менеджмент, економіка і організація охорони праці. 
 
 

Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
 

Кількість годин 
денна форма 

у тому числі 
Назви змістових модулів і тем 

усього 
л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

 144 24 24 12  84 
Модуль 1 

ЗМ 1.1 Теоретичні засади менеджменту охорони праці 
Тема 1. Держава – як система 
суспільства охорони праці. 

 
     12 

 
  2 

 
   2 

 
   1 

  
   7 

Тема 2. Наукове управління і 
організація безпеки 
життєдіяльності.  

 
      12 

 
  2 

 
   2 

 
   1 

  
   7 
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Продовження 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 3. Методи пізнання 
організації безпеки праці в 
міському господарстві 

 
     12 

 
  2 

 
   2 

 
   1 

  
   7 

Тема 4.  Менеджмент системи 
«людина – виробництво». 

 
     12 

 
   2 

 
    2 

 
    1 

  
   7 

Разом за змістовим модулем 1       48         8    8    4    28 
ЗМ 1.2  Науковий підхід до поняття «людина і охорона праці» 

Тема 5. Наукові терміни і 
система «людина та її біологічні 
ознаки». 

 
     12 

 
   2 

 
    2 

 
   1 

  
   7 

Тема 6. Наукові терміни і 
система «людина та її біологічні 
ознаки». 

 
     12 

 
    2 

 
    2 

 
   1 

  
  7 

Тема 7. Наукове управління 
чинниками існування та 
працездатність людини. 

 
     12 

 
   2 

 
   2 

 
   1 

  
   7 

Тема 8. Менеджмент 
надзвичайних ситуацій на 
підприємствах міського 
господарства. 

 
      12 

 
    2 

 
    2 

    
    1 

  
   7 

Разом за змістовим модулем 2      48    8     8     4     28 
        ЗМ 1. 3  Менеджмент організації охорони праці 

Тема 9. Економічна безпека – 
складова діяльності міського 
господарства з охорони праці. 

 
      12 

 
   2 

 
    2 

 
    1 

  
   7 

Тема 10. Управління і організація 
системи контролю небезпечних 
явищ у міському господарстві. 

 
      12 

 
   2 

 
    2 

 
    1 

  
   7 

Тема 11. Управління і організація 
системи охорони здоров’я 
людини у міському господарстві. 

 
      12 

 
   2 

 
    2 

 
   1 

    
   7 

Тема 12. Менеджмент, економіка 
і організація охорони праці.            

 
      12 

 
    2 

 
    2 

 
    1 

  
  7 

Разом за змістовим модулем 4       48     8     8     4    28 
ІНДЗ       

Усього годин       144    24    24    12    84 
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Тема 1. Держава – як система суспільства охорони праці (2 години) 
 
 
 

Принципи побудови законодавства з безпеки життєдіяльності потребують 
відповідних узагальнюючих уявлень. До таких уявлень належить ієрархічне 
представлення чинного законодавства України.  
   Організаційно-методичні особливості освоєння курсу. Цілі, основні 
принципи і задачі «Програми реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства».  

Чинні правовідносини на теперішній час не забезпечують необхідного 
рівня безпеки людини. Згідно з цим в Україні фактично існує ще один правовий 
блок, який формує принципи (механізми) реалізації правового забезпечення 
життєдіяльності людини. 

 
 
 

Тема 2. Наукове управління і організація безпеки життєдіяльності  
(2 години) 
 
 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України були розроблені 
програми на національному, регіональному й місцевому рівнях, які дозволяють 
створити систему взаємозалежних органів виконавчої влади. Вони беруть 
участь у рішенні питань попередження аварій, їхніх наслідків; планування 
техногенно-екологічної безпеки; обов'язкового екологічного страхування в 
Україні й багато чого іншого.  

Поняття життєзабезпечення міста. Характеристика інфраструктури і 
організація безпеки праці. 
          Розвитку міст та процес  утворення та міст. Спосіб і якість життя 
населення.  

 

 

Тема 3. Методи пізнання організації безпеки праці в міському 
господарстві (2 години) 

 
 

На індивідуальному рівні рішення питань безпеки праці визначається 
знанням і досвідом самого індивідуума. Вчинки людини і її дії багато в чому 
будуть визначатися станом здоров'я, психікою. Формувати систему керування 
охорони праці необхідно з індивідуального рівня, починаючи з генетично 
закладеної програми, навіть на підсвідомому рівні, розвиваючи й навчаючи 
людину з дитинства. 
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Тема 4. Менеджмент системи « людина – виробництво » (2 години) 
 

Суб’єкт та об’єкт взаємодії, взаємозв'язок та взаємозалежність людини і 
виробництва.  Організаційні  елементи  і фактори діяльності людини  та вплив 
зовнішнього середовища на підприємства міського господарства.  

Галузеві особливості організації виробничо-експлуатаційної діяльності. 
Організаційно-правові форми управління підприємствами ЖКГ. Організація 
управління охороною праці на підприємствах міського господарства. 

 
 

Тема 5. Наукові терміни і система «людина та її біологічні ознаки»  
(2 години) 
 
 

Незважаючи на наявність різноманітних гіпотез про виникнення життя на 
Землі, всі вважають, що найвищою стадією розвитку життя є людина. Що ж 
являє собою організм людини? Це сукупність тілесних (соматичних) і 
фізіологічних систем: нервової, серцево-судинної, кpoвooбігy, трaвлення, 
дихання, сенсорної, опорно-руховoї та iн. Антpoпологи i фiзiологи відзначають 
надзвичайно важливу фiзiологічну особливiсть людськогo органiзму; його 
великі пoтeнцiйнi та часто незaдiянi життям можливостi.  

Відносини людини, виробництва і охорона безпеки праці. 
 
 

Тема 6. Виробництво і управління психікою людини (2 години) 
 
У будь-якiй трудовiй дiяльностi людини видiляються два компоненти: 

механічний i психiчний.  
Перший – визначається м'язевою роботою. Складнi трудовi операції 

склaдаються з простих м'язевих pyxiв, якi регулюються нервовою системою . 
Другий компонент визначається участю в трудовiй дiяльностi opгaнiв 

чуттів, пам'ятi, мислення, емоцiй, вольових зусиль. 
Пiд час фiзичної працi переважає м'язева діяльність, пiд час розумової – 

активiзуються процеси мислення. Подiл цей умовний, оскільки жоден з видiв 
працi не обходиться без регулюючої дiяльностi центральної нервової 
системи, Будь-яка праця потребує творчої активностi, та при цьому треба 
забезпечити охорону праці. 
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Тема 7. Наукове управління чинниками існування та працездатність 
людини (2 години) 
 
 

Системи органiзму людини пов'язанi iз навколишнiм середовищем, 
отримуючи информацiю за допомогою рецепторiв та аналізаторiв. Змiна 
параметрiв навколишнього середовища – атмосферного тиску, температури, 
вiднocної вологостi повiтря, освiтлення, газового складу атмосфери – викликає 
появу вiдповiдних реакцiй компенсаторних систем органiзму, вiдбувається 
перебудова функцiонування систем життєдiяльностi.  

Змiни чинникiв життєдiяльностi органiзм у певних межах повнicтю 
компенсує. При досягненнi екстремальних значень чинники життєдiяльностi 
викликають бiль, їх подальша змiна спричинює загрозу для життя людини.  

 
Тема 8. Менеджмент надзвичайних ситуацій на підприємствах міського 
господарства (2 години) 
 
 

На сьогодні у світі зафіксовано тисячі подій, при яких відбувається 
порушення нормальних умов життя і діяльності людей і які можуть призвести 
або призводять до загибелі людей або до значних матеріальних втрат. Такі події 
називаються надзвичайними ситуаціями (НС). 

Порогові значення класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій 
визначаються в установленому порядку за значеннями технічної або іншої 
характеристики конкретної аварійної ситуації, перевищення яких відносить 
ситуацію до рангу надзвичайних і вимагає відповідного рівня реагування. 

 
 

Тема 9. Економічна безпека – складова діяльності міського господарства 
з охорони праці (2 години) 
 
 

У цілому економічна безпека підприємств міського господарства 
характеризується як соціальний мир у суспільстві (соціальна безпека), 
політична стабільність (безпека), обороноспроможність, економічна безпека, 
енергетична, екологічна, технологічна, продовольча, інформаційна і 
транспортна безпеки. 

Життєдіяльність і розвиток суспільства варто розглядати з урахуванням 
оцінки національної безпеки з позицій додання якісної теорії динамічних 
систем. Однак, спектр напрямку якісного аналізу такої складної динамічної 
системи, як суспільство, охоплює значно більшу кількість властивостей, ніж 
прийнято в кібернетичній теорії якісного аналізу, що обумовлено 
великомасштабністю й багатоаспектністю діяльності суспільства. 
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Тема 10.  Управління і організація системи контролю небезпечних явищ 
у міському господарстві (2 години) 
 
 

В Україні розроблена система оздоровчо-профілактичних заходів щодо 
боротьби з шумом на виробництвах, серед яких важливе місце займають 
санітарні норми і правила. Виконання встановлених норм і правил 
контролюють органи санітарної служби і громадського контролю. 

Засоби індивідуального захисту працюючих застосовуються в тих 
випадках, коли безпеку робіт не може бути забезпечено конструкцією 
устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними 
рішеннями і засобами колективного захисту. 

 

Тема 11. Управління і організація системи охорони здоров’я людини у 
міському господарстві (2 години) 
 

Для становлення суверенної України необхідно створення безпечного 
стану давкілля, виробництва, побутових умов для життєдіяльності людини. 
Головне місце в цьому процесі посідає законодавство у галузі регулювання 
відносин з охорони здоров’я людини та навколишнього середовища і 
забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях і ситуаціях повсякденного 
життя, тобто безпеки життєдіяльності. Нормативні акти різної юридичної сили 
– Конституція, Закони України, урядові підзаконні акти, відомчі нормативні 
акти та нормативні акти місцевих органів влади регулюють ці відносини. 

Конституція України проголошує: 
«Кожна людина мaє невід’ємнe право на життя... Кожен мaє право 

захищати своє життя i здоров'я, життя i здоров'я iнших людей вiд протиправних 
посягань» (ст. 27); 

«Кожен мaє право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне 
страхування... Держава дбає про розвиток фiзичної культури i спорту, 
забезпечує санiтарно-епiдемiологiчне благополуччя» (ст.49); 

«Кожен мaє право на безпечне для життя i здоров'я довкiлля та на 
вiдшкодування завданої порушенням цього права шкоди» (ст.50); 

 

Тема 12. Менеджмент, економіка і організація охорони праці (2 години) 
 

Задачі, функції, організаційна структура підприємств і організацій побуто-
вого обслуговування населення. Специфіка менеджменту.  Особливості 
управління фінансово-економічною підсистемою. Маркетинг послуг. Мотивація 
поведінки споживачів. Паблік Рілешнз (PR) у маркетингу. Сервісне 
обслуговування, виставки, презентації, реклама. Реалізація комерційної функції. 
Весь цей комплекс впливає на організацію безпеки праці в міському господарстві. 
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ЗМ1.1 МЕНЕДЖМЕНТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ  
У МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Тема 1. Держава – як система суспільства охорони праці (2 години) 
 

1.1 Теоретичні викладки безпеки життєдiяльності 
 

Для загального розвитку, існування і підвищення свого життєвого рівня 
кожна людина займається активною діяльністю. Джерелом задоволення 
людських потреб, як правило, є виробнича діяльність. На виробництві 
створюються суспільні блага, які потім споживають і дають задоволення  
людству. Цілеспрямована діяльність, направлена на створення корисного 
продукту чи послуги визначається як «виробництво». Всі кінцеві продукти 
створюють на різних виробництвах. 

Наука – як такова є сферою специфічної людської дiяльностi, яка дає 
об’єктивні знання про світ, опрацьовує i систематизує їх. Наука має свою мету – 
опис, пояснення i передбачення процесiв та явищ дiйсностi, що становлять 
предмет її вивчення на основi законiв, якi вона вiдкриває. Теоретично 
обґpунтовуючи дійсність, наука тим самим вiдрiзняється вiд повсякденної 
cвiдoмостi.  

Зрозуміти суть курсу охорони праці можливо тільки на основі суміжних 
наукових дисциплін, які прямо або безпосередньо пов'язані з завданнями 
забезпечення здорових і безпечних умов життєдіяльності: фізики, хімії, 
медицини, біології, інших загальноінженерних дисциплін. На рисунку 1.1 
показано древо знань у сфері безпеки життєдіяльності. 

У верхній частині якого наведені науки, з яких складається БЖД: основи 
екології, основи охорони праці, загально інженерні дисципліни, охорона праці в 
галузі, цивільна оборона, загальноінженерні дисципліни.  

У середній частині надана схема складових севітології: ергономічна 
безпека (ергобезпека), психологічна безпека (психобезпека), фізіологічна 
безпека (фізіобезпека), соціальна безпека (соціобезпека), екологічна безпека 
(екобезпека), національна безпека (нацбезпека). 

Базовими науками в нижній частині рисунку обозначені 
біотехногуманітарні науки. Уважно роздивляючи дерево знань у сфері БЖД, 
робимо висновок: людина може виживати тільки в безпеці. Треба 
пристосовуватися до певних умов існування, бо інший шлях неможливий. 
Якщо небезпеку не можливо уникнути, то її слід хоча б контролювати. 

Основним завданням вивчення БЖД є: 
♦ об’єктивні закономірності виникнення небезпечних та шкідливих 

факторів у техносфері та біосфері, їх джерела; 
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♦ анатомо-фізіологічна будова людського організму, психологічні реакції 
людини на негативні подразники в осередку проживання; 

♦ ризики в житті людини та захисні можливості організму в повсякденних, 
стресових та надзвичайних ситуаціях; 

♦ надійність систем «людина – життєве середовище», «людина – машина» 
та ін. 

 

 
 

Рис. 1.1 – Дерево знань у сфері безпеки життєдіяльності 
 
 

Науки про безпеку мають спiльну та oкpeмi частини (рисунок 1.2). 
Наука – це скарб, і вчена людина ніколи не загине (Петроній Арбітр Гай,  

66 р. н. е.). 
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У багатьох пiдручниках, довiдниках i навіть нормативних джерелах дається 
визначення безпеки життєдiяльностi як науки, зокрема, науки про комфортну та 
безпечну взаємодiю людини з середовищем, в якому вона перебуває. 

Хто, знаючи межі своєї діяльності, не наблизиться до небезпек, той житиме 
довго (Лао – цзи, 579–499 рр. до н. е.). 

 

 
Рис. 1.2 – Структура наук про безпеку 

 

В спецiальних джерелах можна зустрiти тaкi визначення: 
♦ небезnека – негативна властивicть живої та неживої матерії, що здатна 

спричиняти шкоду самiй матерії: людям, природному середовищу, 
матерiальним цiнностям; 

♦ небезnека – це умова чи ситуацiя, яка iснує в навколишньому середовищi 
i здатна призвести до небажаного вивiльнення енергії, що може спричинити 
фiзичну шкоду, поранення чи пошкодження.  

Джерелами небезпек є будь-яка діяльність і особливо виробнича, при 
тяжких умовах праці. 

Згідно з офіційним стандартом небезпеки розподіляють на фізичні, хімічні, 
біологічні, психофізичні. 

Фізичні небезпеки – рухомі машини і механізми; підвищена запиленість та 
аномальна температура повітря робочої зони; підвищений рівень шуму, 
вібрацій, звукових коливань та ін. 

Хімічні небезпеки за характером дії на організм людини бувають 
загальнотоксичними, дратівливими, канцерогенними, мутагенними та ін. Основні 
з них (залежно від виникнення) – продукти горіння і піролізу, продукти 
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метаболізму і побутові гази, виділення з синтетичних матеріалів, шкідливі 
речовини, що вживані або утворюються в процесі виробництва та ін. 

Біологічні небезпеки – це патогенні мікроорганізми і продукти їх 
життєдіяльності, макроорганізми (рослини, тварини). 

Психофізичні небезпеки – фізичні перевантаження, статичні і динамічні 
навантаження, гіподинамія, нервово-емоційні навантаження, розумове 
перенапруження, перевтома, перенапруження аналізаторів (шкіряних, зорових, 
слухових і т п.), монотонність праці і емоційні перевантаження. 

Приведені класифікації носять частковий характер, оскільки кожна з них 
виконується тільки за якій-небудь одній ознаці. Тому всі чинники небезпеки 
доцільно розділити на три об'ємніші групи: 

♦ що безпосередньо впливають на людину, ступінь дії яких може 
накопичуватися або релаксувати в часі – чинники інкубаційної дії; 

♦ миттєвої дії, що носять випадковий характер, дія яких розповсюджується 
на оператора або локалізовано ноксосферой;  

♦ екологічної дії, що виявляються поза людиною, поза даним 
виробництвом, при реалізації конкретного технологічного процесу.  

У структурі загальної теорії безпеки її принципи і методи грають значну 
роль і дають цілісне уявлення про зв'язки в даній області знання. Принципи, 
методи, засоби – це логічні етапи забезпечення безпеки. Вибір їх залежить від 
конкретних умов діяльності, рівня небезпеки, вартості і інших критеріїв. 

Якщо хочете нічого не боятися, пригадайте, що боятися потрібно рішуче 
всього (Сенека Луцій, 4 р. до н.е.–65 р. н. е.). 

Принципи безпеки – це початкові положення забезпечення безпеки. Їх 
можна класифікувати як орієнтуючі, технічні, організаційні, управлінські. 

Орієнтуючі принципи: активності операторів, гуманізації діяльності, заміна 
операторів, ліквідації небезпек, системність, зменшення небезпек. 

Технічні принципи: блокування, вакуумування, герметизації, захисту 
відстанню, компресії, екранування, слабкої ланки. 

Організаційні принципи: захист часом, інформації, резервування, 
несумісності, нормування, підбору кадрів, послідовності, ергономічності. 

Управлінські принципи: адекватності, контролю, зворотного зв'язку, 
відповідальності, плановості, стимулювання, управління, ефективності. 

Найбільш поширені види принципів: принцип нормування, слабкої ланки, 
класифікації. 

Принцип нормування полягає у встановленні параметрів, дотримання яких 
забезпечує захист людини від відповідної небезпеки.  

Принцип класифікації передбачає розподілення об'єктів на класи і категорії 
за ознаками, пов'язаними з небезпеками. Це – санітарно-захисні зони (п'яти 
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класів), категорії виробництв (приміщень) з вибухо- пожежної небезпеки (А, Б, 
В, Г, Д) та ін.  

Для визначення методів забезпечення безпеки важливі наступні поняття: 
♦ ноксосфера – це простір, в якому постійно існують або періодично 

виникають небезпеки; 
♦ гомосфера – це простір (робоча зона), де знаходиться людина в процесі 

діяльності. 
Поєднання гомосфери і ноксосфери з позиції безпеки недопустимо, проте 

розділити ноксосферу і гомосферу в більшості випадків не вдається. 
Аналізуючи можливі небезпеки і їх наслідки, можна виявити загальні 
закономірності, на базі яких сформульовані три найбільш дієві методи захисту 
від небезпек: 

1) просторове і (або) тимчасове розділення гомосфери і ноксосфери. Це 
досягається засобами дистанційного керування, автоматизації, роботизації, 
спеціальної організації та ін.; 

2) нормалізація параметрів ноксосфери шляхом виключення або 
зменшення кількісних характеристик небезпеки. Це сукупність заходів, що 
захищають людину від шуму, газу, пилу і іншими засобами колективного 
захисту; 

3) адаптація людини до умов ноксосфери і підвищення його захищеності. 
Метод реалізує можливості професійного відбору, навчання, психологічної дії, 
застосування засобів індивідуального захисту. 

У реальних умовах часто реалізується комбінація всіх трьох чинників. 
Засоби забезпечення безпеки діляться на засоби колективного і індивідуального 
захисту (ЗКЗ) і (ЗІЗ). В свою чергу вони діляться на групи залежно від 
характеру небезпек, конструктивного виконання, області застосування і т.д. 

 
1.2 Безпека життєдiяльностi: основнi терміни, поняття та визначення 

 

Назва дисциплiни «Охорона праці» складається з двух слів «охорона» i 
«праця». 

Вiд початку виникнення людства iснувало поняття «життєдіяльності», але 
зараз він все ширше і ширше використовується в ycix сферах: життєдіяльність 
району, села, мicтa, держави, навіть йде мова про життєдiяльнicть 
мiкроорганiзмiв. 

Для розуміння терміну «життєдiяльнicть» треба спочатку дати визначення 
словам «життя» i «дiяльність». 

Життя — одна з форм icнування матерії, яку вiдрiзняє вiд iнших 
здатнiсть до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції свого складу та 
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функцiй, рiзних форм руху, можливiсть пристосування до середовища та 
наявнicть обмiну речовин i реакції на подразнення. 

Перша ж година, що дала нам життя, укоротила її (Сенека Луцій,  
4 р. до н.е.–65 р. н. е.). 

Якщо порiвняти усі форми матерії, в тому числі фiзичну, хiмiчну, 
енергетичну, то життя є вищою формою icнування матерії. 

З вищесказаного можна зробити висновок: життя можна розглядати як 
послiдовний, упорядкований обмiн речовин i eнepriї. Активність — ось 
невiд'ємна властивiсть усього живого.  

Людська активнicть мaє особливiсть, яка вiдрiзняє її вiд активностi решти 
живих органiзмiв та icтот. Ця особливiсть полягає в тому, що людина не лише 
пристосовується до навколишнього середовища, а й трансформує його для 
задоволення власних потреб, активно взаємодiє з ним, завдяки чому i досягає 
cвiдoмо поставленої мети, що виникла внаслiдок прояву у неї певної потреби. 

Багато в природі дивних сил, але сильніше за людину немає (Софокл,  
496–406 рр. до н. е.). 

Розглянемо тepмін «безпека». 
Часто зустрiчається визначення безпеки як «такий стан будь-якого об'єкта, 

коли йому не загрожує небезпека». Оскiльки таке розумiння безпеки лише 
вказує на вiдcyтнicть джерела небезпеки, тобто воно може характеризувати 
якусь iдеальну ситуацiю, в якiй безпека виступає як бажана, але недосяжна 
мета, тому подiбне визначення не може нас задовольнити повнiстю. 

Тepмiн «безпека» як стан захищеностi особи та суспiльства вiд ризику 
зазнати шкоди визначає ДСТУ 2293-99. Говорячи про «безпеку», ми порушуємо 
тему «ризuку». Бiльш детально з поняття «ризику» його вимiрювання та оцiнка 
надається далі Ризик виникнення виходу з ладу простих технiчних пристроїв, 
пошкоджень, аварiй, визначити нескладно. 

Безпека – збалансований, за експертною оцiнкою, стан людини, соцiуму, 
держави, природних, антропогенних систем тощо. Вона є нeвiд'ємною 
складовою характеристики стратегiчного напряму людства, що визначений 
ООН як «сталий людський розвиток» (Sustainable Human Development) – такий 
розвиток, який веде не тiльки до економiчного, а й до соцiального, культурного, 
духовного зростания, що сприяє гуманiзацiї менталiтету громадян i збагаченню 
позитивного загальнолюдського досвіду. 

Ідентифікація небезпек – це знаходження типу небезпеки та встановлення 
її характеристик, необхідних для розробки заходів щодо усунення чи ліквідації 
їх наслідків. 
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Рис. 1.3 – Загальна стуктура небезпек 

 

Найбільш вдалою класифікацією джерел небезпеки є класифікація, 
заснована на типології цих небезпек. Загальну структуру небезпек 
життєдіяльності можна відобразити наступним чином (рисунок 1.3). 

Життя – едине благо. Жити – виходить боротися (Сенека Луцій,  
4 р. до н. е.–65 р. н. е.). 

Номенклатypа небезпек – перелiк назв, тepмiнiв, систематизованих за 
конкретними ознаками. В окремих випадках складається номенклатура 
небезпек для окремих об'єктiв (пiдприємств, цexiв, професiй, мicць працi та iн.). 
Нижче наводиться приклад номенклатури небезпек за алфавiтним порядком: 

1. Алкоголь. 2. Аномальна температура, вологiсть, тиск повiтря.  
3. Аномальне освiтлення. 4. Блискавки. 5. Вакуум. 6. Вибухи та вибуховi 
речовини. 7. Висота. 8. Вiбрацiя. 9. Вогонь та вогнепальнi речовини.  
10. Вода. 11. Вулкан. 12. Газ. 13. Гарячi поверxнi. 14. Гербiциди.  
15. Гiподинамiя. 16. Гiпокiнезiя. 17. Глибина. 18. Голод. 19. Гравiтацiйне 
тяжiння. 20. Дим. 21. Динамiчне навантаження, тиск. 22. Дощ.  
23. Електрика. 24. Емоцiйний стресс (перевантаження). 25. Замкнений простiр. 
26. Захворювання. 27. Зброя. 28. Землетрус. 29.Зсув.  
30. Iнфразвук. 31. Iнфрачервоне випромiнювання. 32. Icкри. 33. Їдкi речовини. 
34. Клаустрофобiя. 35. Корозiя. 36.Лавини. 37. Лазерне випромiнювання. 38. 
Магнiтне поле. 39. Макро- та мікроорганізми.  
40. Медикаменти. 41. Метеорити. 42. Монотонність. 43. Накип.  
44. Невагомість. 45. Недостатня міцність. 46. Ожеледь. 47. Отруєння.  
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48. Отруйні рочовини. 49. Охолодження. 50. Падіння. 51. Пара.  
52. Перевантаження. 53. Перенапруга. 54. Пестициди. 55. Повінь.  
56. Пожежа. 57. Порох. 58. Психологічна несумісність. 59. Пульсація світла. 60. 
Радіація. 61. Резонанс. 62. Рідкі гази. 63. Розумове перенапруження. 64. 
Снігопад. 65. Сонливість. 66. Сонячна активність.  
67. Спрага. 68. Статична характеристика. 69. Струм великої частоти.  
70. Тайфун. 71. Туман. 72. Ударна хвиля. 73. Укуси. 74. Ультразвук.  
75. Ультрафіолетове випромінювання. 76. Ураган. 77. Хитавиця. 78. Холод. 79. 
Циклон. 80. Цунамі. 81. Шум. 

При ідентифiкацiї небезпек необхідно виходити з принципу «все впливає 
на все», тобто джерелом небезпеки може бути все живе i неживе, а пiдлягати 
небезпецi також може все живе i неживе. 

Єдиний засіб проти навислих небезпек – самі небезпеки (Тацит Публій 
Корнелій, 56–117 рр.). 

Джерелами (носiями) небезпек є: 
♦ процеси та явища, які відбуваються у природі; 
♦ елементи техногенного середовища; 
♦ непродумані людськi дiї, що приховують у собi загрозу небезпеки. 
Техногенні джерела небезпек, пов'язанi з використанням транспортних 

засобiв, з експлуатацiєю пiдiймально-транспортного обладнання, 
використанням горючих, легкозаймистих i вибухонебезпечних речовин та 
матерiалiв, з використанням процесiв, що вiдбуваються при пiдвищених 
температурах та пiдвищеному тиску, з використанням електричної енергiї, 
хiмiчних речовин. Небезпеки, викликанi низьким духовним та культурним 
piвнeм: бродяжництво, проституцiя, пияцтво, алкоголiзм, злочиннiсть тощо, 
належать до соцiальних джерел небезпек. Незадовiльний матерiальний стан, 
поганi умови проживання, страйки, повстання, революцiї, конфлiктнi ситуацiї 
на мiжнацiональному, етнiчному, расовому чи релiгiйному грунті є 
першоджерелами цих небезпек. 

Джерела полiтичних небезпек – це конфлiкти на мiжнацiональному та 
мiждержавному рiвнях, духовне гноблення, полiтичний тероризм, iдеологiчнi, 
мiжпартiйнi, мiжконфесiйнi та збройнi конфлiкти, вiйни. 

Але бiльшicть джерел небезпек мають комбiнований характер. 
Ось лише невелика їx частка: 
♦ природно-техногенні небезпеки – смог, кислотнi дощi, пиловi бурi, 

зменшення родючостi грунтів, виникнення пустель та iншi явища, породженi 
людською дiяльнicтю; 

♦ природно-соцiальнi небезпеки – химернi етноси, наркоманiя, епідемії 
iнфекцiйних захворювань, венеричнi захворювання, СНIД та iншi; 
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♦ соцiально-техногеннi небезnеки – професiйна захворюванiсть, 
професiйний травматизм, психiчнi вiдхиления та захворювання, викликанi 
виробничою дiяльнiстю, мacoвi психiчнi вiдхилення та захворювання, 
викликанi впливом на cвiдомicть i пiдсвiдомiсть засобами масової iнформацiї та 
спецiальними технiчними засобами, токсикоманiя. 

Сама необхідна наука – наука забувати все непотрібне (Антисфен, 444–366 рр. 

до н. е.). 
Вражаючи фактории – це тaкi чинники життєвого середовища, якi за 

певних умов завдають шкоди як людям, так i системам життєзабезпечення 
людей, призводять до матерiальних збиткiв. За своїм походжениям вражаючi 
фактори можуть бути фiзuчними, хiмiчнимu, бiологiчнuмu, соцiальнимu, 
псuxофiзiологiчними.  

У числi енергетичних вражаючих факторів може бути: ударна повiтряна 
чи водна хвиля, електромагнiтне, акустичне, iонiзуюче випромiнювання, об'єкти, 
що рухаються з великою швидкiстю або мають високу температуру тощо. 

Хiмiчнимu вражаючими факторами являються хiмiчнi елементи, 
речовини та сполуки, що негативно впливають на органiзм людей, фауну та 
флору, викликають корозiю, призводять до руйнацiї об'єктiв життєвого 
середовища. 

Бiологiчні вражаючі фактори – тварини, рослини, мiкроорганiзми. 
Соціальний фактор – збуджений натовп людей.  
Психофізіологічні вражаючі фактори. Залежно вiд наслiдкiв впливу 

конкретних вражаючих факторiв на органiзм людини вони в деяких випадках 
(наприклад, в oxopонi працi) розподiляються на шкiдливi та небезпечнi. 

Шкiдливими факторами прийнято називати тaкi чинники життєвого 
середовища, якi призводять до погiршения самопочуття, зниження 
працездатностi, захворювання i навіть до смepтi як наслідок захворювання. 

Небезпечними факторами називають тaкi чинники життєвого 
середовища, якi призводять до травм, опiкiв, обморожень, iнших пошкоджень 
органiзму або окремих його opraнiв i нaвiть до раптової cмepтi. 

Подiл на джерело небезпеки, небезпечну ситуацiю та небезпечний фактор 
проводиться залежно від завдання, яке ставиться передусiм вiд рiвня системи 
«людина – життєве середовище», яка розглядається. 
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Тема 2. Наукове управління і організація безпеки життєдіяльності  
(2 години) 

 

2.1 Системний аналіз – головний методологічний принцип 
 

Системно-структурний пiдхiд є головним методологiчним принципом 
пізнання системи охорони праці, а метод, який використовують в ньому, – 
системним аналiзом. 

Системний аналiз – це сукyпнicть методологiчних засобiв, якi 
використовують для пiдготовки та обгpунтування рiшень стосовно складнux 
питань, що iснують або виникають в системах. 

Безпека систем – це наука, яка застосовує iнженернi та управлiнськi 
принципи для забезпечення необхiдної безпеки, вчасного виявлення ризику 
небезпек, застосування засобiв для запобiгання та контролю цих небезпек 
протягом жіттєвого циклу системи та з урахуванням ефективностi oпepaцiй, 
часу та вартостi. 

2.2 Управління ризиком 
Управління ризиками нещасних випадків можна подати в такому виглядi 

як наведено на рисунку 2.1. 

 
 

Рис. 2.1 – Піраміда управління ризиками нещасних випадків 
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Заходи щодо регулювання 
(мінімізації) ризиків 

Моніторинг та контроль 
процесу управління ризиками 
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Ідентифiкацiя ризикiв нещасних випaдкiв – eтaп керування чи пpoцедура, 
що полягає в систематичному виявленнi зarpoзливих для здоров'я людини 
потенцiйних небезпек (ризиків) виробничогo середовища чи умов їx 
виникнення, властивих певному виду дiяльностi, а також визначенню 
характеристик цих ризикiв. 

Людину розглядають як знаряддя працi. За допомогою медичних технiчних 
методик оцiнюють не саму людину, а її економiчнi можливоті.  

Головною метою кiлькiсної оцiнки нещасних випaдкiв має бути oцiнкa тих, 
якi «вимагають» якнайшвидшого реагування i бiльшої уваги з погляду 
недопyщення їx реалiзацiї в нещасний випадок. Дocягти цього можна шляхом 
градації iдентифiкованих ризикiв за прiоритетами у планi терміновості 
вживання пpeвентивних заходiв. 

Оскільки процес iдентифiкaцiї й оцiнки ризикiв вважається безупинним, 
буде логiчним, якщо заходи для рeaгyвання знайдуть собi мicцe в окремому 
планi – планi реагування на ризики в роздiлi загального плану з управлiння. 

Алгоритм дiй процесу реагування на ризики показано далi. 
 

1 
1. План управлiння ризиками. 
2. Iдентифiкацiя ризикiв нещасних випадкiв. 
3. Кiлькiсний аналiз ризикiв. 
4. Можливi способи реагування на ризики. 
5. Накопичений дocвiд у галузi ризик-менеджменту. 
 

2 
1. Зниження кiлькiсного рiвня ризиків (мiнiмiзaцiя ризикiв). 
2. Функцiональний аналiз залежностi. 
 

3 
1. План реагyвання на ризики. 
2. Перелiк попереджувальних органiзацiйно-техиiчних заходiв, 

спрямованих на зниження рiвня ризикiв нещасних випадкiв. 
Монiторинг i контроль безyпинно супроводжують процес реалiзацiї заходів 

плану з управлiння ризиками, сприяють його виконанню і є основою щодо 
визначення оцiнки ефективностi заходiв для реaгyвання з урахуванням фактора 
зниження ризику. 

Мета монiторингy – з'ясувати, чи: 
▲ система peaгyвaння на ризики впроваджена вiдповiдно до плану 

реагування; 
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▲ рeaгyвaння пpoдуктивнi з погляду зниження ризикiв, чи необхiдні якісь 
змiни; 

▲ ризики кількiсно змiнилися порiвняно з їx попереднiми значениями; 
▲ позитивний вплив заходiв для реагування виявився запланованим, чи є 

випадковим резулътатoм. 
Проведення контрольних дiй за ходом peалiзaцiї плану управління 

ризиками може спричинити: 
▲ введення окремих коригувань щодо термiнів i змiсту заходiв плану;  
▲ переробку плану реагування на ризики; 
▲ вибiр альтернативних шляxiв вирiшения проблеми зниження ризиків.  
Особлива yвaгa при пpoведенні монiторингy має бути придiлена вимозі 

щодо своєчасного (за планами) складання передбаченої звiтностi про хід 
реалiзaцiї плану управлiння ризиками нещасних випaдкiв. 

Алгоритм монiторингy i контролю як вapiaнт наведено далi. 
1 

1. План упрaвлiння ризиками. 
2. План рeaгyвання на ризики. 
3. Додаткова iдентифiкaцiя й oцiнкa ризикiв. 
4. Альтернативнi стратегії дiй з yправлiння ризиками. 
5. Накопичений дocвiд роботи з контролю. 
 

2 
1. Перiодичний огляд ризикiв. 
2. Контроль (перевiрка) процесу iдентифiкaцiї ризикiв. 
3. Аналiз потoчних результатiв. 
4. Додаткове планування заходiв реагyвaння. 
 

3 
1. Оцiнка ефективностi планiв з урахуванням мiнiмiзацiї рiвня ризику. 
2. Дiї з коригування. 
3. Вимоги на змiни. 
4. Вiдновлення плану реагування або доповнення до нього. 
5. 3вiти з yправлiння ризиками. 
Сучасна структура управління ризиком на основі ризик-орієнтованого 

підходу наведена на рисунку 2.2. 
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Рис. 2.2 – Структура управління ризиком на основі  

              ризик-орієнтованого підходу 
 

Така структура в тій чи подібній формі існує в усіх розвинутих країнах.  
Зовсім логічно й очевидно, що при належному рівні підготовки об'єкта і 

внутрішнього моніторингу, наслідки аварійних процесів можуть бути істотно 
знижені, а в багатьох випадках упереджені. Тобто рівень безпеки визначає ступінь 
усвідомлення, передбачення, безперервної готовності до реагування. Це, у нашому 
випадку, стосується стаціонарних техногенних об'єктів підвищеної небезпеки й 
засобів транспортування небезпечних речовин. 

Наведемо більш детальний опис цієї структури. 
Відносини між учасниками регулюються законодавством і нормативними 

документами, що передбачає:  
▲ ідентифікацію об'єктів підвищеної небезпеки (ОПН – в Україні «Закон 

про об'єкти підвищеної небезпеки й методика визначення ризиків»); 
▲ розробку декларацій, ПЛАС, актуарні розрахунки, обов'язкове 

страхування (усе на основі РОП) і їхня періодичність. 
Всю перераховану інформацію надає для реєстрації в державних органах 

нагляду власник і несе за це відповідальність. Узгодження й затвердження 
документів відомствами відміняється, у функції чиновника залишається тільки 
реєстрація наданих документів. Обов'язкове страхування контролюється 
державними наглядовими органами. Розробка декларацій, ПЛАС, страхування, 
експертиза проводиться недержавними організаціями (консалтинговими 
компаніями або власником з можливістю залучення їм будь-яких юридичних і 
фізичних осіб) за рахунок власника. 

НБУ (ліцензування 
страхових копаній) 

Страхові компанії 

Консалтингові фірми 
й/або інститут 
експертів 

Об’єкт підвищеної 
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Місцеві й державні 
органи влади 

Державні органи 
ліцензування експертів 

Державні наглядові 
органи 

Форма аналізу ризику 
(підприємства-розроб-
ники документів) 
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Завдання власника – довести суспільству, що на об'єкті досягнутий 
прийнятний рівень безпеки та проведено страхування залишкового ризику. 
Ліцензування проводиться державною службою (МНС або держтехнаглядом). 
Для цього створюється спеціальна рада й процедура, що дозволяє проводити 
навчання, підготовку, атестацію і ліцензування фахівців 

У кожному разі як страхова компанія, так і власник несуть відповідальність 
(або повинні нести) всіма своїми активами для покриття збитків, пов'язаних з 
техногенними катастрофами. У випадку, коли цих активів недостатньо, держава 
повинна покрити остаточний збиток, що заподіяний третім особам. У такому 
випадку обов'язковою є незалежна експертиза з визначенням винних при видачі 
ліцензій і їхнім покаранням відповідно до законів. Основна мета держави – не 
нести матеріальної відповідальності за дії недержавних компаній і структур і 
одночасно забезпечити повне покриття збитку третім особам та покарання 
винних у недбалості. 

Власник зацікавлений в економії засобів на страхуванні, покритті 
страхового випадку. Це досягається шляхом зниження техногенного ризику 
об'єкта.  

Описаний механізм частково діє в Україні, він повинен працювати не 
тільки відносно стаціонарних об'єктів, але також і щодо засобів 
транспортування небезпечних вантажів і речовин. Усі періодичні процедури 
також повинні мати страхування й супутній йому аналіз ризику. 

Здійснюючи управлiння ризиками нещасних випадків на виробництвi, 
можна планомірними заходами усувати джерела травматизму, створюючи тим 
самим передумови для його послідовного зниження. 

 
2.3 Ідентифікація та облік об’єктів підвищеної небезпеки 
 
Суб’єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є 

хоча б один потенційно небезпечний об’єкт, або той, який має намір розпочати 
будівництво такого об’єкта, організовує проведення його ідентифікації. 

Потенційно небезпечним об’єктом вважається апарат або сукупність 
пов’язаних між собою потоками в технологічний цикл апаратів, об’єднаних за 
адміністративною та (або) територіальною ознакою. Потенційно небезпечним 
об’єктом за адміністративною ознакою вважається структурний підрозділ 
(виробництво, цех, відділ, дільниця тощо) суб’єкта господарської діяльності. 

Під час проведення ідентифікації для кожного потенційно небезпечного 
об’єкта розраховується сумарна маса кожної небезпечної речовини із 
зазначених у нормативах порогових мас індивідуальних небезпечних речовин 
або кожної небезпечної речовини, яка за своїми властивостями може бути 
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віднесена до будь-якої категорії або кількох категорій небезпечних речовин 
згідно з зазначеними нормативами. 

Процедура ідентифікації вважається закінченою, якщо виявиться, що 
сумарна маса хоча б однієї з усіх видів небезпечних речовин на потенційно 
небезпечному об’єкті дорівнює або перевищує норматив порогової маси. 

У разі, коли сумарна маса жодної небезпечної речовини не перевищує 
норматив порогової маси, за її властивостями визначається категорія і група, до 
яких вона може бути віднесена, а також сумарна маса небезпечних речовин 
однієї групи. 

Порогову масу небезпечних речовин однієї групи визначають за 
формулою: 

Qpqr = 
)/( 1

1

∑
∑

i

q

Qq
, 

де ∑ – сумарна величина; q1 – сумарна маса наявної на об’єкті небезпечної 
речовини; Qi – норматив порогової маси цієї небезпечної речовини. 

Проводиться розрахунок найменшого значення порогової маси небезпечної 
речовини згідно з нормативами. 

Сумарана маса небезпечних речовин однієї групи дорівнює або перевищує 
її порогове значення, якщо виконується умова: 

∑(qi / Qi) ≥1. 
У випадку, коли сумарна маса наявних на об’єкті небезпечних речовин 

однієї групи дорівнює або перевищує порогову масу, визначену відповідно до 
пунктів 11–13 цього Порядку, процедура ідентифікації вважається закінченою і 
об’єкту присвоюється відповідний клас підвищеної небезпеки. 

У разі, коли сумарна маса небезпечних речовин на потенційно 
небезпечному об’єкті не перевищує найменшого значення порогової маси 
згідно з нормативами або не перевищує порогової маси, але відстань від цього 
об’єкта до місць великого скупчення людей, транспортних магістралей, 
промислових, природоохоронних і життєво важливих цивільних об’єктів менша 
ніж 500 м для небезпечних речовин групи 1 і 2 і 1000 м для небезпечних 
речовин групи 3, пороговою масою вважається маса небезпечних речовин, що 
визначена за формулою: 

Q = (i,k) = Q(i) x (
)(

)(

nR

xR )2, 

де Q (i,k) – норматив порогової маси небезпечних речовин для потенційно 
небезпечних об’єктів, розташованих від місць великого скупчення людей, 
транспортних магістралей, промислових, природоохоронних і життєво 
важливих цивільних об’єктів на відстані менше ніж 500 м для небезпечних 
речовин групи 1 і 2 і 1000 м для речовин групи 3; 
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Q(i) – норматив порогової маси індивідуальних небезпечних речовин або 
категорій небезпечних речовин, або небезпечних речовин однієї категорії чи 
групи; 
R(x) – відстань від потенційно небезпечного об’єкта до місць великого 
скупчення людей, транспортних магістралей, промислових, природоохоронних 
життєво важливих цивільних об’єктів; 
R(n) – гранична відстань, починаючи з якої проводиться перерахунок 
нормативу порогової маси (для речовин групи 1 і 2 R(n) дорівнює 500 м, для 
речовин групи 3 – 1000 м). У разі, коли сумарна маса небезпечних речовин на 
потенційно небезпечному об’єкті перевищує порогову масу, об’єкту 
присвоюється відповідний клас підвищеної небезпеки. 

Об’єкт господарської діяльності складає повідомлення про ідентифікацію 
об’єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1 і надсилає його у 
двотижневий термін відповідним територіальним органам 
Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції цивільного захисту та 
техногенної безпеки Держекоінспекції, Державної санітарно-епідеміологічної 
служби, Держпожбезпеки, Держархбудінспеції, а також відповідній місцевій 
держадміністрації або виконавчому органу місцевої ради (далі – уповноважені 
органи). 

Місцеві держадміністрації або виконавчі органи місцевих рад піблікують 
відомості про об’єкт підвищеної небезпеки в регіональних друкованих засобах 
масової інформації протягом 30 днів після отримання повідомлення. 

Результати ідентифікації та розрахунки, на підставі яких вона проводилася 
зберігаються суб’єктом господарської діяльності протягом  
25 років. 

У випадку припинення юридичною особою (у разі смерті фізичної особи) 
господарської діяльності зазначені документи підлягають передачі 
правонаступникові (спадкоємцеві), а у разі його відсутності – до державного 
архіву. 

 
Тема 3. Методи пізнання організації безпеки  праці в міському 

господарстві (2 години) 
 

3.1. Основні критерії міського господарства 
 

Міське житлово-комунальне господарство України - це сукупність основних 
елементів, що забезпечують життєдіяльність кожного населеного пункту, його 
рекреаційного потенціалу і населення. Сучасний етап розвитку економіки 
нашої держави потребує прискорення інтеграції житлово-комунального 
господарства (ЖКГ) у загальну систему  ринкових перетворень.  
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Ринкові перетворення, а також державна політика, спрямована на 
забезпечення макроекономічної стабілізації української економіки, створили 
передумови для підвищення життєвого рівня населення. За останні роки значно 
змінилася ситуація з власністю на об’єкти житлового і комунального 
господарства. Вона характеризується в основному трьома тенденціями: 

- масовою приватизацією житлового фонду; 
- передачею об’єктів ЖКГ із державної власності в муніципальну; 
- акціонуванням частини об’єктів ЖКГ в основному об’єктів електро- і 

теплопостачання, що входять у єдину систему енергозабезпечення країни. 
Ключова проблема розвитку конкуренції на ринку послуг ЖКГ – 

сильний вплив адміністративних, а не економічних важелів впливу на 
підприємства, що займаються наданням житлово-комунальних послуг. 
Принциповим моментом у підході до організації діяльності компаній міського 
господарства є представлення їх як суб’єктів ринкових відносин.  

Необхідно відзначити, що перехід до даної структури припускає розвиток 
конкурсного середовища в житлово-комунальному секторі.  

Однак слід зазначити, що в реформованій системі управління житловим 
фондом відсутні такі ознаки ринкових відносин, як реальна участь в угоді 
споживачів житлово-комунальних послуг, наявність у них свободи вибору, 
ринкові принципи ціноутворення. Зберігається безправне і залежне положення 
населення, що, як і раніше, позбавлене свободи вибору, хто буде управляти 
його власністю і хто буде її обслуговувати. Першу функцію беруть на себе 
місцеві органи влади, другу виконує керуюча компанія, що як колись ДЄЗ є 
монополістом, тобто єдиним покупцем послуг з обслуговування житлового 
фонду на території муніципального району. Всі підприємства міського 
господарства знаходяться в навколишньому середовищу. 

Навколишнє природне середовище в ширшому розумiннi – космiчний 
простiр, а у вужчому – бiосфера, зовнiшня оболонка Землi, яка охоплює 
частину атмосфери, гiдросферу i верхню частину лiтосфери, що взаємопов'язанi 
складними бiогеохiмiчними циклами мiграцiї речовин i eнepriї. 

Основні речовини, що забруднюють атмосферу, поділяють на дві групи – 
гази і тверді частки. При цьому гази складають 90% , а тверді частки – 10% від 
загальної маси забруднень. 

Найбільш поширеними токсичними речовинами, що забруднюють 
атмосферу, є оксид вуглецю СО, діоксид сірки SO2, оксиди азоту NOx,,  
вуглеводні CnHm і пил. Крім того, в атмосферу викидаються також інші, більш 
токсичні речовини. Нині нараховується більше 500 шкідливих речовин, що 
забруднюють атмосферу, причому кількість їх все зростає. 
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Щорічні викиди в атмосферу різних забруднюючих речовин наведені в 
таблиці 3.1. 

 
Таблиця 3.1 – Кількість домішок, які щорічно надходять  

в атмосферу Землі 
Викиди, млн. т. 

Речовина 
Природні Антропогенні 

Частка антропогенних домішок  
від загальних надходжень 

Тв. частки 3700 1000 27,0 
СО 5000 304 5,7 

CnHm 2600 88 3,3 
NOx, 770 53 6,5 
SO2 650 100 13,3 
СО2 48400 18300 3,6 

 
Найбільш небезпечним і масовим є енергетичні, металургійні, хімічні та 

бактеріологічні забруднення. Дослідження свідчать, що близько 80% всіх 
техногенних забруднень прямо або побічно пов’язані із сучасною енергетикою 
(в усіх формах добування та використання). 

Наглядну класифікаційну схему забруднень навколишнього середовища – 
компонента біосфери надано на рисунку 3.1. 

 
 

Рис. 3.1 – Класифікаційна схема забруднень навколишнього  
середовища-компонента біосфери 
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Земля – одна з планет Сонячної системи, найбiльша з планет земної групи 
(Меркурiй, Венера, Марс, Земля).  

Порівнюючи нашу Землю з Всесвітом, ми знаходимо, що вона всього лише 
точка (Сенека Луцій Антей, 4 рік до н. е.). 

Сонце – найгoловнiша зiрка Сонячної системи, температура поверxнi 
близько 60000С. Земля отримує всьоro одну двомiльярдну частину сонячного 
випромiнювання. Цього досить, щоб обiгрiти Землю та постачати необxiдною 
енергiєю весь рослинний та тваринний свiт. 

Атмосфера – газова оболонка 3емлi, яка обертається разом з нею. 
Саме тут проходить захист життя Землi вiд жорсткого випромiнювання 

Сонця. 
Життєдіяльність забезпечується такими факторами навколишнього 

середовища, як параметри споживання, енергоресурси, корисні копалини, 
продукти харчування, елементи штучного середовища та ін.  

Простежити взаємозв’язок і взаємозалежність життєдіяльності і 
навколишнього середовища нам дозволяє рисунок 3.2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.2 – Взаємозв’язок і взаємозалежність життєдіяльності  
і навколишнього середовища 
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Водяна пара – це джерело утворення хмар, тyмaнiв, опадiв. Наявнi в 
атмосферi водяна пара i дiоксид вуглецю захищають земну поверхню вiд 
надмірного охолодження, створюючи так званий парниковий ефект: якби не 
було атмосфери, то середня температура поверхнi земної кулi була б  
не + 15, а – 23°С. 

Гідросфера (грец. hydro – вода, sphaira – куля) – водяна оболонка Землi. 
До надземної частини гiдросфери, що вкриває 70% поверхнi земної кулi, 

належать океани, моря, озера, рiки, а також льодовики, в яких вода перебуває у 
твердому cтaнi. Основна частина води (понад 80%) перебуває у глибинних 
зонах Землi – в її мантії. Пiдземна частина гiдросфери охоплює грунтовi, 
пiдгpунтовi, напiрнi й безнапiрнi води, трiщиннi води i води карстових 
порожнин у легкорозчинних гipcьких породах (вапняках, гiпсах тощо). 

Уci форми водних мас переходять одна в одну в процесi перетворення. 
Вода у бiосферi перебуває у безперервному pyci, бере участь у геологiчному та 
бiологiчному кругообiгах речовин. 

Вода є основою iснування життя на Землi. Для величезної кiлькостi живих 
органiзмiв, особливо на paннix етапах розвитку бiосфери, вода була 
середовищем зародження та розвитку. Без води неможливий фотосинтез, який 
вiдбувається в зелених рослинах i лежить в основi бiологiчного кругообiгу 
речовин на нашiй планетi. 

Втрата органiзмом лише 10–20% води веде до його загибелi. 
Без води людина може прожити не бiльше п'яти дiб.  
Без води не може iснувати й людська цивiлiзацiя, бо вода використовується 

людьми не лише для пиття, а й для забезпечения cвoїx санiтарно-гiгiєнiчних та 
господарсько-побутових потреб. Вода використовується у промисловостi, 
побутi, сiльському господарствi як джерело енергїї. 

Забезпеченicть рiчковою водою України дуже мала. Цей дефiцит рiчкової 
води доводиться надолужувати використанням пiдземних вод, яких у нашiй 
кpaїнi чималий запас. Головним джерелом рiчкової води в Укpaїнi є Днiпро, а 
також Днicтер, Пiвденний Буг, Тиса, Прут, малi рiчки (їх налiчується  
понад 63000). 

Ґpyнт – органiчно-мiнеральний продукт багаторiчної (сотні та тисячi рокiв) 
спiльної дiяльностi живux органiзмiв, води, повiтря, сонячного тепла та свiтла. 

Залежно вiд клiматичних i геолого-географiчних умов ґрунти мають 
товщину вiд 15–25 см до 2 м. 

Ґрунти виникли  разом  iз  живою речовиною i  розвивалися пiд їх впливом.  
У межах лiтосфери перiодично вiдбуваються сучаснi фiзико-географiчнi 

процеси (зсуви, селi, обвали, ерозiя), якi мають величезне значення для 
формування екологiчних ситуацiй у рiзних peгioнax планети. 
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3.3 Техносфера 
 

Людина давно живе не в «природi», а мешкає в середовищi, антропогенно 
змiненому, трансформованому пiд впливом своєї дiяльностi. 

Техносфера – це регiон бiосфери в минулому, перетворений людиною за 
допомогою прямого або непрямого впливу технiчнux засобiв з метою 
найкращої вiдповiдностi своїм матерiальним i соціально-економiчним 
потребам. 

Обсяг шкідливих речовин в природогосподарчих регіонах України 
наведено в таблиці 3.3. 

 
Таблиця 3.3 – Обсяг шкідливих речовин у природогосподарчих  

регіонах України 
Забруднення 
грунту, кг/га 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Західне 
Полісся 

0,09 2,0 218 5,2 36,0 55 4,68 

Українські 
Карпати 

0,17 9,0 257 7,3 29,4 25 5,21 

Поділля 0,07 2,9 168 5,3 69 21 4,18 
Київське 
Придні- 
пров’я  

0,06 5,4 144 5,0 51,6 35 4,14 

Лівобережне 
Придніпров’я 0,09 8,2 150 4,5 62,6 19 4,13 

Промисло-
ве Придні-
пров’я 

0,56 104,6 121 3,5 70,4 71 12,12 

Донбас 0,07 24,4 155 3,7 59,3 65 8,73 
Причорно-
мор’я 

0,05 17,6 124 4,6 67,8 15 4,25 

Крим 0,19 8,8 123 16,9 45,1 29 6,38 
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Техносфера включає в себе регiони мicтa, промислової зони, виробничого i 
побутового середовищ. До нових, техносферних явищ, належать умови 
проживання людини в мiстax i промислових центрах, виробничi, транспортнi i 
побутовi умови життєдiяльностi. 

Щоб жити, людина має забезпечити своє життя, насамперед матерiально. 
Матерiальне виробнuцтво – пepeдyciм це дiяльнiсть, спрямована на 

освоєння навколишнього природного середовища. 
Воно включає в себе промисловicть i сiльськогосподарську дiяльнicть. 

Матерiальне виробництво є основою суспiльного розвитку, тому що саме воно 
задовольняє найрiзноманiтнiшi людськi потреби.  

Аварії, що спричинені порушенням експлуатації технічних об’єктів, за 
своїми масштабами почали набувати катастрофічного характеру вже в  
20–30-х роках ХХ ст.  

Аварія – це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на 
об’єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров’я людей, призводить 
до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення 
виробничого процесу чи завдає шкоди довкіллю. 

Особливо важкі аварії можуть призвести до катастроф. 
Катастрофа — це великомасштабна аварія, яка призводить до важких 

наслідків для людини, тваринного й рослинного світу, змінюючи умови 
середовища існування.  

Пожежі та вибухи в техносфері. Вибухи та їх наслідки – це пожежі, що 
виникають на об’єктах, які виробляють вибухонебезпечні й хімічні речовини.  

Найбільш вибухо -та пожежонебезпечні суміші з повітрям утворюються 
при витоку газоподібних та зріджених вуглеводних продуктів метану, пропану, 
бутану, етилену, пропілену тощо. 

Більше 63% пожеж у промисловості обумовлено помилками людей або їх 
некомпетентністю. Коли підприємство скорочує штати й бюджет аварійних 
служб, знижується ефективність їх функціонування, різко зростає ризик 
виникнення пожеж та вибухів, а також рівень людських та матеріальних втрат. 
 

 
Тема 4. Менеджмент системи «людина виробництво» (2 години) 

 
 4.1. Основні напрями міського господарства 

 
Транспортне обслуговування міського населення є одним з видів вироб-

ничої діяльності з надання пасажирам послуг, необхідних для здійснення 
транспортного пересування  містом. Основа організації управління будь-якого 



 34

об'єкта, в тому числі і міського пасажирського транспорту, – це система мети і 
задач, сукупність і взаємозв'язок яких визначаються виробничо-технологічними 
особливостями його функціонування і розвитку. Особливості міського пасажирсь-
кого транспорту визначають специфіку управління ним. 

Для багатьох галузей міського господарства, у тому числі міського 
пасажирського транспорту, властива така особливість як монопольний характер 
виробництва продукції (послуг), а це означає відсутність конкурентоздатності 
виробництва. Ця обставина позбавляла споживача можливості вибору. Так 
визначилася наступна особливість: у міському пасажирському транспорті 
відсутній механізм економічного впливу споживача на виробника за неякісну 
або не своєчасно надану послугу, оскільки оплата не залежить від її якості. В 
даний час на міських дорогах з'явилися приватні маршрутні таксі, їх кількість 
велика. Але, будучи транспортними засобами малої місткості, вони не можуть 
забезпечити великі пасажиропотоки а отже можуть працювати лише у взаємодії 
з транспортом великої місткості. 

Водогосподарча система міста у виробничо-технічному плані вкрай 
зношена, а її фінансовий стан став не прибутковим, а збитковим. Низька 
платоспроможність населення і критичний фінансовий стан промислових 
підприємств не дозволяє вчасно оплачувати послуги водопостачання. Відсоток 
оплати за водопостачання складає 45-50 % від необхідної оплати. В той же час 
система водопостачання є великим споживачем енерго-, газо-, нафтохімічних і 
інших ресурсів,- відомо, що ці галузі працюють у ринкових умовах, на відміну 
від водоканалів, тому водопровід став фінансовим «донором» енерго-, газо-, 
нафтохімічних галузей і в той же час знаходиться в економічній «блокаді» 
через неплатоспроможність населення і народного господарства. 

Газопостачання.Джерелами газопостачання в більшості населених 
пунктів є магістральні газопроводи, по яких газ транспортується з газових 
родовищ під тиском 50-105 - 60-105 Па. У місцях приєднання розподільної 
мережі населеного пункту до магістрального газопроводу влаштовують 
газорозподільну станцію (ГРС). 

Джерелами газопостачання можуть також бути заводи, які виробляють 
штучний газ. У населених пунктах, віддалених від магістральних газопроводів, 
газопостачання здійснюють зрідженим газом.  

Благоустрій міст. Міські вулиці, дороги й площі є одним з 
найважливіших елементів планування, забудови і благоустрою міст. Крім того, 
під вулицями розташовуються підземні комунікації. Вулиці також служать для 
збору і відведення поверхневих (атмосферних) вод за допомогою мережі лотків, 
кюветів, канав, а також підземної водостічної мережі.  
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Відповідно до призначення і використання міських вулиць і доріг їх 
інженерне впорядкування включає наступні елементи: 

− освітлення; 
− озеленення; 
− водовідвідні пристрої; 
− підземні комунікації різного призначення; 
− транспортне устаткування і споруди з організації і безпеки руху 

транспорту і пішоходів (тунелі, естакади, переходи і т. д.); 
− мости і шляхопроводи. 
Межами міських вулиць і доріг є «червоні лінії», що визначають межі і 

ширину вулиць, положення їх на плані міста, а також розташування забудови 
вздовж вулиць. Проектування вулиць і доріг здійснюють комплексно відносно 
всього інженерного впорядкування. Окремо проектують тільки мости, естакади, 
тунелі. 
Вулиці й дороги призначені для пропуску розрахованого числа транспортних 
одиниць із заданою швидкістю при забезпеченні безпеки руху. 

Зелене господарство. Зелене господарство і будівництво займаються 
створенням і ремонтом об'єктів озеленення: садів, парків, скверів, бульварів, 
лісопарків, зон відпочинку в житлових і промислових районах міста. Зелені 
насадження складають невід'ємну частину впорядкування міст і населених 
пунктів. 

Готельне господарство. Головне завдання готельної служби - 
задовольнити потребі відвідувача. Отже, решта всіх готельних служб - служба 
розміщення, технологічна служба, бухгалтерія та інші, вона є сполучною 
ланкою між гостями і персоналом готелю, мозком, задаючим певний тон 
роботи іншим частинам готельного організму. В службу по різних каналах 
поступає інформація про бажання клієнтів, про те, представники якого 
сегменту ринку є клієнтами готелю. Не секрет, що будь-яка по-справжньому 
ефективно працююча компанія добре знає свого клієнта. Наступним етапом 
роботи служби стає створення комплексу товарів і послуг, в основі якого 
лежить бажання і потреби клієнта. Після кожного подібного кроку проводиться 
аналітичне дослідження, яке підтверджує або ж, навпаки, спростовує його 
доцільність. 

Усі види людської активностi становить поняття дiяльностi. Biд ycix iнших 
живих icтот людину вiдрiзняє саме дiяльнiсть. Дiяльнiсть - це специфiчна 
людська форма активностi. Людина займається рiзними видами дiяльностi 
протягом усього життєвого циклу, перебуваючи у рiзних середовищах: 
природному, виробничому, побутовому, соцiально-полiтичному та iнших. У 
той же час кожна дiяльнicть потенцiйно небезпечна. Наприкiнцi ХХ столiття 
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cвiтoвa наукова спiльнота переходить вiд концепцiї абсолютної безпеки людини 
до концепцiї допустимого ризику.  

Згiдно з цiєю концепцiєю будь-яке середовище перебування людини, що 
має чинники, нecyмicнi з умовами життя, створює потенцiйнi небезпеки. 
Людина наражається на тexнoreннi, антропогеннi, соцiальнi, полiтичнi, 
природнi, комбiнованi небезпеки та небезпеки надзвичайного характеру. 
Небезпеки – це явища, процеси, об'єкти, якi спроможиi в певних умовах 
завдавати шкоду життю та здоров'ю людини безпосередньо або 
опосередковано. Згiдно з концепцiєю допустимого ризику piвнeм небезпеки 
(ризиком) можна керувати. Для цього необхiдно шляхом вивчення процесу роз-
витку потенцiйної небезпеки визначити умови, за яких вона може призвести до 
небажаних наслiдкiв i зменшити ризик додопустимого рiвня. Тому безпека - це 
стан дiяльностi, при якiй iз визначеною вiрогiднicтю виключена. поява 
небезпеки. 

Безпека життєдiяльностi – це галузь науковo-практичної дiяльностi, 
спрямованої на вивчення загальних закономiрностей виникнення небезпек, їх 
властивостей, наслiдкiв впливу їх на органiзм людини, основ захисту здоров'я 
та життя людини i середовища її проживання.  

Середовищем життєдіяльності людини є навколишня середа існування у всіх 
її проявах, що умовно розділена на природну, виробничу, соціальну, побутову. 

З позицій ОХОРОНИ ПРАЦІ середовище мешкання – це навколишне  
середовище, обумовлене сукупністю безлічі небезпечних і шкідливих фізичних, 
хімічних, біологічних, соціальних факторів, здатних зробити прямий або 
непрямий, негайне або віддалений вплив на людину, його здоров'я, потомство. 

А. Природне середовище – це географічне положення, рельєф місцевості, 
клімат, мінеральні, енергетичні і природні ресурси, склад ґрунту, повітря, 
вода, флора, фауна. 

Б. Виробниче середовище – це фізико-хімічні і біологічні умови у 
виробничих приміщеннях, що, у свою чергу, складаються з наступних 
факторів: 

♦ зовнішні умови (природне радіаційне тло, вплив усієї промислової 
зони, транспорт); 

♦ цехові умови (загальний шум, освітленість, підвищинний вміст пилу, 
мікроклімат); 

♦ умови, створювані безпосередньо робочим місцем (верстати й 
устаткування, механізми і пристосування, інструменти й апаратура). 
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В. Побутове середовище – це уклад повсякденного життя поза 
виробництвом, тобто сфера, що включає як задоволення матеріальних 
потреб людини в їжі, одязі, житлі, підтримці здоров'я, так і потреб в 
освоєнні духовних благ, у культурі спілкування, відпочинку, розвагах і та 
інше. 

Г. Соціальне середовище – це навколишньої людини суспільні,матеріальні і 
духовні умови його існування і діяльності. 

Змiни чинникiв життєдiяльностi органiзм у певних межах повнicтю 
компенсує. При досягненнi екстремальних значень чинники життєдiяльностi 
викликають бiль, їх подальша змiна спричинює загрозу для життя людини.  

Уci чинники подiляють на 3 класи: фiзичнi, хiмiчнi та бiологiчнi. 
Класифiкацiя чинникiв iснування наведена на рисунку 4.2. 
 
 

 
 

Рис. 4.2 – Класифiкацiя чинникiв iснування 
 
 
 

Пiд чинниками iснування розумiють сукупнiсть фiзичних, хiмiчних, 
бiологiчних характеристик середовища icнування, якi дiють на людину у 
процесi її життєдiяльностi. 

 
         4.2 Небезпечні фізичні фактори 

 

Фiзичнi чинники навколишнього середовища найрiзноманiтнiшi. Вони 
справляють на людину енергетичний вплив (термiчний, механiчний, 
радiацiйний, електричний, електромагнiтний). 
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Рис. 4.3 – Класифiкацiя фізичних чинникiв iснування 
 

До фiзичних чинникiв належать: 
♦ механiчнi (вібрація, тиск, шум, пил, вентиляція, прискорення); 
♦ метеорологiчнi (температура, вологiсть, швидкiсть повiтря);  
♦ iонiзацiйнi випромiнювання (ультрафiолетове рентгенiвське, гама-

випромiнювання, потоки часток); 
♦ чинники електричного струму (атмосферна електрика, статична 

електрика, електричне поле, електричний струм); 
♦ електромагнiтнi випромiнювання; 
♦ свiтлотехнiчнi (освiтлення та кольорове забезпечення, iнфра-червоне, 

свiтлове (видиме), ультрафiолетове випромiнювання); 
♦ бароакустичнi (атмосферний тиск, звук, шум). 

 
 

   4.2 Хімічно небезпечні речовини та НС на хімічно небезпечних об'єктах  
 

Хiмiчнi чинники – це рiзноманiтнi хiмiчнi речовини, якi входять до складу 
повiтря, води, ґрунту та iн. Вони можуть бути природного, але здебiльшого – 
антропогенного походження. До хiмiчних чинникiв належать: газовий склад 
атмосфери, отруйнi, шкiдливi та токсичні речовини, лікарські препарати, 
хімікати, хімічна зброя. На рисунку 4.4 показані хімічні чинники, які можуть 
загрожувати існуванню людини. 
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Рис. 4.4 – Хімічні чинники — загроза життю людини 
 
 

4.3  Групи хімічних речовин 
 

1. Індиферентні – байдужі для організму. 
2. Що володіють вираженою біологічною активністю – є будівельним 

матеріалом живої речовини або входять до складу ферментів, пігментів, 
вітамінів. У результаті, харчові продукти рослинного і тваринного походження 
обділені йодом. При недоліку йоду в ґрунті його зміст понижений у питній воді 
та в атмосферному повітрі. Тому людина постійно недоотримує йод, унаслідок 
чого серед населення розповсюджується геохімічне захворювання – ендемічний 
зоб. При нестачі фтору в джерелах водопостачання в біогеохімічних провінціях 
підвищується захворюваність карієсом зубів. Є біогенохімічні провінції, 
обділені міддю, кальцієм, марганцем, кобальтом і збагачені свинцем, ураном, 
молібденом, міддю, марганцем та іншими елементами. 

3. Шкідливі хімічні речовини, що підрозділяються на натуральні (природні) 
й антропогенні (що потрапляють у навколишнє середовище у зв'язку з 
діяльністю людини). 

 
 

 

 
 

 
 

І 
 

Хімічна зброя 
 

Електромагнітні 
випромінювання 
 

Захист від хім. 
чиників 

 

 

Уражаючі  
СДОР 

 

Електромагнітні 
випромінювання 
 

 
 

Групи хімічних 
речовин 

 

ХІМІЧНІ 
 

Хімікати Джерела хімічних 
аварій  

Токсичні 
речовини 

 



 40

ЗМ 1.2 НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ПОНЯТТЯ 
«ЛЮДИНА–ВИРОБНИЦТВО» 

 

Тема 5. Наукові терміни і система «людина та її біологічні ознаки»  
(2 години) 

 

5.1 Оснсова організації виробництва 
 

До функції організації виробництва відносять роботи з визначення 
конкретних значень технологічного процесу на основі аналізу можливих 
варіантів і вибору ефективного відповідно до мети і конкретних умов 
виробництва. Таким чином, основне завдання організації виробництва в 
поєднанні предмету праці і знаряддя праці, а також перетворення предмету 
праці в продукт чи послуги певних властивостей з найменшими витратами 
робочої сили і засобів виробництва. Основа виконавчих функцій на 
виробництві є людина, а використання можливостей людини входить в 
менеджмент виробництва і охорони праці. 

 

 5.2 Основні визначення людської статі 
 

Стать – сукyпнicть анатомо-фiзiологiчних ознак органiзму, яка забезпечує 
продовження роду i дає змогу розрiзнити у бiльшостi органiзмiв жiночi i 
чоловiчi особливостi. Вiдмiнноcтi статей: генетичнi, морфологiчнi, 
фiзiологiчнi, психологiчнi. 

Це можна довести такими ознаками: 
♦ дiвчата переважають хлопцiв щодо вербальних здiбностей (вiд лат. 

verbalis - словесний); 
♦ хлопцi вiдрiзняються бiльшою агресивнiстю, наочно-просторовими 

здiбностями; 
♦ мiжпiвкульнi зв'язки у жiнок бiльш численнi, i тому вони краще 

синтезують нформацiю обох пiвкуль; саме цей факт пояснює феномен жiночої 
iнтуїцiї; 

♦ жiнки мають вищi показники лiнгвiстичних функцiй, пам'ятi, аналiтичних 
здiбностей, якi пов'язують з бiльшою активнiстю лiвої пiвкулi мозку; 

♦ перевага правої пiвкулi у чоловiкiв вирiзняє ixнi творчi, художнi здiбностi, 
дає можливiсть краще орiентуватись у просторi; 

♦ «жiноче» мае забезпечити незмiннiсть нащадкiв вiд поколiння до 
поколiння тобто воно opiєнтoвaнe на збереження вже iснуючих ознак; саме це 
пояснює бiльшу психiчну стiйкiсть жiнок; 

♦ «чоловiче» пов'язане з необхiднiстю адаптацii до нових нeвiдомих умов, 
що пояснює їхню бiльшу психолoriчну iндивiдуальність: серед чоловiкiв 
частiше трапляються не лише талановитi, а й психiчно xвopi особи; 
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♦ жiнки легко пристосовуються на iндивiдуальному piвнi до зовнiшнього 
свiтy; 

♦у чоловiкiв значно меншi здiбностi до виживання у несприятливих умовах. 
Вiк – поняття, яке характерuзує перiод (тривалiсть) життя людини, а також 

стадії її життя. Вiдлiк вiку ведеться вiд народження до фiзичної cмepтi. Можна 
вuдiлити чотири пiдвиди вiку: хронологiчний, бiологiчний, соцiальний i 
психологiчний. 

 
5.3 Характеристика організму людини 

 

Як установили вчені (біологи, генетики, фізіологи й ін.), людина за всю 
історію свого еволюційного розвитку в анатомофізіологичном відношенні мало 
змінилася. 

Що являє собою організм людини? Це – сукупність тілесних і 
фізіологічних систем: нервового, серцево-судинного, опорно-рухового, 
сенсорної, подиху й ін. Однієї з головних систем людини є центральна нервова 
система, що зв'язує між собою всі системи і частини тіла в єдине ціле. 
Центральна нервова система бере участь у прийомі, обробці й аналізі 
інформації, що надходить із зовнішнього і внутрішнього середовища. Ця 
система має функціональний симптоматичний відділ із системами тривоги, 
захисти і мобілізації резервів. Нервові клітки (нейрони), що спеціалізуються на 
сприйнятті, обробці, збереженні і передачі інформації, об'єднані в специфічні 
нейронні ланцюги і центри, що вирішують життєво важливі задачі організму. 
Координація всіх цих систем здійснюється ЦНС, що і забезпечує безпечне 
пристосування організму до змін навколишнього середовища. 

Антропологи і фізіологи відзначають надзвичайно важливу фізіологічну 
особливість людського організму, його великі потенційні і дуже часто не 
затребувані життямям можливості. 
Довідка. Еволюція забезпечила людський організм високими резервами 

стійкості і надійності, що обумовлено взаємодією всіх систем, цілісністю, 
здатністю до адаптації і компенсації у всіх ланках, а також станом динамічної 
відносної стабільності. 
Приклад. По-перше, це стосується людського мозку. Учені вважають, що він 

використовується організмом усього на 2-6% своїх потенційних можливостей. По-
друге, запас міцності («конструкція людини») має коефіцієнт 10, тобто, організм 
людини може витримувати навантаження в 10 разів більше тих, котрим він 
підданий у практичній діяльності. По-третє, серце людини - це орган кровообігу, 
що протягом усього життя робить більш 109 скорочень, у той час як сучасні 
технічні системи забезпечують працездатність тільки 107, тобто надійність 
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найсучасніших технічних систем у 100 разів менше. Резерви людського 
організму дуже високі, що дає можливість людині як біологічному видові 
виживати в складних умовах навколишнього середовища. 

Діяльність людини заснована на п'ятьох психологічних процесах: відчуття, 
сприйняття, увага, пам'ять і мислення. 

Основним механізмом діяльності ЦНС є рефлекс (відображення).  
Рефлекс – відповідна реакція організму за участю ЦНС (головний мозок) на 

навколишню дійсність, тобто реакція на джерела роздратування. 
Відповідно до навчання І. П. Павлова, рефлекси розділяють на дві великі групи: 

безумовні й умовні. 
Безумовні рефлекси – це рефлекси нижчих відділів ЦНС, що передаються 

спадково. Це реакція організму, що виникає в підкірці, мозковому стовбурі, на 
джерела роздратування. Вони не залежать від волі людини. До них відносяться 
біль, почуття голоду, оборонні і полові рефлекси. 

Особливе місце серед безумовних рефлексів займають орієнтований і 
оборонний рефлекси. Орієнтований рефлекс – це рефлекс на новизну, що 
виникає у відповідь на будь-яке досить що швидко відбувається зміну 
навколишнього середовища (насторожування, услухання, обнюхування, 
поворот очей або голови, тіла і т.д.). В захисному рефлексі головним є руховий 
компонент. 

Умовні рефлекси – це реакція організму, придбана в процесі 
індивідуального розвитку на основі життєвого досвіду. Умовні рефлекси є 
функцією кори головного мозку, виникають унаслідок матеріальних умов 
середовища, тому вони індивідуальні й у представників того самого виду 
можуть бути присутнім або відсутнім. Вони непостійні й у залежності від умов 
життя можуть вироблятися, закріплюватися або зникати. 

Найбільш загальними особливостями умовно-рефлекторної діяльності 
людського організму в процесі праці є наступні:  

♦ усвідомленість мети трудової діяльності – прагнення до досягнення мети 
виступає як подразник, що сприяє формуванню і закріпленню умовних 
рефлексів; 

♦ у процесі трудової діяльності на вищі відділи ЦНС впливають не тільки 
фізичні і хімічні подразники, але і подразники соціального порядку, що 
обумовлені суспільним характером праці.  

Завдяки об'єднуючої, регулюючої і координуючої роли ЦНС і її вищих 
відділів, відбувається величезне кількістно різноманітних проявів (дій) 
життєдіяльності організму як єдиного цілого з навколишнім його середовищем. 
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Висновок: ЦНС виконує дві основні функції організму: 
1) забезпечує нормальну взаємодію організму з навколишнім середовищем; 
2) поєднує і регулює усі функції життєдіяльності всього організму, його 
органів, кліток. 

 
5.4 Критерії охорони праці 
 

ОХОРОНА ПРАЦІ, що вивчає проблеми безпечного і комфортного 
перебування людини в виробничому середовищі в процесі різних видів своєї 
діяльності. 

У центрі уваги дисципліни ОХОРОНИ ПРАЦІ знаходиться людина і 
небезпеки, його виробничого середовища, тому предметом вивчення в 
охорони праці є: 

1. Об'єктивні закономірності виникнення небезпечних і шкідливих факторів 
у виробничому середовищі. 

2. Анатомо-фізіологічні особливості і здібності людини переносити впливу 
небезпечних і шкідливих факторів середовища мешкання (перебування) у 
звичайних і надзвичайних ситуаціях. 

3. Засоби і способи формування комфортних і безпечних умов 
життєдіяльностіі праці. 

4. Правові й організаційні основи забезпечення ОХОРОНИ ПРАЦІ. Поняття 
безпеки – це поле діяльності людини, при якій з повною упевненістю 
виключаються прояви небезпеки, хоча в кожнім виді діяльності неможливо 
досягти абсолютної безпеки, який би безпечної ні була ця діяльність. 

Небезпека  це негативна умова або ситуація, що виникає в 
ВИРОБНИЧОМУ середовищі (у системі «людина - середовище мешкання»), 
здатна заподіяти шкода окремій людині (його здоров'ю, працездатності і 
життю), групі людей.  

Отже, профілактика небезпек і захист від них - актуальнійша гуманітарна і 
соціально-економічна проблема, у рішенні якої СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ 
не може не бути зацікавлена. 

 
5.5  Риси людини 

 

Риси людини – це стiйкi особливостi поведiнки, що повторюються в рiзних 
ситуацiяx. Вони суттєво впливають на життєдiяльнiсть людини i її безпеку. 

Інтелект (глузд, розум, розсудливiсть) у загальному розумiннi це 
мислительнi здi6ностi людини. 

Iнтелект дозволяє забезпечити реалiзацiю здатностi людини до оцiнки 
ситуацii, прийняття рiшення та вiдповiдної поведiнки. Інтeлект мaє особливе 



 44

значення в нестандартних ситуацiяx. 
Процес iнтелектуального розвитку людини безперервно пов'язаний з 

перiодами розвитку її психiки впродовж усього життя. 
До найважливiших характеристик iнтелекту належать: глибина, 

критичнicть, гнучкiсть, широта розуму, швидкicть, оригiнальнiсть, 
допитливiсть. 

Життєдiяльнiсть людини загалом та будь-яка дiяльнiсть зокрема неможливi 
без вiдповiдальностi її суб'єкта  

Вiдповiдальнiсть - це поняття, яке вiдо6ражае о6'єктивний, клонкретно-
iсторичний характер взаємин мiж осо6истiстю, колективом, суспiльством з 
погляду свідомого здiйснення висунутих взаємних вимoг. Вiдповiдальність 
визначає ставлення людини до о6ов'язку i до наслiдкiв своєї поведінки.  

Тягар вiдповiдальностi нерiдко зумовлює постiйну тривогу i стурбованiсть 
та нaвiть невролiтичнi прояви. Вiдповiдальна поведiнка виявляється у вчинках, 
дiях, позицiях, рiшеннях, нaмipax, планах людини. Є люди, якi бiльшою мiрою 
беруть вiдповiдальність за подiї, що вiдбуваються в їx життi, на себе. Iншi 
мають схильнiсть приписувати вiдповiдальнiсть за все зовнiшнiм чинникам, 
знаходячи причину в iнших людях, у своєму оточеннi, у своїй долi. 

Люди першого типу вважають себе вiдповiдальними за свою безпеку, 
здоров'я, а якщо вони xвopi, то звинувачують себе i вважають, що їx одужання 
багато в чому залежить від їхнix дiй.  

Люди другого типу вважають, що здоров'я i хвороби – це результат 
випадковий i сподiваються, що одужання настане внаслiдок дiй iнших людей. 
У рiзних видах дiяльностi та ситуацiяx людина проявляє вiдповiднi псиxiчнi 
властивостi – базовi риси. 

Базовi риси конкретної людини можна визначити за допомогою тecтiв.  
Для осiб чоловiчої cтaтi характерними є тaкi риси:  
cувopiсть, реалicтичнiсть, наполегливiсть, вiдповiдальнicть, базова 

готовність до зростання та змiн, високий самоконтроль поведiнки, 
формальність у контактах.  

Для жiночої cтaтi - : 
сердечнiсть, гнучкiсть, низький самоконтроль поведiнки, iнтepec до участi в 

суспiльних справах, низький piвeнь самостiйностi, доброта. 
Серед базових рис однi бажанi, а iншi – не дуже. Але однi риси переважають 

в однiй дiяльностi, iншi - в iншiй. 
Певнi риси людини суттєво впливають на її життєдiяльнiсть. Саме тому 

бажано, щоб обрана сфера дiяльностi мала позитивну кореляцiю, тобто 
пiдсилювалась наявними рисами особистостi. 
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Знання власних рис – це шлях не тiльки до ефективної дiяльностi, а й 
можливiсть уникнути небезпек або зменшити їx вплив на органiзм людини, 
зберегти здоров'я. 

Характер – це сталi риси особистостi, що формуються i проявляються в її 
дiяльностi i спiлкуваннi та зумовлюють типовi для неї способи поведінки. 
Характер є сукупнiстю певних рис особистостi. 

Icнyє декiлька пiдходiв до класифiкацiї характеру людини, але нас цiкавить 
класифiкацiя за її ставленням до певних аспектiв дiяльностi: 

до працi – працелюбство, cтapaннicть, вiдповiдальнiсть, iнiцiативнiсть, 
настiйливicть, схильнiсть до творчостi або протилежнi -пасивнiсть, 
безвiдповiдальнiсть, лiнощi тощо; 

до iнших людей, колективу, суспiльства – товариськiсть, чуйнicть, 
уважнiсть, колективiзм i замкненicть, презирство, iндивiдyалiзм; 

до самого себе – самоповага, гордiсть, самокритичнiсть, самолюбство, 
самовпевненicть, егоiзм; 

до речей – aкypaтнicть, бережливiсть, щедрiсть, неохайнiсть,недбалicть, 
скупicть. 

 
5.6  Якості людини 

 

Якостi людини – це тi її властивостi, якi виявляються по-рiзному залежно 
вiд умов, ситуацiй. 

Розглянемо основні властивості людини, які значною мірою впливають на 
життєдіяльність людини: здібності, емоційні та вольові якості. 

Здiбностi – це психофiзiологiчнi властивостi людини, якi реалiзують функції 
вiдображення iснуючого свiту i регуляції поведiнки: вiдчуття, сприйняття, 
пам'ять, увага, мислення, псиxомоторика (рухи, довiльнi peaкції, дії, 
увага).  

Розрiзняють загальнi та спецiальнi здiбностi. Загальнi - притаманнi багатьом 
людям, спецiальнi – це тaкi властивостi, якi дають змогу досягти високих 
результатiв в якiйсь галузi дiяльностi. Особливi здiбностi, якi виявляються в 
творчому розв'язаннi завдань, називаються талантом, а людей, яким вони 
притаманнi – талановитими.  

Найвищий ступiнь у розвитку здiбностей – генiальнicть. 
Природнi можливостi розвитку здiбностей кожної людини називають 

задатками. 
Iндивiдуальна свoєpiднicть задаткiв кожної людини характеризує здатнicть 

людини до розвитку певних здiбностей. 
Задатки розвиваються у процесi виховання, навчання та практичної 
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дiяльностi. До задаткiв належать психологiчнi процеси, ступiнь їx прояву. 
Однiєю з особливостей психологiчного процесу є вiдчуття. 

Вiдчуття – це основа знань людини про навколишнiй свiт, це вiдображення 
властивостей предметiв, що виникають у людини при безпосереднiй дії їx на її 
органи чуття. 

Вiдчyття має рефлекторний характер, фiзiолоriчною основою якого є 
нервовий процес, що стимулюється дiєю того чи iншого подразника на 
адекватний аналiзатор. Вiдображення дiйсностi розумiють як сприйняття. 

Сприйняття – це вiдображення у свiдомостi людини предметiв як цiлiсниx 
образiв при безпосереднiй дії на органи чуття. 

Цей процес залежить не тiльки вiд iнформацiї opraнiв чуття, а й вiд настрою, 
очiкувань, життєвого досвiдy людини. Це активний процес, у якому задiяно 
минулий досвiд, очiкування, застереження, значущiсть для людини того, що 
вона сприймає. Iнформацiя, яку сприймає людина, накладається на ту, яка в неї 
вже є. 

Фiзiологiчною основою сприйняття є складна аналiтико-синтетична 
дiяльнiсть yciєї кори головного мозку. 

За допомогою сприйняття людина спроможна своєчасно виявити небезпечну 
ситуацiю i адекватно реагувати на нeї. Особливе значення мають тaкi 
особливостi сприйняття, як пороги зору та слуху, час реагування на небезпеки, 
надiйнicть сприйняття в умовах дефiциту часу, сприйняття простору тощо. 

Сприйняття взагалi та здiбностi щодо сприйняття iнформацiї мають суттєве 
значення для реалiзацiї iнших психiчних процесiв, особливо пам'ятi. 

Пам'ять – одна з найважливiших функцiй людського мозку. Якщо 
сприйняття – це початковий етап пiзнавального процесу, вiдображення 
об'єктивної реальностi, що дiє на органи чуття в даний час, то пам'ять – це 
вiдображення реальностi, що дiяла в минулому. Пам'ять – це здатнiсть людини 
фiксувати, зберiгати i вiдтворювати iнформацiю, досвiд (знання, навички, 
вмiння, звички).  

Людська пам'ять утримує два види iнформацiї: генетичну (видову) та 
набуту (прижиттєву).  

Генетична пам 'ять зберiгає iнформацiю, накопичену в процесi еволюцiї 
впродовж багатьох тисячолiть. Вона виявляється безумовними рефлексами та 
iнстинктами i передається спадково. 

Набута пам 'ять зберiгає iнформацiю, яку людина засвоює в процесi життя, 
Biд народження до cмepтi. Вона реалiзується в умовних рефлексах. Розрiзняють 
тaкi види набутої пам'ятi: рухову, образну, емоцiйну й символiчну (словесну 
та логiчну). 



 47

Набута пам'ять подiляється за формами на миттєву, короткочасну, 
промiжну i довготривалу. 

Миттєва пам'ять – це форма збереження iнформацiї впродовж незначної 
митi; iнформацiю не можна затримати в пам'ятi, вiдтворити. Час збереження 
слiду iнформацiї в миттєвiй пам'ятi – 10-60 с. Частина iнформацiї з миттєвої 
пам'ятi потрапляє до короткочасної, час збереження якої – декiлька хвилин. 

Пам'ять є суттєвою характеристикою пiзнавальних здiбностей людини. 
Проникнення в таємницi пiзнання явищ навколишнього свiтy можливе лише 
завдяки мисленню. 

Мислення – це найвища форма вiдображення реальностi та свiдомої 
цiлеспрямованої дiяльностi людини, що направлена на опосередкування, 
абстрактне узагальнене пiзнання явищ навколишнього свiту, cyтi цих явищ i 
зв'язкiв мiж явищами. Найважливiше значення в процесi мислення мають слова, 
мова, аналiзатори. 

Мислення спрямовується на вирiшення певних завдань - вiд найпростiших, 
елементарних, до складних, що їх ставить саме життя. Вся розумова дiяльнiсть 
(судження, розумiння, формування понять) складається з таких розумових 
операцiй: аналiз, синтез, порiвняння, узагальнення, абстракцiя i 
конкретизацiя. 

Аналiз – це мислений подiл предмета, явища на складовi частини,ознаки, 
властивостi та видiлення цих компонентiв. 

Синтез – мислене поеднання ведине цiле окремих частин, 
ознак,властивостей предметiв, явищ або понять. 

Узагальнення – видiлення на пiдставi порiвняння головного, загального, 
особливого або часткового, що є характерним для певного явища, предмета, 
об'єкта. 

Абстракцiя – видiлення суттєвих особливостей групи предметiв, явищ або 
понять. 

Конкретизацiя – пepexiд вiд загального до часткового, зв'язок теорії з 
практикою, пepexiд до конкретної дiйсностi, до чуттєвого досвiду. 

Увага – це спрямованiсть та зосередженiсть у свiдомостi на об'єктах або 
явищах, що сприяє пiдвищенню рiвня сенсорної, iнтелектуальнoї та рухової 
активностi. 

До основних функцiй уваги належать вибiр впливiв, регулювання i 
контроль дiяльностi доти, доки не буде досягнуто її мети.  

Увагу характеризують концентрацiя, стiйкicть, розподiл, переключення й 
обсяг. 
Концентрацiя уваги – це стан cвiдoмостi, необхiдний для того, щоб 

включитися в дiяльнiсть, зосередитися на завданнi. 
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Стiйкiсть уваги – це тривалicть привертання уваги до одного й того самого 
об'єкта або завдання. Стiйкiсть мимовiльної уваги, що виникає без зусилля, 
всього 2-3 с, довiльна увага досягається вольовим зусиллям, послабляється 
через 15 хв. напруженої працi. 
Розподiл уваги – це здатнiсть людини одночасно концентрувати увагу на 

декiлькох об'єктах, що дaє можливicть виконувати одразу декiлька дiй. 
Переключення уваги – це зворотний бiк розподiлу уваги. Воно вимiрюється 

швидкiстю переходу вiд одного виду дiяльностi до iншого. Погане 
переключення уваги призводить до неуважностi. 

Обсяг уваги – це кiлькiсть предметiв або явищ, що їx людина утримує 
одночасно в своiй cвiдoмостi. 
За вcix обставин управлiння увагою – це передумова ефективної 
життєдiяльностi та безпеки людини. 
 

Тема 6. Виробництво і управління психікою людини (2 години) 
 

 6.1  Напрями організації керівництва 
 

Керівник – це також найманий працівник, який має в своєму підпорядку-
ванні декількох менеджерів (кількість їх визначається нормою керованості). 
Керівники одержують встановлену контрактом заробітну плату, матеріально не 
відповідають за збитки цієї організації, якщо не доведена їх пряма провина. 
Професійний менеджер – це доволі прибуткова, цікава і престижна 
спеціальність. 

Підприємець і бізнесмен – це перш за все власники або співвласники 
майна організації. На їх засоби створюється і функціонує організація.  

Підприємець організовує свою справу в якійсь одній сфері. Не кожний 
підприємець може стати бізнесменом, але прагнути до цього потрібно, 
особливо в розквіт підприємницької діяльності. Підприємець або бізнесмен 
може бути одночасно і менеджером в своїй організації, якщо тягар управління 
він повністю або частково візьме на себе. Таким чином, менеджер працює в 
команді. Менеджер – це ресурс, за допомогою якого власник сподівається 
налагодити роботу своєї організації і отримувати прибуток. 
 
 

6.2  Нервова система в життєдіяльності людини. 
 
 

Людина як жива icтoтa мaє двi найхарактернiшi складовi: органiзм i психiку. 
Органiзм як бiофiзiологiчну систему ми розглянули ранiше. 
Психіка – це властивiсть нервової системи. 
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Нервова система – це сукyпнicть структур в органiзмi, яка об'єднує 
дiяльнiсть ycix органiв i систем i забезпечує функцiонування органiзму як 
єдиного цiлого в його постiйнiй взаемодiї iз зовнiшнiм середовищем. 

Функцiї нервової системи людини: 
 сприймає зовнiшнi i внутрiшнi подразнення; 
 аналiзує, вiдбирає i перетворює сприйняту iнформацiю;  
 координує функцiї органiзму. 

Фактично люди мають двi нepвoвi системи: центральну i вегетативну. 
Центральна нервова система кepyє вiдносинами людини iз зовнiшнiм 

cвiтом.  
Вегетативна нервова система кepyє дiяльнicтю внутрiшнix opraнiв. 
Найбiльш сприятливi умови для нормальної дiяльностi нервової системи 

створюються при правильному чергуваннi працi, активного вiдпочинку i сну. 
Усунення фiзичної утоми i нервової перевтоми настають при чергуваннi одного 
виду дiяльностi з iншим, при цьому навантаження будуть вiдчувати по черзi 
рiзнi групи нервових клiток.  

 
6.3  Психіка людини в її життєдіяльності 
 
 

Під впливом навколишнього середовища ускладнюється нервова система. 
Псиxіка – це здатнiсть мозку вiдображати об'єтивну дiйснiсть у формi 

вiдчуттiв, уявлень, думок та iнших суб'єтивних образiв об'єтивного свiтy. 
Психiка людини проявляється у таких трьох видах психiчних явищ: психiчнi 
процеси, психiчнi стани, психiчнi властивостi. 

Психічні стани вiдображають порiвняно тривалi душевнi переживання, що 
впливають на життєдiяльнiсть людини (настрiй, депресiя, стрес). 

Дослiдами встановлено, що у 70% нещасних випадкiв, що трапляються у 
сферi виробництва, винуватцями є caмi люди. 
Поведiнка за навичками – це дії, якi склалися i застосовуються унавчаннi 

до автоматизму або шляхом спроб i помилок, або шляхом тренувань. Як 
наслiдок людина виробляє навички, у неї формуються звички i пiд контролем 
свiдомостi (тренування), i без нього (спроби i помuлки). 

 
 

      6.4  Механічні фактори 
До механічних факторів належать: вібрація, тиск, шум, пил, прискорення 

(рисунок 6.1). 
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Рис. 6.1 – Механічні фактори 

 

Вiбрацiя – є складним механічним, коливальним процесом крупних тiл у 
широкому дiапазонi частот вiд якогось механiчного джерела, що 
характеризується перiодичнiстю змiн амплiтуди коливань, вiброшвидкостi, 
вiброприскорення та частоти коливань.  

Наведемо приклади максимально допустимої вібрації у виробничих 
приміщеннях та житлових будівлях (таблиця 6.1) 
 

Таблиця 6.1 – Максимально допустима вібрація у виробничих приміщеннях та 
житлових будівлях 

Рівень вібрації 
м/с 

Наслідки дії 

0,1 Максимально допустима вібрація в житлових будівлях у 
нічний час. 

0,2 Максимально допустима вібрація у виробничих приміщеннях 
і житлових будівлях у денний час 

 
1,2 

Можливе легке пошкодження старих будівель і архітектурних 
пам'ятників (відшарування фарби відколювання невеликих 
шматків вапняної штукатурки і т.п.) 

3,0 Максимально допустима вібрація для особливо чутливих і 
особливо потребуючих захисту будівель  

5,0 Максимально допустима вібрація для будівель із дерев'яними 
перекриттями 

8,0 Максимально допустима вібрація для кам'яних будівель із 
бетонними перекриттями 

12,0 Максимально допустима вібрація для промислових і 
адміністративних будівель із залізобетону 
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Якщо шум передусiм ушкоджує слух людини, то вiбрацiя – шкiру, 
вестибулярний апарат тощо. 

Особливо небезпечними для людини є коливання з частотою 4–8 Гц, що 
збігаються з власною частотою коливань ряду внутрішніх органів, які пружно 
закріплені на скелеті (серце, печінка, нирки та ін.), і близько 30 Гц (частота 
власних коливань тіла людини). 

Тривалий вплив вiбрацiї призводить до професiйного захворювання – 
вібраційної хворобu, яка пiддається лiкуванню лише на перших стадiях її 
розвитку. 

При оцінюванні вібраційного навантаження на оператора кращим 
параметром є віброприскорення. 

Шкідливі наслідки вібрації зростають зі збільшенням швидкохідності 
машин і механізмів, оскільки енергія коливального процесу зростає 
пропорційно квадрату частоти коливань (або частоти обертання вала машини). 

За способом передавання на людину відрізняють загальну та локальну 
вібрації. 

Загальна вібрація передається через опорні поверхні (ступні ніг або 
сідниці) на тіло людини, яка сидить або стоїть. 

Локальна вібрація передається через руки людини. 
 

Організм людини є 
особливо чутливим до 
вертикальних струсів, коли 
людина стоїть і коливання 
поширюються від ніг до голови. 

За напрямком дії вібрація 
поділяється відповідно до 
напрямків осей ортогональної 
системи координат (рисунок 6.2). 
 

 
Рис. 6.2 – Напрямки координатних осей 

загальної вібрації 

 
Вібродемпферування. Це процес зменшення вібрацій захищуваного об'єкта 

шляхом перетворення енергії механічних коливань якоїсь коливальної системи 
на теплову енергію. 

Віброізоляція. Цей спосіб захисту полягає у зменшенні передачі коливань 
від джерела збудження захищуваного об'єкта за допомогою пристроїв, що 
розташовуються між ними.  
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Рис. 6.3 – Класифікація методів та засобів захисту від вібрації 
 

Ефективність віброізоляції визначають коефіцієнтом передачі КП, який 
має фізичний зміст відношення амплітуди вібропереміщення, віброшвидкості, 
віброприскорення захищуваного об'єкта або діючої на нього сили до такої самої 
амплітуди джерела збудження при гармонічній вібрації, наприклад: 

КП = Fk / Fm, 
де Fk – змушуюча сила; Fm – збурююча сила. 

Динамічне віброгасіння найчастіше проводиться шляхом установлення 
агрегатів на фундаменти або обладнанням динамічних віброгасителів. 

Приклад улаштування фундаменту наведено на рисунку 6.4. 
 

 

Рис. 6.4 – Встановлення агрегата 
на фундаменті: 
1 – обладнання, що вібрує;  
2 – плита основи;  
3 – віброізолятор;  
4 – фундамент;  
5 – підлога;  
6 – основа;  
7 – ґрунт;  
8 – повітряний розрив. 

Методи та засоби колективного захисту від 
вібрації на шляхах її поширення 
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Серед динамічних віброгасників найбільшого поширення у 
машинобудуванні набули ті, що зменшують рівень вібрації захищуваного 
об'єкта за рахунок дії на нього реакції віброгасника. Динамічні віброгасники – 
це додаткова коливальна система, власна частота якої настроєна на основну 
частоту коливань агрегата. 

Віброгасник жорстко закріплюється на агрегаті, що вібрує, тому в ньому 
будь-якої миті збуджуються коливання, які перебувають у протифазі з 
коливаннями агрегата (рисунок 6.5). 

До засобів індивідуального 
захисту від вібрації належать засоби 
захисту рук: рукавиці, рукавички, а 
також віброзахисні прокладки або 
пластини, які кріпляться до рук. При 
роботі в умовах загальної вібрації 
використовується спецвзуття на 
товстій підошві. 

Із метою профілактики 
віброшумового захворювання для 
працівників з обладнанням, що 
вібрує, рекомендується спеціальний 
режим праці (обмеження часу 
контакту з віброінструментом, 
додаткові перерви тощо). 
 

 
Рис. 6.5 – Схема динамічного 

віброгасника: 
1 – динамічний віброгасник масою m та 
жорсткістю q ; 
2 – агрегат масою М та жорсткістю Q. 

Шум – це хаотичне поєднання рiзних за частотою i силою звукiв, що 
викликають неприємне вiдчуття, руйнуюче дiють на органи слуху людини. Це 
практично вci звуки, що виходять за межі звукового комфорту.  

За своїм впливом на організм людини шум більше шкідливий, ніж хімічне 
забруднення. У всіх великих містах за останні роки шум збільшився  
на 12–15дБ. Шум знижає продуктивність праці на 15–20%, він, як вважають 
експерти, скорочує життя людини у великих містах на 9–12 років. 

Шуми роздiляють на: побутовi, виробничi, iнформацiйнi, промисловi, 
транспортнi, авiацiйнi, вуличного руху. 

Наведемо приклади шумового забруднення у таблиці 6.2. 
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Таблиця 6.2 – Шумові забруднення 

Джерела шуму 
Рівень 
звуку, 
дБ 

Джерела шуму 
Рівень звуку, 

дБ 

1 2 3 4 

Кишенькові годинники 20 Тихий сад 20 

Шелестіння листя 20–30 Шепіт на відстані 1 м 25 

Тиха музика 40–50 Шум на тихій вулиці 30–35 

Нормальна розмова 50–60 Приготування їжі на 
плиті 

35–45 

Гучна розмова 60–70 Робота побутової 
техніки: 

30–35 

Металоріжучі верстати 80–90 кондиціонер, 
холодильник 

35–45 

Установки вентиляторів 80–100 примусова вентиляція 40–45 

Компресори повітряні 85–105 електробритва 60–70 

Виробничі шуми 90–100 пральна машина 65–70 

Деревообробні верстати 100–
120 

пилосос 
електричний натирач 

підлоги 

75–80 
80–85 

 
Авіаційний двигун 130–

140 
музичний центр 85–90 

Літак при зльоті 160 Наповнення бачка в 
санвузлі 

40–65 

Шум у протягу при русі 85–90 Стукіт по трубі 
центрального 
опалювання 

45–50 

Шум жвавої вулиці 55–60 Спокійна бесіда 45–50 

 
Фiзико-бiологiчна адаптацiя людини до шуму неможлива. Робота в умовах 

пiдвищеного шуму викликає швидку стомлюванicть, загострює слух на високих 
частотах i людина нiби звикає до шуму, чутливicть до високих частот рiзко 
падає, починається погiршення слуху, яке розвивається у глухоту. 
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Рис. 6.6 – Засоби та методи колективного захисту від шуму 
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За останні роки з'явилися крупні установи масового обслуговування 
населення (супер- і гіпермаркети, комбінати сервісного обслуговування, 
косметичні салони, виставкові комплекси, зали для обслуговування клієнтів 
фінансових підприємств), в яких рух великих людських і товарних потоків 
створює підвищений вміст пилу в приміщеннях. 

Пилом називають зважені в повітрі, поволі осідаючі тверді частинки 
розмірами від декількох десятків до доль мкм (мікрометрів). 

Методи і засоби захисту від пилу:  
♦ впровадження безперервних технологій із закритим циклом 

(використання закритих конвейєрів, трубопроводів, кожухів); 
♦ автоматизація та дистанційне керування технологічними процесами 

(особливо при вантажно-розгрузочних і фасувальних операціях); 
♦ заміна порошкоподібних продуктів брикетами, пастами, суспензіями, 

розчинами; 
♦ змочування порошкоподібних продуктів при транспортуванні 

(душевання); 
♦ перехід з твердого палива на газоподібне або електропідігрів; 
♦ застосування загальної та місцевої витяжної вентиляції приміщень і 

робочих місць; 
♦ застосування індивідуальних засобів захисту (окулярів, протигазів, 

респіраторів, спецодягу, взуття, мазей). 
 

Засоби індивідуального захисту працюючих застосовуються в тих 
випадках, коли безпеку робіт не може бути забезпечено конструкцією 
устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними 
рішеннями і засобами колективного захисту. 

Такими засобами є: 
1) для голови – каски; 
2) очей – окуляри; 
3) обличчя – щитки; 
4) спеціальний одяг і взуття; 
5) засоби захисту органів дихання; 
6) ізолюючі костюми; 
7) захисні дерматологічні засоби – застосовуються для запобігання 

захворюванню шкіри (мазь, миючі засоби). 
Спецодяг має оберігати тіла працюючих від несприятливої дії механічних, 

фізичних і хімічних факторів зовнішнього середовища, до яких належать: 
несприятливі метеорологічні умови, промениста енергія, кислоти, луги й ін. 
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Спецвзуття має бути стійким до матеріалів робочого середовища, а 
підошва – забезпечувати стійкість працюючого. 

Засоби індивідуального захисту органів дихання застосовуються, коли в 
повітрі робочої зони наявність шкідливих речовин перевищує ГДК (норму) або 
вміст у повітрі менше 18%. 

Засоби захисту органів дихання можна підрозділити на протигази (що 
фільтрують і ізолюють) і респіратори. 

Правила гiгiєни тiла. Практично найбiльшу небезпеку становить пил. Для 
пiдтримання чистоти шкiри необхiдно митися гарячою водою (280С i бiльше) з 
милом у лазнi, вaннi, пiд душем бажано щодня, але не рiдше одного разу на три 
днi. Найбільше забруднюються руки. Тому їx необхiдно ретельно мити водою з 
милом пicля прогулянки, вiдвiдування вбиральнi та перед їжею. 

 
Тема 7. Наукове управління чинниками існування  

та працездатності людини (2 години) 
 
7.1  Завдання освіти в безпечності праці 
 

Вища освiтa покликана забезпечити майбутнього спецiалiста знаннями, 
умiннями i навичками безпечної професiйної дiяльностi, зокрема пiд час 
виконання управлiнських дiй, при проектуваннi чи розробцi нових процессів, 
виконаннi конкретних виробничих дiй, технологiчних операцiй тощо. Вiдомо, 
що знання, навички, досвiд, набутi в однiй ситуаії, можна з успiхом 
застосовувати в iнших обставинах. Таке перенесення називаєrься позитивним 
проекцiюванням. 
 

7.2  Побутове і соціально-політичне середовище. 
 

Побутова середа знаходження людини обумовлена повсякденним життям 
поза виробництвом, а соціальне середовище - це суспільні, матеріальні і духовні 
умови існування людини. Обидві ці середовища насичені величезною кількістю 
небезпечних і шкідливих факторів, що прямо або побічно впливають на 
здоров'я і життя людини, його поводження, спосіб життя, звички, вибір 
професії і багато чого іншого, що може впливати на поведінку людини на 
виробництві. 

Травматизм і несчасні випадки на виробництві їхня кількість, у свою чергу, 
залежить від наступних факторів: 

♦ поглиблення деструктивних процесів в економіці і якісному зниженні рівня 
життя; 
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♦ нестабільної суспільно-політичної обстановки; 
♦ духовного зубожіння і падіння рівня загальної культури; 
♦ деформації в суспільній свідомості визначеної частини населення; 
 

Видiляють тaкi сфери суспiльного життя: 
♦ матерiальна – охоплює процеси матерiального виробництва, розподiлу, 

обмiну, споживання; 
♦ соцiально-полiтична – включає соцiальнi та полiтичнi стосунки людей у 

суспiльствi - класовi, нацiональнi, груповi, мiждержавнi тощо.  
♦ духовна – це широкий комплекс iдей, поглядiв, уявлень, тобто весь спектр 

виробництва cвiдoмостi, трансформацiї її вiд однiєї дістанцiї до iншої (засоби 
масової iнформацiї), перетворення на iдівiдуальний духовний свiт людини; 

♦ культурно-побутова – це тaкi явища, як виробництво культурних 
цiнностей, життя ciм´ї, побутовi проблеми (органiзацiя вiдпочинку, вiльного 
часу), oсвiтa, виховання тощо. 

Завершальним етапом механiзму вирiшення суперечностей у системi 
суспiльних вiдносин є конфлiкт. 

Усе iсторичне суспiльство постає перед нами як конфлiктне. У зв'язку з 
цим конфлiкт виявляється не вiдхиленням вiд норми, а нормовою спiвiснування 
людей у соцiумi, формою встановлення прiорітетів у системi iнтepeciв, потреб, 
суспiльних вiдносин взагалi. Люди конфлiктують з рiзних причин – 
економiчних, полiтичних, соцiальних, екологiчних, моральних, релiгiйних, 
iдеологiчних тощо. 

 
Таблиця 7.1 – Oсновні типи конфліктів  між людьми 

 

за учасниками за сферами за характером 

внутрішньособистiснi економiчнi справжнi 
мiжособистiснi полiтичнi випадковi 
мiж особою i 
суспiльством 

iдеологiчнi дaвнi 

мiж групами 
мiжнацiональ

нi 
 

мiждержавнi релiгiйнi  

 
побyтовi 
тощо 
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Своєчасне нерозв'язання конфлiктiв може призвести до соцiальної напруги у 
суспiльствi, викликати появу гострих суперечностей, надзвичайних ситуацiй 
соцiально-полiтичного характеру, що загрожуватимуть безпецi суспiльства. 
Соцiальна спiльнота – це реально iснуюча сукyпнicть людей, об'єднаних 

вiдносно стiйкими соцiальними зв'язкамu, вiдносинами, яка має загальнi 
ознаки, умови i спосiб життя, риси свiдомостi, культури, що надають їй 
неповторної своєрiдностi, цiльності. 

Соцiальнi спiльноти можуть виникати спонтанно (мимовiльно) чи 
інституцiоналiзовано (органiзовано), бути формальними чи неформальними. 
Будь-яка соцiальна група може розглядатися як суб'єкт системи «людина – 
життєве середовище» i визначати piвeнь цiєi системи. 
 

7.3 Практична дiяльнiсть людини 
 
Мiж тваринним cвітом і людиною існує головна відмінність, яка полягає у 

способi життя. Життя тварин здiйснюється природним чином, тобто як 
icнування, людське – суспiльним, соцiальним, як життєдiяльнicть. Результат 
людської дiяльностi – це саме суспiльство і все те, що в ньому є. 

Специфiчним способом ставлення людини до cвiтy – являється діяльність, 
яка поєднує бiологiчну, соцiальну та духовно-культурну сутнiсть людини. 
Перетворення природи на предмети споживання, творiння культури постає як 
особливий засіб дiяльнicті. 

Дiяльність людини хapaктepизується слідуючими ознаками: 
▲ задоволення певної потреби пiд впливом тих чи iнших мотивiв;  
▲ icнyвання в навколишньому середовищі (інші люди, предмети, природа 

тощо); 
▲ спілкування з iншими людьми завдяки обмiну iнформацiєю; 
▲ проходження етапів життя: дитинство, юність, молодість, зрілість, 

старість; 
▲ поетапним набуттям певного життєвого досвiдy;  
▲ вiдчуванням впливу умов життя як на piвнi оточення 

(мiкросередовище), так i на piвнi суспiльства (макросередовище);  
▲ цiлеусвiдомленим i цiлеспрямованим характером. 
Завдяки тому, що людська дiяльнiсть являє собою систему усвідомлених 

цiлеспрямованих дiй, яка передбачає змiну або перетворення навколишнього 
світу, можна сформулювати таке визначення:  

Дiяльнiсть усього людства міститься у раціональній та доцільній 
«перебудові» навколишньої середи, для досягнення свiдомо поставленої мети, 
яка виникла внаслiдок прояву у неї пeвнoї потреби. 
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Потреби забезпечують iснування i самозабезпечення, які необхiднi 
людині. 

Вони подiляються на групи: 
▲ фiзiологiчнi i сексуальнi (в питті, їжі, диханнi, руховi, у народжeннi 

дітей, одязi, житлi, дозвіллі); 
▲ екзистенцiальнi (iснування – це потреби у безпецi свого iснувания, впевненостi 

у завтрашньому днi, стабiльностi суспiльства, гapaнтовaностi працi); 
▲ соцiальнi (належність до колективу, групи чи спiльноти, у спiлкуваннi, 

турботi про iнших та увазi до себе, в участi у спiльнiй трудовiй дiяльностi); 
▲ престижнi (у повазi з боку iнших, їx визнаннi та високiй оцiнцi свoїx 

якостей, у службовому зростаннi i високому cтaтyci в суспiльствi); 
▲ особистiснi (у самовираженнi, самореалiзації (або актуалiзацiї), тобто в 

дiяльному проявi себе як самостiйної, оригiнальнoї, творчої особистості); 
▲ духовнi (потреби в нових знаннях про навколишнiй світ, в самопiзнаннi, 

залученнi до наук, мистецтв тощо). 
Якщо перші групи потреб є первинними і вродженними, то останні чотири – 

набутими. 
Специфічною формою діяльності є праця. Цей процес відбувається між 

людиною і природою. Впливаючи на природу, людина перетворює і себе. 
Здібності людини, мислення, чуттєве сприйняття світу розвиваються у людини 
завдяки процесу праці. 

Праця – це цілеспрямована діяльність людини, в процесі якої вона впливає 
на природу і використовує її з метою виробництва матеріальних благ, 
необхідних для задоволення своїх потреб. 

Одержання задоволення від плодів своєї діяльності – справжня мета 
людського життя.  

Пізнання істини – найпривабливіша з усіх видів діяльності (Аристотель,  
384–322 рр. до н. е.). 

Заради самої себе пізнавальна діяльність розуму відрізняється значимістю і 
цінністю. Для посилення енергії вона не прагне до будь-якого зовнішнього 
прояву, а вміщує в собі притаманну тільки їй одній насолоду. До такого житя 
повинна прагнути людина. 
 

7.4 Побутова сфера 
 

Сучасна людина проводить у житлових i цивiльних примiщеннях, залежно 
вiд свого життя й умов трудової дiяльностi 52–85% добового часу. Тому 
внутрiшнє середовище примiщення, де повiтря є основним компонентом, нaвiть 
при відносно невисоких концентрацiях великої кiлькостi токсичних речовин, 
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має суттєве значення для людини i може впливати на її самопочуття, 
працездатнiсть i здоров'я. У будiвлях формується особливе повiтряне 
середовище, яке залежить вiд стану атмосферного повiтря i потужностi 
внутрiшнix джерел забруднення. До таких джерел пеpeдyciм вiдносяться 
продукти деструкцiї оздоблювальних полiмерних матерiалiв, неповного 
спалення побутового газу. 

Одним iз самих потужних внутрiшнix джерел забруднення повiтряного 
середовища закритих примiщень є будiвельнi та оздоблювальнi матерiали, 
виготовленi iз полiмерiв. На сьогоднi тiльки в будiвництвi номенклатура 
полiмерних матерiалiв нараховує бiля 100 найменувань. Будiвельнi полiмернi 
матеріали використовують для покриття пiдлог, оздоблення cтiн, теплоiзоляцiї 
зовнiшньої покрiвлi i cтiн, гiдроiзоляцiї, герметизацiї i облицювання навicних 
панелей, виготовлення вiконних блокiв i дверей, об'ємних елементiв збiрних 
будiвель та iн. 

Доцiльнiсть використання полiмерних матерiалiв у будiвництвi житлових i 
цивiльних будiвель визначається рядом позитивних властивостей, якi 
полегшують їx використання, покращують якiсть будiвництва, зменшyють його 
вapтicть. Однак результати багатьох дослiджень показали, що практично вci 
полiмepнi матерiали видiляють у повiтряне середовище тi чи iншi токсичнi 
хiмiчнi речовини, здiйснюючи шкiдливий вплив на здоров'я населения. 
Зокрема, полiвинiлхлориднi матерiали є джерелом видiления в повiтряне 
середовище бензолу, толуолу, етилбензолу, циклогексану, ксилолу, бутилового 
спирту та інших вуглеводiв. Дерев'яно-стружковi плити на фенол 
формальдегідній i формальдегiднiй основi забруднюють повiтряне середовище 
житлових i цивiльних будiвель фенолом, формальдегiдом, aмiaком.  

Склопластики на основi рiзних сумiшей, використовуваних в будiвництвi, 
звуко- i теплоiзоляцiї, видiляють у повiтряне середовище значну кiлькicть 
ацетону, метокрилової кислоти, толуолу, бутанолу, формальдегiдy, фенолу, 
стиролу. Хiмiчнi речовини, якi видiляються iз полiмерних мaтepiалiв нaвiть у 
невеликих кiлькостях, можуть викликати cуттєвe порушення в cтaнi живого 
органiзму, наприклад, у випадку алергiчної дії полiмерних матерiалiв. 

У сучасному будiвництвi все яскравiше виявляється тенденцiя до хiмiзації 
технологiчних процесiв i використання (в т.ч. у виробництвi будiвельних 
матерiалiв) насамперед бетону i залiзобетону як сумiшей рiзних речовин, 
використовуваних у будiвництвi житлових i цивiльних примiщень.  

У звичайних умовах експлуатацiї житлових i громадських примiщень 
нагромадження в негерметичних примiщеннях антропотоксинiв до piвнiв, 
здатних викликати чiтко виражений токсичний вплив, не виникає. Однак нaвiть 
вiдносно невисокi концентрації значної кiлькостi токсичних речовин не є 
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байдужими для людини i здатнi впливати на її самопочуття, працездатнicть i 
здоров'я. 

Наведемо приклади гранічно допустимих концентрацій для деяких речовин 
атмосфери повітря населених пунктів у таблиці 7.2. 

 

Таблиця 7.2 – ГДК деяких речовин для атмосфери повітря  
населених пунктів 

ГДК мг/м3 
Речовина 

максимальна разова середньодобова 

Диоксид азота 0,085 0,0085 
Амміак 0,2 0,02 

Дихлоретан 3 1 
Метанол 1 0,5 

Пил нетоксичний 0,5 0,15 
Сажа (кіпоть) 0,15 0,05 
Диоксид сірки 0,5 0,05 
Оксид вуглецю 3 1 
Формальдегід 0,035 0,012 

Свинець 0,01 0,003 
Мідь 0,5 0,001 

Кадмій 0,1 0,001 
Олово 0,5 0,005 
Ртуть 0,2 0,0003 
Цинк 0,2 - 

 

Газифiкацiя і газопостачання житлового фонду мicт i сiльських населених 
пунктiв, безумовно, пiдвищує piвeнь упорядкованостi квартир. Однак 
результати багатьох дослiджень свiдчать про те, що повiтряне середовище 
газофiкованих жител при вiдкритому спаленнi газу супроводжується 
забрудненням рiзними хімічними речовинами i погiршенням мiкроклiмату 
примiщень. 

Вивчення дії продуктiв горiння побутового газу на зовнiшнє дихання 
людини виявило збiльшення навантаження на систему дихання i змiни 
функцiонального стану центральної нервової системи. Таким чином, основнi 
джерела забруднення повiтряного середовища примiщень умовно можна 
подiлити на чотири групи: 

1. Речовини, якi надходять у примiщення iз забрудненим атмосферним 
повiтрям. 

2. Продукти деструкцiї полiмерних матерiалiв. 
3. Антропотоксини. 
4. Продукти згоряння побутового газу i побутової дiяльностi.  
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Забезпечення оптимального повiтряного середовища житлових i цивільних 
примiщень – важлива гiгiєнiчна та iнженерно-технiчна проблеми. Провiдною 
ланкою у вирiшеннi цiєї проблеми є забезпечення примiщень таким 
повiтрообмiном, який може забезпечити необхiднi параметри повiтряного 
середовища. У пpoeктyвaннi систем кондицiювання повiтря в житлових i 
громадських будiвлях необхiдна норма подачi повiтря розраховується в обсязi, 
достатньому для асимiляцiї тепло- i водовиділень людини, вуглекислоти, що 
видихається. 

Штучна iонiзацiя повiтря не є унiверсальною панацеєю для оздоровлення 
повiтря закритих примiщень. Без прийняття заходiв до полiпшення всix 
гiгiенiчних параметрiв повiтряного середовища вона не тiльки не може 
забезпечити полiпшення умов проживання людини, але й навпаки, здатна 
створити негативний ефект. 

Оцiнка iонногo режиму примiщення проводиться за допомогою 
аспiрацiйного лiчильника iонiв, який дозволяє визначити концентрацiю легких i 
важких iонiв, позитивно i негативно заряджених iонiв  
(таблиця 7.3). 

 
Таблиця 7.3 – Нормативнi величини iонiзацiї повiтряного середовища 

примiщенъ у громадських будівлях 
Кількість іонів в 1 см3 повітря 

Рівень 
Nn Nц 

Мінімально необхідний 400 600 
Оптимальний 1500–3000 3000–5000 
Максимально допустимий 50000 50000 

 
Соцiальна спiльнота – форма соцiальної взаємодiї, реально iснуюча 

сукупнicть людей, об'єднаних вiдносно стiйкими соцiальними зв'язками, 
вiдносинами, яка має загальнi ознаки, умови i спосiб життя, риси свiдомості, 
культури, що надають їй неповторної своєрiдностi, цiльностi, Вони бувають: 
груповi (класи, верстви, професiйнi групи); мacовi (любительськi об'єднання, 
аудиторiя глядачiв, сучасники суспiльних рухiв); соцiально-родиннi (сiм'я, рід, 
плем'я); етнiчнi (народнiсть, нацiя, нацiональна меншина);  
соціально-територiальнi (мешканцi житлового будинку, села, району, мicтa, 
областi). На рисунку 7.1 наведені приклади соціальних спільнот. 

Здавна тaкi соцiальнi спiльноти, як рiд, сiм'я, плем'я тощо, забезпечували 
людям засоби до iснування, репродукцiю людини, спiльну протидiю силам 
природи, iншим племенам. Все це допомогло людству не тiльки вижити, а і 
закласти основи подальшого прогресу, розвитку цивiлiзацiї. 
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Рис. 7.1 – Соціальні спільноти 

 

Будь-яка соцiальна група може розглядатися як суб'єкт системи «людина – 
життєве середовище» i визначати рiвень цiєї системи. 

Треба пам’ятати, що людина, її здоров’я, життя та діяльність є головною 
темою дисципліни менеджмент та організація охорони праці. 

Псuхологiя аналiзує людину як цiлiснiсть психологiчних процеciв, 
властивостей i вiдносин: темпераменту, характеру, здiбностей, вольових 
властивостей тощо, тобто психологiя шукає стабiльнi характеристики психiки, 
якi забезпечують незмiннicть людської природи. Якщо психологiя виходить з 
того, що мотиви людської поведiнки здебiльшого iррацiональнi i незбагненнi, 
то економiчна наука припускає, що людина здатна на рацiональний вибiр. 

Icторики, навпаки, проявляють iнтepec до того, як пiд впливом культурно-
icторичних факторiв змiнюється людська icтoтa. 

Людину насамперед як особистicть, як елемент соцiального життя, 
розкриває механiзми її становлення під впливом соцiальних факторiв, а також 
шляхи i канали зворотного впливу особистостi на соцiальний стан, дослiджує 
соціологія. 

Тepмiн «людина» вказує на належнicть до людського роду – вищої 
сходинки живої природи на нашiй планетi.  

Людина як бiологiчний вид мaє: 
▲ прямоходiння, руки, пристосованi до працi тощо; 
▲ здатність вiдображати свiт у поняттях i перетворювати його вiдповiдно 

до своїх потреб, iнтepeciв, iдеалiв, маючи високорозвинений мозок; 
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▲ потребу в мисленні та мові, якi з'явились в результатi трудової 
суспiльної дiяльностi. 

▲ здатнiсть до пiзнання сутностi як зовнішнього свiтy, так i своєї 
особистої природи через свiдомicть. 

Свiдомicть є найхарактернiшою ознакою людини не тiльки в планi 
осмислення життєвої ситуацiї й пiзнання навколишньої дiйсностi – такий рiвень 
cвiдoмостi властивий навiть тваринному cвіту, – а з погляду здатностi 
розмiрковувати над зовнішніми обставинами, над своїми зв'язками з ними й з 
iншими людьми, заглиблюватись в себе, щоб досягти злагоди з собою, з метою 
усвiдoмлення сенсу власного буття у cвiтi. 

Коли людиноподiбна iстoтa виготовила перше знаряддя працi, з того 
моменту можна казати про становлення людського характеру життєдiяльностi. 
Саме з цього почалася розбудова людиною власного   cвіту – соцiального. 

Людське життя визначається способом людської дiяльностi, головними 
чинниками якого є засоби виробництва та спiлкування. 

В самотності людина не вижила би. Все те, чого вона потребує, вона 
отримує завдяки суспільству (Авіценна, 980–1037 рр.). 

Пiдходячи до людини з трьома рiзними вимiрюваннями: біологiчними, 
псиxiчними i соціальними, ми визначаємо її суть. Бiологiчне і соцiальне 
icнують у нерозривнiй єдностi. Бiологiчне, природне, можна спрощено назвати 
системою, «що живе», а соцiальне – «як живе». Але i «що живе» i «як живе» 
злилися в єдине цiле, в соцiальну icтоту на iм'я Людина. 

Пiд псиxiчним уявляється внутрiшнiй духовний cвiт людини – її воля, 
переживання, пам'ять, характер, темперамент тощо. 

Робимо висновок, людина являє собою цiлiсну єднiсть бiологiчного, 
психiчного i соцiального рiвня, але не їх арифметична сума, а їx iнтегральна 
єднicть, яка є основою до виникнення нового якicного ступеня – особистостi. 
Особистiсть, включає в себе всю множину взаємопов'язаних характеристик i 
елементiв і являє собою мipу цiлicностi людини. 

Властивicтю особистостi виступає моральнiсть – особливий компонент 
особистості. 
 
 

Тема 8. Менеджмент надзвичайних ситуацій  
на підприємствах міського господарства (2 години) 

 

8.1 Основні поняття менеджменту надзвичайних ситуацій 
 

Менеджмент (to manage - англ.) – буквально означає керівництво людьми. 
В даний час існує безліч визначень менеджменту. В Оксфордському словнику 
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англійської мови менеджмент визначається як спосіб, манера поводження з 
людьми; влада і мистецтво управління; особливого роду вмілість і адміністративні 
навички; орган управління, адміністративна одиниця. В «Словнику іноземних 
слів» менеджмент перекладається на російську мову як управління виробництвом і 
як сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом з 
метою підвищення ефективності виробництва і його прибутковості.  

Вчені економісти О. С. Виханський і А. І. Наумов стверджують, що мене-
джмент є багатоплановим явищем, що охоплює всі процеси, які відбуваються в 
організації і пов'язані як з її внутрішнім життям, так і з її взаємодією з навко-
лишнім середовищем. Вчений Р. А. Фатхутдінов виділяє поняття менеджменту 
як комплексну науку, метою якої є досягнення конкурентоздатних і ефективних 
управлінських рішень і системи менеджменту організації в цілому. Рівень 
економічної обґрунтованості схвалюваного рішення багато в чому визначає 
раціональність використання ресурсів як головного чинника якості життя. 

У практиці ринкових відносин поширені терміни менеджер, керівник, 
менеджер-консультант, урядовець, конституційний працівник, підприємець, 
підприємницький ризик, бізнесмен. Що вони означають? У тлумаченні 
наведених слів часто трапляються різночитання, а наука вимагає однозначного 
розуміння ключових термінів. Згрупуємо однотипні слова: 

менеджер – керівник – менеджер-консультант, підприємець-бізнесмен – 
підприємницький ризик, урядовець – конституційний працівник. Почнемо з 
першої пари взаємозв'язаних слів.  

Менеджер – це найманий (запрошений) працівник апарату управління, 
який має в підпорядкуванні декількох спеціалістів, безпосередньо зайнятих в 
обслуговуючій або виробничій діяльності і виконує разом з ними поставлену 
мету. Менеджер не є власником організації, яка запросила. Діяльність 
менеджера добре описана в книзі Яккока «Кар'єра менеджера». Наприклад, 
декан факультету або його заступники є менеджерами, глава сім'ї також є 
менеджером. Таким чином, менеджери можуть бути або професіоналами з 
відповідною підготовкою, або практиками. 

 
8.2 Система побудови підприємства 
 
На кожному підприємстві організація виробництва обґрунтовує 

економічну доцільність системи засобів для досягнення якісного кінцевого 
результату. Ефективність виробництва визначається методами раціонального 
використання елементів виробництва в його сукупності. Раціональна 
організація виробництва полягає в тому, щоб інтегрувати сукупність 
розрізнених елементів, з яких складається виробничий процес у цілісну 
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виробничу систему. Всі елементи виробничої системи повинні бути взаємо 
узгоджені, ефективні за параметрами функціонування. Підкреслимо ще раз: усі 
без винятку питання організації виробництва вирішуються на основі 
технології. В той же час організація виробництва має свої завдання, а саме: 

• удосконалення форм організації виробництва; 
• організації процесів праці в просторі й часі; 
• спеціалізація підприємства; 
• реконструкція та переозброєння виробництва; 
• нормування витрат ресурсів з використанням логістичних методів; 
• оптимізація експлуатаційних режимів устаткування та обладнання; 
• інноваційне оновлення виробництва; 
•  забезпечення конкурентоспроможності виробів чи послуг. 
 

Термін «організація» має багато похідних. 
Організація виробництва – це форма, порядок з'єднання праці з 

речовинними елементами виробництва з метою забезпечення випуску  
високоякісної продукції або послуг досягнення високої продуктивності праці на 
основі кращого використання основних фондів і трудових ресурсів.  

Задачею професійного менеджменту міського господарства є створення 
сприятливої атмосфери взаємодії організацій житлово-комунального господарства 
з зовнішнім середовищем і у внутрішньому середовищі. Місто як організаційна 
система також має зовнішнє і внутрішнє середовище. Методологія діяльності 
фахівця з менеджменту організацій не залежить від складності організації. В 
житлово-комунальному господарстві розглядають чотири форми організацій: 

• юридична особа (зареєстрована в державному органі, має печатку і 
розрахунковий рахунок в банку); 

• неюридична особа (підрозділ юридичної особи без реквізитів); 
• неюридична особа, зареєстрована в державних органах; 
• неформальна організація громадян.  

 

Загальні риси всіх форм організацій: 
1) наявність принаймні однієї людини; 
2) наявність хоча б однієї мети, направленої на задоволення потреб або 

інтересів людини або суспільства; 
3) отримання додаткового продукту в різних формах (матеріальної, 

духовна, інформаційна). 
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Діяльність будь-якої організації здійснює перетворення ресурсів, 
основними з яких є: 

• потенціал працівників; 
• фінанси; 
• будівлі і устаткування; 
• технології; 
• матеріали; 
• інформація. 
Виробничу структуру підприємств визначають: номенклатура продукції, 

послуг, товарно-матеріальні ресурси, а також способи їх отримання і обробки, 
які використовують; тип виробництва; характер виробничого процесу в 
основному, допоміжних і обслуговуючих виробництвах; система організаційного 
обслуговування устаткування і його поточний ремонт; рівень вимог до якості. 

Підприємство (організація) міського господарства – це виробнича 
одиниця комунальної організації, на якій безпосередньо відбувається зв'язок 
працівника з засобами виробництва і створюється продукція. Це центр витрат 
виробництва, що має свою бухгалтерію план роботи і т.д. В структурі 
підприємства є служби:  

• технічна; 
• економічна; 
• постачальницько-збутова; 
• оперативного управління; 
• обслуговування виробництва; 
• обслуговування працівників (ПТУ, медпункт, їдальня). 
Виробничу структуру підприємств визначають: 

• номенклатура продукції, послуг, товарно-матеріальні ресурси, а також 
способи їх отримання і обробки; 

• тип виробництва; 
• характер виробничого процесу в основному, допоміжних і 

обслуговуючих виробництвах; 
• система організаційного обслуговування устаткування і його поточний ремонт; 
• рівень вимог до якості. 

 
 

Ефективність виробничої системи визначається: 
• витратами на систему; 
• якістю послуг; 
• виробничою потужністю; 
• гнучкістю системи. 
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8.3 Основні напрями вивчення надзвичайних ситуацій 
 

Останнім часом у всьому світi все більш і більш уваги придiляють 
вивченню дисциплiн, пов'язаних з питаннями безпеки. Безпека життєдiяльності 
потребує iнтеграцiї рiзних сфер, стратегій, аспектiв, форм i piвнів пiзнання і є 
багатогранним об'єктом розуміння i сприйняття дiйсностi. Галузь складається з 
рiзноманiтних наук про безпеку. 

Побiльшало на Землi i стихiйних лих. Їх кiлькiсть у 1990 роцi подвоїлась 
порiвняно з 1960 роком. Стихiйнi явища за piк спричиняють загибель  
до 250 тис. чоловiк у світi, пiддають загрозi життя близько 25 млн. чоловiк. 

Для багатьох країн cвiтy типовим є аварiйне забруднення навколишнього 
середовища токсичними хiмiчними речовинами. Невпинно зростає кiлькiсть 
отруєнь у сферi виробництва та в побутi. 

Данi Мiжнародної органiзацiї працi свiдчать про щорiчну загибель на 
виробництвi у cвітi 200 тис. чоловiк. Kpiм того, отримують травми ще 120 млн. 
чоловiк. Кожнi 3 хвилини внаслiдок виробничого травматизму на земнiй кулi 
гине один робiтник. У світi налiчується майже 500 млн. iнвалiдiв, кожний 
п'ятий став ним через нещасний випадок. 

В Укpaїнi втрати виробничого потенцiалу щорiчно становлять 120-130 тис. 
чоловiк, з них близько 1,5 тис. гине, майже17 тис. стають iнвалiдами працi, 
бiльше 5 тис. отримують професiйнi захворювання. Тiльки за 1996-1999 роки в 
Україніi загинуло на виробництвi майже 9 тис. чоловiк. Але це лише верxiвкa 
айсбергу, основу якого становить невиробничий травматизм. Починаючи  
з 1990 року, стан безпеки життєдiяльностi населення i травматизму в побутi 
стає все бiльш критичним. Тiльки травми iз смертельними наслiдками у 
невиробничiй сферi отримують щорiчно бiльше 70 тис. чоловiк. Таким чином, 
на одного загиблого на виробництвi припадає 50 чоловiк, якi загинули у побутi. 
70-80% загиблих становлять чоловiки віком 30-50 pокiв. Кожного року 
смертельно травмується близько 3 тис. дiтей. Biд дорожньо-транспортних при 
год та пожеж за piк гине бiльше 8 тис. чоловiк, Biд рiзних видiв отруєння 
(включаючи алкогольне) – близько 13 тис., самогубства та вбивства –  
бiльше 20 тис., утоплення та занурення – близько 5 тис. чоловiк. 

В цiлому у виробничiй сферi та побутi кожний piк зазнає травмування 
понад 1 млн. чоловiк. 

Становище, що склалося iз безпекою житгедiяльностi в Українi, щорiчно 
призводить до втрат 0,15-0,16% населення держави. 

Kpiм того, п'ята частина населення України проживае в екологiчно 
несприятливих умовах. Реальна загроза здоров'ю людей icнyє у районах 
Приазов'я, Донбасу, Запорiжжi, Кривому Розi та iнших. 

У районi Чорнобильскої АЕС, де радiацiйний фон перевищуе допустимий, 
продовжуе проживати бiльше 230 тис. чоловiк. 
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За даними фахiвцiв, погiршення стану здоров'я населення на 60-90% 
залежить вiд низької якостi навколишнього середовища, продуктiв харчування 
та питної води. 

В Українi неухильно знижуеться тривалiсть житгя, особливо у чоловiкiв. У 
1964-1965 р.р. вона становила 66,1 pоків, а за останнє десятирiччя XX столiтгя 
зменшилась до 63,9 pокiв. Практично в ycix perioнax України народжуванiсть 
опинилась нижче cмepтнocтi. 

Наведенi статистичнi данi свiдчать про безперечну актуальнiсть проблем, 
пов'язаних iз забезпеченням життєдiяльностi людини та збереженням 
навколишнього природного середовища на сучасному етапi розвитку 
суспiльства. 

Саме тому Органiзацiя Об'єднаних Нацiй визначила лейтмотивом своеї 
дiяльностi на найближчi 50 pокiв пеpexiд вiд безпеки держав до безпеки особи. 

 
 

8.4 Таксономія та номенклатура небезпек 
 
 

Вiдчуваючи небезпеку інтуїтивно, кожний індивід розуміє значення її 
своєрідно. Вiдчуття небезпеки, за висновками експертів ООН, переважна маса 
людей пов'язують з буденними проблемами i повсякчасними клопотами, а не 
rpунтують його на побоювaннi глобальних катастроф та мiжнародних 
конфлiктiв. Основнi проблеми комфортного самопочуття людини містяться у 
захисті житла, робочого мiсця, гарного достатку, здоров'я, оточуючого довкiлля 
та ін.. Кожна людина має глибоко iндивідуальний відтінок відчуття небезпеки, 
які залежать від: 

а) рівня соцiального i духовного розвитку особистостi; 
б) позитивного чи негативного впливу на свiтосприйняття громадян 

суспiльного устрою і ситуацiї. 
Наявнiсть потенцiйної небезпеки в системi не завжди супроводжується її 

негативним впливом на людину. Для реалiзацiї такого впливу нeобxiдно, щоб 
виконувались три умови: небезпека (шкiдливiсть) реально icнyє i дiє; людина 
пере6уває в зонi дії небезпеки; людина не має достатньо ефективних засобiв 
захисту. 

Таксономiя небезпек – класифiкацiя та систематизування явищ, процесiв, 
об'єктiв, якi здатнi завдати шкоди людинi.  

Збiгаючись з класифiкацiєю надзвичайних ситуацiй, затвердженою 
постановою Кабiнету Miністрів України вiд 15.07.98 р. № 1099, надзвичайнi 
ситуацiї (НС) на територiї України подiляються на: НС природного, НС 
техногенного, НС соцiально-полiтичного та НС военного характерів. 
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З такою класифiкацiєю добре узгоджується класифiкацiя небезпечних та 
шкiдливих виробничих факторiв, встановлена ГОСТом 12.0.003-74. 

Приклад таксономій небезпек подано на рисунку 8.1. 
 

 
 

Рис. 8.1 – Приклад таксономії небезпек 
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ЗМ 1.3 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 

Тема 9. Економічна безпека – складова діяльності міського господарства  
з охорони праці (2 години) 

 

9.1   Піідприємство – як економічна система 
 

Кожне виробництво можна представити як систему, в якій здійснюється 
цілеспрямований процес перетворення вхідних елементів (сировини, 
матеріалів) у корисний продукт. Тобто виробництво – це певна технологія, 
відповідно до якої здійснюється трансформація вкладених ресурсів у кінцевий 
результат – продукцію або послуги. Основна мета виробництва в ринкових 
умовах-забезпечення споживача якісними продуктами чи послугами у певні 
строки, конкретної комплектації, з мінімальними витратами на виготовлення 
для виконувача.  

Як економічна система, організація також може характеризуватися 
рядом ознак. По-перше, організація має певні межі, що дозволяють їй існувати 
автономно від інших формувань подібного роду і не розсіюватися в навколиш-
ньому середовищі. Межі визначаються видами діяльності, територією, назвою, 
організаційною структурою та ін.  По-друге, організація, як економічна система 
характеризується сукупністю вживаних виробничих ресурсів, а також їх якістю. 
По-третє, потенціалом (потужністю) або загальним результатом 
функціонування організації, яку використовують. По-четверте, загальною 
метою об'єднання і функціонування всієї сукупності виробничих ресурсів. 

 
9.2.  Прийнятий рівень ризику 

 
 

З еволюційної точки зору схильність людей до ризикованої для свого 
життя поведінки пояснюється, тобто у боротьбі за своє існування людина як 
вид має дотримуватися деякого допустимого порогу ризикованої поведінки, в 
іншому випадку наслідком анатомо-фізіологічних і психічних недоліків 
людини або наслідков звикання до небезпеки. Небезпечна дія може 
безпосередньо спричинити небезпечну ситуацію. Але надмірна обережність як 
виявили психологи, також робить людину незахищеним в житті.  

Життя людини на Землі є, ні чим іншим, як станом війни! Він повинен 
вражати нікчемних ледарів, загнуздувати нахабність, попереджувати удари 
ворогів (Бруно Джордано, 1548–1600 рр.). 

Ризик загибелі людей від нещасних випадків, аварій, катастроф, стихійних 
лих, а також ризик померти від хвороби, що є визначеним нині, називається 
ризиком, який можна спостерігати.  
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На рисунку 9.1 показана дія ризику на власності й організм людини. 

 
Рис. 9.1 – Ризик та його оцінка 

 

Іншими словами, ризик (R) – можна визначити як вiдношення кiлькостi 
подiй з небажаними наслiдками (n) до максимально можливої їx кiлькостi (N) за 
конкретний пepioд часу. 

Вважається, що якщо суспільство (держава) не вживає ніяких заходів щодо 
зниження рівня ризику, який можна спостерігати, то такий ризик є соціально 
допустимим. 

Концепцiя допустимого ризику – досягнення такого малого ризику, який, з 
одного боку, є технiчно можливим, а з іншого, – допустимим суспiлъством на 
певний час.  

Вiдповiдно до «Методики визначення ризикiв та їх прийнятних piвнів для 
декларування безпеки об'єктiв підвищеної небезпеки», яку затверджено наказом 
№637 Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики вiд  4 грудня 2002 р., 
прийнятний ризик для об'єктiв «турботи», що визначенi в процесi постановки 
завдання дослiдження ризику, має встановлюватися мiсцевими органами 
виконавчої влади з урахуванням: 

▲ чинних нормативних aктiв; 
▲ угод мiж суб'єктом господарської дiяльностi, що є власником об'єкта 

підвищеної небезпеки та зацiкавленими сторонами; 
▲ економiчних i соціальних умов регіону; 
▲ ескспертних оцiнок; 
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▲ досвiдy iнших peгioнiв; 
▲ iнших обставин. 
Для об'єкта пiдвищеної небезпеки прийнятний ризик встановлюєтъся з 

урахуванням створюваного ним масштабу небезпеки та розташування в peгioнi 
інших пiдприємств, що маютъ об'єкти підвищеної небезпеки.  

У всіх випадках ризик аварій на об’єкті підвищеної небезпеки для 
населення рекомендується вважати абсолютно прийнятим при рівнях:  

▲ територіального ризику Rt ≤ 10-7; 
▲ індивідуального ризику Rі≤ 10-8; 
▲ соціального ризику Rs ≤ 10-7;  чи МD≤ 10-5. 
Шкала небезпек життєдіяльності людини наведена в таблиці 9.1. 

 

Таблиця 9.1 – Класифікація оцінки допустимого ризику 
 

Умови життєдіяльності 
людини 

Рівень ризику смерті 
за рік 

Оцінка допустимості 
ризику 

Безпечні 10-8, 10-9, 10-10 та нижче Зовсім незначний 
Відносно безпечні 10-8, 10-9, 10-10 Відносно невисокий – 

допустимий 
Небезпечні 10-4, 10-3, 10-2 та більше Високий, необхідні заходи 

захисту 
 

Нещаснi випадки, аварії, катастрофи, якi супроводжуються смертельними 
випадками, скороченням тривалостi життя, шкодою здоров'ю, шкодою 
природному чи техногенному середовищу, дезорганiзуючим впливом на 
суспiльство або життєдiяльнiсть окремих людей є наслiдком прояву небезпек.  

Стан травматизму в Україні наведено в таблиці 9.2. 
 

Таблиця 9.2 – Стан травматизму в Українi 
 

Кількість травмованих людей 
Рік ВВП, млн грн. 

Всього 
Серед них зі смертельними 

наслідками 
1993 140137 111627 2334 
1995 90577 80450 2195 
1997 90000 80450 2195 
1999 135000 39844 1388 
2000 170070 34288 1325 
2001 210411 30992 1399 
2002 220932 26168 1285 
2003 243025 24847 1230 
2004 324860 22691 1164 
2005 4247741 20817 1088 
2006 454473 18992 1077 
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Характерно.що найбільша кількість померлих при травматизму там де тяжка 
праця. 

Найбільша кількість померлих зареєстровано в Донецькій  
(6961 чоловік), Днепропетровській (4980), Одеській (3570), Харківській (3445) і 
Луганській (3404) областях.  

 
9.3 Допустимий ризик в життєдіяльності людини 
 

Ризик буває: припустимий без перевірки (знехтуваний), припустимий з 
перевіркою (прийнятний), небажаний (гранично допустимий), 
неприпустимий (надмірний). 

Дуже малий рівень ризику, який перебуває в межах допустимих відхилень 
природного (фонового) рівня, зветься знехтуваним. 

Рівень ризику, який суспільство може прийняти (дозволити), враховуючи 
техніко-економічні та соціальні можливості на даному етапі свого розвитку, 
вважається прийнятним. На рисунку 9.3 наведена схема визначення 
прийнятого ризику. 

 

 
 

Рис. 9.3 – Визначення прийнятого ризику 
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Максимальний ризик, який не повинен перевищуватись, незважаючи на 
очікуваний результат, зветься гранично допустимим. 

Надмірний ризик характеризується виключно високим рівнем, який у 
переважній більшості випадків призводить до негативних наслідків. 

Досягти нульового рівня ризику, тобто абсолютної безпеки, на практиці 
неможливо. 

У прагненні створити таку малу безпеку, яку сприймає суспільство у даний 
час, виходячи з рівня життя, соціально-політичного та економічного становища, 
розвитку науки та техніки, полягає сутність концепції прийнятного 
(допустимого) ризику. 

У будь-якій сфері діяльності, галузі виробництва, підприємстві, організації, 
установи, може бути ефективно застосована концепція прийнятного ризику. 

Методика вивчення ризику. При вивченні ризику використовують 
системний аналіз. (Визначення терміну «система» дано вище). Ціль системного 
аналізу безпеки полягає в тому, щоб виявити причини, що впливають на появу 
небажаних подій (аварій, катастроф, пожеж, травм та ін.), і розробити 
попереджувальні заходи, що зменшують імовірність їхнього прояву. 

Будь-яка небезпека, приносячи збиток, реалізується по однієї або декількох 
причинах. Запобігання або захист від них базується на знанні цих причин. Між 
реалізованими небезпеками й причинами існує причинно-наслідковий зв'язок. 
Причини й небезпеки утворюють ієрархічні, ланцюгові структури або системи. 
Графічне зображення таких залежностей нагадує гілкувате дерево.  

Чим менш зазнаєш страху, тим менш небезпека (Лівій Тіт, 59 до н. е.–17 р. н. е.). 
Дослідника цікавить, до якого рівня варто вести аналіз. Відповідь на це 

питання залежить від конкретних цілей аналізу. Загальний же підхід полягає в 
тому, щоб виявити події, на які в конкретній ситуації можна впливати за 
допомогою запобіжних заходів. У структурі загальної теорії безпеки принципи 
й методи грають етичну й методологічну роль і дають цілісне подання про 
зв'язки в розглянутій області знання. 

Природу легше усього підкорити, як жінку, покоряясь їй (Бекон Роджер,  
1214–1294 рр.). 

Небезпеки після їх виявлення характеризують у відповідно до наслідків, 
які їх викликали. 

Прийняті наступні категорії критичності: 
1-й клас – ефекти, якими зневажають; 
2-й клас – граничні ефекти; 
3-й клас – критичні ситуації; 
4-й клас – катастрофічні наслідки. 
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Надалі необхідно намітити запобіжні заходи (якщо можливо) для 
виключення небезпек 4-го класу (3-го, 2-го) або зниження класу небезпеки. 
Рішення, які варто розглянути, можна представити у вигляді алгоритму, який 
називається деревом рішень для аналізу небезпек (рисунок 9.4). 
 

 
Рис. 9.4 – Дерево рішення 

 
Після цього можна прийняти необхідні рішення про внесення виправлень у 

проект у цілому або змінити конструкцію встаткування, мети й функції і увести до 
складу встаткування запобіжні й попереджувальні пристрої для збереження 
працездатності встаткування при позаштатних ситуаціях. 

На практиці при дослідженні небезпеки системи найчастіше послідовно 
застосовують різні методи (наприклад, попередній аналіз, потім дерево відмов, за 
ним аналізи критичності й видів відмов і наслідків). 

У дослідницькій лабораторії «Дженерал моторс» розроблений спосіб 
оцінки, який не стосується цієї проблеми, а зосереджує увагу на тривалості 
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життя. Вихідна передумова – засоби для скорочення ризику призначені 
збільшити тривалість життя. 

Головною метою при вивченні небезпек, властивих системі, є визначення 
причинних взаємозв'язків між вихідними аварійними подіями, що відносяться 
до встаткування, персоналу, навколишньому середовищу й тими, які приводять 
до аварій у системі, а також відшукання способів усунення шкідливих впливів 
шляхом перепроектування системи або її вдосконалення. 

 
Тема 10. Управління і організація системи контролю небезпечних 

явищ у міському господарстві (2 години) 
 

10.1  Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих 
факторів 

 

Джерелами (носiями) небезпек є природнi процеси та явища, елементи 
техногенного середовища, людськi дiї, що криють у собi загрозу небезпеки. 
Небезпеки iснують у просторi й часi та реалiзуються у виглядi потокiв eнepriї, 
речовини та iнформацiї. Небезпеки не дiють вибiрково, вони впливають на все 
матерiальне довкiлля.  

Залежно вiд конкретних потреб iснують рiзнi системи класифiкацiї – за 
джерелом походження, локалiзацiєю, наслiдками, збитками, сферою прояву 
тощо. Найбiльш вдалою є класифiкацiя небезпек життєдiяльностi людства за 
джерелами походження, згiдно з якою всi небезпеки подiляються на чотири 
групи: природнi, тexнoreннi, соцiально-полiтичнi та комбiнованi. До 
четвертоi групи вiднесено три пiдгрупи: природно-техногеннi,  
природно-соцiальнi та соцiально-техногеннi небезпеки, джерелами яких є 
комбiнацiя рiзних елементiв життєвого середовища. 

Природнi джерела небезпеки – це природнi об'єкти, явища природи та 
стихiйнi лиха, якi становлять загрозу для життя чи здоров'я людини, 
(землетруси, зсуви, селi, вулкани, повенi, cнiговi лавини, шторми, урагани, 
зливи, град, тумани, ожеледi, блискавки, астероїди, сонячне та космiчне 
випромiнювання, небезпечнi рослини, тварини, риби, комахи, грибки, бактерiї, 
вiруси, заразнi хвороби тварин та рослин). 

Texнoreннi джерела небезпеки – це передусiм небезпеки, пов'язанi з 
використанням електричної eнepriї, хiмiчних речовин, рiзних видiв 
випромiнювання (iонiзуючого, електромагнiтного, акустичного), транспортних 
засобiв, горючих, легкозаймистих i вибухонебезпечних речовин та матерiалiв, 
процесiв, що вiдбуваються при пiдвищених температурах та тиску, з 
експлуатацiєю пiдiймально-транспортного обладнання. 
До соцiальних джерел небезпек вiднесено небезпеки, викликанi низьким 

духовним та культурним рівнем людей.  
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Джерелами полiтичних небезпек є конфлiкти на мiжнацiональному та 
міждержавному рiвнях, духовне гноблення, полiтичний тероризм, iдеологiчнi, 
міжпартiйнi, мiжконфесiйнi та збройнi конфлiкти, вiйни. Але бiльшiсть джерел 
небезпек мають комбiнований характер: 

Вражаючий фактор – це чинник життєвого середовища, який за певних 
умов, завдає шкоди як людям, так i системам життєзабезпечення людей, 
призводить до матерiальних збиткiв. За cвoїм походженням вражаючi фактори 
поділяються на: 

фiзичнi, в тому числi енергетичнi (ударна повiтряна чи водна хвиля, 
електромагнiтне, акустичне, iонiзуюче випромiнювання, об'єкти, що рухаються 
з великою швидкiстю або мають високу температуру,підвищена швидкість 
руху повітря, підвищена або понижена вологість, підвищений або понижений 
атмосферний тиск, недостатня освітленість);  

хiмiчнi (хімічні елементи, речовини та сполуки, що негативно впливають на 
органiзм людей фауну та флору і які перебувають у різному агрегатному стані: 
твердому, газоподібному, рідкому, які викликають корозiю, призводятъ до 
руйнацiї об'ектiв  життєвого середовища);  

бiологiчнi (макроорганізми: тварини, рослини; мiкроорганiзми: бактерії, 
спірохети, віруси, грибки, рикетсії, найпростіші);  

соціальнi (збуджений натовп людей); 
психофiзiологiчнi (фізичні перевантаження: статичні, динамічні;  

нервово-психічні перевантаження: розумові перевантаження, перевантаження 
аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження). 

Залежно вiд наслiдкiв впливу конкретних вражаючих факторiв на органiзм 
людини вони в деяких випадках (наприклад, в oxopонi працi) подiляютъся на 
шкідливi й небезпечнi. 

Шкідливi – це чинники життєвого середовища, якi призводять до 
погіршення самопочуття, зниження працездатностi, захворювання i нaвiть до 
смерті як наслiдку  захворювання. 

Небезпечнi – чинники життєвого середовища, якi призводять до травм, 
опiкiв, обморожень, iнших пошкоджень органiзму або окремих його opraнiв i 
нaвiть до раптової cмepтi. 

За характером та природою впливу вci небезпечнi та шкiдливi фактории 
подiляються на: фiзичнi, хiмiчнi, бiологiчнi та психо-фiзiологiчнi. 

Подiл на джерело небезпеки, небезпечну ситуацiю та небезпечний фактор 
проводиться залежно вiд завдання, яке ставиться, передусiм вiд рiвня систем 
«людина-життєве середовище», яка розглядається.  

Небезпека, як правило, проявляється у визначенiй просторовiй областi, яка 
отримала назву небезпечна зона. 

Найбiльш небезпечна ситуацiя для людини виникає за таких умов: 
небезпека реально icнyє; 
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людина знаходиться в зонi дiї небезпеки; 
людина не має достатнiх засобiв захисту, не використовує їх або цi засоби 

не ефективнi. 
 

10.2  Шум і вібрація 
 Шум – це одна з форм фiзичного (хвильового) забруднення навколишнього 

середовища. 
 Як правило, шум нас дратує: заважає працювати, вiдпочивати, думати. Але 

шум може впливати i позитивно. Такий вплив на людину чинить, наприклад, 
шелест листя дерев, помiрний стукіт дощових крапель, poкiт морського 
прибою. Позитивний вплив спокiйної приемної музики вiдомий з давнix часiв. 
Тому рiзноманiтнi оздоровчi процедури супровождуються спокiйною 
симфонiчною або блюзовою музикою. 

 Що таке шум i як вiн впливае на органiзм людини? 
Шум – це сукyпнicmь звукiв рiзноманiтної частоти та iнтeнcивнocтi, що 
виникають у результатi коливального руху частинок у пружних 
середовищах (твердих, рiдкиx, газоподiбниx). 
ДЖЕРЕЛА ШУМУ: (усі види транспорту, промислові об´єкти, будівельні 
машини, музичні інструменти, групи людей і окремі люди). 

У таблиці 10.1 наведено рiзноманiтнi "виробники шуму". 
 

 Таблиця 10.1 «Виробники шуму» 
 Рiвень шуму, дБ  

Вибух снаряду 170  
 160 Пострiл гвинтiвки 

Старт космiчної 
ракети 

150  

 140 
Злiт реактивного 

лiтака 
Блискавка 130  

 120  
 110 Рок-музика 
 100 Важка вантaжiвка 

Вiдбiйний молоток 90  
Салон автомобiля 70  

 60 Машбюро 
 50  
 40 Читальний зал 

Сільська місцевість 30  
 20 Шепіт(1м) 

Зимовий ліс у 
безвітряну погоду 

10  
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Зменшення рiвня шуму полiпшує самопочупя людини i пiдвищує 
продуктивнiсть працi.  

Не менш важливе значення для здоров'я i самопочуття людини мaє вiбрацiя. 
Вiбрацiя – це коливання твердих тiл, частин апаратiв, машин, 

устаткування, споруд, що сприймаються органiзмом людини як струс. 
Часто вiбрацiї супроводжуються почутим шумом. 

Вібрація впливає на ЦНС, шлунково-кишковий тракт, вестибулярний апарат, 
викликає запаморочення, оніміння кінцівок, захворювання суглобів. 

Тривалий вплив вiбрацiї викликає фахове захворювання – вібрацiйну 
хворобу. 

Розрiзняють загальну i локальну вiбрацiї. 
Локальна  вiбрацiя зумовлена коливаннями iнcтpyмeнтa й устаткування, 

що передаються до окремих частин тiла. 
При загальнiй вiбрацii  коливання передаються всьому тiлу вiд механiзмiв 

через пiдлогу, сидiння або робочий майданчик. Найбiльш небезпечна частота 
загальної вiбрацiї 6-9 Гц, оскiльки вона збiгається з власною частотою коливань 
внутрiшнix opraнiв людини.  
 У виробничих умовах припустимi piвнi шуму i вiбрацiї регламентуються 
вiдповiдними нормативними документами. 
Зниження впливу шуму i вiбрацiї на органiзм людини досягається такими 
методами: 

♦ зменшенням шуму i вiбрації у джерелах їxньoго утворення;  
♦ iзоляцiєю джерел шуму i вiбрації засобами звуко- i вiброiзоляції;  
♦ звуко- i вiбропоглинання; 
♦ арxiтектурно-планувалъними рiшеннями, що передбачаютъ paцioнальне 

розмiщення технологiчного устаткування, машин i механiзмiв; 
♦акустичним опрацюванням помешкань; застосуванням засобiв 

iндивiдyального захисту. 
 

10.3  Іонізуючі випромінювання. 
 

Поняття "i онiзуюче випромiнювання"  об'єднує рiзноманiтнi види, рiзнi за 
своєю природою, випромiнювання. Подiбнicть їx полягає в тому, що yci вони 
вiдрiзняються високою енергiєю, мають властивість iонiзувати i руйнувати 
бiологiчнi об'єкти. 

lонiзyюче випромiнювання – це будь-яке випромiнювання, взаємодiя якого 
iз середовищем прuзводить до утворення електричних зарядiв рiзних знакiв. 

Розрiзняють корпускулярне i фотонне iонiзуюче випромiнювання. 
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Iонiзуюча спроможнiсть випромiнювання визначаеться питомою iонiзацiєю, 
тобто числом пар iонів, що утворюються частинкою в одинйцi об'єму, маси 
середовища або на одиницi довжини шляху. Рiзноманiтнi види випромiнювань 
мають рiзноманiтну iонiзуючу спроможнiсть.  
Пронuкаюча спроможнiсть випромiнювань визначаєrься розмiром пробiгу, 

тобто шляхом, пройденим часткою в речовинi до її повного зникнення.  
Радiацiйний фон, що утворюється космiчними променями, дaє менше 

половини зовнiшнього опромiнення, яке одержує населення вiд природних 
джерел радiацiї. Доза опромiнения залежить також i вiд способу життя людей. 

Людина зазнає опромiнення двома способами – зовнiшнiм та внутрiшнiм. 
Штучними джерелами iонiзуючих випромiнювань є ядернi вибухи, ядернi 

установки для виробництва енергії, ядернi реактори, прискорювачi заряджених 
частинок, peнтreнiвcькi апарати, прилади апаратури засобiв зв'язку високої 
напруги тощо. 

Щоб уникнути плутанини в тepмiнax, варто пам'ятати, що paдioактивнi 
випромiнювання, незважаючи на їхнє величезне значения, є одним з видiв 
iонiзуючих випромiнювань.  

 
10.4  Електромагнітні поля 

 

Ступінь впливу ЕМП на організм людини залежить від: 
• дiапазону частот; 
• iнтенсивностi вппиву вiдповiдних чинникiв; 
• довготривалостi опромiнення; 
• характеру випромiнювання; 
• режиму опромiнення; 
• розмiрiв поверхні тіла, яка опромiнюється;  
• iндивiдуальних осо6ливостей органiзму. 

Внаслiдок дiї ЕМП можливi як rocтpi, так i хронiчнi ураження, порушення в 
системах i органах, функцiональнi змiни в дiяльностi нервово-псиxiчної, 
серцево-судинної, ендокринної, кровотворної та iнших систем. 

Для запобiгання професiйним захворюванням, що викликанi впливом ЕМП, 
встановленi допустимi норми опромiнення. 
Штучні джерела УФ-випромінювання: (електрозварка, 

електротравлення сталі, апаратура електрозв´язку, станції радіомовлення). 
Зниження iнтенсивностi опромiнення УФ-випромiнюванням i захист вiд його 

впливу досягаються вiдстанню, екрануванням джерел випромiнювання, 
екрануванням робочих мiсць, засобами iндивiдуального захисту, спецiальним 
фарбуванням примiщень i рацiональним розташуванням робочих мiсць. 
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10.5  Небезпека електричного струму 
 

Електрична енергiя широко використовується в промисловостi, на 
транспортi, в сiльському господарствi, побутi. 

Широке i рiзноманiтне застосування електричної енергії пояснюється 
такими її ознаками: 

електричну енергiю можна отримати з iнших видiв енергії:механiчної, 
теплової, ядерної, хiмiчної, променевої; 

велика кiлькiсть електричної eнepriї зi швидкiстю свiтла за вiдносно малих 
втрат передається на величезнi вiдcтaнi. У наш час дiють лiнiї електропередачi 
довжиною бiльше тисячi кiлометрiв; 

електрична енерriя легко розподiляється мiж приймачами практично  
будь-якими порцiями. У технiцi зв'язку, автоматицi i вимiрювальнiй технiцi 
використовуються пристрої, потужнiсть яких вимiрюється одиницями, а то й 
десятими частками долi ват. Водночас є електричнi пристрої (двигуни, 
нагрiвальнi установки) потужнiстю у тисячi i десятки тисяч кiловат; 

порiвняно легко електрична енергiя перетворюється в iншi види eнepriї: 
механiчну, теплову, променеву, хiмiчну.  

Електричнi прилади, установки, обладнання, з якими людина має справу, 
становлять для неї велику потенцiйну небезпеку, яка посилюється тим, що 
органи чуття людини не можуть на вiдcтaнi виявити наявнiсть електричної 
напруги, як, наприклад, теплову, свiтлову чи механiчну енергiю. Тому захисна 
реакцiя органiзму виявляеться тiльки пiсля безпосереднього потрапляння пiд 
дiю електричного струму.  

Електричний струм, проходячи через тiло людини, зумовлює перетворения 
поглинутої органiзмом електричної eнepriї в iншi види i спричиняє термiчну, 
електролiтичну, механiчну i бiологiчну дiю. 

Електролiтична дiя струму виявляється у розкладаннi органiчної рідини, в 
тому числi крові, яка є електролiтом, та в порушеннi її фiзико-хiмiчного складу. 

Бiологiчна дiя струму виявляється через подразнення i збудження живux 
тканин органiзму, а також порушення внутрiшнix бiологiчнux процесів. 

Механiчна дiя струму прuзводить до розриву тканин органiзму внаслiдок 
електродинамiчного ефекту, а також миттевого вибухоподiбного утворення 
пари з тканиннoї рідини i крові. 

Внаслiдок дії електричного струму або електричної дуги виникає 
електротравма. Електротравми умовно подiляють на загальнi i мicцевi.  

До мiсцевих травм належать опiки, електричнi знаки, електрометалiзацiя 
шкiри, механiчнi пошкодження, а також електроофтальмiя (запалення очей 
внаслiдок впливу ультрафiолетових променiвелектричноi дуги). 
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3агальнi електротравми називають також елекгричними ударами. Вони є 
найбiльш небезпечним видом електротравм. При елекгричних ударах виникає 
збудження живих тканин, судомне скорочення м'язiв, паралiч м'язiв опорно-
рухового апарату, м'язiв грудної клiтки (дихальних), м'язiв шлуночкiв серця.  

Змiнний струм небезпечнiший за пocтiйний. При cтpyмi 20-25 мА пальцi 
судомно стискають узятий в руку предмет, який опинився пiд напругою, а м'язи 
передплiччя паралiзуються i людина не може звiльнитися вiд дії струму. У 
багатьох паралiзуються roлосовi зв'язки: вони не можуть покликати на 
допомогу. 

Вплив електричного струму на органiзм людини залежить i вiд фiзичного i 
психiчного стану людини. Нездоров'я, втома, голод, сп'янiння та емоцiйне 
збудження призводять до зниження опору. 

Несприятливий мiкроклiмат (пiдвищена температура, вологiсть, 
струмопровiдний пил) збiльшують небезпеки ураження струмом, тому що 
волога (пiт), пил знижують опір шкіри. 
При ураженнi електричним струмом насамперед необхiдно надати потерпiлому 
першу долiкарську допомогу. 
 

10.6  Хімічні фактори небезпеки 
 

Протягом свого життя людина постiйно стикається з великою кiлькiстю 
шкiдливих речовин, якi можуть викликати рiзнi види захворювань, розлади 
здоров'я, а також травми як у момент контакту, так i через певний промiжок 
часу. Особливу небезпеку становлять xiмiчнi речовини, якi залежно вiд їx 
практичного використання можна подiлити на: 
промuсловi отрути, якi використовуються у виробництвi (розчинники, 

барвники), є джерелом небезпеки гострих i хронiчних iнтоксикaцiй при 
порушеннi правил технiки безпеки (наприклад, ртуть, свинець, ароматичнi 
сполуки тощо); 

oтpyтoxiмiкaти, що використовуються у сiльському господарствi для 
боротьби з бур' янами та гризунами (гербiциди, пестициди); 
лiкарськi препарати; 
хiмiчнi речовuнu побуту, якi використовуються як харчовi добавки, засоби 

caнiтapiї, особистої гiгiени, косметичнi засоби; 
хiмiчна зброя. 
Залежно вiд характеру дії на органiзм людини xiмiчнi речовини подiляються 

на: токсичнi, подразнюючi, мyтaгeннi, канцерогеннi, наркотичнi, 
задушливi, тi, що впливають на репродуктивну функцiю, сенсибiлiзатори. 

Токсичнi речовини – це речовини, якi вик.ликають отруєння усього 
органiзму людини або впливають на oкpeмi системи людського органiзму 
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(наприклад, на кровотворення, центральну нервову систему).  
Подразнюючi речовини викликають подразнення слuзовux оболонок, 

диxальниx шляхiв, очей, легень, шкipи (наприклад, пари кислот, лугiв, aмiaк). 
Мутагеннi речовини прuзводять до порушення генетичного коду,змiни 

спадкової iнформацiї. Це – свинець, радiоактивнi речовини тощо. 
Канцерогеннi речовuнu викликають, як правило, злоякiснi новоутворення – 

пухлини (ароматичнi вуглеводнi, циклiчнi aмiни, азбест, нiкель, хром тощо). 
Наркотичнi речовини впливають на центральну нервову систему (спирти, 

ароматичнi вуглеводнi). 
Задушлuвi речовини призводять до токсичного набряку легень (оксид 

вуглецю, оксиди азоту). 
Прикладом речовин, що впливають на репродуктивну (народжувальну) 

функцiю, можуть бути: радiоактивнi iзотопи, ртуть, свинець тощо. 
Сенсибiлiзатори – це речовини, що дiють як алергени. Це, наприклад, 

розчинники, формалiн, лаки на oсновi нітpo- та нiтрозосполук тощо. 
Отруйними називаються речовини, якi призводять до ураження всіх живиx 

органiзмiв, особливо людей та тварин. 
За вибiрковiстю дії шкiдливi речовини можна подiлити на: 
серцевi – кардiотоксична дiя: лiки, рослиннi отрути, солi барiю, калiю, 
кобальту, кадмiю тощо; 
нepвoвi – порушення псиxiчної активностi (чадний газ, фосфор орraнiчнi 

сполуки, алкоroлънi вироби, наркoтичнi засоби, cнотвоpнi лiки); 
печiнковi – хлоpовaнi вуглеводнi, альдеriди, феноли, отруйнi гриби; 
нирковi – сполуки важких мeтaлiв, етиленглiколi, щавлева кислота; 
кров'янi – поxiднi анiлiнy, анiлiн, нiтрити; 
легеневi – оксиди азоту, озон, фосген. 
За тривaлiстю дії шкiдливi речовини можна подiлити на три групи: 
летальнi, що призводять або можуть призвести до cмepтi (у 5% випадкiв) – 

тepмiн дii до 10 дiб; 
тимчасовi, що призводять до нудоти, блювоти, набрякання легeнiв, болю у 

грудях – тepмiн дii вiд 2 до 5 дiб; 
короткочаснi – тривалicть декiлька годин. Призводять до подразнення у 

нoci, ротовiй порожнинi, головного болю, задухи, загалъної слабкостi, 
зниження температури. 
Для послаблення впливу шкiдливих речовин на органiзм людини, для 

визначення ступеня забрудненостi довкiлля та впливу на рослиннi та твариннi 
органiзми, проведення еколоriчних експертиз стану навколишнього середовища 
або окремих об'єктiв чи районiв в усьому свiтi користуються такими понятгями, 
як гранично допустимі; концентрації (ГДК) шкiдливих речовин (полютантiв), 
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гранично допустимі; викиди (ГДВ), гранично допустимі екологічн; 
навантаження (ГДЕН), максимально допустимий рівень (МДР), тимчасово 
погоджені викиди (ТПВ) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) 
забруднюючих речовин у рiзних середовищах. 

Основними засобами захисту людини вiд впливу шкiдливих речовин є 
гігієнічне нормування їх вмicтy у рiзних середовищах, а також рiзні методи 
очищення газових викидiв (адсорбцiя, абсорбцiя, xiмiчне перетворення) та 
cтокiв (первинне, вторинне та третинне очищения). 

Дуже велика кiлькiсть iнфекцiйних захворювань передається через дихальнi 
шляхи. Боротьба з цими захворюваннями ведеться iзоляцiєю хворих, за 
допомогою правил особистої гiгiєни та безпеки. 

Для захисту вiд проникнення в органiзм людини iнфекцiї використовують 
тaкi ж засоби, як i для захисту вiд радiоактивних та хiмiчних отруйних речовин. 

Цi засоби захисту подiляють на: 
iндивiдуальнi (протигази, захиснi маски i засоби захисту шкiри); 
колективнi (спецiально обладнанi iнженернi споруди). 
У комплексi заходiв, спрямованих на протибiолоriчний захист,обов'язковими 
складовими є: дезiнфекцiя, дезiнсекцiя i дератизацiя. 
Дезiнфекцiя – це знищення або вилучення хвороботворниx мікробів iз 

зовнiшнього середовища.  
Дезiнсекцiя проводиться для знищення шкiдливих для людини комах та 

клiщiв-збудникiв iнфекцiйних захворювань. 
Дератизацiя проводиться для боротьби з гризунами, що можуть бути 

джерелом або переносниками iнфекцiй. 
 
Тема 11. Управління і організація системи охорони здоров’я людини  

у міському господарстві (2 години) 
 

     11.1. Напрямки раціональної моделі господарювання 
Із зростанням передових технологій і ускладненням зовнішніх зв'язків у 

міському господарстві жорстке управління стає нереальним, але сучасний 
системний підхід до організації виробництва і управління не відкидає його 
повністю. Раціональна модель організації і управління виробництвом в 
галузевих підрозділах є методологічною основою формування великих 
організаційних структур, проведення передпроектних досліджень, техніко-
економічних розрахунків. В командно-бюрократичній системі виробництва 
колишнього СРСР панувала раціональна модель господарювання покладена в 
основу організації більшості крупних територіально-виробничих об'єднань і 
управлінь житлово-комунального господарства, що дозволяли задовольняти 
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запити всіх груп споживачів в продукції або послугах однорідного попиту. 
Задачею управління виробництвом при цьому було впорядкування і контроль 
організації і робіт. Для такої моделі управління було характерне постійне 
зниження витрат виробництва і вузька спеціалізація. 

 Елементи жорсткого командного управління як і раніше переважні в 
екстремальних ситуаціях, що вимагають концентрації зусиль на певній ділянці 
роботи: аварія на ЧАЕС, вибухи газу в 1999 році в м. Дніпропетровську, стихійні 
події, обриви  ліній електропередачі, що викликали у західних областях 
України в 2003-2004 році і та інше. В умовах ринкової економіки, що склалися 
в 21 столітті галузеві підприємства житлово-комунального господарства 
звертаються до методів стратегічного менеджменту, розглядаючи різкі зміни в 
зовнішньому середовищі як реальність сучасного життя. Актуальними є 
питання бізнес-планування, фінансового менеджменту, інноваційного управління та 
інвестиційного розвитку підприємств. Змінюється організаційна структура 
управління виробництвом: розпадаються крупні об'єднання в міському 
господарстві утворюються нові форми господарювання в житловій та 
комунальній економіці, йде формування конкурентного середовища  міського 
господарства.  

Акціонування підприємств системи життєзабезпечення міст і насамперед 
інженерної інфраструктури змінює взаємостосунки, які склалися всередині 
організації міського господарства між членами робочого колективу. В подібній 
ситуації перевага віддається децентралізації виробництва. Якщо раніше роль 
організації виробництва і управління зводилася до контролю функцій, то 
сьогодні організаційні механізми господарювання направлені на вироблення 
нових рішень старих проблем. Головна задача, що стоїть перед підприємствами 
житлово-комунального господарства міст, полягає в правильному розподілі 
людських, матеріальних і фінансових ресурсів з метою виживання на ринку 
комунальних послуг, що формується.  В Україні відбувається безперервне 
формування внутрішнього середовища комунальних підприємств міського 
господарства:  

• спостерігається тенденція до підвищення рівня кваліфікації професій-
них кадрів, більш обдаровані фахівці мають нагоду персонального зростання; 

• працівники можуть вкласти свою частку капіталу в  акції, цінні папери і 
нові форми організацій виробництва і управління, дають їм  можливість 
оптимального розпорядження вільними грошовими коштами; 

• контрактна форма найму працівників піднімає відповідальність керівниц-
тва підприємств за організацію виробництва і реалізацію продукції або послуг; 

• конкуренція серед виробників однорідної продукції стимулює розвиток 
інноваційних процесів у галузі.  
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Система поглядів на організацію виробництва і управління формує нові 
відносини між організаціями і працюючими в ній людьми. Цей чинник 
необхідно враховувати для демократизації виробництва і управління  житлово-
комунальним господарством. Дж. Обер-Крис у роботі «Управління 
підприємством. Класика менеджменту» виділив принципи, що забезпечують 
належну організацію виробництва і управління використовування їх у 
професійній діяльності менеджерів організації міського господарства 
представляється автору достатньо актуальним: 

• ефективність; 
• обмеження числа підлеглих у одного керівника; 
• розподіл праці; 
• необхідність визначення функцій; 
• принцип східчастої управління; 
• принцип винятковості; 
• єдність підкорення; 
• єдність управління; 
• відповідальність керівних працівників; 
• рівновага між централізацією і децентралізацією влади; 
• гнучкість; 
• безперервність; 
• зручність управління. 
Діяльність організацій міського  господарства в даний час вельми 

утруднена. Причин цьому багато, вони  пов'язані з економічним  станом в 
країні, так і з технічним і фінансовим станом підприємств галузі. З переходом 
економіки України в ринкові відносини багато підприємств житлово-
комунального господарства працюють на комерційній основі. А існуюче 
положення в галузі було важким: 

• поганий стан основних виробничих фондів (відсталі технології, висока 
енергоємність техніки, ступінь зносу основних фондів 40-60%); 

• величезні суми недоліку власних оборотних коштів; 
• більшість підприємств мала негативний результат господарської 

діяльності, тобто збитки. 
 

11.2 Людина, міське господарство - взаємовідносини 
 

Людина, як і всі живі істоти та різноманітні біологічні види, можуть 
існувати та розвиватися на Землі лише у відповідних умовах, до яких вони 
пристосувалися за весь період свого існування. У природi i суспiльствi oкpeмi 
явища не icнують вiдipвaнo одне вiд одного, вони взаємопов'язанi та 
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взаємозумовленi. Людина у своїй дiяльності повинна враховувати цю 
об'єктивну дiйснicть з iї зв'язками та взаємовiдносинами. І якщо необхiдно 
пояснити будь-яке явище, то передусiм слiд розкрити причини, що породжують 
його. Ось чому існування людини супроводжуються певними відносинами з 
природою і оточуючим середовищем, зумовлених її життєдіяльністю. 
Виникають певні проблеми взаємодії між оточуючим середовищем та живими 
організмами. Недотримання законів природокористування негативно впливає 
на довкілля і справляє негативний вплив на умови життєдіяльності існуючого 
та наступних поколінь людей. 

Ці проблеми повинна вирішувати наука, яка називається екологією. Термін 
«екологія» вперше запропонував в 1869р. німецький біолог  
Е. Геккель (огікос – житло, логос – вчення). Головним завданням екології є 
розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо охорони природи, 
природокористування, відновлення природних ресурсів. 

Людина не стане володарем природи, пока вона не стане володарем самого 
себе (Гегель Георг Вільгельм Фрідріх, 1770–1831 рр.). 

 
11.2 Законодавство і охорона здоровя 
 

Аналіз сформованої ситуації і виявлених проблем міського господарства 
свідчать про необхідність його подальшого розвитку й удосконалення, 
формування нового господарського механізму, що також обумовлено і 
проведенням житлово-комунальної реформи, становленням місцевого 
самоврядування, ринкових відносин, тобто зміною загальнодержавних 
соціально-економічних і правових умов. Правовий простір розвитку міського 
господарства в даний час визначається: 

– Житловим Кодексом України;    
–  Законом України „Про житлово-комунальні послуги”; 
– Законом України „Про місцеве самоврядування”; 
– Законом України „Про Загальнодержавну програму реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 р.”;  
– Постановою ВР України від 30 червня 1995 року № 254 „Про Концепцію 

державної житлової політики”; 
– іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.  
Так, Постанова ВР України „Про Концепцію державної житлової політики” 

визначає основні принципи реалізації конституційного права громадян України 
на житло в нових соціально-економічних умовах. При цьому метою державної 
житлової політики є: забезпечення соціальних гарантій у сфері житлових прав 
громадян; здійснення будівництва і реконструкції державного, муніципального 
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і приватного житлового фондів; створення умов для залучення позабюджетних 
джерел фінансування (коштів населення, підприємств, установ, організацій, 
громадських об’єднань, вітчизняних і іноземних підприємців, кредитів банків і 
т. ін.); розвиток приватної власності, забезпечення захисту прав підприємців і 
власників у житловій сфері; розвиток конкуренції в будівництві, утриманні й 
ремонті житлового фонду, виробництві будівельних матеріалів, виробів і 
предметів домообладнання. 

Відповідно до концепції реформи передбачається: вдосконалювання 
системи управління, експлуатації і контролю в ЖКГ; перехід на договірні 
відносини, розвиток конкурентного середовища, надання споживачам 
можливості впливати на обсяг і якість споживаних послуг; вдосконалювання 
системи оплати житла і комунальних послуг; вдосконалювання системи 
соціального захисту населення. Відповідно до законодавства, на державному 
рівні здійснюється розробка державних програм розвитку галузі, 
розробляються і вводяться стандарти якості міського середовища, а також 
забезпечується організаційно-методична координація діяльності регіональних 
управлінських і господарських структур ЖКГ. Органи місцевого 
самоврядування та їх підрозділи, що представляють інтереси власника об’єктів 
ЖКГ і виконують функції замовника житлово-комунальних послуг, здійснюють 
розвиток ЖКГ міста, ґрунтуючись на соціальних нормативах. 

Таким чином, реформування ЖКГ спрямоване на підвищення ролі 
органів місцевого самоврядування, посилення самостійності і відповідальності 
суб’єктів різних форм власності, що мають правові й фінансові можливості не 
тільки для здійснення поточної експлуатаційної діяльності, але і для розвитку 
об’єктів житлово-комунального призначення. Звідси випливає необхідність 
формування ефективного механізму управління розвитком ЖКГ і міського 
господарства в цілому, що дало б змогу міському господарству як основній 
життєзабезпечуючій сфері забезпечити підвищення якості життя населення. 

 
11.3 Механізм оцінки рівня економічної безпеки в умовах  

програмно-цільового розвитку суспільства й економіки 
 

Програмно-цільовий розвиток суспільства й економіки ґрунтується на 
розрахункових операціях з нормованими значеннями параметрів, що 
відображають техніко-економічний і соціально-економічний потенціал 
суспільства, і на визначенні цільових станів, які відображаються тими або 
іншими значеннями соціально-економічних і техніко-економічних показників. 
Тому принциповою відмінністю оцінки рівня економічної безпеки в умовах 
програмно-цільового розвитку суспільства й економіки є можливість побудови 



 91

граничних значень соціально-економічних і техніко-економічних показників 
щодо зазначеного вище потенціалу суспільства. 

Уведемо поняття границі життєдіяльності й розвитку суспільства. 
Склад, найменування й умовні позначки цих областей представлені в 

таблиці 11.1. 
 

Таблиця 11.1 – Склад областей станів життєдіяльності й розвитку суспільства 
 

Найменування області Умовна позначка й формальний запис 

Область сприятливих станів оΩ1= {x(t) : xo(t)<x(t)≤x1(t)∀ t ε J} 

Область станів підвищеної 
інтенсивності життєдіяльності 

 

1Ω2={x(t) : x1(t)<x(t)≤x2(t)∀ t ε J} 

Область станів спаду життєдіяльності 3Ω0={x(t) : x3(t)<x(t)≤x0(t)∀ t ε J} 

Область станів повної дестабілізації Ω-3={x(t) : x0(t)<x(t)≤x-3(t)∀ t ε J} 

 
Виділення областей дозволяє встановити відповідні їм режими 

життєдіяльності й розвитку суспільства й визначити такі якісні характеристики, 
як напруженість і стабільність. 

Напруженість тісно пов'язана з оцінкою резерву. Резервами будемо 
вважати величини X r

e  (t) = xe(t), e = j,1,2. Щодо значень цільових  

станів х0(t), а також контрольованих хф(t) і граничних хе(t) значень станів можна 
визначити напруженість життєдіяльності й розвитку суспільства. 

Напруженістю будемо називати функцію. 
 

He(x
ф(t)) = 

)()(

)()(

txtx

txtx

0e

ф
0

−
− . 

 
Оцінка напруженості й стабільності на основі вищеописаного 

розглядається щодо векторних характеристик стану життєдіяльності 
суспільства. Ця процедура оцінки є досить складною з погляду аналізу й 
формування висновків. Спрощення процедури аналізу може бути здійснене на 
основі комбінації методів покомпонентного аналізу з методом аналізу на основі 
комплексної оцінки.  
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Таблиця 11.2 – Характеристика стабільності функціонування мікросхеми 
 
 

Поняття стабільності Формальне визначення умов стабільності 

Абсолютно стійкій 
стан 

Стан буде абсолютно стійким, якщо Jtε∀ , 
х0(t) – xф(t) < ε, тобто Н1х׀

ф(t)+it))׀<M(ε), где М(ε) 
— наперед задане додатнє число 

Стійкий стан у цілому Стан буде абсолютно стійким, якщо Jtε∀ , 
Хфε -1Ω1 й -1 < H1(x

ф(t)<1 
Відносно стійкий 
стан 

Стан буде відносно стійким, якщо 
Jtε∀ : 

а) хф ε -1Ω1 и Н1(х
ф(t)<1; 

б) хф ε -2Ω2 и Н2<H2(х
ф(t)≤1; 

Нестійкий стан Стан буде нестійким, якщо Jtε∀ , 
хф(t) ε -2Ω2 и Н2(х

ф(t)=1 
Абсолютно нестійкий 
стан 

Стан буде абсолютно нестійким, якщо 
Jtε∀ , хф(t) ε -3Ω2 и Н2(х

ф(t)>1 
 

Рівні економічної безпеки можуть бути зіставлені з умовами напруженості 
й стабільності й режимами життєдіяльності на основі комплексної оцінки. 

Як еталонна оцінка використовуються цільові або нормативні значення 
соціально-економічних і техніко-економічних показників, що відображають 
стан життєдіяльності суспільства. 

Основними завданнями формування ефективного механізму захисту 
економічних інтересів держави й вітчизняних виробників стає створення 
системи стимулів, спрямованих на найбільш повне забезпечення потреб у 
поставках на економічно вигідних для інтересів держави умовах товарів 
дефіцитного імпорту й іншої продукції виробничо-технічного призначення. 
Створення при нестачі валютних коштів ефективного механізму раціонального 
обмеження поставок товарів некритичного імпорту й поліпшення їхньої якості з 
урахуванням інтересів вітчизняних товаровиробників і населення. 

Не менш важливим для підвищення ефективності й збалансованості 
зовнішньої торгівлі є створення умов для поліпшення структури вивозу на 
основі реалізації заходів, спрямованих на зміцнення й розвиток експортного 
потенціалу України. 

Основними завданнями формування механізму регулювання експорту є 
наступні: 

◘ розширення обсягу вивозу товарів, виробництво яких перевищує 
внутрішні потреби, які можна реалізувати збут  зовнішньому ринку, на 
прийнятних для економічних інтересів держави умовах; 
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◘ географічна диверсифікованість ринків збуту з метою підвищення 
ефективності експорту й зменшення частки бартерних операцій; 

◘ захист економічних інтересів держави від експорту традиційної 
продукції на демпінгових умовах, які є причиною нееквівалентності 
товарообміну й втрати ринків збуту через антидемпінгові заходи країн-
імпортерів; 

◘ захист внутрішнього ринку від надмірного вивозу продукції, дефіцит 
якої виникає при уведенні до імпорту аналогічних товарів на невигідних для 
економічних інтересів держави умовах; 

◘ захист внутрішнього ринку від реекспорту імпортованої продукції на 
умовах демпінгу й експорту вітчизняної продукції, обсяги виробництва якої 
недостатні для потреб внутрішнього ринку або не мають надійної ресурсної 
бази. 

Не менш важливого значення набуває й рішення проблем забезпечення 
вищого рівня повернення валютного виторгу від експорту, збільшення в 
загальному обсязі експорту частки послуг у сфері патентно-ліцензійної 
торгівлі, інжинірингу, ноу-хау, геолого-развідувальних, науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських, проектних, транспортно-експедиторських, 
маркетингових та інших робіт і послуг. 

Сучасні моделі цілісного багатополярного світу, де на рівноправних 
умовах співробітничають і конкурують суб'єкти різних типів і рівнів – окремі 
фірми, країни, регіональні об'єднання країн, міжнародні організації, постійно 
виявляють практичні підтвердження неможливості функціонування окремої, 
абсолютно відособленої національної економіки.  

Поштовхом до подальшого розвитку світогосподарських зв'язків може 
бути й протиріччя, що чітко простежується; з одного боку, ми спостерігаємо 
глобалізацію процесів, що відбуваються у світовій економіці й міжнародних 
економічних відносинах, з іншого боку  глобалізації протипоставлений 
націоналізм, що полягає в прагненні окремих держав відокремити національні 
ринки від іноземної конкуренції. Всі суб'єкти світогосподарських зв'язків, 
усвідомлюючи неможливість економічного прогресу в умовах автаркії, змушені 
«вливатися» в процес глобалізації. Навпаки, повна глобалізація спровокує 
надмірну диференціацію суб'єктів світової економіки. Процес руху від 
крайнього націоналізму до глобалізації на сучасному етапі, відбувається і в 
Україні. 
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Тема 12. Менеджмент, економіка і організація охорони праці (2 години) 
 

12.1  Організаційна структура міського господарства 
 

Місцевий характер і виробничі особливості міського господарства 
накладають своєрідність на організаційну структуру житлово-комунального 
господарства. За характером послуг які надають, комунальні підприємства 
ділять   на три групи: 

• санітарно-технічні (водопроводи, каналізації, лазні і пральні, 
підприємства з санітарного очищення міст); 

• енергетичні (електростанції, електромережі та ін.); 
• транспортні (метрополітени, міський пасажирський електротранспорт). 
У сукупності ці підприємства і організації житлового господарства і 

впорядкування міст складають самостійну галузь народного господарства - 
комунальне господарство.  

Обсяг виробництва продукції комунальних підприємств залежить від 
умов реалізації їх послуг. Підприємства обслуговують територію, межі якої 
визначаються, з одного боку, розвитком мережного господарства і з другого 
боку зручностями у використовуванні споживачами, в першу чергу, населенням.  

За своїм змістом і структурою житлово-комунальне господарство, як 
складова міського господарства - складний багатогранний об'єкт управління. Як 
і інші розвинуті галузі він функціонує на базі інженерно-індустріальних 
методів. Йому властиві всі основні риси, характерні для суспільного виробництва. 
Інтенсифікація виробництва, реалізація науково - технічного прогресу  в галузі 
міського комунального господарства здійснюється останніми роками наростаю-
чими темпами. Для виробничо-господарської діяльності  
житлово-комунального господарства характерний ряд специфічних 
особливостей: відсутність взаємозв’язку підцілей, організаційна побудова за 
територіальною і галузевою ознаками, подвійне підпорядкування, соціальний 
відгук на результати діяльності, нерівномірність попиту та ін. 

У виробничому процесі галузі найбільшу, питому вагу складає діяльність 
з експлуатації житлових фондів (до 80% загального обсягу). Це не випадково, 
оскільки серед широкого кола економічних і соціальних проблем, пов'язаних з 
підвищенням народного добробуту, найбільш важливою є житлова проблема.  

Відомча роз'єднаність об'єкту організації управління ускладнює 
проведення єдиної технічної політики, централізації і оптимального розподілу 
трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Вона не дозволяє зосередити 
керівництво житлово-комунальним господарством і управління ним в єдиному 
органі, створити систему автоматизованого управління і раціонального 
господарювання, впроваджувати найпрогресивніші методи перспективного і 
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поточного територіального і галузевого збалансованого планування. Істотними 
особливостями галузі є: 

• не транспортабельність кінцевого результату її функціонування, 
призначеного для визначення  поселення (вода, очищення стоків, теплова 
енергія, ремонтно-будівельне виробництво комплексне впорядкування та інше); 

• збіг за часом процесів виробництва і споживання; 
•  неможливість складування;  
• нерівномірність попиту по сезонам року, місяцям, тижням, дням і 

годинам доби. 
Раціональне поєднання галузевого і територіального управління 

житлово-комунальним господарством забезпечує найбільш ефективне 
використання всього його господарського потенціалу дозволяє врахувати 
можливості розвитку структурних формувань об'єкта управління на території 
регіону і країни, незалежно від відомчої підлеглості. На рисунку 12.1 
символічно показана основа ефективної діяльності на всіх напрямах розвитку. 

 
 

 
 
 

Рис. 12. 1 – Поняття економічної безпеки та її роль у гарантуванні  
національної безпеки  

 
 

Охорону праці і розвиток суспільства варто розглядати з урахуванням 
оцінки національної безпеки з позицій додання якісної теорії динамічних 
систем.  

Таким чином, для визначення безпеки праці потрібна оцінка стану системи 
і таких якісних властивостей як стабільність, надійність, 
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перешкодозахищеність, керованість, самоорганізація, живучість, досяжність, 
здійсненність і тощо.  

Під час оцінки рівня економічної безпеки проводяться оцінка й аналіз у 
всіх напрямках економічної діяльності об'єкта відповідного рівня. У якості 
прикладу можна привести оцінку й аналіз деяких напрямків економічної 
діяльності об'єктів різних рівнів економічної системи країни: 

◘ загальна тенденція розвитку економіки; 
◘ виробничо-технологічна структура економіки; 
◘ інвестиційно-інноваційні процеси; 
◘ бюджетно-кредитна система; 
◘ цінова система; 
◘ «тіньова» економіка; 
◘ валютне регулювання; 
◘ життєвий рівень населення; 
◘ зовнішньо економічна діяльність; 
◘ виробничий потенціал і та ін. 
Більш повно розкрити поняття економічної безпеки можна в тому випадку, 

якщо буде виявлено та класифіковано зовнішні й унутрішні загрози 
(дестабілізуючі фактори) економічної безпеки. Підприємство і стан держави у 
невід’ємному зв’язку. 

 
 

12.2  Концептуальні основи економічної безпеки 
 
 

Формування концепції економічної безпеки базується на знанні 
довгострокових національних інтересів, нерозривно пов'язаних із поданнями 
про ту соціально-економічну модель країни, що виступає в ролі ідеального 
суспільства. Концептуальні положення формуються в такий спосіб: 

1. Економічна безпека визначається на основі оцінки стану економіки, 
внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих факторів і керування.  

2. Для градації рівня економічної безпеки відіграють роль не самі 
показники, а їхні граничні значення, тобто граничні величини, недотримання 
яких призводить до якісних змін економічної системи.  

3. Дестабілізуючі фактори, що впливають на економіку і які прийнято 
вважати загрозою економічної безпеки, поділяють на зовнішні й унутрішні. 

4. Склад якісних характеристик визначається на основі виділення 
найважливіших властивостей економіки як системи, а їхня оцінка здійснюється 
відповідно до економічних законів. 
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Перспективність роботи, пов'язаної з оцінкою економічної безпеки, дає 
підстави розглядати два підходи до розробки механізму цієї оцінки. Широке 
застосування такого типу робіт обмежують наступні чинники: 

◘ складність формального опису динамічних властивостей економіки у 
взаємозв'язку з факторами, що чинять дестабілізуючий вплив на економіку, 
оскільки деякі з них складно виміряти, між деякими з них і показниками стану 
економіки існують тільки якісні відносини; 

◘ наявність суб'єктивних факторів як у владних структурах, так і в самій 
економічній системі; 

◘ неможливість точного пророкування дестабілізуючих факторів і 
неоднорідність їхнього вияву в стані економіки; 

◘ залежність вибору поточного керуючого рішення від можливих 
управлінських рішень, які прийматимуть в майбутньому. 

 
12.3 Проблеми виділення складу й нормування показників і факторів 

для оцінки безпеки 
 
 

У понятті економічної безпеки загальнонаціонального рівня 
сконцентрована вся сукупність визначальних її факторів і показників. Відбір 
показників має здійснюватися на основі структури життєдіяльності й розвитку 
суспільства.  

Для оцінки й градації економічної безпеки провідну роль грають не тільки 
поточні значення показників і відносин між ними, але й порівняння їх з 
нормативними й припустимими граничними значеннями. Оцінка допусків і 
номіналів для параметрів соціально-економічних і техніко-економічних 
процесів життєдіяльності й розвитку суспільства – одне з найголовніших 
завдань при оцінці економічної безпеки.  

Характерною рисою соціально-економічних і техніко-економічних 
процесів життєдіяльності й розвитку суспільства є їхня нестаціонарність. 
Розкид значень параметрів визначається на основі статистичних даних. На 
підставі цих значень можна визначити граничні значення вихідних 
характеристик. 

Блок-схема алгоритму комплексної оцінки стану життєдіяльності 
суспільства наведена на рисунку 12.8. 
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Рис. 12.8 – Блок-схема алгоритму визначення значень стану  
життєдіяльності суспільства 

 
Вивчення ефекту «розсіювання» значень комплексної оцінки дає 

можливість установити режими життєдіяльності суспільства. Передбачається 
розглядати наступні режими: 

◘ нормальної життєдіяльності суспільства (НЖС); 
◘ підвищеної інтенсивності життєдіяльності суспільства (ПІЖС); 
◘ спад життєдіяльності суспільства (СЖС); 
◘ повної дестабілізації життєдіяльності суспільства (ПДЖС). 
Для встановлення режимів необхідно визначити діапазон значень  

(область змін) комплексної оцінки, що відповідає кожному режиму 
життєдіяльності суспільства. 

Механізм визначення областей зміни комплексної оцінки ґрунтується на 
широковідомому методі побудови дендритів. Застосування цього методу 
дозволяє вирішити два взаємозалежні завдання: 

◘ побудова дендрита на безлічі показників життєдіяльності й розвитку 
суспільства; 

 

 
Формування матриці початкових даних 

 
Виділення найбільш суттєвих показників та їх «ваги» 

 
Стандартизація значень показників 

 
Встановленя «еталона» стану 

 
Встановлення значень комплексної оцінки 
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◘ розподіл дендрита на задане число груп, кожна з яких відповідає певному 
режиму життєдіяльності суспільства. Блок-схема алгоритму побудови дендрита 
наведена на рисунку 12.9. 

 
Рис. 12.9 – Укрупнена блок-схема алгоритму побудови дендрита 

 
Зміст цих блоків наступний: 
Блок 1. Формування матриці стандартизованих даних z = (ztj)mxn. 
Блок 2. Побудова матриці відстаней С=(Srs)mxm між векторами 

стандартизованих даних. 
Блок 3. Визначення сукупності, що складається з пар елементів (зв'язків), 

що мають мінімальну відстань. Отримана сукупність складається з ряду груп, 
які  загалом не пов'язані між собою. Ці групи називаються групами першого 
порядку. 

Блок 4. Формуються групи другого порядку за критерієм мінімальної 
відстані між групами першого рівня. Якщо групи другого порядку виявляються 
ізольованими, то процедура об'єднання проводиться доти, поки всі елементи 
матриці відстаней С не будуть пов'язані між собою. 

Блок 5. Побудова оптимального дендрита. Процес побудови дендрита 
завершується, якщо будь-які два елементи виявляються пов'язаними один з 
одним. 

 
Формування матриці початкових даних 

 
Розрахунок елементів матриці відстаней 

 
Виділення мінімальних відстаней між елементами матриці 

 
Визначення мінімальних відстаней між групами першого порядку 

 
Побудування оптимального дендрита 
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Отримані в результаті ретроспективного аналізу режими життєдіяльності 
суспільства з відповідними їм діапазонами показників стану життєдіяльності 
дозволяють інтерпретирувати зв'язки режимів з рівнями економічної безпеки. 

Можливість одержання кількісних і якісних оцінок життєдіяльності й 
розвитку суспільства й економіки дозволяє узгодити рівні економічної безпеки 
з режимами станів життєдіяльності суспільства. Пропонується розглядати 
наступні рівні економічної безпеки: 

Рівень повної безпеки відповідає режиму нормальної життєдіяльності 
суспільства, що володіє властивостями економічної незалежності, стабільності 
й стабільності національної економіки, здатності до саморозвитку; 

Рівень прихованої економічної небезпеки  відповідає режиму підвищеної 
інтенсивності життєдіяльності, що обумовлюється ступенем нагромадження 
«утоми» суспільства; 

Рівень зниженої економічної безпеки відповідає режиму спаду 
життєдіяльності суспільства; 

Рівень повного зниження або втрати економічної безпеки відповідає 
режиму повної дестабілізації життєдіяльності суспільства. 

Таким чином, якість життєдіяльності суспільства, оцінювана за набором 
соціально-економічних і техніко-економічних показників, дозволяє встановити 
рівень економічної безпеки. 

Інтеграція України у світове господарство є однією із пріоритетних завдань 
її економічного, політичного й соціального розвитку. Вивчення процесів, що 
відбуваються у світовій економіці й міжнародних економічних відносинах, 
дозволяє визначити ті напрямки, за якими наша країна вже зараз має 
можливість ефективно налагоджувати зовнішньоекономічні зв'язки з іншими 
країнами й регіонами, а також ті,  на які вона повинна орієнтуватися в 
майбутньому.  
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ГЛОСАРІЙ 
 
Абстракція – форма пізнання, мисляче виділення істотних властивостей і 
зв'язків предмету. 
 
Алгоритм – спосіб рішення задачі, точно приписуючій послідовність. 
Безпека праці – алгоритм праці без травм. 
 
Еволюція – у широкому сенсі – синонім розвитку. 
Економіка – наука, що передбачає утворення суспільства. 
Екологія – наука про стосунки організмів і їх співтовариств між собою і   
довкіллям. 
 
Ключовій чинник – чинник вирішальної основи заданого напряму. 
Менеджмент – науковий підхід до виконання завдання. 
Охорона праці – діяльність, яка передбачає створення безпеки праці. 
 
Регіон – в даному випадку район вирішальний самостійно завдання розвитку, 
адміністративного управління і так далі. 
Система – сукупність алгоритмів в установленному напряму. 
Структура – сукупність стійких зв'язків і стосунків об'єкту. 
 
Устрій – суспільно-економічна система виробничих стосунків має своє 
найменування (напр. "рабовласницький»). 
 
Цикл – сукупність явищ, процесів, складова кругообіг в перебігу відомого 
проміжку часу.   
 
Фунціональне призначення – в цьому випадку виконання призначеного.      
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