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У статті досліджується взаємообумовленість надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру соціальними та психологічними чин-
никами. Підкреслена роль людського фактору у виникненні  та ліквідації на-
слідків надзвичайних ситуацій. Базуючись на наведених обґрунтуваннях ро-
зкрита необхідність, концептуальна сутність і напрями соціального моніто-
рингу. 
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Постановка проблеми.  Проблема безпеки людини та суспіль-

ства дедалі набуває своєї гостроти. Тому є чимало причин: соціальні 
зміни які відбуваються у світі, технічний прогрес, що вимагає більш 
високого рівня культури та навченості, підвищення відповідальності 
кожної людини за дотримання правил безпечної поведінки у різнома-
нітних небезпечних, екстремальних та надзвичайних ситуаціях (НС), 
а також за збереження навколишнього середовища. Складна політич-
на обстановка, економічна нестабільність, зростання психотравмую-
чих чинників вимагають застосування моніторингу відповідних сфер 
як превентивного заходу попередження виникнення надзвичайних 
ситуацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання моніторин-
гу надзвичайних ситуацій лише останнім часом потрапили у дослід-
ницьке поле науковців. Закладаються основи та досліджується норма-
тивно-правове забезпечення моніторингу надзвичайних ситуацій [1; 
2], розглядаються питання екологічного моніторингу [3], досліджу-
ються шляхи здійснення моніторингу технічного  стану небезпечних 
вантажів [4]. У той же час спостерігається відсутність досліджень 
щодо проблеми соціальної обумовленості надзвичайних ситуацій, 
впливу людського фактору на техногенні та природні НС. Спостері-
гається малочисельність наукових досліджень щодо обґрунтуванню 
та опису методів психологічної роботи з віддаленими наслідками  
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екстремальних ситуацій. Проблема моніторингу та прогнозування 
психологічних втрат від впливу факторів надзвичайних ситуацій, ні-
хто не проводив.  

Постановка завдання. Триває розробка Державного стандарту 
України Моніторинг, терміни та визначення основних понять [5]. 
Втім, на наш погляд, проблема моніторингу надзвичайних ситуацій 
розглядається переважно у техногенному та  природному контексті. 
За межами наукового поля залишається сутність та основні напрямки 
моніторингу соціальної сфери. Спостерігається недостатня увага що-
до дослідження впливу соціальної складової взагалі та людського фа-
ктору зокрема на ймовірність виникнення надзвичайної ситуації. Тоб-
то виникає необхідність обґрунтування необхідності моніторингу со-
ціуму та досліджень феномену психологічного фактору з метою запо-
бігання виникнення надзвичайних ситуацій. 

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих 
результатів. Сутність та призначення моніторингу та прогнозування 
складається не лише  у спостереженні, контролі та передбаченні небе-
зпечних природних та техногенних  процесів та явищ а й внутрішніх 
та зовнішніх соціальних та соціально-психологічних дестабілізуючих 
факторів, що є джерелом надзвичайних ситуацій. Цікавим тут є  дос-
лідження соціального контексту динаміки розвитку надзвичайних си-
туацій, визначення її масштабів з метою вирішення завдань попере-
дження та організації ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Для 
більш повного розуміння досліджувальної проблеми, ми диференцу-
ємо моніторинг на дві складові – соціальний та психологічний.   

Необхідність моніторингу соціальної сфери обумовлена наяв-
ною класифікацією надзвичайних ситуацій, що наведена у ДК 019-
2001. А саме: техногенного, природного, соціально-політичного та 
воєнного  характеру. Наведений класифікатор деталізує соціально-
політичну сферу: НС соціально-політичного характеру, пов’язані з 
протиправними діями терористичного і антиконституційного спряму-
вання: збройні напади, захоплення і силове утримання важливих 
об’єктів або реальна загроза здійснення таких акцій; збройні напади, 
захоплення і силове утримання атомних електростанцій або інших 
об’єктів атомної енергетики або реальна загроза здійснення таких ак-
цій; замах на життя керівників держави та народних депутатів Украї-
ни; напад, замах на життя членів екіпажу повітряного або морського 
(річкового) судна, викрадення (спроба викрадення), знищення  
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(спроба знищення) таких суден; захоплення заручників з числа членів 
екіпажу чи пасажирів, установлення вибухового пристрою у багато-
людних місцях, установі, організації, на підприємстві, у житловому 
секторі, на транспорті; зникнення або викрадення зброї та небезпеч-
них речовин з об’єктів їх зберігання, використання, перероблення та 
під час транспортування; виявлення застарілих боєприпасів, аварії на 
арсеналах, складах боєприпасів та інших об’єктах військового приз-
начення з викиданням уламків, реактивних та звичайних снарядів, 
нещасні випадки з людьми та ін [6].  

Цілком природно, що наведена Державним класифікатором ха-
рактеристика надзвичайних ситуацій не є повною. Вищевказаний пе-
релік характеризується переважно надзвичайними ситуаціями, у яких 
джерелом виступають силові дії, хоча причиною можуть бути також і 
цілеспрямована бездіяльність відповідальних осіб .     

Соціальні зміни у суспільстві характеризуються особливою діа-
лектикою взаємовідносин особистості та суспільства. Процеси прива-
тизації та капіталізації промисловості іманентно закладають ризики 
проведення різноманітних акцій (саботаж, страйки, акти громадської 
непокори тощо), що може привести до виникнення надзвичайних си-
туацій на промислових потенційно небезпечних об’єктах, що мають 
безперервний промисловий цикл який вимагає цілодобового спосте-
реження за технологічним процесом. Більш того, набуває серйозної 
загрози застосування методів промислового (економічного) терориз-
му. Тобто осередком НС може бути не лише політична а й економічна 
сфера соціуму, що дає підстави стверджувати не лише про соціально-
політичну а й про соціально-економічну складову соціального моні-
торингу.  

Аналіз основних загроз, сценаріїв та наслідків аварійних та ка-
тастрофічних ситуацій у природній, техногенній та соціальній сферах 
свідчить про виключну роль людського фактору щодо питань попе-
редження виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслід-
ків. 

Людський фактор стає найважливішим у системі безпеки. 
Останнім часом він став предметом наукових досліджень у таких 
сферах теоретичних та прикладних досліджень як математичне моде-
лювання системи „людина-машина-середовище”, біомеханіка, ерго-
номіка, медицина катастроф, психологія надзвичайних ситуацій, діаг-
ностика та реабілітація постраждалих та рятівників тощо. 
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Досвід попередження надзвичайних ситуацій через врахування 
людського фактору реалізується у систему нормативно-технічних та 
нормативно-правових документів.  Російські вчені у своїх досліджен-
нях, за результатами аналізу надзвичайних ситуацій у будівництві, 
авіації та на атомних електростанціях, доводять співвідношення ролі 
людського фактора та ролі нормування [7] (див. рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 − Діаграма ступеню впливу людського фактору на виникнення 
надзвичайних ситуацій 

 
У той же час, поняття людського фактору є узагальнюючим, і 

як наслідок не здатне конкретизувати увесь спектр психологічного 
впливу на  виникнення та розвиток екстремальної ситуації.  

Опосередкованість виникнення надзвичайної ситуації людсь-
ким фактором підтверджується самим фактом того, що джерелом ви-
никнення надзвичайної ситуації здебільшого є сама людина з її пси-
хологічними особливостями. Сучасними вченими психологами дослі-
джені психологічні  аспекти стану, поведінки та діяльності людей у 
екстремальних ситуаціях та методи їх корекції [8]. Таким чином, ми 
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маємо підстави говорити про соціально-психологічну складову соціа-
льного моніторингу. 

Безперечним є факт, що найвищою цінністю будь-якого цивілі-
зованого суспільства є життя та здоров’я людини. Але дедалі стає 
очевидним зростання техногенних та природних небезпек населенню 
на окремих територіях, що зазнали екологічного лиха. Це пов’язано 
не лише з незадовільною екологічною ситуацією, але й з економіч-
ною та культурною кризою суспільства. Поєднання цих факторів є 
джерелом психосоціального та психоемоційного напруження людей. 
Хронічний дістрес може бути не лише наслідком техногенної аварії 
чи катастрофи, він може розвинутись та підтримуватись у результаті 
незадовільного вирішення соціальних, побутових, виробничих про-
блем, недостатнім рівнем медичного забезпечення. Постійним пере-
живанням, що пов’язане з можливістю виникнення небезпеки для се-
бе, рідних, близьких та майбутніх поколінь. 

Особливо небезпечна екологічна ситуація, що склалася на 
окремих територіях України (Донецька, Луганська, Запорізька та інші 
областях) є наслідком значного ступеню забруднення промисловими 
відходами багатьох металургійних, хімічних, оборонних та інших пі-
дприємств. Екологічна обстановка, що склалася має дуже шкідливий 
вплив на людину. У районах з підвищеною екологічною небезпекою, 
місцеві жителі вимушені мати додаткові витрати для збереження та 
підтримання нормального психофізіологічного стану. Тобто ми ви-
мушені констатувати, що поєднання нервово-психічного напруження 
та незадовільного впливу навколишнього середовища підвищує сту-
пень ризику виникнення порушень адаптаційних процесів організму 
та психіки людини до мінливих умов екологічного та соціального се-
редовищ. 

Певною мірою, вирішенням цієї проблеми міг би стати соціаль-
но-психологічний моніторинг, як частина практичних заходів щодо 
подолання соціально-психологічних та екологічних наслідків аварій, 
катастроф та їх втрат.  

Мета соціально-психологічного моніторингу - визначення со-
ціально-психологічного стану населення, виявлення основних факто-
рів соціально-психологічної напруженості і соціальної дезадаптації 
мешканців.  

Об’єктом вивчення є населення, що мешкає на забруднених те-
риторіях у районах екологічного неблагополуччя. 
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Основними методами збору інформації може бути анкетування, 
формалізоване інтерв’ю, спостереження та інші. 

Практична сторона соціально-психологічного моніторингу пе-
вною мірою відображає зворотній зв’язок між населенням та держав-
ними органами влади, посадовими особами, що є відповідальними за 
здійснення реабілітаційних заходів, інформаційне забезпечення насе-
лення щодо питань техногенних та інших ризиків. На основі аналізу 
отриманих результатів розробляються рекомендації: 

- щодо оптимальних методів своєчасного інформування на-
селення; 

- щодо захисту людей від неадекватної травмуючої інфор-
мації; 

- щодо актуальних питань особистого захисту від небезпеч-
них чинників зовнішнього середовища; 

- щодо практичних дій, спрямованих на зниження психое-
моційної напруженості серед населення у зв’язку з підвищеним ризи-
ком життю та здоров’ю. 

Проблематика соціально-психологічного моніторингу не виче-
рпується психологічними чинниками. Цікавими та перспективними 
стають дослідження когнітивної, моральної та інших сторін, що мо-
жуть бути джерелом виникнення надзвичайних ситуацій техногенно-
го, соціального і навіть природного походження. 

Висновки. Необхідність соціального моніторингу обумовлена: 
– наявністю у класифікації надзвичайних ситуацій соціальної 

складової що характеризуються особливостями перебігу; 
– наявністю та необхідністю врахування під час ліквідації нас-

лідків надзвичайних ситуацій феномену людського фактору, що обу-
мовлений психологічними чинниками як постраждалих так і рятівни-
ків.  

Ми концептуально визначаємо сутність та основні напрями со-
ціального моніторингу:  

Соціальний моніторинг – спостереження та контроль за розвит-
ком соціально-політичних, соціально-економічних та соціально-
психологічних явищ та процесів які впливають на стабільність соціу-
му, своєчасне виявлення та прогнозування розвитку надзвичайних си-
туацій соціального характеру, розроблення науково обґрунтованих 
рекомендацій з питань запобігання виникненню НС та соціально-
реабілітаційних заходів під час ліквідації НС та їх наслідків. 
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Основними напрямками соціального моніторингу виступають: 
моніторинг соціально-політичної, соціально-економічної, соціально-
психологічної сфер соціуму.  

Перспективними, на наш погляд, є подальші дослідження зміс-
ту та методології соціального моніторингу взагалі та соціально-
психологічного моніторингу зокрема. 
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