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ВСТУП 

Актуальність теми. З ускладненням конструкції авіаційної техніки (АТ), 

інтенсифікацією виробничих процесів якість роботи інженерно-технічного 

складу (ІТС) залежить від психологічних властивостей людини, особливо в 

тих видах виробничої діяльності, де помилка працівника (зумовлена 

нестійкістю уваги, невмінням швидко приймати правильні рішення) 

призводить до тяжких наслідків або значного економічного збитку. 

В обслуговуванні АТ бере значна кількість фахівців різних 

спеціальностей і різних рівнів кваліфікації. Кожен з них тією чи іншою мірою 

виконує досить значний комплекс робіт, який передбачений технологічним 

графіком або графіком контролю виконання робіт. Тобто всі спеціалісти 

взаємодіють не тільки з АТ, але й дин з одним. 

Технічний персонал часто працює із браком часу у зв’язку зі зростанням 

інтенсивності використання повітряних суден (ПС), необхідністю ТО парку 

ПС, що застарівають. Необхідність одночасного ТО парків нових та старих ПС 

вимагає від фахівців, що виконують ТО, ширших знань та вмінь. 

Ускладненість ПС, багаторазове резервування систем та їх автоматизованість 

зменшують навантаження на льотний екіпаж, але підвищують вимоги до 

технічних спеціалістів, які обслуговують ПС. Це спричиняє перерозподіл 

помилок, яких припускаються, від однієї категорії працівників до іншої, що 

створює потенційну можливість авіаційних подій (АП) через поєднання 

процедурних або технічних відмов, із помилками експлуатаційного персоналу, 

які, своєю чергою, призводять до зниження рівня безпеки польотів (БП). 

Саме тому створення культури безпеки в авіакомпанії, та особливо під 

час проведення технічного обслуговування (ТО) АТ є важливою та 

актуальною задачею. 

Під культурою безпеки мається на увазі сукупність норм, переконань, 

цінностей, поглядів та припущень, які є невіддільною частиною щоденної 

діяльності організацій та знаходять свій відбиток у діях та поведінці всіх 

підрозділів та персоналу цих організацій. Забезпечення безпеки є обов'язком 



кожного за принципом "знизу – вгору" та "зверху – вниз". 

Ефективна культура безпеки передбачає: 

• визнання важливої ролі ефективних заходів безпеки в успіху 

діяльності; 

• вироблення правильного сприйняття працівниками позитивної 

практики забезпечення безпеки; 

• усвідомлення взаємозв'язку безпеки з основними цілями діяльності; 

• чітке визначення безпеки як однієї з основних цінностей, а не 

зобов'язання чи обтяжливої статті витрат. 

Об’єкт дослідження: процес впливу культури безпеки на технічне 

обслуговування повітряних суден. 

Предмет дослідження: культура безпеки під час технічного 

обслуговування повітряних суден. 

Мета роботи: дослідити особливості культури безпеки та її вплив на 

безпеку польотів з урахуванням особливостей технічного обслуговування 

авіаційної техніки. 

Методи дослідження: використовувались методи теорії рішень, теорії 

надійності, теорії ймовірностей, теорії статистики, теорії інформації. 

Наукова новизна - запропоновані рекомендації та методи зменшення 

показників порушень при технічному обслуговуванні та підвищення рівня 

культури безпеки. 

 

 

 

 

  



РОЗДІЛ 1  

КОНЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ 

1.1. Важливість безпеки для авіаційної галузі 

Основною метою міжнародної цивільної авіації є забезпечення безпеки та 

регулярності виконання польотів повітряних суден. Для цих цілей 

обов’язковим є проведення ТО ПС. 

ТО означає проведення робіт, необхідних для забезпечення збереження 

льотної придатності (ЗЗЛП) авіаційного виробу, контрольно-відновлювальні 

роботи, перевірки, заміни, усунення дефектів включно, виконані як окремо так 

і в поєднанні, а також практичне здійснення модифікації чи ремонту. 

Важливу роль у ЗЗЛП ПС та подальшому підвищенні рівня БП відіграє 

інженерно-авіаційна служба (ІАС). Нині значного розвитку та практичного 

застосування набули нові методи та засоби діагностування ПС; 

удосконалюються методи і форми організації ТО. Однак якість ТО більшою 

мірою визначається властивостями персоналу. 

З ускладненням конструкції АТ, інтенсифікацією виробничих процесів 

якість роботи інженерно-технічного складу (ІТС) залежить від психологічних 

властивостей людини, особливо в тих видах виробничої діяльності, де 

помилка працівника (зумовлена нестійкістю уваги, невмінням швидко 

приймати правильні рішення) призводить до тяжких наслідків або значного 

економічного збитку. 

В обслуговуванні АТ бере значна кількість фахівців різних 

спеціальностей і різних рівнів кваліфікації. Кожен з них тією чи іншою мірою 

виконує досить значний комплекс робіт, який передбачений технологічним 

графіком або графіком контролю виконання робіт.  
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Тобто всі спеціалісти взаємодіють не тільки з АТ, але й дин з одним. Саме 

тому створення єдиної системи безпеки, та використання концепції культури 

безпеки є вкрай актуальним на поточний час. 

Технічний персонал часто працює із браком часу у зв’язку зі зростанням 

інтенсивності використання ПС, необхідністю ТО парку ПС, що застарівають.  

 

Необхідність одночасного ТО парків нових та старих ПС вимагає від 

фахівців, що виконують ТО, ширших знань та вмінь. Ускладненість ПС, 

багаторазове резервування систем та їх автоматизованість зменшують 

навантаження на льотний екіпаж, але підвищують вимоги до технічних 

спеціалістів, які обслуговують ПС. Це спричиняє перерозподіл помилок, яких 

припускаються, від однієї категорії працівників до іншої, що створює 

потенційну можливість АП через поєднання процедурних або технічних 

відмов, із помилками експлуатаційного персоналу, які, своєю чергою, 

призводять до зниження рівня БП. 

Технічне обслуговування має важливе значення для авіаційної безпеки, 

проте неналежне технічне обслуговування сприяє значній частці авіаційних 

аварій та інцидентів. Це пов’язано з тим, що невеликий відсоток завдань з 

технічного обслуговування виконується неправильно. Приклади включають 

деталі, встановлені неправильно, відсутні частини та пропуск необхідних 

перевірок. Хоча точна статистика недоступна, цілком ймовірно, що переважна 

більшість порушень технічного обслуговування є суттєвими, однак невелика 

частка представляє значну загрозу безпеці. У порівнянні з багатьма іншими 

загрозами авіаційній безпеці, помилки персоналу, що обслуговує ПС можуть 

бути складнішими для виявлення та потенційно можуть залишатися 

прихованими, що впливає на безпечну експлуатацію повітряних суден 

протягом більш тривалого періоду часу. 

Визнаючи, персонал, що обслуговує ПС несе відповідальність за свої дії, 

слід також визнати, що у багатьох випадках порушення технічного персоналу 

є видимим проявом проблем із корінням глибоко в організації. Ретельне 



вивчення кожного порушення в поєднанні з готовністю з’ясувати, чому так 

сталося, може допомогти виявити основні організаційні проблеми. Ефективні 

контрзаходи щодо підвищення працездатності, вимагають системного підходу 

не лише до роботи технічного персоналу, а й до його робочого середовища, а 

також до таких організаційних факторів, як процедури, планування завдань та 

навчання. Деякі протидії загрозі порушення технічного обслуговування 

спрямовані на зменшення ймовірності допущення помилок шляхом 

вдосконалення навчання, обладнання, робочого середовища та інших умов. 

Другий, підхід, полягає у визнанні того, що, попри всі зусилля, неможливо 

усунути всі порушення технічного обслуговування, і повинні бути введені 

контрзаходи, щоб зробити системи більш стійкими до тих залишкових 

порушень технічного обслуговування, які не можливо усунути. 

Отже, об’єктивні закономірності розвитку АТ, істотний вплив авіаційних 

фахівців з ТО на ефективність використання ПС та безпеку польотів 

перетворили врахування концепції культури безпеки на одну з найважливіших 

науково-технічних та соціально-економічних проблем сучасності.  

 

1.2. Вступ до концепції культури безпеки при ТО ПС 

Останніми роками авіаційні організації (АО) почали усвідомлювати 

важливий внесок, який ефективна культура безпеки може ввести в контроль 

поточних операційних витрат і ефективність їх поточної діяльності, а особливо 

в забезпечення безпеки та регулярності виконання польотів повітряних суден. 

На практиці це також означає, що відповідальність за охорону здоров’я, якість 

та екологічні проблеми міцно закріпилася як невід’ємна частина функцій 

лінійного управління, а не є відповідною компетенцією спеціаліста з безпеки 

(або відділу безпеки, як це було традиційно). Тому зараз, як ніколи, усі рівні 

керівного керівництва повинні мати багато знань про те, як розробляти та 

впроваджувати високоякісні системи управління безпека. Вони також повинні 

знати, як щоденно керувати безпекою у своїх сферах відповідальності. 



Традиційна «поліцейська» роль спеціаліста з безпеки також 

змінилася. Більше це не просто службовець з безпеки, роль спеціаліста з 

техніки безпеки тепер роль внутрішнього консультанта високого рівня. Для 

ефективного виконання цих функцій само собою зрозуміло, що фахівці з 

безпеки повинні бути повноважними для всіх і мати усвідомлення всіх 

аспектів безпеки як такої (Рис.1.1). 

Тільки якщо вони озброєні всіма цими знаннями, фахівці з питань 

безпеки зможуть усвідомити необхідність змін і зможуть позитивно впливати 

на події, що розгортаються у авіакомпанії, або під час виконання ТО, щоб 

допомогти створити оптимальну культуру безпеки в усій організації. Таким 

чином, через свою нову консультаційну роль і необхідність упевнитися, що 

їхні рекомендації відповідають потребам бізнесу, сучасні фахівці з техніки 

безпеки повинні бути знайомі з усіма аспектами менеджменту так само, як і 

фахівці з інших дисциплін (наприклад, фінанси, людські ресурси, 

виробництво, тощо), які складають команду вищого керівництва.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Вимоги до сучасного спеціаліста з безпеки 

 

Однією з легко ідентифікованих характеристик культури безпеки є 

наявність та якість систем контролю ризиків авіаційного підприємства. Якщо 

були проведені оцінки ризику для всіх видів діяльності при виконанні ТО, а 

відповідні заходи контролю були повністю реалізовані, ймовірно, що безпека 

активно контролюється на операційному рівні. Однак ступінь, до якого були 

проведені оцінки ризику, можна визначити лише за умови належного запису 
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таких оцінок та відповідних заходів контролю. Таким чином, наявність та 

якість зареєстрованих оцінок ризику, які охоплюють всю діяльність 

організації, є частковим індикатором позитивної культури безпеки. З огляду 

на те, що це мають бути «живі» документи, наявність правильно спланованого 

графіка огляду, який повністю залучає персонал, який фактично здійснює 

оперативну діяльність, є іншою частиною цього показника позитивної 

культури безпеки. 

Наступною видимою характеристикою позитивної культури безпеки є 

наявність та якість інформаційної системи управління безпекою 

організації. Це пояснюється тим, що інформаційна система є підсистемою 

системи управління, яка сама по собі є підсистемою системи управління. Ця 

система не тільки забезпечує засоби, за допомогою яких авіаційне 

підприємство може оцінити свою поточну діяльність з безпеки, але також 

допомагає організації виміряти ефективність контролю безпеки, а також надає 

знання, необхідні для полегшення виправлення помилок, вирішення проблем, 

прийняття рішень. і перспективне планування. 

Тісно пов'язаним показником позитивної культури безпеки є ступінь 

перегляду систем управління безпекою АО. Оскільки цього можна досягти 

лише шляхом проведення регулярних запланованих аудитів системи 

управління безпекою в усій організації, частота, з якою вони проводяться, є 

легко впізнаваним індикатором позитивної культури безпеки.  

Одним із кращих показників позитивної культури безпеки є хороший 

клімат безпеки. Хоча «клімат безпеки» часто помилково приймають за 

«культуру безпеки», оскільки вони обидва нерозривно пов’язані між собою, 

вони є чітко відокремленими сутностями. Культура безпеки є набагато 

ширшою за клімат безпеки, оскільки вона відноситься до всього, тоді як клімат 

безпеки стосується виключно сприйняття та ставлення людей до 

безпеки. Таким чином, клімат безпеки є показником того, як члени організації 

бачать поточну ефективність зусиль організації з підвищення безпеки. Клімат 

безпеки вимірюється за допомогою перевірених психометричних опитувань, 



які охоплюють різні аспекти, які вважаються важливими для безпеки, щорічно 

або раз на два роки.  

Мабуть, найважливішим показником позитивної культури безпеки є те, 

наскільки працівники щодня активно залучаються до безпеки. Якщо задіяно 

дуже мало інженерів по ТО, а безпека залежить виключно від керівництва 

авіакомпанії, або керівників структурних підрозділів та певної кількості 

представників з безпеки, можна сказати, що АО не вдалося залучити людей до 

зусиль з безпеки. І навпаки, якщо проблеми безпеки визначаються та 

вирішуються всіма працівниками як частина їхнього звичайного робочого дня, 

можна сказати, що організація заволоділа серцями та розумами людей заради 

безпеки, а отже, має живу, дихаючу, активну культуру безпеку. 

 

1.3. Визначення концепції культури безпеки авіаційної організації 

Під культурою безпеки мається на увазі сукупність норм, переконань, 

цінностей, поглядів та припущень, які є невіддільною частиною щоденної 

діяльності АО та знаходять своє відображення у діях та поведінці всіх 

підрозділів та персоналу цих організацій. Забезпечення безпеки є обов'язком 

кожного за принципом "знизу – вгору" та "зверху – вниз". Вимоги до 

ефективної культури безпеки (див. рис. 1.2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Вимоги до ефективної культури безпеки. 
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Існує багато концептуальних основ, що використовуються для опису 

культури безпеки та її характеристик. Джеймс Різон описує три 

характеристики позитивної культури безпеки (Рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Характеристики позитивної культури безпеки за Джеймсом Різоном 
. 

 «Культуру» організації можна визначити як «те, як ми тут робимо 

речі». Таким чином, культура забезпечує контекст для дій, який об’єднує різні 

компоненти організаційної системи для досягнення корпоративних 

цілей. Успішні АО, як правило, мають сильні культури, які домінують і 

пронизують структуру та пов'язані системи. У цих АО немає нічого надто 

тривіального чи надто клопітного. Кожен член докладає всіх зусиль для того, 

щоб усі дії виконувались «правильно». Таким чином, пануюча організаційна 

культура служить потужним важелем, що керує поведінкою її членів у 

повсякденній роботі. 

Чим більше члени неодноразово поводяться або діють у спосіб, який їм 

здається природним, очевидним і безсумнівним, тим більш домінантною стає 

культура. Хоча існує небезпека того, що культура може стати статичною та 

стагнативаною, в успішних АО вона має тенденцію бути динамічною та жити 

власним життям, впливаючи, а в деяких випадках і визначаючи поточні 

стратегії та політику організації. Таким чином, культура АО впливає на 

більшість аспектів трудової діяльності, впливаючи як на індивідуальну, так і 

на групову поведінку на всіх рівнях робочого місця. 
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Якщо безпека не є домінуючою характеристикою культури організації, 

якою, можливо, має бути в галузях з високим рівнем ризику, культуру безпеки 

можна розглядати як той підкомпонент організаційної культури, який натякає 

на індивідуальні, посадові та організаційні особливості, що впливають і 

впливають на здоров’я та безпеку. Таким чином, існуюча організаційна 

культура матиме значний вплив на безпеку. Наприклад, ті АО, які справді 

прагнуть досягти культури якості, залучаючи всіх співробітників до кожного 

етапу процесу, ймовірно, матимуть більший вплив на формування позитивної 

культури безпеки.  

 Вважається, що хороша культура безпеки позитивно впливає на якість 

та надійність АО, а на її конкурентоспроможність та прибутковість. 

 

1.4. Вплив культури безпеки на якість та надійність 

Культура безпеки означає «ставлення, цінності, норми та переконання, 

які поділяє конкретна група людей щодо ризику та безпеки». 

Структура культури безпеки АО складається з восьми культурних 

вимірів або факторів. Слід зазначити чотири негативні фактори, які діють як 

загрози для існуючих організаційних засобів культури безпеки та БП: тиск 

виробництва, самовдоволення, нормалізація відхилень і терпимість до 

неадекватних систем і ресурсів. З іншого боку, визначено чотири позитивні 

фактори, які діють як «культурний захист» від цих загроз: віддане безпеці 

керівництво, пильність, розширення прав і можливостей та підзвітність, а 

також стійкість. Ці виміри культури безпеки наведені в таблиці нижче 

(Табл.1). 

Таблиця 1 

Негативні фактори 

(Загрози для культури безпеки) 

Позитивні фактори 

(Захист для культури безпеки) 

Виробничий тиск Зацікавленість керівництва в галузі 

безпеки 

Самовдоволення Пильність 



Нормалізація відхилень Розширення повноважень та 

підзвітність 

Використання систем і ресурсів, що не 

задовольняють вимогам 

Стійкість 

 

Структуру можна сформулювати, розглянувши роботу факторів у 

контексті моделі «швейцарського сиру» Джеймса Різона (Рис. 1.4).  

 

Рис. 1.4. Модель «швейцарського сиру» Джеймса Різона 
 

Професор Різон розглядає авіаційну галузь як складну виробничу 

систему. Один з основних елементів цієї системи складається з осіб, які 

приймають рішення, які несуть відповідальність за встановлення цілей і 

управління наявними ресурсами для досягнення і урівноваження двох чітко 

визначених цілей: забезпечення безпеки і своєчасне та ефективне перевезення 

пасажирів і вантажів. Іншим ключовим елементом є лінійне керівництво - 

особи, які виконують рішення, прийняті вищим ешелоном керівництва. Для 

того щоб рішення вищого ешелону і дії лінійного керівництва були втілені в 

ефективну і продуктивну діяльність, здійснювану відповідною робочою 

силою, повинні виконуватися певні попередні умови. Наприклад, обладнання 

повинно бути в наявності і бути надійним, працівники - кваліфікованими, 

знаючими і зацікавленими, умови роботи - безпечними. Заключний елемент - 



різні види охорони праці або запобіжні заходи, - зазвичай призначений для 

запобігання передбачуваних тілесних ушкоджень. 

Модель Різона пояснює, яким чином люди сприяють порушенню 

працездатності складних, взаємодіючих і добре захищених систем, в 

результаті чого відбувається авіаційна подія. В авіаційному контексті 

визначення "добре захищені" відноситься до застосування суворих правил, 

високих стандартів, процедур інспекційних перевірок та до наявності 

складного і досконалого контрольного обладнання. Завдяки технічному 

прогресу і надійним заходам захисту причинами події рідко бувають 

виключно помилкові дії експлуатаційного персоналу або відмови основного 

обладнання. Навпаки, вони є результатом взаємопов'язаного впливу цілого 

ряду відмов і дефектів, вже наявних в даній системі. Багато з цих відмов не 

завжди легко піддаються виявленню, і їх наслідки можуть проявлятися не 

відразу. 

Відмови можуть бути двох типів залежно від часу прояву їх наслідків. 

Активна відмова є помилкою або порушенням, які негайно призводять до 

несприятливої дії. Прихована відмова є результатом рішення або дії, які були 

здійснені задовго до події і наслідки яких можуть не проявлятися протягом 

тривалого часу.  

Приховані відмови, які є результатом сумнівних рішень або 

неправильних дій, хоча і не заподіюють шкоди, якщо вони виявляються 

ізольованими, можуть взаємодіяти один з одним, створюючи "вікно 

можливостей" для пілота, диспетчера  або авіатехніка вчинити дію, що 

приводить до активної відмови, що руйнує всі види захисту системи, і як 

наслідок - до події. У таких випадках оператори "переднього краю" стають 

"спадкоємцями" дефектів системи, оскільки саме вони стикаються з 

ситуацією, в якій їх власні дії, технічні проблеми або несприятливі умови 

оголюють приховані недоліки, які протягом тривалого часу були в системі. У 

добре захищеної системи приховані і активні відмови взаємодіють один з 

одним, проте не часто призводять до прориву заходів захисту. Коли захисні 



заходи спрацьовують, вказана взаємодія відмов призводить до інциденту, а 

коли ні - до події. 

На Рис 1.5. ми бачимо негативні фактори, які діють як загрози для 

культури безпеки, та порушують або погіршують захисні шари в системі 

безпеки. 

 

Рис. 1.5. Модель культури безпеки: негативні культурні загрози, що порушують систему 

безпеки 
 

І навпаки, на Рис. 1.6 ми бачимо позитивні фактори культури безпеки, 

які діють як всеосяжний захист, який відбиває загрози культури безпеки та 

зменшує ризик того, що приховані загрози и або активні збої зашкодять 

системі безпеки. 

Оцінка впливу культури безпеки на якість у 626 авіаційних та не 

авіаційних організаціях США показала, що кращі методи роботи та зменшення 

кількості прогулів сприяли покращенню організаційної ефективності, а також 

впливали на якість продукції.  



 

Рис. 1.6. Модель культури безпеки: позитивний культурний захист від загроз 

 

Дослідження показали, що задачі та цілі які виконуються з врахуванням 

культури безпеки швидше за все, будуть виконуватися за графіком і в межах 

бюджету. Великі інвестиції в безпеку не тільки призводять до значного 

скорочення аварій з відповідним підвищенням продуктивності, але також 

призводять до все більш позитивного ставлення до якості та безпеки. 

Вплив культури безпеки на надійність технологічних систем вважається 

непрямим через організаційні структури та процеси: частково тому, що 

надійність складних технічних систем (наприклад, заводу-виробника, або 

авіакомпанії експлуатанта) залежить від якості його структурних компонентів 

і підсистем; частково тому, що людська надійність залежить від мінливості 

людських помилок; і частково через взаємодію між ними. Однак, як 

повідомлялося, надійність покращується в три, а іноді і в десять разів, коли 

починаються покращення якості. Проте, цілком імовірно, що деякі з цих 

покращень пов’язані з використанням кращих систем моніторингу та 

зворотного зв’язку, обидві з яких є життєво важливими ознаками культури 

безпеки, а також у результаті оптимізації виробничих процесів. 

 



 

1.5. Негативні фактори, що впливають на культуру безпеки 

1.5.1. Виробничий тиск 

Виробничий тиск виникає, коли існує дисбаланс між виробництвом і 

запобіганням шкоди (Рис. 1.7). Це може статися, коли керівництво надто цінує 

виробництво, так що акцент робиться на виконанні робочих вимог, графіку чи 

бюджету, а не на безпечній роботі. Організаційні цілі та показники 

ефективності мають велику вагу до комерційних і виробничих результатів, а 

не до захисту. Бізнес-стратегія, плани, ресурси та процеси не враховують 

належним чином міркування безпеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Атрибути виробничого тиску в АО 
 

Слід зазначити наступні характеристики притаманні виробничому 

тиску в АО 

1. Виникає тиск у часі та робочому навантаженні, тому що на діяльність 

не виділяється достатньо часу чи ресурсів. 

2. Існує надмірний бюджетний тиск. 

3. Керівники менш суворо ставляться до дотримання процедур, коли 

робота відстає від графіка. 

4. Терміни виконання проекту встановлюються на основі занадто 

оптимістичних припущень. 

Атрибути  
виробничого тиску в АО 

 

Керівники, які приймають 
рішення на основі 

короткострокових бізнес-цілей 
без достатнього врахування 
довгострокового впливу на 

безпеку та результати захисту 
навколишнього середовища 

 

Керівники не бачать вплив 
своїх дій на підрив безпеки (і 

захисту навколишнього 
середовища) як організаційну 

цінність 



5. Часті перевитрати бюджету. 

6. Постійна напруженість між виробництвом і запобіганням шкоди 

призводить до повільного та поступового зниження рівня безпеки. 

7. Невиконання правил з метою прискорити виконання робіт необхідні 

для досягнення нереальних термінів. 

8. Винагороди та заохочення значною мірою залежать від результатів 

виробництва. 

1.5.2. Самовдоволення 

Самовдоволення виникає, коли широко поширена думка, що всі можливі 

небезпеки контролюються, і АО та її працівники, особливо персонал з ТО 

перестають боятися, що призводить до зниження пильності, уваги до ризику 

(Рис. 1.8). АО або певна її частина вважає себе кращою (безпечнішою) за 

інших і, як наслідок, їй не потрібно відповідати галузевим стандартам чи 

найкращим практикам. Це може бути результатом надмірної залежності від 

обмежених наборів даних (наприклад, рівень виробничого травматизму, або 

відсутність авіаційних інцидентів та подій), що призводить до помилкового 

переконання, що АО не загрожує серйозна аварія. Відсутність збоїв (безпеки) 

протягом певного періоду часу призводить до зниження організаційної 

пильності. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Атрибути самовдоволення 
 

Слід зазначити наступні характеристики притаманні самовдоволенню: 

1. Збір даних недостатній і може зосередитися на неправильних показниках 

або обмеженому наборі показників. 

Атрибути  
самовдоволення 

Надмірна впевненість у 
системі безпеки та її 

ефективності 
 

Неуважність АО до 
важливих даних 

безпеки 
 

АО не вчиться на 
минулих подіях 

 



2. Управління продуктивністю, заохочення та винагороди пов’язані з 

обмеженим набором індикаторів безпеки (наприклад: рівень виробничого 

травматизму, кількість авіаційних інцидентів) або відсутні взагалі. 

3. Контроль ризиків слабкий та/або реактивний. 

4. Існує відчуття невразливості на різних рівнях АО. 

5. Керівники не проводять частих перевірок, щоб підтвердити, що 

працівники дотримуються правил і процедур. 

6. АО шукає інформацію лише для підтвердження своєї переваги. 

7. АО вважає, що це «безпечно», оскільки відповідає нормам і стандартам. 

8. АО знижує інформацію, яка вказує на необхідність покращення. 

9. Немає інтересу до навчання в інших організаціях чи галузях. 

10. До тих, хто висловлює занепокоєння, ставляться негативно. 

11. Реакція на проблеми безпеки зосереджена на поясненні проблеми, а не на 

її розумінні та вирішенні. 

12. Розслідування інцидентів є поверхневим з акцентом на дії окремих осіб. 

13. Розслідування інцидентів не дозволяє виявити основні причини та 

недоліки в системі управління. 

14. Збої розглядаються як спричинені поганими людьми, а не системною 

неадекватністю. 

1.5.3. Нормалізація відхилень 

Нормалізація відхилень відбувається, коли стає загальноприйнятним 

відхилення від систем безпеки, процедур і процесів (Рис. 1.9). АО не вдається 

впровадити або послідовно застосувати свою систему управління по всій 

діяльності (існують регіональні або функціональні відмінності). Правила, 

процедури та засоби захисту регулярно обходяться, щоб виконати роботу. 

 

 

 

 

 

Атрибути  
нормалізації відхилень 

АО не надає 
необхідні 
фінансові, 
людські та 

технічні 
ресурси 

 

АО не забезпечує 
адекватних або 

ефективних 
систем, процесів і 

процедур для 
виконуваної 

роботи 
 

Непрактичні правила, 
процеси та процедури, 

які роблять дотримання 
та досягнення інших 

організаційних 
результатів 

взаємовиключними 
 

Співробітники знаходять 
обхідні шляхи у відповідь на 

оперативні недоліки 
АО не надає співробітникам 
ефективних механізмів для 

вирішення операційних 
недоліків 

 



 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Атрибути нормалізації відхилень 
Слід зазначити наступні характеристики притаманні нормалізації 

відхилень 

1. Операційні відхилення не керуються за допомогою процесів 

управління змінами та ризиками. 

2. Деякі правила та операційні процедури не практичні в операційному 

середовищі. 

3. Між повідомленням про проблеми безпеки (небезпеки, висновки 

інспекцій та аудитів, інші недоліки тощо) та їх вирішенням проходить 

тривалий час. 

4. Заходи з ТО не мають пріоритетності та не виконуються, як 

планувалося. 

5. Процеси та процедури регулярно не оцінюються на точність, повноту 

чи ефективність. 

 

1.5.4. Використання систем і ресурсів, що не задовольняють вимогам 

Використання систем і ресурсів, що не задовольняють вимогам виникає 

тоді, коли стає прийнятним працювати з системами і ресурсами, що не 

задовольняють вимогам, що часто трапляється, коли організація намагається 

зробити занадто багато, використовуючи занадто мало (Рис.1.10). У діловому 

та операційному плануванні не враховуються непередбачувані проблеми та 

мінливі умови, які включатимуть непередбачені ресурси для завершення 

роботи. АО повільно реагує на зміни умов. Більшість спроб зробити 

операцію безпечнішою за допомогою розширених систем і ресурсів 

відбувається після інциденту або нормативного акту. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Атрибути нормалізації відхилень 
 

Слід зазначити наступні характеристики притаманні використанню 

систем і ресурсів, що не задовольняють вимогам: 

1. Непослідовно впроваджено систему управління. 

2. Недостатні людські та фінансові ресурси виділяються на 

управління ризиками та запобігання шкоди людям та 

навколишньому середовищу. 

3. На одну особу покладається відповідальність за кілька посад. 

4. Немає компетентного резервного персоналу для виконання 

критичних функцій безпеки, експлуатації та реагування на 

надзвичайні ситуації. 

5. Існують погані умови праці. 

6. Операційні обхідні шляхи поширені. 

7. Існують погіршені умови безпеки та експлуатації. 

8. Існують відставання в обслуговуванні. 

9. Якість документації низька (непослідовна, неточна, нечітка, 

застаріла, недоступна тощо) 

10.  Співробітники отримують неналежне або неякісне навчання з 

неефективною оцінкою компетентності. 
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11.  Навчання з питань безпеки системи та управління ризиками мало 

або зовсім не проводиться. 

12.  Процеси та процедури управління змінами неефективні або 

відсутні. 

13.  Обладнання, необхідне для безпечного виконання робіт, часто 

недоступне. 

14.  Обладнання, надане для роботи, не відповідає призначенню 

та/або не підлягає обслуговуванню. 

15.  Системи попередження або сигналізації не відповідають 

призначенню. 

16.  Прострочене обслуговування активів. 

17.  Між повідомленнями про проблеми безпеки та їх вирішенням 

існує тривалий проміжок часу. 

 

1.6. Позитивні фактори, що впливають на культуру безпеки 

1.6.1. Зацікавленість керівництва в галузі безпеки 

Безпека (тобто запобігання шкоди людям і навколишньому 

середовищу) — це організаційна цінність, яка демонструється справжньою 

відданістю керівництва і виражається наданням відповідних ресурсів, систем 

і винагород для досягнення цієї мети (Рис. 1.11). Вищі керівники визнають, 

що комерційні цілі та безпека можуть вступити в конфлікт, і вживають 

заходів для виявлення та вирішення таких конфліктів прозорим та 

ефективним способом. Стратегічне значення безпеки для бізнесу 

відображено в стратегії, бізнес-планах і процесах компанії. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Атрибути зацікавленості керівництва в галузі безпеки 
 

Слід зазначити наступні характеристики притаманні зацікавленості 

керівництва у галузі безпеки: 

1. Система управління визначає підзвітного працівника (ПП) з 

повноваженнями та контролем за людськими та фінансовими 

ресурсами. 

2. Система управління визначає прямі підпорядкування між 

ключовим персоналом з безпеки та ПП. 

3. Керівники відвідують тренінги з техніки безпеки та беруть участь 

в оглядах системи безпеки. 

4. Своєчасно вживаються заходи для пом’якшення небезпек, навіть 

якщо це дорого коштує. 

5. Персонал, який відповідає за управління охороною здоров’я, 

безпекою та/або навколишнім середовищем, отримує рівний 

статус, повноваження та оклад для інших оперативних завдань. 

6. Керівники готові відстоювати безпеку та захист довкілля, навіть 

якщо виробництво постраждає. 

7. Безпека та захист навколишнього середовища розглядаються на 

нарадах високого рівня на регулярній основі (не тільки після 

інциденту). 
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1.6.2. Пильність 

Під пильністю розуміється організаційна стурбованість невдачами, а 

також готовність і здатність робити правильні висновки з усієї доступної 

інформації. АО впроваджує відповідні зміни для врахування отриманих уроків 

(Рис. 1.12). Ці зміни включає постійний збір та аналіз відповідних даних з 

метою виявлення небезпек (людських, технічних, організаційних та 

екологічних факторів) та управління пов'язаними ризиками. АО активно 

поширює інформацію про безпеку, щоб покращити загальну обізнаність і 

розуміння ризиків. Людей заохочують і бажають повідомляти про проблеми 

безпеки (небезпечні умови, небезпеки, помилки, невдачі, інциденти), не 

боячись звинувачення чи покарання. Співробітники вірять, що інформація, яку 

вони надають, буде використана для підвищення обізнаності, розуміння та 

управління небезпеками. Помилки та небезпечні дії не будуть каратися, якщо 

ці події є ненавмисними; однак зрозуміло, що ті, хто діє необачно або йде на 

свідомий і невиправданий ризик, все одно будуть піддані дисциплінарному 

стягненню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.12. Атрибути пильності 

Слід зазначити наступні характеристики притаманні пильності: 

1. Складні інформаційні системи використовуються для збору та 

аналізу даних із низки внутрішніх джерел (наприклад: інциденти, 

звіти про небезпеку, дані системи технічного обслуговування, 

інспекції, аудити та огляди). 
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2. АО шукає інформацію з широкого кола джерел (місцевих служб 

реагування, землевласників, авіаційних регуляторів тощо) для 

підтримки ідентифікації небезпеки. 

3. Показники ефективності безпеки відстежуються, відображаються 

тенденції, оцінюються та вживаються дії. 

4. Інформація про безпеку та дані про ефективність передаються 

вгору та по всій організації без спотворень. 

5. Перспективний аналіз проводиться для виявлення майбутніх 

загроз. 

6. Співробітники різних відділів і рівнів відвідують наради, пов’язані 

з безпекою. 

7. Співробітники усвідомлюють зв’язок між причиною та наслідком, 

оскільки вони відстежують наслідки своїх дій і рішень. 

8. Команди уникають приймати рішення ізольовано; натомість вони 

шукають відгуки про вплив своїх дій від інших частин АО. 

9. Допитливе ставлення панує на всіх рівнях АО. 

10.  Керівники прагнуть виявити і зрозуміти активні збої та приховані 

умови, які призводять до інцидентів. 

11.  Небезпеки та ризики чітко фіксуються, регулярно переглядаються 

та оновлюються. 

12. Реактивні та завчасні показники безпеки відстежуються з часом. 

13.  Збір даних включає треті сторони, такі як підрядники та 

субпідрядники. 

14.  Про небезпеки, ризики та пов’язані з ними засоби контролю 

повідомляють по всій АО та за її межами (підрядники, 

постачальники послуг, хендлінгові компанії тощо). 

15.  Персонал володіє знаннями та навичками, пов’язаними з 

людськими та організаційними факторами, продуктивністю 

команди та методами управління помилками 



16.  Впроваджена політика, яка заохочує всіх висловлювати 

занепокоєння щодо безпеки. 

17.  АО розуміє, що зменшення або відсутність звітності не означає, 

що культура є сильною або продуктивність покращується. 

18.  Застосовані процеси для забезпечення видимості: (a) ризику, 

викликаного одним рішенням/діяльністю/умовою, і (b) сукупного 

ризику, який є результатом кількох рішень/дій/умов, які разом 

перевищують запаси безпеки. 

19.  Співробітники чітко усвідомлюють, що з ними поводитимуться 

справедливо, якщо вони причетні до інциденту. 

20.  Дисциплінарна політика заснована на узгодженому розрізненні 

між прийнятною та неприйнятною поведінкою. 

21.  Помилки та промахи розглядаються як можливість вчитися, а не 

знаходити провину чи звинувачення. 

22.  Розслідування інцидентів спрямоване на виявлення несправних 

систем захисту та покращення їх. 

23.  Інциденти ретельно розглядаються на нарадах вищого рівня. 

24.  Отримані уроки впроваджуються як глобальні реформи, а не 

локальні ремонти, і ці уроки ефективно доводяться до 

співробітників. 

25.  Уроки витягуються з відповідних інцидентів, які відбуваються в 

галузі та в інших галузях з високою небезпекою. 

26.  Уроки, отримані під час внутрішнього збору даних, 

поширюються з іншими в галузі. 

27.  Керівництво прагне перевищити мінімально встановлені 

нормативні очікування. 

28.  Керівництво бере на себе право власності та відповідальність за 

стандарти (безпеки) та результативність і не покладається на 

регуляторні втручання для управління операційним ризиком АО. 

 



1.6.3. Розширення повноважень і підзвітність 

Керівництво АО отримує переваги від досвіду працівників на передовій, 

щоб знайти кращі рішення для вирішення проблем безпеки (Рис. 1.13). 

Співробітники відчувають, що можуть припинити будь-яку діяльність, коли 

помітять потенційну небезпеку, щоб пом’якшити, усунути або повідомити про 

неї, навіть якщо це може вплинути на виробництво чи витрати. 

Відповідальність та відповідальність за безпеку чітко встановлені та 

задокументовані на всіх рівнях організації. Право власності на результати 

безпеки присутнє на всіх рівнях і функціональних сферах організації. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.13. Атрибути розширення повноважень та  підзвітності 

 

Слід зазначити наступні характеристики притаманні розширенню 

повноважень та підзвітності: 

1. Співробітники беруть участь у встановленні стандартів і правил 

безпеки. 

2. Співробітники беруть участь у розслідуванні інцидентів, у тому 

числі невдалих. 

3. Під час прийняття рішень щодо найму, утримання та просування 

по службі враховується рівень безпеки людини. 

4. Співробітники (незалежно від посади) висловлюють 

занепокоєння щодо безпеки (наприклад, якщо процедури безпеки 

не дотримуються, якщо небезпеки або процедури невідомі для 

певного завдання). 
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5. Програми управління продуктивністю включають широкий 

спектр критеріїв безпеки. 

6. Неформальних лідерів заохочують пропагувати безпечні рішення 

та практику, щоб запобігти шкоді. 

7. Співробітники несуть відповідальність і винагороджуються за 

продемонстровану відданість безпеці та охороні навколишнього 

середовища. 

8. Особи, які відповідають за представництво співробітників 

(наприклад, члени комітету з охорони праці) проходять 

відповідну підготовку, навички та ресурси. 

9. Неоперативний персонал усвідомлює, що їхні бізнес-рішення 

можуть вплинути на безпеку та результати захисту 

навколишнього середовища. 

10.  Співробітники спілкуються з іншими відділами, щоб зрозуміти 

наслідки рішень для безпеки, перш ніж приймати їх. 

 

1.6.4. Стійкість 

Стійкість — це здатність ефективно реагувати на мінливі вимоги, щоб 

керувати потенційним або виникаючим ризиком (Рис. 1.14). Існують 

організаційні механізми для управління складною діяльністю та постійного 

задоволення мінливих вимог галузі з високою небезпекою. Спостерігається 

небажання спрощувати проблеми та ситуації, щоб знайти рішення. АО 

дозволяє приймати рішення співробітникам, які працюють на передовій, і 

дозволяє перейти до співробітників з найбільшим досвідом, незалежно від 

їхнього рівня в компанії. АО прагне розвивати можливості виявлення, 

стримування та відшкодування помилок, які можуть виникнути. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.14. Атрибути стійкості 

 

Слід зазначити наступні характеристики притаманні стійкості: 

1. Достатні фінансові та людські ресурси для управління ризиками 

та безпечного виконання операційної діяльності. 

2. Повноваження приймати рішення мають найбільш кваліфіковані 

працівники. 

3. Надійні методи управління змінами включають ідеї безпеки. 

4. При виявленні недоліків і небезпек вживаються своєчасні 

коригувальні та профілактичні дії. 

5. АО сприяє ефективному створенню команди та навичкам 

технічного обслуговування для підтримки оперативної 

досконалості. 

6. Міжфункціональна та міждисциплінарна командна робота 

присутня в оглядах та аналізах безпеки. 

7. Для заповнення звільнених посад компетентним персоналом 

передбачені надзвичайні обставини. 

8. Проводиться постійний моніторинг діяльності та навколишнього 

середовища на предмет зміни умов та пов’язаних з ними ризиків. 
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1.7. Вплив культури безпеки на прибутковість авіаційної організації 

Хоча зосередженість на безпеці часто розглядається як невиробничі 

витрати, яких вимагає законодавство, вона також може сприяти отриманню 

прибутку, мінімізуючи збитки та додаючи до вартості капіталу 

АО.  Наприклад, зменшення на 82% нещасних випадків із втратою часу в 

результаті програми поведінкової безпеки може заощадити АО приблизно від 

6.5 до 13 мільйонів гривень на компенсаційних витратах лише за один рік. Ці 

цифри вважалися консервативними, оскільки передбачувані заощадження не 

відображали тих, які пов’язані зі зменшенням на 55% випадків незначних 

травм. У звичайному ході подій для отримання такого рівня прибутку може 

знадобитися додаткові 30-40% виробничих потужностей. Слід зазначити, що 

витрати на нещасні випадки можуть бути значними.  Типові витрати АО, 

пов’язані з нещасними випадками, включають: 

•                   втрати через: 

–   час відсторонення від роботи постраждалої особи та присутніх колег. 

–   час, проведений працівником першої медичної допомоги, який надає 

допомогу потерпілому 

–   можливі простої ТО за затримка рейсів 

–   можливе пошкодження літака та його обладнання:  

•                   час і витрати на ремонт обладнання; 

•                   збільшення страхових премій; 

•                   судові витрати; 

•                   медичні витрати; 

•                   відшкодування витрат працівникам, які постраждали; 

•                   прогули; 

•                   зниження морального духу співробітників, що призводить до 

низької продуктивності; 

•   незадовільні відносини між працівниками 

•                   низький рівень мотивації. 



Таким чином, в цілому наявні дані вказують на те, що ефективна 

культура безпеки є важливим елементом будь-якої АО, оскільки вона має так 

багато позитивних ефектів на інші сфери діяльності АО. Це також ілюструє те, 

що культура безпеки не функціонує у вакуумі: вона впливає на інші операційні 

процеси чи організаційні системи та, у свою чергу, на неї впливають.  

Традиційно спроби визначити найефективніші методи запобігання 

нещасним випадкам, як правило, вирішують дві фундаментальні проблеми: 

•  Чи слід забезпечити працівникам максимально можливий захист 

• Чи потрібно навчати працівників розпізнавати потенційно небезпечні 

ситуації та вживати найбільш відповідних дій. 

Неявно визнаючи, що ймовірність нещасного випадку існує завжди, 

перший підхід ґрунтується на фундаментальній вірі в те, що захист особи від 

потенційної шкоди за допомогою законодавчих засобів або через фізичні 

бар’єри є найкращим способом продовжити. Другий підхід ґрунтується на 

фундаментальній вірі в те, що, якщо людина володіє відповідними знаннями 

та навичками, нещасних випадків вдасться уникнути. Традиційно, спроби 

покращити безпеку на робочому місці вирішують ці питання через 

законодавство, інженерні рішення, кампанії з безпеки або навчання з техніки 

безпеки. Однак у результаті запитів щодо розслідування масштабних 

катастроф, таких як Чорнобиль тощо, останні кроки щодо підвищення безпеки 

на робочому місці були зосереджені на концепції культури безпеки, яку можна 

визначити. Включаючи всі традиційні шляхи підвищення безпеки, концепція 

культури безпеки йде набагато далі, зосереджуючи увагу на наявності якісних 

систем управління безпекою. 

  



РОЗДІЛ 2  

ЕВОЛОЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ 

2.1. Рік Культури Безпеки 2021 за ICAO  

У Керівництві ICAO з управління безпекою польотів (DOC 9859 

AN-474, четверте видання, 2018 р.) зазначається, що на «людський 

фактор» безпосередній вплив чинить робоче середовище та позитивна 

культура безпеки польотів. Культура авіаційного колективу 

характеризується переконаннями, цінностями, традиціями та 

правилами, що впливають на взаємовідносини авіаційного персоналу. 

Для ефективного забезпечення безпеки польотів у суб’єктах авіаційної 

діяльності керівникам авіаційного колективу важливе виокремлення 

особливого напряму своєї діяльності, спрямованого на підтримання 

культури БП. 

Тобто професійну та психологічну підготовку авіаційного 

персоналу, основною метою якої є внутрішня потреба у виконанні 

встановлених норм забезпечення безпеки авіаційної діяльності, котра 

гарантує усвідомлення особистої відповідальності й самоконтроль під 

час виконання робіт. Розуміння компонентів культури БП і взаємодії між 

ними важливе для управління безпекою польотів. 

Трьома найвагомішими компонентами культури БП організаційна, 

професійна і національна культури.  
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На Рис. 2.1 наведені компоненти культури безпеки польотів. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Компоненти культури безпеки польотів 

 

 

 

Організаційна культура авіаційного колективу охоплює сукупність 

норм, визначених положеннями про організацію та здійснення (забезпечення) 

польотів у державній авіації України, а також переконань, принципів, які є 

невід'ємною частиною повсякденної авіаційної системи та є відображено в 

діях всього авіаційного персоналу, який виконує та забезпечує польоти. Для 

умов державної авіації це будуть основні принципи, які визначають порядок 

організації виконання та забезпечення польотів з урахуванням необхідності 

виконання бойових і спеціальних завдань. 

Професійна культура охоплює особливості норм поведінки в 

підрозділах авіаційного колективу.Загальновідомий факт, що кожен підрозділ 

підтримки польотів має свою типову поведінку. Традиції та правила роботи 

авіаційної інженерної бригади відрізняються від поведінки пілотів або членів 

льотного складу. Ці відмінності виникають через особливості професійного 

відбору осіб, умови їх навчання та навчання, характер професійних завдань, а 

також вплив колег і попередників. 

Національна культура розрізняє особливості окремих націй, 

національні пріоритети та цінності, якість правових систем, спосіб розподілу 

повноважень та відповідальності. Політична та економічна ситуація в країні, 

національні традиції, релігійні переконання також впливають на ставлення 



авіаційного персоналу до виконання своїх обов’язків, що безпосередньо 

впливає на ефективність забезпечення безпеки польотів. 

Культура надання інформації про події чи процеси, які можуть 

загрожувати безпеці польотів, полягає у побудові ефективної системи 

інформування керівництва авіаційних суб’єктів про існуючі та майбутні 

ризики (загрози) з єдиною метою підвищення безпеки. Рівень культури даних 

безпосередньо пов'язаний з глибиною відповідальності авіаційного персоналу 

за ризики, притаманні функціонуванню авіаційної системи. Ця складова 

компонентів культури БП безпосередньо залежить від організаційної, 

професійної та національної культури і в цивільній авіації є основним 

критерієм при оцінці ефективності системи підтримки БП. Успіх 

інформаційної системи подання даних залежить від безперервності та 

відкритості потоку інформації від авіаційного персоналу. 

 Резолюція 40-11, прийнята на 40-й сесії Асамблеї ICAO, передбачає, що 

ICAO повинна продовжувати розробляти інструменти для підвищення рівня 

обізнаності з питань безпеки та культури безпеки. Вище зазначена резолюція 

визначила культуру безпеки першочерговою і оголосила 2020 рік Роком 

культури безпеки (YOSC). 

Оскільки пандемія COVID-19 серйозно вплинула на авіацію у 2020 році, 

Рада ICAO вирішила продовжити дію YOSC до 2021 року. 

Крім того, у 2021 році відзначають 20-ту річницю 11 вересня, 

найгіршого акту незаконного втручання в історії авіації. Важливість розуміння 

загрози авіації та просування найкращих практик безпеки під час усіх 

авіаційних операцій залишається нагальною. 

 

 

 

 

Щоб забезпечити успіх YOSC, ICAO зосередиться на наступних 

пріоритетних заходах (див. Рис. 2.2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.2. Цілі та завдання, що були поставлені ICAO, щоб забезпечити успіх YOSC 

 

Практичні дії передбачені YOSC, включають: 

• Підтримка керівництва на високому рівні та схвалення політики та 

процедур, які визначають культуру безпеки; 

• Регулярні комунікації та рекламні матеріали про важливість 

специфічних заходів безпеки; 

• Брифінги щодо безпеки для всіх зацікавлених сторін авіації; 

• Початкове/повторне навчання з культури безпеки та безперервного 

навчання; 

• Використання засобів електронного навчання та цифрових медіа, які 

посилюють повідомлення культури безпеки; 

• Використання внутрішніх комунікаційних платформ персоналу, таких 

як інтранет-статті, інформаційні бюлетені, брошури та відео, які 

пропагують позитивну культуру безпеки; 

• Створення системи звітності, яка забезпечує захист звітів та їх джерела. 

Запровадження ефективної культури безпеки може забезпечити наступні 

переваги (Рис. 2.3) згідно досліджень ICAO. 
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Рис. 2.3. Переваги ефективної культури безпеки 

 

 

2.2. Моделі схильності до нещасних випадків 

Слід зазначити, що культура безпеки не лише в авіації а в багатьох 

галузях світу почала розвиватися досить нещодавно. Вона еволюціонувала, 

змінювалась, розповсюджувалась. 

У 1919 році за розпорядженням урядових комітетів Великої Британії 

Грінвуд і Вудс з Ради з дослідження втоми промисловості статистично 

вивчили частоту нещасних випадків на заводі з виробництва боєприпасів. 

Виходячи з уявлення про те, що всі працівники боєприпасів піддаються 

однаковому рівню ризику, вони дослідили три пропозиції, щоб спробувати 

визначити найбільш доцільні профілактичні заходи (див. Рис. 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Профілактичні заходи згідно з моделлю схильності до нещасних випадків 
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Якби перше положення було правильним, і не було виявлено відмінностей 

у частоті нещасних випадків для окремих типів людей, профілактика могла б 

бути зосереджена виключно на вимогах та умовах навколишнього 

середовища. Якби друге положення було правильним, заходи з виправлення 

могли бути зосереджені лише на тих особах, які раніше постраждали від 

нещасного випадку. Якби трете положення було правильним, на роботу можна 

було б брати людей з низькою відповідальності за нещасний випадок, а тих, 

хто пережив кілька нещасних випадків, можна було б звільнити. 

Аналіз записів про нещасні випадки, поділені на тримісячні періоди, 

показав, що деякі люди частіше брали участь у аваріях, ніж інші, що 

підтверджує третю тезу. Незважаючи на очевидний факт, що не всі люди 

піддаються однаковому рівню ризику у своїй роботі, ці результати та 

результати інших досліджень привели до моделі «схильності до нещасних 

випадків», яка домінувала в мисленні та дослідженнях безпеки протягом 

майже 50 років.  

На практиці всеосяжний вплив цього підходу означав, що в більшості 

нещасних випадків звинувачували виключно співробітників, а не робочі 

процеси, погани методи управління або комбінації всіх трьох. Як правило, 

розслідування з метою виявлення основних причинних факторів вважалися 

непотрібними та/або занадто дорогими, внаслідок чого мало уваги 

приділялося тому, як насправді відбувалися нещасні випадки.  

Таким чином, багато компаній відчували, що їм мало що робити на шляху 

до запобігання нещасним випадкам, окрім як вибрати правильних працівників 

та відсіяти чи перенавчати тих, хто причетний до кількох нещасних випадків. 

Важливо, що результати цих типів досліджень зробили більший акцент на 

помилковості людей, ніж на взаємодії між умовами праці та людьми, і це 

призвело до того, що багато компаній ненавмисно нехтували своїми 

реальними обов’язками щодо безпеки. 

 

 



2.3. Теорія доміно Хейнріха 

Незважаючи на визнання ранніми дослідниками ролі, яку відіграють 

управлінські та організаційні фактори в ланцюжку причин нещасних випадків, 

більшість практиків зосереджувалися майже виключно на помітності 

небезпечних дій співробітників. Певною мірою ця популярність, виражена 

донині в трикутниках аварій, підкріплювала панівну думку про «схильних до 

нещасних випадків» людей. 

Це дослідження призвело до фундаментальної роботи Хейнріха 

«Запобігання промислових аварій», опублікованої в 1931 році. Хейнріх 

постулював, що нещасні випадки були спричинені або небезпечним актом, або 

небезпечним станом, або тим і іншим. Ця робота, названа теорією «Доміно», 

надала першу послідовну теорію процесу причинного зв’язку. Було 

продемонстровано, що не тільки безпечна поведінка відіграє більшу роль, ніж 

вважалося раніше (див. Рис. 2.5:), а й вперше привернула увагу до взаємодії 

між поведінкою та умовами (ситуацією). 

По суті, теорія Доміно стверджувала, що нещасні випадки були 

викликані послідовністю подій, яка охоплювала п’ять окремих етапів. Це 

почалося зі спадковості та оточення людини, які схиляли цю людину до певної 

поведінки (наприклад, бути схильною до нещасних випадків), і що призвело 

або до небезпечних дій, або до створення небезпечних умов. 

У свою чергу, будь-яка з них спричинила аварію, яка призвела до 

травмування. Хейнріх стверджував, що кожен етап аварійного процесу 

аналогічний ряду доміно, розташованих один до одного. Якщо одна впала, 

вона автоматично збила всі інші доміно. Нейтралізація будь-якого з перших 

чотирьох запобіжить п’ятому: травмі. Хейнріх зробив висновок, що ключовим 

доміно є те, що стосується небезпечних дій. Це, можливо, відображає його 

висновки про те, що приблизно 80% аварій були викликані небезпечними 

діями, а решта 20% були спричинені небезпечними умовами (відоме як 

правило 80:20). 



 

Рис. 2.5. Модель Доміно причин аварії Хейнріха 

 

Хоча конструктори, інженери та статутні органи вирішували багато 

небезпечних умов, захищаючи від технологічних небезпек або встановлюючи 

закони щодо контролю над ними, Хейнріх вважав, що небезпечні дії були 

викликані поганим ставленням, браком знань і навичок, фізичною 

непридатністю та небезпечним середовищем.  

Ця точка зору призвела до великої підготовки та пропаганди у спробах 

змінити ставлення, ефективність яких була і залишається під сумнівом. 

Хейнріх узагальнив свою теорію в термінах десяти аксіом промислової 

безпеки, які в той час вважалися дещо революційними, в результаті чого їх, як 

правило, ігнорували. Хоча деякі з них були відносно спрощені, основне 

обґрунтування стало впливовим у поточній практиці управління безпекою. 

 

2.4. Теорія доміно Вівера 

Інші теоретики використовували теорію доміно Хейнріха як відправну 

точку для власної роботи.  



Наприклад, у 1971 році Вівер змінив початкову теорію, припустивши, 

що останні три доміно в послідовності були викликані упущеннями 

керівництва. Виражені як симптоми операційної помилки (див. Рис. 2.6), які 

взаємодіють з небезпечними діями та/або умовами, Вівер спирався на поняття 

множинної причинності через основні організаційні фактори. 

Незважаючи на те, що небезпечна дія або стан все ще були 

безпосередньою причиною, Вівер припустив, що основні причини операційної 

помилки можна виявити, запитавши: «Що це був за небезпечний акт?» Чому 

це було дозволено? і «Чи були відомі правила та процедури всім зацікавленим 

особам?». По суті, модель Вівера поклала відповідальність за нещасні випадки 

безпосередньо на плечі поганого нагляду та лінійного управління, водночас 

неявно визнаючи взаємодію між системами управління та аваріями. 

 

Рис. 2.6. Доміно-модель причинного зв’язку Вівера 

 

2.5. Теорія доміно Адамса 

Спираючись на адаптацію Вівера базової моделі Хейнріха з точки зору 

промислових інженерних систем, у 1976 році Адамс змінив акценти на перших 

трьох доміно, щоб відображати організаційні, а не особистісні особливості 

(див. Рис. 2.7). 

Зробивши це, він був одним із перших теоретиків, які відійшли від 

дискредитованого підходу щодо схильності до нещасних випадків. Важливо, 



що Адамс також неявно визнав поняття культури безпеки, стверджуючи, що 

особистість організації відображається в її стабільних робочих елементах. 

Посилаючись на цю організаційну «особистість», Адамс припустив, що 

операційні помилки були викликані: структурою управління; цілі організації; 

організація в системі робочого процесу; і як операції планувалися та 

виконувались. 

У свою чергу, ці операційні помилки спричинили "тактичні помилки" 

(небезпечні дії або умови). Суттєва відмінність тут полягає в тому, що Адамс 

чітко визнав, що тактичні помилки були результатом стратегічних помилок 

вищого керівництва. 

 

Рис. 2.7. Доміно-модель Адамса щодо причин аварій 

 

Таким чином, Адамс був одним із перших теоретиків безпеки, який 

спеціально висвітлив численні взаємодії між організаційними структурами, 

системами та підсистемами, а також небезпечними умовами та/або безпечною 

поведінкою працівників. Робота Адамса відображена в «Дереві нагляду та 

ризику управління» Джонсона, опублікованому в 1975 році, яке є аналітичним 

інструментом, викладеним у форматі дерева логічних помилок, що забезпечує 

систематичну основу для детального розслідування нещасних випадків.  



Хоча масштаб і складність цієї роботи обмежили її практичне 

застосування, воно виявилося надзвичайно цінним для побудови теорій 

причинного зв’язку. Частково це пояснюється тим, що він визнає взаємодію 

між фізичними (робота), процедурними (організаційними) та особистими 

елементами, а частково тому, що допоміг виявити, що низка паралельних 

послідовностей нещасних випадків розвивається протягом певного періоду 

часу, до появи різних причинно-наслідкових елементів. збігаються та 

взаємодіють, щоб створити інцидент. Цей останній та інші пункти були 

підхоплені та розвинені Джеймсом Різоном у 1993 році. 

 

2.6. Теорія доміно Берда і Лофтуса 

Паралельно з цими розробками Адамса з точки зору теорії управління та 

контролю повних втрат, Берд і Лофтус адаптували теорію Доміно Хейнріха, 

щоб відобразити вплив управління на процес причинного зв’язку (див. Рис. 

2.8). 

 

Рис. 2.8. Доміно модель причин аварії Берда і Лофтуса 

 

Ця модель дотримується точки зору, що поганий управлінський 

контроль створює або поганий особисті фактори (наприклад, відсутність 



відповідної підготовки) або фактори поганої роботи (наприклад, техніка, що 

не охороняється). У поєднанні ці два фактори призводять до небезпечних дій 

або небезпечних умов. У свою чергу це спричиняє інцидент, що призводить до 

втрат людей, майна чи операційних процесів. Ця модель, зокрема, справила 

великий вплив на методи безпеки в деяких галузях завдяки її подальшому 

розвитку в інструмент аудиту та її акценту на економії витрат. 

 

2.7. Посібник по прийняттю рішень щодо помилок технічного 

обслуговування (MEDA) 

Компанія Боїнг розробила для авіакомпаній інструмент для системного 

аналізу факторів, що сприяють вчиненню помилок в процесі технічного 

обслуговування. Цей інструмент під назвою «Посібник по прийняттю рішень 

щодо помилок технічного обслуговування (MEDA)» розроблений на основі 

наступних передумов: техніки з обслуговування повітряних суден не 

припускаються помилок навмисно. Більшість помилок при технічному 

обслуговуванні здійснюються в результаті впливу ряду сприяючих факторів; 

так як багато сприяючих факторів є частиною повсякденних операцій 

авіакомпаній, то їх можна контролювати.  

Тому MEDA є першою лінією контролю, так як пропонує структурний 

метод аналізу відстеження факторів, що сприяють вчиненню помилок в 

процесі технічного обслуговування, і рекомендує стратегії запобігання 

помилок. 

Цей посібник з прийняття рішень щодо помилок з технічного 

обслуговування (MEDA) служить структурною основою документації 

сприяючих факторів помилок і в ньому рекомендуються відповідні стратегії 

запобігання помилок. MEDA розроблено на основі наступних основних 

положень:  

     - помилки технічного обслуговування не вчиняються навмисно; 

- більшість помилок технічного обслуговування відбуваються в результаті 

впливу ряду сприяючих факторів; 



- багато з цих сприяючих факторів є частиною порядку роботи авіакомпанії, 

і тому ними можна управляти. 

Традиційний підхід до дій після виявлення досконалої помилки технічного 

обслуговування занадто часто полягав в тому, щоб визначити причину 

помилки технічного обслуговування, а потім вжити заходів дисциплінарного 

впливу щодо будь-якого співробітника, який вчинив таку помилку. 

Пропонований MEDA процес набагато більш поглиблений і не передбачає 

вживання заходів дисциплінарного впливу (за виключення випадків, коли 

вони є наслідком очевидного порушення процедур). Після проведення 

розслідувань події, що сталася в результаті помилки технічного 

обслуговування, і визначення, хто вчинив цю помилку, в MEDA пропонується 

зробити наступні дії: 

- визначити чинники, які сприяли вчиненню помилки, провівши для цього 

співбесіду з відповідними особами (і іншими особами, у міру необхідності), з 

метою отримання всієї необхідної інформації; 

- визначити організаційні або системні бар'єри, які не змогли запобігти 

помилці, а також фактори, що сприяють цьому; 

- зібрати пропозиції про поліпшення процесу у відповідальних осіб (і інших 

осіб, якщо це може бути застосовано); 

- вести базу даних про помилки технічного обслуговування; 

- провести аналіз повторюваних схем здійснення помилок в процесі 

технічного обслуговування; 

 - впровадити процес внесення поліпшень на основі результатів 

розслідувань і аналізів помилок; 

- представити інформацію про це всім співробітникам, яких торкнувся цей 

процес внесення поліпшень.  

Контрольний перелік MEDA підготовлений з метою полегшення процесу 

проведення співбесід (збір даних) і внесення даних в базу даних про помилки 

технічного обслуговування. Нижче перераховані десять областей, в яких 

повинен проводитися збір даних, з метою розуміння умов, в яких відбуваються 



помилки при технічному обслуговуванні. Багато з перерахованих нижче 

недоліків (рис.2.9.) вимагають поліпшення відстеження та вимірювання 

характеристик працездатності техніків з обслуговування повітряних суден при 

виконанні ними професійних обов'язків. 

1. Інформація. Включає технологічні карти, керівництва по процедурам 

технічного обслуговування, експлуатаційні бюлетені, технічні завдання, 

ілюстровані частини каталогів і іншу письмову або комп'ютеризовану 

інформацію, яка надається або всередині організації або виробником, який 

вважає її необхідною для виконання робіт з технічного обслуговування 

повітряних суден. 

2. Устаткування / інструменти. Сюди відносяться всі інструменти і 

матеріали, які необхідні для правильного виконання робіт з технічного 

обслуговування або інспекції. 

3. Конфігурація і частини конструкції повітряного судна. Аспекти 

конструкції або конфігурації конкретного повітряного судна, які обмежують 

доступ техніка з обслуговування до місць проведення технічного 

обслуговування. Крім того, сюди відносяться запасні частини, які або 

неправильно марковані або не маються в наявності, що змушує 

використовувати інші частини для їх заміни. 

4. Професійні обов'язки / завдання. Відбивається характер роботи, яка 

повинна виконуватися, включаючи послідовність і поєднання різних завдань, 

які виконуються в рамках професійних обов'язків. 

5. Технічні знання / навички. Знання процесу виробничої діяльності 

авіакомпанії, знання систем повітряного судна і завдань з технічного 

обслуговування, а також технічні навички, які необхідні для виконання без 

помилок професійних завдань або підзадач. 

6. Індивідуальні фактори. Фактори, що впливають на характеристики 

працездатності окремих співробітників, і у кожного з них це можуть бути свої 

чинники. 



7. Умови навколишнього середовища і приміщення. Всі фактори, які 

можуть впливати не тільки на комфорт техніків з обслуговування повітряних 

суден, але також можуть створювати проблеми для їхнього здоров'я або 

безпеки і відволікти їхню увагу. 

8. Організаційні фактори. Включають внутрішню комунікацію з 

допоміжними організаціями, рівень довіри між керівниками і техніками, 

обізнаність про поставлені керівництвом цілі і позитивне ставлення до них, 

діяльність профспілок. Всі ці фактори можуть впливати на якість роботи і тому 

потенційно можуть стати причинами помилок в процесі технічного 

обслуговування. 



 

Рис. 2.9. Головні чинники помилок під час ТО 

 

 

 



9. Лідерство і контроль тісно пов'язані з організаційними факторами. 

Хоча керівники середньої ланки, як правило, не займаються виконанням робіт 

з технічного обслуговування, тим не менш, вони можуть сприяти вчиненню 

помилок в процесі технічного обслуговування, якщо вони погано планують, 

пріорітезують і організовують виконання завдань з технічного 

обслуговування. Керівники старшої і середньої ланки повинні доводити до 

відома своїх співробітників, в яких цілях виконується технічне 

обслуговування, і як воно буде виконуватися. У повсякденній діяльності їх дії 

повинні відповідати їх словами. 

10. Інформування. Будь-які збої в процесі письмовій або усній 

комунікації, які не дають можливості технікам з обслуговування повітряних 

суден отримати правильну інформацію щодо своєчасного виконання робіт з 

технічного обслуговування. 

Процес MEDA має наступні загальні характеристики (рис.2.10.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Процес розслідування MEDA  

 

- Подія. Відбувається подія, наприклад, повернення літака до місця виходу 

пасажирів на посадку або повернення після вильоту. 

- Рішення. Після коригування проблеми і повернення повітряного судна в 

експлуатацію експлуатант з'ясовує, чи пов'язана проблема з технічним 

обслуговуванням - якщо так, експлуатант проводить розслідування за 

методикою MEDA. 

- Розслідування. Експлуатант використовує дані з форми MEDA для 

проведення розслідування. При цьому визначаються тип помилки, яка 

призвела до події, фактори, що сприяють вчиненню помилки, і список 

можливих коригувальних дій. 

4. Опитування: 

• Знайти фактори, 
що сприяли події 

• Знайти ідеї для 
вдосконалення 
процесів 

 

1. Подія, що 

відбулася 

2. Розслідування 

знаходить подію, 

яка викликана 

помилкою при ТО 

3. Пошук техніка чи 

інспектора, який 

допустив помилку 

5. Проводити 

подальші 

опитування, для 

отримання всієї 

необхідної 

інформації про 

фактори, що 

сприяють 

6. Додайте результати 

інформації про 

розслідування до 

бази даних помилок 

технічного 

обслуговування 

7. Зробити вдосконалення 

процесу: 

• На основі цієї події 

• На основі даних кількох 
подій 

1.  

8. Надайте інформацію 

всім співробітникам, яких 

торкнувся цей процес 

внесення поліпшень  



- Коригуюча дія. Експлуатант розглядає, визначає пріоритети та здійснює 

дії для запобігання або зменшення ймовірності скоєння аналогічних помилок 

в майбутньому. 

- Зворотній зв'язок. Експлуатант здійснює зворотний зв'язок з підрозділом 

по технічному обслуговуванню, інформуючи персонал про зміни, що 

вносяться до системи технічного обслуговування в результаті застосування 

процесу MEDA. 

"Боїнг" заявляє, що авіакомпанії-клієнти можуть використовувати процес 

MEDA для посилення системи контролю помилок при технічному 

обслуговуванні в своїх організаціях. Крім того, стверджується, що 

експлуатанти, що використовують MEDA, домоглися поліпшень в 

функціонуванні системи технічного обслуговування, підвищення економічних 

показників і експлуатаційної ефективності. 

 

  



РОЗДІЛ 3  

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ ШЛЯХІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОМИЛОК ПІД ЧАС 

ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ 

3.1. Культура безпеки та контроль помилок при технічному обслуговуванні 

повітряних суден 

Часто заздалегідь стверджують, що не буває авіаційних подій з вини 

однієї причини, якими б очевидними ці причини не здавалися. Результати 

аналізу, проведеного з більш широкої точки зору, відповідно до якої основна 

увага приділяється загрозі безпеки не через помилки окремих особистостей, а 

через системні недоліки, дозволили виявити вади на декількох рівнях 

авіаційної системи. Цех з технічного обслуговування повітряних суден як раз 

і є прикладом організації, в якій можна звести до мінімуму частоту подій, що 

виникають через помилки людини при технічному обслуговуванні, якщо 

вчасно зосередити увагу на системних, а не індивідуальних помилках. Завдяки 

аналізу потенційних причин відмов та інших недоліків вдалося значною мірою 

впоратися з помилками, що допускаються людиною при технічному 

обслуговуванні. Уроки, засвоєні за останні дев'яносто років розвитку авіації, 

швидко враховувалися в методах проектування повітряних суден і систем їх 

технічного обслуговування.  

Серйозність помилок, що допускаються при технічному обслуговуванні, 

варіюється в широкому діапазоні - від простих помилок (подібних до тієї, коли 

технік, який обслуговував один з літаків, забув затягнути ключем злегка 

загвинчені пальцями гайки) до помилок, що ведуть до відмови всієї системи. 

У випадках значного порушення системи технічного обслуговування не тільки 

неправильно виконувалася основна його задача, але і повинно було бути 

подолано багато рівнів захисту (подібних розглянутим при описі моделі 

Різон), щоб істотно порушити працездатність системи, в конструкції якої 

закладена терпимість до помилок. 
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Між цими двома крайнощами знаходяться систематичні помилки, 

походження яких можна досить легко простежити до якогось недоліку в 

конструкції повітряного судна або в організації системи технічного 

обслуговування. Фахівці в області технічного обслуговування навчилися 

справлятися з такими помилками шляхом повторного проектування і внесення 

змін до процедури. Наприклад, елементи, такі як датчики, блоки 

радіотехнічного або навігаційного обладнання і т. п, для заміни яких немає 

потреби установлювати ПС в ангар технічного обслуговування, в даний час 

проектуються з різними за розмірами і формою електричними і гідравлічними 

роз'ємами, що виключають можливість їх неправильної установки. У тому, що 

стосується експлуатантів, то в кількох відділеннях, які здійснюють технічне 

обслуговування повітряних суден, були встановлені системи організації робіт, 

що гарантують, що робота, розпочата однією зміною, буде належним чином 

передана наступній зміні 

Щоб зробити новий великий крок вперед в роботі по зниженню частоти 

помилок в процесі технічного обслуговування, Граебер і Маркс пропонують 

вирішити три питання: організувати облік даних з технічного обслуговування 

таким чином, щоб можна було вивчати аспекти працездатності людини в 

процесі технічного обслуговування; організувати навчання техніків і 

інженерів з технічного обслуговування в області фізіологічних аспектів 

людини в частині, що стосується діяльності авіації; розробити методики, що 

дозволяють розробникам повітряних суден і керівникам організації з 

технічного обслуговування ефективно вирішувати питання запобігання 

помилок людини шляхом аналізу накопичених даних. 

1. Дані, які реєструють процес технічного обслуговування, повинні 

бути впорядковані таким чином, щоб можна було вивчати, як 

характеристики людини впливають на цей вид діяльності: 

При вивченні помилки людини з теоретичної точки зору багато уваги 

приділяється класифікації помилок. У психології пізнання є багато варіантів 

класифікації: випадкові збої, ненавмисні помилки; дії або бездіяльності; 



помилки через недостатню кваліфікацію, невиконання правил або нестачі 

знань; систематичні і випадкові помилки. Кожен з таких варіантів класифікації 

можна застосувати до помилок, що здійснюються в різних умовах, у тому 

числі і при технічному обслуговуванні повітряних суден. 

Традиційно під час розслідування подій ретроспективний аналіз триває 

до тих пір, поки умови, що мають до нього відношення, що не пояснюються 

ненормальними, але знайомими подіями і діями. При відмові елемента 

повітряного судна його несправність буде прийнята в якості головної причини, 

якщо механізм виникнення відмови представляти "як завжди". Той, хто 

проводить розслідування, знайомий з помилками людини: людині властиво 

помилятися. Тому розслідування дуже часто припиняється при встановленні 

особи, яка вчинила помилкові дії. 

Образ думок тих, хто безпосередньо здійснює технічне обслуговування 

(як і іншого експлуатаційного персоналу) дуже часто якраз і є тим фактором, 

який найбільш важко піддається управлінню. Таким чином, щоб провести 

аналіз, що допомагає поліпшити систему, необхідно досліджувати такі 

відмітні властивості помилок технічного обслуговування, які не зводяться 

просто до вказівки винного техніка і не вимагають суб'єктивної оцінки 

недоліків. Для підвищення загального рівня стандартів, що визначають 

безпеку всієї системи, необхідно провести розслідування зв'язків в ланцюзі 

авіаційних подій, інцидентів і подій, що дозволить організувати спільну 

роботу всіх фахівців, що працюють в області технічного обслуговування. 

Крім класифікації помилок, можна також класифікувати і стратегії їх 

запобігання. Така класифікація в області технічного обслуговування має 

важливе значення, бо дає змогу більш точно уявити засоби, за допомогою яких 

виробники повітряних суден і керівники підрозділів технічного 

обслуговування можуть впливати на роль людського фактору в цьому виді 

діяльності. Запропоновано три класи стратегій впливу на людський фактор 

при технічному обслуговуванні повітряних суден. Кожен з них визначається з 

точки зору методу впливу на помилки: 



a) Зниження частоти помилок. Стратегії цього класу призначені для 

безпосереднього впливу на джерело самої помилки. Прикладами таких 

стратегій є: полегшення доступу до обслуговуваних елементів, поліпшення 

освітлення в зоні виконання робіт і поліпшення підготовки обслуговуючого 

технічного персоналу. Більшість стратегій впливу на помилки, які 

застосовуються при технічному обслуговуванні повітряних суден, відноситься 

саме до цієї категорії. 

b) Перехоплення помилок. Під перехопленням помилки розуміється, 

що помилка вже зроблена і робиться спроба "перехопити" її до вильоту 

повітряного судна в рейс. Прикладами таких стратегій є: контрольні перевірки 

правильності виконання будь-якої задачі технічного обслуговування, що 

проводяться після її рішення; перевірки, які підтверджують правильність 

виконання окремих операцій, необхідних для вирішення даного завдання; 

функціональні та експлуатаційні випробування, що проводяться після 

вирішення конкретного завдання технічного обслуговування. Слід зазначити, 

що люди можуть бути менш пильні, якщо знають, що існує додатковий захист, 

здатний виявляти їх помилки. 

c) Терпимість до помилок. Терпимість до помилок - це здатність 

системи реагувати на помилку без катастрофічних (або навіть серйозних) 

наслідків. У разі технічного обслуговування повітряних суден терпимість до 

помилок може забезпечуватися як конструкцією самого судна, так і 

структурою системи його технічного обслуговування. Прикладами є: 

установка на повітряному судні багаторазово резервованих гідравлічних і 

електричних систем (щоб одна помилка людини могла вивести з ладу тільки 

одну з них) і програма перевірки конструкції повітряного судна, що 

передбачають кілька можливостей розпізнати втому металу, тріщину до того, 

як вона досягне критичної довжини. 

З трьох розглянутих класів стратегій попередження тільки стратегії, 

спрямовані на зменшення частоти помилок, безпосередньо впливають на 

помилки. Стратегії перехоплення і терпимості до помилок безпосередньо 



пов'язані з цілісністю системи. З точки зору безпеки системи помилка людини 

при технічному обслуговуванні не веде безпосередньо або негайно до 

порушення безпеки повітряного судна.  

2. Недооцінку обліку психологічних аспектів у сфері технічного 

обслуговування слід зменшити: 

Найбільш продуктивною стратегією боротьби з активними помилками є 

контроль їх наслідків, а не прагнення повністю виключити самі помилки. 

Переслідуючи мету - знизити частоту авіаційних подій з причини технічного 

обслуговування, психологи повинні вийти за рамки проблем індивідуальної 

взаємодії "людина - машина" і взяти на озброєння підхід, заснований на аналізі 

колективних систем. Наприклад, є два основних етапи аналізу помилки. 

Метою першого з них - "аналіз сприяючих факторів" - є з'ясування причин 

помилки. Наприклад, визначення причини, по якій технік, який обслуговував 

повітряне судно, забув затягнути ключем загвинчені пальцями гайки, можна 

розглядати з точки зору психологічних аспектів звичайного поведінки / 

пізнавальних аспектів. Другий основний етап - "аналіз стратегій втручання" - 

має на меті визначення таких змін в повітряному судні або в системі його 

технічного обслуговування, які б ефективно сприяли запобіганню помилки 

технічного обслуговування. 

Розробка стратегій, що стосуються питань виникнення помилок 

технічного обслуговування в майбутньому, вимагає кваліфікації і здібностей, 

які часто перевищують можливості інженера або психолога, що 

спеціалізуються в області людського фактору. Щоб розробити конкретну 

стратегію втручання, необхідно розуміти, які обмеження накладаються на 

систему, оцінити критичність помилки і викликаної нею несправності, а також 

знати практичні методи виключення помилок, які в сфері технічного 

обслуговування повітряних суден мають свої специфічні особливості. 

3. Слід розробити методи і засоби, що допомагають конструкторам 

повітряних суден та працівникам в області технічного обслуговування 



застосовувати більш аналітичний підхід до проблем, пов'язаних з 

помилкою людини: 

З моменту зародження авіації обслуговуючий технічний персонал 

постійно вносив свою лепту в підвищення безпеки та ефективності польотів. І 

це значною мірою досягалося без допомоги "сторонніх" дисциплін, таких як 

психологія. Проектування пристроїв, що забезпечують взаємодію людини зі 

складною бортовою системою технічного обслуговування, являє собою 

завдання, що вимагає великих аналітичних здібностей і знань про пізнавальні 

здібності людини, ніж ті, які набуває інженер - фахівець з технічного 

обслуговування за роки роботи. І хоча ступінь участі фахівців-практиків в 

аналізі помилок, що здійснюються при технічному обслуговуванні, зростає, не 

можна залишати поза увагою той факт, що величезний обсяг аналітичних 

досліджень і велика кількість адміністративних заходів здійснюються і будуть 

здійснюватися конструкторами повітряних суден, укладачами посібників, 

викладачами в області технічного обслуговування та керівним складом 

підрозділів, що виконують технічне обслуговування. Таким чином, спільноті 

фахівців з технічного обслуговування повітряних суден необхідно 

розраховувати на підтримку фахівців інших наукових дисциплін, які 

допоможуть краще зрозуміти властиві їм можливості і обмеження. При 

наданні такого роду допомоги вони повинні зосередити свою увагу на 

розробці надійних методів і засобів, які потім можна було б передати в 

конструкторські бюро та в цех технічного обслуговування. Завдяки таким 

вдосконаленим методам і засобам буде швидше і планомірніше досягнута мета 

- більш ефективного запобігання помилок. 

Вивчення ролі людського фактору при розслідуванні авіаційних подій 

показало, що, приділяючи більше уваги не індивідуальним помилкам 

(активним відмовам), а системним або організаційним недолікам (прихованим 

відмовам), можна внести значний вклад в зведення до мінімуму частоти 

помилок, що здійснюються людиною. Визнання цього фактору призвело до 

того, що багато організацій, що відповідають за безпеку, стали приділяти 



більше уваги організаційним питанням і загальній виробничій культурі при 

пошуку як причин подій, так і шляхів їх запобігання. Краще розуміння ролі 

людського фактору призведе і до усвідомлення помилки людини в 

організаційному контексті. Краще розуміння управлінських та організаційних 

чинників при пошуку причин і шляхів запобігання авіаційним подіям можна 

буде з успіхом використовувати в майбутньому при зіткненні з проблемами 

мінімізації помилок людини в авіатранспортної галузі. 

3.2.  

3.2. Аналіз факторів культури безпеки, що впливають на якість 

технічного  

обслуговування повітряних суден 

У процесі експлуатації АТ, яка має достатньо високу надійність, 

протягом тривалого часу не виникає необхідності втручання персоналу в 

роботу технічних пристроїв. Разом із тим спеціаліст повинен не пропускати 

тієї чи іншої несправності, відмови. Виникає своєрідна ситуація, яка потребує 

одноманітного, тривалого, але ретельного нагляду за станом технічних 

пристроїв і перевірки їх робочих характеристик. У зазначених ситуаціях у 

виконавця може виникнути стан, близький до втоми, унаслідок чого він може 

не помітити відмови, або дефекту. 

У діяльності людини, яка обслуговує АТ, можливі вкрай складні, 

екстремальні умови, які можуть бути викликані, наприклад, гострим 

дефіцитом часу. На різні категорії персоналу залежно від стану нервової 

системи працівника ці умови можуть справляти різний вплив, іноді й такий, 

що заважає ефективному виконанню завдання. Зайве емоційне напруження 

може бути також викликане перешкодами, пов’язаними зі змістом самої 

діяльності технічного складу. Причинами таких перешкод є: одночасна робота 

кількох спеціалістів на одному робочому місці, короткочасне відволікання на 

виконання операцій інших спеціалістів, шум апаратури та ін. Найбільш 

небезпечними перешкодами є короткочасні відволікання від виконання своєї 

безпосередньої роботи. За достатньо високого темпу роботи така ситуація 



призводить до значних нервових навантажень, що може стати причиною 

неправильної дії і припущення помилки. 

Низький рівень інтересу до роботи та незадовільний моральний стан 

можуть виявлятись у разі неправильного розподілу функцій у ергатичній 

системі обслуговування. У цих випадках зростає кількість помилок, час 

простою обладнання, частота використання запасних частин, а також 

знижується рівень готовності обладнання до обслуговування та його 

працездатність. 

За характером виконуваних спеціалістом функцій ергатичні системи 

обслуговування поділяють на пошукові та відновлювальні. Пошукова 

ергатична система, зазвичай, виникає в разі відмови функціонування ЕС, коли 

втручання оператора для визначення причин і місця відмови в системі, коли 

оператор тією чи іншою мірою залучений до роботи з пошуку несправностей.  

Критерієм оптимізування його діяльності при цьому є мінімум часу пошуку 

причини відмови. Відновлювана система (рис. 3.1.) починає функціонувати 

після визначення причин відмови діагностовано системи, у момент початку 

дій оператора з її відновлення. 

 

Рис. 3.1. Схема дій оператора у відновлювальній ергатичній системі 

 

У відновлюваній системі головне завдання людини – відновити систему 

для цього вона виконує низку операцій: демонтаж блока, вузла, агрегату; вибір 



справних і монтаж їх у систему, що відмовила. При цьому технік повинен 

оцінити справність блока, тобто налаштувати, перевірити та випробувати 

його. 

Рівень підготовки технічного складу відстає від рівня розвитку авіації. 

Так, кількість помилково демонтованих агрегатів досягає 42 %, при цьому 

витрачають близько 32 % робочого часу авіаційних спеціалістів. 

Дослідження якості ТО з метою виявлення причин та факторів, що 

призводять до інцидентів через провину ІТС, виконані з допомогою методів 

кореляційно-регресійного аналізу дали таки результати: 

1. На оперативних формах ТО розподіл кількості помилок залежно від 

тривалості зміни відносно стабільний, у зв’язку із чергуванням виконання 

роботи з перервами в очікуванні ТО. Такі перерви дають можливість 

авіатехнікам зняти психічне напруження і таким чином підтримувати 

працездатність за зростання тривалості зміни. Слід зазначати, що оперативний 

час (час безпосереднього виконання операцій із ТО) на оперативних формах 

ТО становить не більш як 40 %.  

2. Значне зростання кількості помилок виконавців під час виконання 

трудомістких форм ТО пов’язане із часом виконання функціонально значущих 

для працездатності систем ПС.  

3. Аналіз розподілу помилок технічного персоналу за віком показав, що 

вікові групи молодших як 30 років припускаються помилок, переважно 

пов’язаних із відсутністю достатніх практичних навичок з ТО АТ. Вікові групи 

старших як 40 років припускаються помилок через брак знань нових 

конструкцій АТ та сучасних вимог до ТО ПС. Ці результати слід ураховувати 

під час складання програм підвищення кваліфікації авіаційних спеціалістів та 

формування навчальних груп. 

4. Характер зміни помилок виконавців від складності операцій ТО 

пояснюють невідповідністю кваліфікованості виконавців складності 

виконуваних робіт. Особливо це виявляється на оперативних формах ТО, коли 



після зауваження екіпажу технік намагається їх усунути, не маючи достатніх 

навичок виконання даних робіт. 

У виконанні трудомістких робіт характерні помилки людини на 

підготовчо-завершальних операціях. Слід зазначати, що 20–25 % інцидентів 

виникає через невиконання таких простих операцій, як незаконтровані 

з’єднання, не зняті заглушки, незачинені лючки або замки капотів, залишений 

інструмент та ін. 

Одержана кількісна залежність помилок виконавців від температури на 

робочому місці демонструє, що оптимальні температурні умови роботи 518 

°С. У холодному чи спекотному кліматі, за фізичних навантажень організму, 

у разі стресу, захворювань рівень теплоутворення та тепловіддання може 

змінюватись. Унаслідок подразнення холодових рецепторів змінюються 

рефлекторні реакції, які регулюють збереження тепла. Висока температура 

середовища збуджує теплові рецептори, імпульси, які викликають 

рефлекторні реакції, спрямовані на підвищення тепловіддання. Вплив даного 

фактору на якість ТО АТ слід оцінювати з урахуванням адаптаційних 

властивостей людини, тобто оптимальні значення температури на робочому 

місці будуть різні для різних регіонів світу. 

Механізованість та автоматизованість виробничих процесів ТО АТ є 

одним із головних напрямків скорочення часу простою ПС на ТО, підвищення 

продуктивності праці та якості ТО АТ. 

 

3.3. Розрахунок працездатності інженера з ТО 

Скороченню кількості помилок виконавців і забезпеченню льотної 

придатності ПС сприяє контроль якості виконання робіт технічним 

персоналом, якій є складовою частиною технологічного процесу ТО ПС. 

Фактично, можна контролювати тільки 50–70 % операцій з таких, що 

підлягають обов’язковому контролю ВТК. У результаті цього більш як 20 % 

інцидентів виникають через помилки виконавців під час здійснення операцій 

регламенту, які підлягають обов’язковому контролю ВТК. 



На рис. 3.2. накреслені графіки ефективності роботи виконавців у 

системі за існування функціонального перевантаження без контролю (а), з 

контролем (б) і в системі без функціонального перевантаження та за існування 

контролю роботи (в). З рисунка видно, що за існування навіть 

функціонального перевантаження ефективність роботи людини підвищується 

за умови контролю її роботи. 

 

Рис. 3.2. Ефективність роботи виконавця 

Працездатність людини є функцією багатьох змінних, залежить від 

вихідного функціонального стану людини та дії факторів зовнішнього 

середовища загалом і виробництва - зокрема. Тому для її оцінки 

використовується система різноманітних показників, що характеризують як 

кількісні та якісні результати праці, так і функціональний стан працівника. 

Методика оцінки ефективності вимагає дотримання певних правил: 

 

● у кожному конкретному випадку слід спиратися на показники, 

найбільш адекватні для даного виду роботи; 

● не обмежуватися одним показником, а використовувати їх набір; 

● при аналізі показників враховуйте їх нормальні зміни у зв'язку з 

добовим періодом; 

● Кількісні показники необхідно доповнювати якісними. 

Для оцінки працездатності використовуються три групи показників, які 

характеризують результати виробничої діяльності, фізіологічні зміни та зміни 



психічних функцій людини в процесі праці. Це виробничі, фізіологічні та 

психологічні показники. 

За результатами контролю об’єкт експлуатації може бути віднесений до 

категорії працездатного чи непрацездатного (рис. 3.3.). 

 

  P(t)                                                                                     Q(t) 

 

                                                                      P10(t) P01(t) 

            P11(t)             P00(t) 

 

 

 

Рис. 3.3. Схема обліку контрольних операцій за параметрами якості ТО 

 

Умовні ймовірності помилок результатів прийняття рішень про стан 

об’єкта, які називають хибною відмовою (t) та невиявленою відмовою (t), є 

функціями часу та дорівнюють: 

                                   α(t)=
𝐏₁₀(𝐭)

𝐏(𝐭)
 ;  β(t)=

𝐏₀₁(𝐭)

𝟏−𝐏(𝐭)
   

Тоді ймовірнісні переходи дорівнюють: 

P₁₁(t)=P(t)1 – (t); 

P₁₀(t)=P(t)(t); 

P₀₁(t)=[1 – P(t)](t); 

P₀₀(t)=[1 – P(t)]1 – (t). 

Імовірність прийняття рішення за результатами контролю стану 

працездатності Pĸ(t) і непрацездатності Qĸ(t) визначають виразами: 

Pĸ(t) =
P(t)1 – (t)

P(t)1 – (t)+Q(t)β(t)
;   Qĸ(t) =

Q(t)1 – β(t)

Q(t)1 – β(t)+P(t)(t)
. 

Отже, одинакові значення ймовірності контролю можуть бути одержані 

як підвищенням надійності виробів АТ (P(t)), так і зміною помилок першого 

та другого роду.  
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Удосконаленням організації та технології ТО можна забезпечити різний 

час перебування виробу в можливих станах, а отже, і різні значення 

ймовірностей Р₀₀, Р₁₀, Р₀₁, Р₁₁, які є показниками якості ТО виробу АТ. 

Захищеність об’єктів обслуговування від помилок виконавців необхідна 

для усунення можливості створення додаткових причин відмов і пошкоджень 

агрегатів та блоків обладнання у процесі ТО. Як свідчить статистика, 20…25 

% АП та інцидентів трапляються через помилки, яких припускається 

технічний персонал у процесі ТО. Це переважно порушення технологічної 

послідовності виконання робіт (2/3 від загальної кількості помилок) та 

невиконання або недовиконання операцій унаслідок незадовільної 

доступності об’єктів обслуговування та низьких їхніх ергономічних 

властивостей (відсутність ознак розрізнювання і можливості візуального 

контролю, конструктивні особливості), які призводять до неправильного 

встановлення агрегатів і з’єднувальних комунікацій, порушення правил 

контирування з’єднань та інших помилок. 

Пристосованість конструкції до виконання робіт з ТО значною мірою 

визначають конструктивні і компонувальні фактори, до яких належать: схемно 

-конструктивні та компонувальні рішення; можливість формування складу 

контрольованих параметрів і застосування засобів контролю, необхідних для 

забезпечення раціонального рівня контролепридатності; можливість 

застосування прогресивних методів і технологій відновлення як об’єкта 

загалом, так і його елементів. 

До складу факторів, які впливають на організацію робіт з ТО, необхідно 

віднести міру новизни конструкції, рівень уніфікованості та 

стандартизованості об’єкта АТ, можливість поєднання в часі різних видів 

робіт. Спрощення конструкції АТ, скорочення кількості їх елементів і 

функціональних зв’язків позитивно впливають на рівень експлуатаційної та 

ремонтної технологічності. Ці тенденції широко виявляються в закордонній 

практиці забезпечення експлуатаційних характеристик сучасних літаків. 



Для оцінки інтегрального показника працездатності в кожний момент 

спостереження необхідно знайти середнє арифметичне стандартизованих 

показників всіх функцій на цей момент за формулою 

𝐾інт =
𝑘𝑖

𝑧+𝑘𝑖
𝑦

+⋯+𝑘𝑖
𝑛

𝑛
, 

де 𝐾інт — інтегральний показник працездатності в момент спостереження i; 

𝑘𝑖
𝑧,𝑦…𝑛

 — стандартизовані показники функцій z, y, .., n у момент 

спостереження і; n — кількість досліджених функцій. 

Розраховані аналогічно інтегральні показники працездатності за кожний 

момент спостереження використовуються для побудови кривої працездатності 

протягом робочої зміни. 

Для оцінки інтегрального показника використовується також метод 

непараметричної статистики, який дозволяє об’єднувати показники, отримані 

різними методами. Для цього фіксується кількість випадків, при яких не було 

зрушень порівняно з вихідними показниками α, кількість випадків поліпшення 

показників β і кількість випадків погіршення показників γ. 

Інтегральний показник працездатності в кожний момент спостереження 

обчислюється за формулою 

𝐾інт =
𝛼 − 𝛾

𝛼 + 𝛽 + 𝛾
 

При вивченні працездатності групи працівників за наведеною 

формулою вираховується показник зміни по кожній функції в кожний 

момент спостереження Кі. Інтегральний показник зміни функціонального 

стану працівників в момент кожного спостереження обчислюється за 

формулою 

𝐾інт =
∑ 𝑘𝑖

𝑛
 

де n — кількість досліджених функцій, за якими обчислювалися окремі 

коефіцієнти. 



 Значення коефіцієнтів ki та Кінт змінюються від +1 до –1. Знак«мінус» свідчить 

про погіршення функціонального стану організму працівника. 

  

 

 

 

 

 

 ВИСНОВКИ 

Роблячи висновки, можна з впевненістю сказати, що авіаційна 

промисловість не могла б функціонувати без персоналу з технічного 

обслуговування повітряних суден та без наявності позитивної культури 

безпеки. Проте помилка, яка може бути вчинена при ТО, є значною та 

постійною загрозою авіаційній безпеці. У минулому помилки в технічному 

обслуговуванні часто розглядались як не що інше, як невиконання окремими 

особами поставлених завдань, і організації часто реагували на них покаранням 

або звільненням. Зараз у всьому світі визнано, що порушення технічного 

обслуговування відображають взаємодію особистих, робочих та 

організаційних факторів.  

Культура безпеки є настільки актуальною темою в авіації сьогодення, 

що навіть в ICAO прийнято на 40-й сесії Асамблеї, що в ICAO повинні 

продовжувати розробляти інструменти для підвищення рівня обізнаності з 

питань безпеки та культури безпеки. Вище зазначена резолюція визначила 

культуру безпеки першочерговою і оголосила 2020 рік Роком культури 

безпеки та продовжила цю тенденцію на 2021 рік. 

Для ICAO сьогодні сприяння позитивній культурі безпеки є 

пріоритетом. Дійсно, сильна культура безпеки в авіації доповнює будь-яку 

підготовку з авіаційної безпеки, і покращує ефективність запроваджених 

заходів. Ефективність цих заходів матиме значний вплив, якщо весь персонал 

організації присвятить себе забезпеченню найвищого рівня безпеки та буде 



повністю обізнаний про існуючі та потенційні загрози цивільній авіації. З цієї 

причини вся підготовка ICAO з авіаційної безпеки включає сьогодні передові 

методи культури безпеки. 

Авіаційні події, як результат неафективної дії культури безпеки нечасто 

відбуваються через навмисне недотримання встановлених правил. Зазвичай 

вони трапляються в обставинах, перебороти які людина просто не в змозі. 

Отже, аналізуючи дії людини, її рішення та вчинки треба оцінювати їх з 

урахуванням рівня працездатності, якого можна реально очікувати від іншої 

особи з аналогічним запасом знань, кваліфікації та досвіду. 

Особливої уваги слід надавати всім факторам, які можуть вплинути на 

конкретну людину, потрібно аналізувати не тільки самі помилки людини, але 

й причини, з яких вони сталися.  

Також можна зробити висновок, що проблеми які викликають авіаційні 

події або сприяють їм, обумовлені поганим обладнанням, невдалими 

технологіями, неадекватною підготовкою персоналу або невідповідними 

інструкціями. Якою б не була причина, правильне розуміння можливостей і 

обмежень людини та її поведінки в експлуатаційному контексті є головним 

для забезпечення безпеки польотів.  

Саме тому вкрай важливим є дотримання концепції позитивної культури 

безпеки, зменшуючи вплив таких негативних факторів, що несуть загрозу 

культурі безпеки як: виробничий тиск, самовдоволення, нормалізація 

відхилень, використання систем і ресурсів, що не задовольняють вимогам. І на 

противагу їм позитивні посилювати фактори, що збільшують захист культури 

безпеки, а саме: зацікавленість керівництва в галузі безпеки, пильність, 

розширення повноважень та підзвітність, стійкість.  

Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновок, що технічне 

обслуговування ПС являється надзвичайно важливим компонентом системи 

безпеки польотів, тому факторам, що на нього впливають, потрібно приділяти 

велику увагу. 



Отримані результати та висновки під час роботи над даним проектом, 

можуть бути використані для управління якістю  та культурою безпеки 

технічного обслуговування ПС та для створення систем з технічного 

обслуговування і ремонту АТ, щоб забезпечити збереження льотної 

придатності повітряного судна в експлуатації. 
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