
РЕФЕРАТ 

Пoяcнювaльнa зaпиcкa до дипломної роботи: «Закономірності впливу 

людського фактору на авіаційні перевезення»: 113 cтoрiнок, 15 рисунків, 12 

таблиць, 53 викoриcтaнних джерел. 

Об’єктом дocлiджeння є праця працівників цивільної авіації у 

авіакомпанії «LOT».  

Предметом дослідження є вплив людського фактора на умови і безпеку 

праці працівників цивільної авіації у авіакомпанії «LOT». 

Мета дипломної роботи є виявити вплив людського фактора на умови і 

безпеку праці працівників цивільної авіації.. 

Методи дocлiджeння: В рамках загального системного підходу для 

вирішення поставлених в роботі завдань застосовуються різні методи 

дослідження: угруповання, порівняльно-аналітичний, розрахунково-

конструктивний, монографічний, економіко-статистичний, соціологічне 

опитування. Безпосередньою теоретичною основою послужили концептуальні 

положення і висновки, сформульовані і обґрунтовані в працях вітчизняних і 

зарубіжних вчених, а також нормативно-законодавчі акти, матеріали та 

рекомендації міжнародних, міжрегіональних науково-практичних 

конференцій.. 

У теоретичній чacтинi розглядаються теоретичні питання професійних 

ризиків в цивільній авіації і проблеми мінімізації ролі людського фактора в 

авіаційних перевезеннях. 

Aнaлiтичнa чacтинa роботи розглядає з аналітичної точки зору систему 

управління умовами і безпекою праці працівників, які забезпечують безпеку 

польотів в авіакомпанії LOT Polish Airlines.. 

У проектний чacтинi проведено розробку заходів з поліпшення 

управління ризиками в системі праці працівників цивільних авіаперевезень 

авіакомпанії LOT Polish Airlines з метою мінімізації впливу людського 

фактору на питання безпеки авіаційних перевезень.



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ADS-B - Automatic Dependent Surveillance-Broadcast - автоматичне залежне 

спостереження-мовлення; 

CRM - концепція оптимізації роботи екіпажу в кабіні; 

IATA - Міжнародна асоціація повітряного транспорту; 

IoT - Internet of Things - технологія інтернету речей; 

IPv6 - Internet Protocol version 6; 

IRR - внутрішня норма рентабельності, внутрішня ставка прибутковості; 

LOSA - перевірка стану безпеки польотів авіакомпаній; 

MRM – концепція оптимізація роботи персоналу технічного обслуговування; 

NOSS - обстеження стану безпеки польотів при роботі в нормальних умовах; 

NPV - чистий приведений ефект, чиста поточна вартість, чистий 

дисконтований дохід; 

QR-код - код швидкого реагування. 

RFID - Radio Frequency IDentification - радіочастотна ідентифікація; 

SOP (SOP’s) - standard operating procedures - стандартні операційні процедури; 

TRM – концепція оптимізація роботи команди; 

АНС - аеронавігаційні системи; 

АПД - аналіз польотних даних; 

БПЛА - безпілотні літальні апарати; 

ДР – допустимий ризик; 

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина; 

ЗПР – задача прийняття рішень; 

ІКАО (ІСАО) - Міжнародна організація цивільної авіації; 

КВІР - Корпусу вартових ісламської революції; 

НЕПС – норми ешелонування повітряного судна; 

НПМР - найменший практично можливий рівень; 

ОДПР – основні домінанти прийняття рішення; 

ОФК – оціночна функція корисності; 



ПР – прийняття рішення; 

ПС – повітряне судно; 

РД – рівень домагань; 

СП – система переваг; 

СУБП – система (служба) управління безпекою польотів; 

УБП – управління безпеки польотів; 

УПР - управління повітряним рухом; 
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Досвід експлуатації літаків і вертольотів свідчить, що однією з основних 

причин виникнення особливих ситуацій і їх неблагополучного результату є 

помилкові дії льотчика (члена екіпажу). У зв'язку з цим ключовим напрямком 

підвищення безпеки праці, і польотів в цілому, стає розробка методології, що 

дозволяє виявити справжні причини і механізми помилкових дій льотного 

складу і на цій основі запропонувати ефективні профілактичні заходи. 

Методологія аналізу та профілактики помилкових дій льотчика і 

розслідування авіаційних подій сягає своїм корінням до тих робіт, які були 

виконані ще в XIX столітті, коли почалася експлуатація залізничного 

транспорту та виникли перші антропогенні аварії і катастрофи. Розслідуючи 

їх, вчені намагалися зрозуміти причини того, що сталося і розробити 

рекомендації, спрямовані на підвищення безпеки руху. Перші наукові 

дослідження з даної проблеми були виконані Максом фон Вебером в 

Німеччині і І. Ріхтером в Росії.  Уже в цих, по праву вважаються піонерськими 

роботах, присвячених безпеки функціонування системи «людина-машина», 

ставилося питання про необхідність приділяти більш пильну увагу 

психологічному аспекту подій, тобто  індивідуальним якостям працівників, 

впливаючи на які, на думку авторів, представляється можливим попереджати 

аварії і катастрофи. Тому ця тема є актуальною на сучасному етапі розвитку 

суспільства. 

Ступінь наукової розробленості теми. Як особистий, так і людський 

фактор отримали досить широкий розвиток стосовно забезпечення 

ефективності та безпеки льотної праці і польотів в нашій країні і за кордоном 

(А.Г. Шішов, А.М. Піковскій, Е. Зеллер, П. Фіттс, Р. Джонс і ін.) ще у 1940-50-

і роки. У своїх роботах А.Г. Шішов визначив роль особистого і людського 

фактора в забезпеченні безпеки праці і польотів, обґрунтовано заявивши, що 

без створення авіаційної техніки з урахуванням характеристик льотчика ми не 

забезпечимо належного рівня безпеки праці та польотів. «Безаварійність 

льотної роботи, - писав він, - обумовлена оптимальним співвідношенням між 

вимогами авіаційної техніки і можливостями людини. Отже, і проблема 



безпеки польотів може успішно вирішуватися тільки при обліку взаємозв'язку 

людини і техніки». І далі: «Ідеалом профілактики льотних пригод є створення 

такої авіаційної техніки, при якій виключалася можливість помилкових дій 

льотчика». На думку А.Г. Шишова, роль льотчика в авіаційні події повинна 

вивчатися в обов'язковому порядку і не ізольовано, а з урахуванням обставин. 

За кордоном проблему особистого і людського факторів найбільш 

яскраво відобразили в своїй роботі П.Фіттс і Р.Джонс. Проаналізувавши 460 

авіапригод та інцидентів, вони виявили 229 випадків, пов'язаних з 

помилковими діями льотних екіпажів. Основна причина крилася в авіатехніки, 

погано узгодженої з практичною діяльністю льотного складу. 

Продовження розвитку у вітчизняній авіаційній аваріологіі концепції 

людського фактора почалася в 60-і роки роботами В.А. Пономаренко і Н.Д. 

Заваловой, а також створеної ними наукової школи (В.В. Лапа, А.Н. Разумов, 

І.С.Нікітін, А.А. Обозний, Н.А. Лемещенко і ін.). Практичне застосування 

даної концепції дозволило досягти високих результатів при ергономічному 

супроводі розробки нової авіаційної техніки, вдосконалення системи 

професійного психологічного відбору та навчання льотного складу, 

об'єктивізації розслідування авіаційних подій. 

Мета дипломної роботи - виявити вплив людського фактора на умови і 

безпеку праці працівників цивільної авіації. Виходячи з мети дипломної 

роботи, поставлені наступні завдання: 

- розглянути професійні ризики в цивільній авіації; 

- проаналізувати проблеми мінімізації ролі людського фактора; 

- вивчити помилку людини і цикл безпеки праці; 

- освоїти принципи управління умовами і безпекою праці; 

- з'ясування ролі факторів, що впливають на безпеку системи; 

- провести аналіз концепції управління безпекою праці та основні елементи 

управління; 

- вивчити контроль факторів ризику. 
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Об'єктом дослідження є праця працівників цивільної авіації у авіакомпанії 

«LOT». 

Предметом дослідження - вплив людського фактора на умови і безпеку 

праці працівників цивільної авіації у авіакомпанії «LOT». 

Теоретична і методологічна база дослідження полягає у використанні 

загальнонаукових методів пізнання. В рамках загального системного підходу 

для вирішення поставлених в роботі завдань застосовуються різні методи 

дослідження: угруповання, порівняльно-аналітичний, розрахунково-

конструктивний, монографічний, економіко-статистичний, соціологічне 

опитування. Безпосередньою теоретичною основою послужили концептуальні 

положення і висновки, сформульовані і обґрунтовані в працях вітчизняних і 

зарубіжних вчених, а також нормативно-законодавчі акти, матеріали та 

рекомендації міжнародних, міжрегіональних науково-практичних 

конференцій. 

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі акти і нормативні 

документи, факти і відомості, опубліковані в науковій літературі та 

періодичній пресі, а також практичні розрахунки і результати, отримані 

автором самостійно при аналізі стану праці працівників цивільної авіації. 

Основні результати досліджень: 

- для позначення авіаційної події або інциденту в визначеннях ІКАО 

використовується слово «подія». З точки зору управління безпекою праці 

існує певна небезпека в зосередженні уваги на відмінності між подіями і 

інцидентами з використанням визначень. Розслідування інциденту більш 

продуктивне в плані виявлення джерела небезпеки, ніж розслідування 

події. Насправді, інцидент може розглядатися як небажана подія, яка при 

незначно відрізняющіхся обставинах могло б завдати шкоди людям або 

заподіяти матеріальні збитки та, таким чином, було б розцінена як подія; 

- найпереконливішим підтвердженням серйозного збою в забезпеченні 

безпеки праці тієї чи іншої системи є подія. Оскільки метою управління 

безпекою є зменшення ймовірності та наслідків подій, усвідомлення 



причин, що призводять до обставин і інцидентів, грає важливу роль в 

розумінні процесу управління безпекою праці; 

- ефективне управління безпекою націлене на виявлення і зменшення 

наслідків прихованих небезпечних умов у всій системі, а не на прийняття 

локальних заходів щодо мінімізації небезпечних дій окремих осіб; 

- в більшості випадків в якості фактора, що викликав авіаційна подія або 

сприяв йому, називається помилка людини. Найчастіше помилки 

відбуваються кваліфікованими співробітниками, хоча очевидно, що вони 

не планували будь-якої події. Помилки не є свого роду аномальною 

поведінкою, вони представляють собою природний побічний результат 

практично всіх зусиль людини. Помилку необхідно сприймати як 

нормальний компонент будь-якої системи, в якій взаємодіють людина і 

техніка; 

- ефективне управління безпекою польотів передбачає реалістичний 

баланс між цілями забезпечення безпеки і виробничими цілями. 

Скоординований підхід, при якому аналізуються цілі та ресурси даної 

організації, допомагає домогтися того, щоб рішення, що стосуються 

сфери безпеки польотів, були реалістичними і доповнювали 

експлуатаційні потреби організації; 

- метою контролю факторів ризику є зосередження зусиль в області 

забезпечення безпеки на можливих джерелах небезпеки, що 

представляють найбільший ризик; 

- ризик являє собою оціночну можливість виникнення несприятливих 

наслідків в результаті дії фактора небезпеки. 

Дана дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаної літератури. 

У першому розділі розглядаються теоретичні питання професійних 

ризиків в цивільній авіації і проблеми мінімізації ролі людського фактора в 

авіаційних перевезеннях. 



У другому розділі розглядається з аналітичної точки зору система 

управління умовами і безпекою праці працівників, які забезпечують безпеку 

польотів в авіакомпанії LOT Polish Airlines. 

У третьому розділі проведено розробку заходів з поліпшення управління 

ризиками в системі праці працівників цивільних авіаперевезень авіакомпанії 

LOT Polish Airlines з метою мінімізації впливу людського фактору на питання 

безпеки авіаційних перевезень. 

Практична значимість дослідження полягає в тому, що представлені в 

роботі положення та висновки, сформульовані у вигляді конкретних 

рекомендацій з управління умовами і безпекою праці працівників, які 

забезпечують безпеку польотів, можуть бути використані з метою зниження 

рівня ризику в цивільній авіації. 
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