
ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ  

(до Всесвітнього дня охорони праці – 28 квітня) 

В період пандемії COVID-19 особливо загострились питання збереження як фізичного, 

так і психічного здоров’я на робочому місці. Нещодавно проведене дослідження, що охопило 

багато країн Європейського Союзу, показало, що складнощі на роботі негативно впливають на 

працездатність однієї третини працівників. За результатами дослідження, проведеного 

Європейським фондом поліпшення умов життя і праці (European Foundation for the Development 

of Living and Working Conditions), кожен четвертий працівник Європи був відсутній на роботі 

через проблеми зі здоров'ям. Майже третина працівників повідомила, що ризики, пов'язані з 

роботою, загрожували їх здоров'ю та безпеці. 

Психосоціальні фактори небезпеки на робочому місці – це чинники, що сприяють 

виникненню стресу та можуть впливати на психічне і фізичне здоров'я працівників. Ось деякі 

приклади: 

 занадто велике навантаження і жорсткі часові рамки виконання роботи; 

 відсутність можливості впливати на виконання або контролювати повсякденну 

роботу; 

 відсутність підтримки супервайзерів або колег; 

 відсутність навчання або підготовки, необхідної для виконання роботи; 

 занадто мала або занадто велика відповідальність; 

 відповідальність за роботу, що розуміється неоднозначно; 

 відсутність системи преміювання; 

 дискримінація або обмеження прав; 

 слабка комунікація; 

 відсутність рівноваги між роботою і сімейним життям; 

 відсутність поваги по відношенню до працівників і виконуваної ними роботи. 

Наукові дослідження показали, що надто високими вимогами по відношенню до 

працівників можна вважати перевантаження працею впродовж тривалого періоду і постійні 

вимоги показників (обов'язкове надання звітності), що є серйозним фактором сприяння 

виникненню стресу на робочому місці. Другим фактором є слабкий контроль за дотриманням 

режиму праці – у самих працівниів занадто мало можливостей вплинути на повсякденну 

організацію режиму праці. Соціальна підтримка на робочому місці, яку працівники отримують 

або від колег по роботі, або від супервайзерів, допомагає зменшити негативний вплив високих 

вимог і слабкого контролю за дотриманням режиму праці. З точки зору навантаження на 

робочому місці, найгірша комбінація шкідливих факторів – це висока вимогливість і слабкий 

контроль за дотриманням режиму праці в сукупності з відсутністю соціальної підтримки, 

одержуваної на робочому місці. В результаті, до сильного напруження на роботі призводить 

значне навантаження (психічна або фізична енергія, витрачена на досягнення організаційних 

цілей) в тому випадку, коли зусилля великі, а заохочення незначне (мала компенсація, 

недостатнє визнання заслуг або недостатня повага за докладені зусилля). 

Дані досліджень підтверджують, що в умовах високої вимогливості і слабкого контролю, 

велика частина працівників страждає серцево-судинними захворюваннями, нападами збудження 

і депресії, зловживає алкоголем, у них частіше спостерігаються інфекційні захворювання, болі в 

спині і хвороби кістково-м'язової системи. Працівників, від яких вимагають підвищених зусиль, 

не визнаючи при цьому результати їх діяльності, набагато більше, ніж тих, хто за свої зусилля 



отримує високу заробітну плату і визнання. Такі співробітники частіше страждають серцево-

судинними захворюваннями, депресією, конфліктною поведінкою, болями в спині і хворобами 

кістково-м'язової системи. Якщо працівникам доводиться переносити всі ці умови одночасно – 

високі вимоги, велике навантаження, слабкий контроль і низьку зарплату - то небезпека 

виникнення раку товстої кишки в п'ять разів вища. 

Негативні фактори постійної дії, що впливають на здоров'я і безпеку в умовах високої 

вимогливості і слабкого контролю або великих навантажень і низької зарплати, спричиняють: 

 у 5 разів більше онкологічних захворювань 

 у 3 рази частіше виникають болі в спині або захворювання серця 

 у 2-3 рази більше інфекційних захворювань, проблем із психічним здоров'ям, 

конфліктів, травм 

 у 2 рази частіше вживання наркотиків 

Наскільки кожен окремий працівник перенесе проблеми, пов'язані з психічним здоров'ям, 

на робоче місце, і в якій мірі саме робоче місце додасть цих проблем? Наразі організаційні 

чинники на роботі є каталізатором або навіть причиною виникнення проблем психічного 

здоров'я. Відомо, що певні зміни умов праці спричиняють зміни в психічному здоров'ї, які 

можна виміряти. Організаційна діяльність певного типу може викликати зміни в нейрохімічних 

процесах мозку, зокрема, у виробництві норадреналіну, серотоніну і дофаміну, що негативно 

впливає на психічне здоров'я. Іноді на психосоціальні фактори небезпеки, існуючі на робочому 

місці, вказують як на «ризики психічного здоров’я», тому що вони первинно впливають на 

думки і емоції працівників, тобто на психічні процеси. Дослідження доводять, що такі фактори 

небезпеки в два-три рази збільшують ризик різних психічних розладів, особливо депресії, 

перезбудження і вживання наркотиків. Крім того, знижуються психічні функції людини, такі, 

наприклад, як іноваційність і здатність до творчості. Крім того, коли роздратування, гнів або 

депресія несприятливо впливають на психічне здоров'я, виявляються проблеми і фізичного 

здоров'я та безпеки праці, про які згадувалося раніше. 

Нещодавно проведене дослідження показує, що оскільки вимогливість / контроль і 

навантаження / зарплата є потужними факторами, що впливають на здоров'я виробничого 

середовища, то їх негативний вплив багаторазово посилюється в тому випадку, якщо на 

робочому місці спостерігається відсутність довіри або поваги роботодавця по відношенню до 

працівників. Довіру супроводжують радість, спокій, ентузіазм і відчуття щастя. Довіра також є 

ключем до добрих взаємин між роботодавцем і працівником, який відкриває двері для високої 

моралі і продуктивності праці. 

Нечесність і недовіра спричиняють гнів, депресію, тривогу і зниження моралі. В 

результаті біохімічних процесів, викликаних такими сильними негативними емоціями, 

відбуваються небезпечні зміни в імунній системі працівника, створюючи підгрунтя для розладів 

фізичного та психічного здоров'я. Інакше кажучи, відчуття нечесності / несправедливості 

підвищує шкідливий вплив стресу на здоров'я. Розуміння цих процесів має велике значення. 

Сучасне бізнес-співтовариство, яке не хоче упустити свої вигоди, пред'являє до працівників 

підвищені вимоги, очікує від них високої віддачі впродовж тривалого періоду часу. Більшість 

працівників справляються з дуже високими вимогами, якщо їм довіряють і дозволяють самим 

контролювати свою роботу. Вони готові і далі витрачати зусилля, якщо відчувають, що їхня 

праця належним чином оплачується, що їм забезпечені визнання і підтримка. Вирішальним 

фактором є чесність – це баланс між факторами, які сприяють виникненню стресу (вимоги і 

навантаження) і заходами по згладжуванню стресу (контроль, оплата і підтримка). Це баланс, 

який відображає, чи відчуває працівник, що його робоче місце викликає довіру і наскільки воно 



надійне. Це набагато важливіше, ніж відповідна вимогам і докладеним зусиллям зарплата. 

Контроль, визнання і підтримка не знижують стресу працівника на підприємстві, де постійною 

проблемою є надмірне навантаження, що перевищує реальні можливості працівника. 

Невідповідність витрачених зусиль і оплати праці, вимог і контролю часто викликає у 

працівників почуття несправедливості, яке може перерости і в ненависть. Гнів і фрустрацію 

можуть викликати і інші психосоціальні фактори небезпеки, наприклад, постійне обмеження 

прав. Гнів може виражатися різними насильницькими і потенційно насильницькими 

(агресивними або приховано-агресивними) способами: 

 загрозлива поведінка; 

 емоційні або вербальні (словесні) образи; 

 цькування (знущання); 

 утиск; 

 нападки (причіпки); 

 сарказм; 

 суїцидальна поведінка (схиляння до самогубства). 

Звичайно, насильство, що виявляється на підприємстві, не обмежується тільки робочим 

місцем, а поширюється також на оточення, рідних і близьких. Працівник, що підпав на 

робочому місці під утиск або його образили, може виплеснути свою лють по дорозі додому або 

на своїх домочадців. Так, робоче місце може стати причиною збільшення витрат на 

застосування законів, охорону здоров'я та соціальні послуги в суспільстві. 

Психосоціальний стрес може привести також до збільшення числа захворювань опорно-

рухового апарату, прямо або побічно сприяючи виникненню травм. Різні психосоціальні 

механізми, які проявляються під час стресу, викликають мимовільне напруження м'язів і 

підвищення рівня гормону кортизолу в надниркових залозах, зміну чутливості до болю, а також 

зниження здатності відновлення м'язів і зниження рівня тестостерону в крові. 

Багатозначність, непослідовність, ненадійність, незахищеність, свавілля, поганий процес 

прийняття рішень, егоцентризм, схвалення помилкових речей в офісній роботі, захоплення 

офісної політикою і схвалення некоректної поведінки – це ознаки слабкого керівництва. При 

слабкому неадекватному керівництві люди частіше хворіють. З огляду на ту обставину, що 

психосоціальні чинники можуть бути небезпечними для здоров'я і безпеки працівника, що 

можна запропонувати для того, щоб ці чинники не ігнорувалися? 

У літературі чітко говориться про те, що в корпоративну культуру, а також практику і 

стиль керівництва організацією можна внести багато змін, які могли б виключити такі небезпеки 

або зменшити їх вплив і частоту проявів. Здорову обстановку на робочому місці можна описати 

як таку, в якій працівники та керівники беруть активну участь у формуванні умов праці з метою 

збереження і захисту здоров'я, безпеки і благополуччя всіх працівників. До заходів, 

спрямованих на захист психічного здоров'я на робочому місці, відносяться: 

 впровадження та забезпечення виконання політики і практики в області гігієни 

праці та охорони здоров'я працівників, включаючи виявлення випадків стресу, зловживання 

психоактивними речовинами і хвороб та надання ресурсів для вирішення цих проблем; 

 інформування працівників про наявні види допомоги; 

 залучення працівників до процесу прийняття рішень, створення у них почуття 

причетності і участі в управлінні процесами;  

 впровадження заходів по організації праці, що сприяють нормальному балансу 

між роботою та особистим життям; 



 реалізація програм з кар'єрного розвитку працівників; 

 визнання і винагорода внеску працівників. 

Міністерство охорони здоров’я і соціального захисту США опублікувало рекомендації 

щодо створення дружнього до психічних проблем робочого середовища, що передбачає: 

 відкритість для всіх кваліфікованих кандидатів при прийомі на роботу; 

різноманітність цінується; 

 забезпечення охорони здоров’я, що розглядає психічні захворювання з такою ж 

актуальністю, як і фізичні хвороби; 

 наявність програм і практик, які сприяють та підтримують здоров’я людей та/або 

баланс між роботою і повсякденним життям; 

 тренінги для керівників і провідних фахівців із питань проблем психічного 

здоров’я на робочому місці, зокрема ідентифікація проблем, асоційованих із продуктивністю 

праці, що можуть свідчити про стрес у працівників та необхідність у зверненні до спеціалістів 

задля оцінки стану особи; 

 захист і конфіденційність інформації про здоров’я працівників; 

 застосування Програми психологічної підтримки співробітників або інші 

відповідні ресурси для надання допомоги; 

 підтримку працівників, які звертаються за медичною допомогою, потребують 

госпіталізації та видачі лікарняного листка, включно з плануванням повернення на роботу; 

 в разі виникнення потреби залишити роботу, забезпечення «гідного звільнення» 

працівника як корпоративного пріоритету; бесіди з усіма працівниками щодо рівних 

можливостей працевлаштування людей з обмеженими можливостями, та інших тем, які 

стосуються здоров’я, що сприятиме створенню благоприємного клімату, прийняттю інакшості, 

антистигматизації та антидискримінації на робочому місці. 

Заходи в області психічного здоров'я слід реалізовувати в рамках комплексної 

стратегії з охорони здоров'я і благополуччя, що охоплює профілактику, раннє виявлення 

проблем, надання допомоги і реабілітацію. Оскільки багато відомих психосоціальних 

факторів небезпеки робочого середовища, наприклад, баланс вимогливості та контролю, 

навантаження і оплати, в значній мірі знаходяться під контролем роботодавця, то займатися 

цими проблемами - це його законний обов'язок та пряма моральна відповідальність. 
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