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Анотація. У даній науковій статті розглядаються питання безпеки 
життєдіяльності в умовах сучасної політичної кризи в Україні, окреслюються засоби 
захисту та профілактики виникнення соціально-політичних конфліктів.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы охраны 

жизнедеятельности в условиях политического кризиса в Украине, очерчиваются 
способы защиты и профилактики возникновения социально-политических конфликтов.  

Ключевые слова: социальные конфликты, политические конфликты, война, 
кризис, Украина, охрана, защита, безопасность. 

 
Annotation. This article describes the main topics of the life safety issues in the 

current conditions of  political crisis in Ukraine, denotes the protection methods of the 
emergence of social and political conflicts.  
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Проблема безпеки життєдіяльності людини в умовах сучасної України набула 

особливої гостроти, особливої актуальності. Щодня наше життя наражається на ризики 

через недотримання елементарних правил безпеки у побуті, щодня ми можемо стати 

жертвами техногенної чи іншої. 

Україна переживає не найкращий  період свого розвитку, зазнає внутрішнього та 

зовнішнього впливу, нерви українців натягнуті як дроти. Саме цим, на мою думку, 

можна зумовити актуальність моєї статті. 

Конституція України регламентує, що життя і здоров'я людини є найбільшою 

соціальною цінністю, але часто-густо у побутових чварах та непорозуміннях ми 

забуваємо про це. Наразі ж наші громадяни поділилися на два ворогуючих табори, 

протиріччя існують навіть у межах однієї родини чи найближчого товариства, тому 

метою нашої статті є подання чіткого визначення  соціально-політичних небезпек та 

засобів захисту під час перебування у ситуаціях подібного характеру, сформулювати в 

людини свідоме та адекватне відношення до питань особистої безпеки і безпеки 

оточуючих.  

Негаразди завжди виникають тоді, коли суспільство зазнає найвищого ступеню 

розвитку, вони є обов'язковим  сумним супутником еволюції. На сьогодні теорію 
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соціально-політичної небезпеки розглядали такі психологи, як: Л.С. Виготський, 

С.Л. Рубінштейн, А.Н. Леонтьєв, П.К. Анохін, З. Фрейд тощо. 

Соціально-політичні конфлікти – це одна із найгостріших форм вирішення будь-

якого протиріччя між державами чи в самій державі шляхом застосування сучасних 

засобів ураження. Будь-які конфлікти глобального, регіональною чи міжнаціонального 

характеру, а також вирішення релігійних протиріч супроводжуються насильством.  

В другій половині XX ст. однією з найхарактерніших особливостей світового 

розвитку стало те, що на життя народів різних країн, на всю систему міжнародних 

відносин все помітніше впливають проблеми, які отримали назву "глобальних"- 

сировинна, ядерна тощо. Нині людство сягло такого рівня науково-технічного 

розвитку, що  має вирішувати проблеми конфлікту між державами, людини з природою 

та не допускати їх переростання в небезпеку для існування цивілізації. 

Однією з найголовніших та найактуальніших в Україні наразі є проблема війни і 

миру. Вчені підрахували, що за більш як чотири тисячоліття відомої нам історії лише 

близько трьохсот років були абсолютно мирними. Протягом цього часу в тому чи 

іншому регіоні планети хтось з кимось воював. Більші і менші війни на планеті забрали 

вже понад чотирьох мільярдів людських життів, і кількість загиблих збільшується 

прямо пропорційно кількісній та якісній еволюції знарядь вбивства. 

Характерною особливістю сучасних воєн є те, що кожен раз під час бойових дій 

зростав процент загиблих серед цивільного населення (дітей, жінок, літніх людей). Ця 

тенденція особливо проявилася в нинішньому столітті, тому, на наш погляд, особливо 

важливою є просвіта суспільства щодо причин і наслідків таких драм, аби зберегти 

населення України живим та здоровим, адже з точки зору безпеки життєдіяльності 

будь-які конфлікти можуть об'єднувати небезпечні та шкідливі чинники, які властиві 

майже всім стихійним лихам чи техногенним катастрофам. В будь-яких конфліктах з 

використанням звичайної зброї можуть руйнуватися будівлі і споруди, виникати 

пожежі.  

Для вирішення ряду ключових проблем безпеки життєдіяльності сучасного 

міжнародного життя необхідне нове  мислення в політиці. Політика несумісна з силою, 

політика - це сфера спільного прийняття рішень шляхом колективної комунікації. Які б 

суперечності не розділяли Схід і Захід. Північ і Південь, для всіх держав і народів на 

перший план вийшов нині єдиний загальнолюдський інтерес. Сучасний світ дуже 

малий і вразливий для війни і силової політики. Врятувати і зберегти його неможливо, 
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якщо не покінчити з думками та діями, які століттями будувалися на прийнятності та 

припустимості війн і збройних конфліктів. 
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Анотація. У даній статті розглядається проблема безпеки туристів під час 

подорожей. Особлива увага приділяється способам забезпечення безпеки, які 
розробляють суб'єкти туристичної діяльності, а також даються рекомендації з безпечної 
поведінки туристів. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема безопасности туристов 

во время путешествий. Особое внимание уделяется способам обеспечения 
безопасности, которые разрабатывают субъекты туристической деятельности, а также 
даются рекомендации по безопасному поведению туристов. 
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Annotation. In this article is considered the problem of safety of tourists during 
travels. Specific attention is paid to the ways of safety assurance (guarantee) which are 
developed by the subjects of tourist activity, as well as recommendations on a safe behavior 
of tourists are given. 
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На сьогоднішній день бурхливий розвиток масового міжнародного туризму, 

його поширення практично на всі райони земної кулі все гостріше ставить проблему 

забезпечення безпеки туристів. Вважається, що в останні роки загроза їхньому життю, 

здоров'ю та майну значно зросла. У той же час туристичні фірми, які більш за все 

зацікавлені в отриманні прибутку, не надають своїм клієнтам достатньої інформації, а 

також практично не проводять дослідні роботи з виявлення регіонів підвищеної 

небезпеки, в тому числі і районів з несприятливою кримінальною обстановкою. Як 

правило, у результаті такої ситуації, туристи стають жертвою кримінальних злочинів, 

внутрішньополітичних зіткнень, тероризму, а іноді потрапляють у райони 

великомасштабних бойових дій. Інформаційну порожнину намагаються якось 

заповнити державні установи (наприклад, міністерства закордонних справ). 


