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Головним завданням держави загалом та ДСНС, як органу виконавчої влади, є 

забезпечення безпеки життєдіяльності населення країни. Згідно з даними Аналітичних 

оглядів стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2016-2018 рр. в Україні 

існує високий рівень ризику виникнення НС терористичного характеру, пов’язаних з 

мало об’ємними вибухами в місцях масового перебування людей [1] .  

Існуюча сьогодні система гуманітарного розмінування забезпечує виконання 

піротехнічними підрозділами майже усього комплексу завдань та заходів, пов’язаних із 

вибухонебезпечними предметами першої категорії (ліквідація яких відбувається після 

знешкодження на місці в місцях масового перебування людей у вигляді окремої 

методики дій спеціалізованих підрозділів відсутня.  

Особливо гостро це питання стоїть у зв’язку з відсутністю на цей час адекватного 

математичного апарату, який би дозволив дослідити увесь перелік завдань з практичної 

реалізації сучасних інноваційних підходів у контексті розв'язання вельми актуальної на 

сьогодні задачі цивільного захисту. Тож можна констатувати, що відповідна науково-

практична задача у зазначеній постановці на сьогодні не вирішена [2]. 

Відтак з наведеного аналізу витікає, що вибір напрямку дослідження, а саме 

розробка методики попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру, 

пов’язаних з мало об’ємними вибухами в місцях масового перебування людей, за 

пріоритетними наслідками, як то, кількість жертв та кількість постраждалих, що 

відповідає умові забезпечення відсутності ураження цивільних осіб та фахівців 

оперативно-рятувальних підрозділів як елементами малогабаритного пристрою є 

достатньо обґрунтованим та актуальним на часі науково-практичним завданням.  
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