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Робота присвячується дослідженню основних факторів, що впливають на 
рівень ризику для людини загинути від пожежі в одиницю часу на території 
України. За допомогою аналізу статистичних даних показано наявність проблем-
них питань щодо забезпечення пожежної безпеки у сільській місцевості. Зазначе-
на необхідність побудови моделі управління пожежним ризиком з метою мінімі-
зації його рівня. 

Ключові слова: пожежний ризик, сільська місцевість, ризик-орієнтований 
підхід, прийнятий ризик, модель управління. 

 
The work is devoted to the study of the main factors influencing the risk level for 

a person to perish from a fire per unit time in Ukraine. The analysis of statistical data 
shows the presence of problematic issues concerning provision of fire safety in rural 
areas. The necessity of constructing a model of fire risk management in order to minim-
ize its level is indicated. 

Key words: fire risk, countryside, risk-oriented approach, accepted risk, man-
agement model. 

 
 
Постановка проблеми. Ступінь інтегрального пожежного ризику яв-

ляє собою значення, яке повинно бути в припустимих межах для забезпе-
чення безпеки населення. Аналіз статистичних даних дозволив зробити ви-
сновок про те, що ризик для людини загинути внаслідок впливу небезпечних 
факторів пожежі в Україні має неприйнятний рівень (особливо у сільській 
місцевості), що підтверджується великою кількістю загиблих. У зв’язку з 
цим, існує актуальна науково-прикладна проблема зниження інтегрального 
пожежного ризику на території нашої держави до рівня, який обґрунтований 
у провідних європейських країнах. Однією із задач, що сприятиме вирішен-
ню зазначеної проблеми, є розробка моделей та методів управління інтегра-
льним пожежним ризиком. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботі [1] було розгля-
нуто закордонний досвід стосовно регулювання ризику (зокрема і пожежно-
го) до прийнятних меж. В роботі [2] на прикладі розрахунків по районах Ха-
рківської області показано, що показники рівня інтегрального пожежного 
ризику вищі прийнятних [3]. В роботі [4] було розраховано пожежні ризики 
R1, R2 та R3 для всіх областей України та м. Києва. Ступінь ризику по розра-
хунках був понад норму, що свідчить про наявність проблемних питань сто-
совно забезпечення прийнятного рівня пожежної безпеки.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження рівня ризику для 
людини загинути від пожежі в одиницю часу на території нашої держави, а 
також обґрунтування факторів, що впливають на даний вид ризику. 

Виклад основного матеріалу. Основним правом будь-якої людини є 
право на життя. Конституція України [5] передбачає правові засади піклу-
вання держави про охорону життя, здоров’я громадян. Також в Конституції 
вказано, що найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров’я, 
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честь і гідність, недоторканість і безпека. У статті 7 [5] зазначено наступне: 
«Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавіль-
но позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини. Ко-
жен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших лю-
дей від протиправних посягань». Враховуючи вищесказане можна ствер-
джувати, що держава повинна здійснювати заходи з метою мінімізації ризи-
ку загибелі людини, зокрема, забезпечувати рівень пожежного ризику в 
прийнятних межах. У роботі [4] дається визначення таким термінам, як 
«пожежний ризик», «управління пожежним ризиком» та «допустимий по-
жежний ризик». В даній роботі буде розглянуто ризик 3R  – ризик людини за-
гинути від пожежі за одиницю часу (в даному випадку протягом року). 
У роботі [1] детально досліджуються рівні пожежних ризиків, а саме: 
1) зневажливий ризик; 2) прийнятний ризик; 3) надмірний ризик. 

Для ідеального випадку держава повинна забезпечити зневажливий 
ризик для людини, яким в принципі можна було б знехтувати в результаті 
малої значимості, але враховуючи фінансову сторону вирішення даного пи-
тання нас влаштує, по крайній мірі, прийнятна область пожежного ризику. 
Для визначення рівня інтегрального пожежного ризику на території України 
було опрацьовано статистичні дані щодо пожеж та їх наслідків по всіх обла-
стях. На рис. 1 показано динаміку інтегрального пожежного ризику для де-
яких областей України, м. Києва та України загалом (без урахування інфор-
мації по Луганській та Донецькій областях, а також по АР Крим) за останні 
7 років. 

 

 
Рис. 1. Динаміка інтегрального пожежного ризику в Україні, м. Києві та  

деяких областях України 
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Відповідно до Концепції управління ризиками виникнення надзвичай-
них ситуацій техногенного та природного характеру [3], під час визначення 
рівнів прийнятних ризиків мають застосовуватися значення ризиків, що ви-
користовуються в економічно розвинутих державах, а саме: 

- мінімальний ризик – менший або який дорівнює 1·10-8; 
- гранично допустимий ризик – який дорівнює 1·10-5. 

Ризик, значення якого нижче або дорівнює мінімальному, вважається 
абсолютно прийнятним. 

Ризик, значення якого більше гранично допустимого, вважається аб-
солютно неприйнятним. 

Основними механізмами державного регулювання у сфері управління 
ризиками є державна стандартизація, сертифікація, державна експертиза, 
державний нагляд і контроль, ліцензування, економічне регулювання, де-
кларування безпеки небезпечних об'єктів і страхування. 

Якщо порівнювати значення гранично допустимого ризику з розрахо-
ваними, то можна побачити, що всі значення перевищують нормативне. 
Найменше значення, близьке до граничного, у м. Києві, але найбільше в Ки-
ївській області, що показує наявність проблем із забезпечення пожежної 
безпеки саме у сільській місцевості. 

Було зроблено припущення, що основними факторами, які впливають 
на рівень ризику для людини загинути від пожежі за одиницю часу, є такі: 

- кількість пожеж, що сталися у відповідному регіоні; 
- кількість загиблих внаслідок пожеж; 
- середній час прямування оперативних підрозділів до місця пожежі; 
- середній час локалізації пожежі; 
- середній час ліквідації пожежі; 
- кількість населення, що мешкає у відповідному регіоні. 

Вибір даних факторів пояснюється тим, що на рівень зазначеного ін-
тегрального пожежного ризику безпосередньо впливає кількість пожеж у ві-
дповідному регіоні, кількість загиблих внаслідок пожеж та кількість насе-
лення, що мешкає у регіоні, оскільки кожна особа потенційно може зіштов-
хнутися з небезпечними факторами пожежі. 

Очевидно, що на рівень даного інтегрального пожежного ризику, який 
характеризує наслідки пожеж, безпосередньо впливають дії особового скла-
ду оперативних підрозділів, які можуть бути об’єктивно оцінені за допомо-
гою таких параметрів, як час прямування до місця пожежі, час локалізації та 
ліквідації пожежі. 

Таким чином, наступний крок – доведення значущості виявлених фак-
торів, а також побудова моделі управління ризиком для людини загинути від 
пожежі в одиницю часу. Це дозволить у подальшому розробити науково-
обґрунтовані рекомендації по підвищенню рівня пожежної безпеки на тери-
торії нашої держави. 

Висновки. В даній роботі було досліджено основні фактори, що впли-
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вають на рівень ризику для людини загинути від пожежі в одиницю часу на 
території України. За допомогою аналізу статистичних даних показано ная-
вність проблемних питань щодо забезпечення пожежної безпеки у сільській 
місцевості. Подальші дослідження будуть спрямовані на побудову моделі 
управління інтегральним пожежним ризиком та на розробку науково-
обґрунтованих рекомендацій по підвищенню рівня пожежної безпеки на те-
риторії нашої держави. 
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