
Тема уроку 13: Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови 

імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС. 

Мета уроку: засвоїти ризик-орієнтований підхід до небезпеки 

Основне правило оцінки ризику небезпек - величина ризику небезпеки 

обернено пропорційна рівню її ймовірності. 

Розподіл об’єктів господарювання за ступенем ризику їхньої 

господарської діяльності: згідно ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки» кожне 

підприємство повинно здійснювати декларування безпеки об’єктів підвищеної 

небезпеки, яке проводиться з метою запобігання надзвичайним ситуаціям 

техногенного та природного характеру, а також забезпечення готовності до 

локалізації, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенно-природного характеру 

та їх наслідків. 

На практиці досягти нульового рівня ризику, тобто абсолютної безпеки, 

неможливо. Через це вимога абсолютної безпеки, хоча є дуже гуманною, може 

обернутися трагедією для людей. Знехтуваний ризик у теперішній час також 

неможливо забезпечити із-за відсутності технічних та економічних передумов 

для цього. 

Сучасна концепція безпеки життєдіяльності базується на досягненні 

прийнятного (допустимого) ризику. 

Сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику полягає у 

прагненні створити таку малу безпеку, яку сприймає суспільство у даний час. 

Для життя людини рекомендується вважати неприйнятним: 

Rt>10
-5

– для територіального ризику за межами санітарно-захисної зони 

підприємства, що має у своєму складі хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки, 

Ri>10
-6

– для індивідуального ризику - для людини, яка знаходиться в 

конкретному регіоні за межами санітарно-захисної зони підприємства, яке має у 

своєму складі хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки (місті, селищі, селі, на 

території промислової зони підприємств і організацій тощо), 

Rs>10
-5

– для соціального ризику загибелі понад 10 чоловік протягом одного 

року у виділеному регіоні за межами санітарно-захисної зони підприємства, яке 

має у своєму складі хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки (місті, селищі, 

селі, на території підприємств і організацій). 

Як критерій соціального ризику може використовуватися також очікувана 

кількість загиблих у виділеному регіоні за межами санітарно-захисної зони 

підприємства (місті, селищі, селі, на території підприємств і організацій, що 

знаходяться у промисловій зоні) на 1000 жителів MD>10
-3

. 

В усіх випадках ризик аварій на об'єкті підвищеної небезпеки для 

населення рекомендується вважати абсолютно прийнятним при рівнях: 

 територіального ризику Rt≤ 10
-7

 

 індивідуального ризику Ri≤ 10
-8

 

 соціального ризику RS≤ 10
-7 

чи МD≤ 10
-5

 

 

 

Тема уроку 14: Менеджмент безпеки, правове забезпечення та 

організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС. 

Мета уроку: Оволодіти знаннями щодо правового забезпечення та 

організаційно-функціональної структури захисту населення. 



3 серпня 1998 року Кабінетом Міністрів України прийнята постанова 

«Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру». 

Єдина державна система складається з постійно діючих функціональних і 

територіальних підсистем і має 4 рівні: загальнодержавний, регіональний, 

місцевий та об’єктовий. 

Основною метою створення єдиної державної системи є забезпечення 

реалізації державної політики у сфері запобігання і реагування на НС, 

цивільного захисту населення. 

Координуючими органами єдиної державної системи є: 

1. На загальнодержавному рівні: державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Національна рада з питань 

безпечної життєдіяльності населення. 

2. На регіональному рівні: регіональні комісії обласних державних 

адміністрацій з питань техногенно-екологічної безпеки та НС. 

3. На місцевому рівні: комісії районних адміністрацій і виконавчих органів 

рад. 

4. На об’єктовому рівні: об’єктові комісії. 

Основні заходи, що реалізуються єдиною державною системою залежать 

від режиму діяльності, який може бути: 

а) режим повсякденної діяльності; 

б) режим підвищеної готовності; 

в) режим діяльності у надзвичайній ситуації; 

г) режим діяльності у надзвичайному стані. 

Організаційно-методичне керівництво планування дій єдиної державної 

системи здійснює Міністерство надзвичайних ситуацій. 

МНС і його підрозділи є постійним органом управління єдиної державної 

системи. Цей орган здійснює координацію діяльності центральних органів 

виконавчої влади, інших учасників реалізації планових заходів щодо 

запобігання і реагування на НС. 

Превентивні та ситуаційні норми в умовах надзвичайних ситуацій: 

У справі запобігання НС важлива роль відведена загальнодержавним, 

відомчим і територіальним заходам організаційно-економічного характеру. 

Вони дозволяють підняти за допомогою економічних механізмів 

відповідальність власників і керівників організацій, які мають у своєму складі 

потенційно небезпечні об'єкти, застосовуючи санкцій адміністративного 

характеру (штрафи), стимулюючи роботу щодо зниження ризику НС і 

управління ними за допомогою податкового механізму і пільгового 

кредитування, перерозподіляти ризик страхуванням і перестрахуванням. 

До таких заходів у техногенній сфері можуть бути віднесені: декларування 

промислової безпеки об'єктів, ліцензування діяльності небезпечних виробничих 

об'єктів, страхування відповідальності за завдану шкоду життю і здоров'ю, 

майну громадян і навколишньому природному середовищу. 
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