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У роботі проведено аналіз стану регіонів України з урахуванням 
принципу комплексної оцінки небезпеки населення як основи 
розробки та побудови системи інтегрального захисту від надзви-
чайних ситуацій 
 
Ключові слова: небезпеки населення регіонів України, оцінка 
небезпеки, система інтегральної безпеки, цивільний захист 
 
Постановка проблеми. Розвиток цивільного захисту як си-

стеми організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, 
протиепідемічних та інших заходів з метою запобігання та лікві-
дації надзвичайних ситуацій, які загрожують життю та здоров�ю 
людей, завдають матеріальних збитків у мирний час і в особистий 
період потребує докорінного перегляду з позиції інтегральної тео-
рії безпеки як єдиної складової інженерно-технічного та соціаль-
но-психологічного аспектів розвитку суспільства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про необхід-
ність даного напрямку розвитку систем безпеки свідчать дискусії, 
що тривають в наукових колах. Так у роботах [1 � 3] розглядають-
ся питання підвищення ефективності виявлення небезпечних фа-
кторів та ліквідації надзвичайних ситуацій (НС). Однак ці питан-
ня розглядуються науковцями лише з інженерно-технічного боку 
забезпечення безпеки. 

З іншого боку тривають дослідження у соціально-
психологічному аспекті даної проблеми, з прив�язкою до того від-
різку часу коли надзвичайна ситуації вже трапилась, тобто дослі-
дження поведінки соціуму у екстремальних ситуаціях, що найшло 
своє відображення у роботах [4 � 7]. Питання впливу соціально-
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психологічних показників на процес виникнення НС у комплекс-
ному вигляді майже не розглядаються. 

Таким чином, питання щодо взаємного впливу даних аспек-
тів та їх впливу на показники інтегральної системи безпеки при 
надзвичайних ситуаціях досі залишається не вирішеними. Окремі 
положення знайшли відображення в роботах [8 � 12]. 

Постановка завдання та його вирішення. Для попере-
дження та недопущення впливу небезпечних факторів на процес 
життєдіяльності населення України виникає необхідність оцінки 
рівня небезпеки та прийняття відповідних антикризових рішень. 
Для оцінки такого впливу, коефіцієнт індивідуальної небезпеки 
можливо представити як  
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Рис. 1 � Динаміка зміни показника техногенної та природної 

небезпеки у центральних та північних регіонах України у відповідно-
сті до зміни mВВПΔ  у 2002 -2009 рр. 
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Рис. 2 � Динаміка зміни показника техногенної та природної 

небезпеки у східних регіонах України у відповідності до зміни mВВПΔ  
у 2002-2009 рр. 
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Рис. 3 � Динаміка зміни показника техногенної та природної 

небезпеки у західних регіонах України у відповідності до зміни 
mВВПΔ  у 2002-2009 рр. 
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Рис. 4 � Динаміка зміни показника техногенної та природної 

небезпеки у південних регіонах України у відповідності до зміни 
mВВПΔ  у 2002-2009 рр. 
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У результаті застосування наведених формул, враховуючи 

динаміку зміни стану системи, та на підставі офіційно оприлюд-
неної інформації щодо росту внутрішнього валового продукту 
(ВВП), як базового показника стану України [23 � 25], зміни якіс-
ної характеристики індивідуальної безпеки регіонів України за 
техногенною та природною небезпекою представлено на рис. 1 � 4 
(де 
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m m
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нього валового продукту; 1mВВП −  � приріст ВВП у період (m-1); 
mВВП  � приріст ВВП, який прогнозується у період m). 
 

 
 
Рис. 5 � Комп�ютерна система оцінки характеристик надзвичай-

них ситуацій природного та техногенного характеру 
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Для визначення динаміки змін техногенно-природного на-
вантаження в регіонах України була розроблена комп�ютерна сис-
тема оцінки характеристик надзвичайних ситуацій природного та 
техногенного характеру (рис. 5), яка може бути використана як 
ефективний інструмент впливу на розподіл існуючих фінансово-
матеріальних ресурсів з метою запобігання НС різного характеру 
(рис. 6). 

 

 
 
Рис. 6 � Умови функціонування комп�ютерної системи оцінки 

характеристик надзвичайних ситуацій природного та техногенного 
характеру об�єкту контролю (ОК) 

 
Висновки. Застосування комп�ютерна система оцінки харак-

теристик надзвичайних ситуацій природного та техногенного ха-
рактеру дозволило визначити наступне: 

1. Стосовно техногенної небезпеки: 
- рівень небезпеки техногенних об�єктів залежить від багатьох 
чинників, а саме: фізико-хімічних властивостей сировини, ха-
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рактеру технологічного процесу, конструкції та надійності об-
ладнання, умов зберігання і транспортування сировини та про-
дукції, стану контрольно-вимірювальних приладів та засобів 
автоматизації, ефективності засобів проти аварійного захисту, 
рівня організації профілактичної роботи, своєчасності і якості 
планово-запобіжних ремонтних робіт, підготовленості і практи-
чних навичок персоналу, системи нагляду за станом технічних 
засобів проти аварійного захисту тощо; 

- аналізуючи динаміку зміни показника техногенної небезпеки 
загалом в Україні, у відповідності до зміни її економічного ста-
ну, слід наголосити на стриманість рівня безпеки населення 
України, переважно, на незмінному рівні за умов зростання 
внутрішнього валового продукту, що в свою чергу обумовлено 
відсутністю стратегічного розвитку національної безпеки та 
створення ефективної державної системи безпеки; 

- зберігання в регіонах загального стану техногенної небезпеки 
на незмінному рівні, за умов погіршення окремого стану небез-
пеки техногенних об�єктів, потребує додаткових фінансових по-
тужностей для реалізації позапланових організаційних та тех-
нічних заходів безпеки в регіоні; 

- зменшення техногенного навантаження в деяких регіонах від-
бувається за рахунок зменшення потужностей виробництва, що 
є зворотнім боком умов збільшення внутрішнього валового про-
дукту держави. 

2. Стосовно природної небезпеки: 
- рівень природної небезпеки визначається чинниками природ-
ного походження які виникають на території України. Різнома-
ніття даних чинників та їх співвідношення вказує на різнома-
нітність регіонів України за видами природної небезпеки та за 
ступенем їх впливу на життєдіяльність населення України; 

- зростання, в останній період, впливу природних чинників не-
безпеки на життєдіяльність населення України вказує на необ-
хідність розвитку та удосконалення процесу попередження та 
мінімізації впливу наслідків природних надзвичайних ситуацій 
інструментом якого є державна система цивільного захисту з 
підсистемою моніторингу надзвичайних ситуацій. 
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