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Обґрунтування вибору критерія для оптимізації та управління пожежним 

ризиком об’єктів міста 
 

Основною задачею в процесі використання теорії прийняття рішення є вибір 

оцінки для прийняття відповідного рішення, тобто вибір певного критерія для 

прийняття цього рішення [1]. Наприклад, для прийняття рішення Рі,j його необхідно 

оцінити за відповідним варіантом Ві та умовами Уj, які можуть характеризуватися 

відповідними економічними показниками. Такими показниками можуть бути, 

наприклад, витрати у вигляді прямих збитків від пожежі та витрати пожежно-

рятувальних частин. При цьому використовували залежність [2] 
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де Pij – оцінка, яка відповідає варіанту Ві за умов Уj; )(jY  – прямі збитки від пожежі за 

умов Уj та прийнятому варіанті ліквідації пожежі Ві; )(.. іЧПB  – витрати пожежно-

рятувальної частини на ліквідацію пожежі за і-им варіантом прийнятого рішення в j-ій 

ситуації розвитку пожежі. 

Згідно з [3], доцільно розглянути такі основні критерії: 1) мінімаксний критерій 

(ММ) на основі пессиместичної позиції; 2) критерій Байєса-Лапласа; 3) критерій 

Севіджа; 4) критерій Гурвіца; 5) критерій Ходжа-Лемана; 6) критерій Гермейєра; 7) 

критерій добутку; 8) критерій Нейтралітету; 9) оптимістичний критерій. Стосовно 

пожежного ризику наведені критерії також можна використовувати, але при цьому 

необхідно орієнтовно прогнозувати у випадку виникнення пожежі на певному об’єкті 

відповідну кількість сил і засобів для ліквідації пожежі та різні ситуації її розвитку. Для 

оптимізації пожежного ризику такий підхід є дуже складним і не обґрунтованим. Тому 

ставиться задача отримати для оптимізації пожежного ризику простий та універсальний 

критерій, який би забезпечував всі основні вимоги пожежної безпеки. 

Результати розрахунку для міста Львова дозволили встановити, що оптимальне 

значення пожежного ризику дорівнює ε=6,87·10
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 при додаткових витратах на 

протипожежний захист у 27855 тис. грн. Але це не під силу для місцевого бюджету. 

Для переходу міста Львова від неприйнятного пожежного ризику хоча б до 

високого (терпимого) ризика, тобто для зменшення імовірності виникнення пожеж та 

запобігання їх розповсюдження, необхідно виконати певні заходи. До таких заходів в 

першу чергу можна віднести: 1) встановлення в житловому секторі, де найбільший 

відсоток виникнення пожеж, пристроїв автоматичної пожежної сигналізації; 

2) влаштування на об’єктах виробничого призначення, торговельно-складського, 

соціально-культурного та адміністративного призначення, на яких знаходиться значна 

кількість людей, системи сповіщення та управління евакуацією людей ІІІ типу; 3) не 

перевищувати в приміщеннях встановленої норми пожежного навантаження тощо. 

Реалізація наведених заходів вимагає вкладання значних коштів. Найбільш 

доцільно впроваджувати такі заходи з використанням оптимізаційних імітаційних 

моделей. В цьому випадку найбільш обґрунтованим критерієм оптимізації може бути 

різницевий критерій [4], за яким 

min ВЗ ,                                                         (2) 

тобто різниця за модулем між прогнозованими збитками від пожежі З і витратами на 

протипожежний захист В будуть мінімальними. Найкращий випадок, коли ця різниця 

дорівнює нулю. 



Після прийняття критерія оптимізації переходимо до розроблення 

оптимізаційної імітаційної моделі для визначення доцільності впровадження 

відповідних заходів протипожежного захисту і управління значенням пожежного 

ризику.  

Модель формулюється так: 

Функція мети 

min ;                                                             (3) 

за критерієм 

min ВЗ ;                                                          (4) 

за обмеженнями 
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де a1 – мінімально можливе для заданих умов значення пожежного ризику; b1 – 

максимально можливе для заданих умов значення пожежного ризику; b2 – максимально 

допустиме значення прямих збитків від можливої пожежі, тис. грн; b3 – максимально 

можливі витрати на протипожежний захист, тис. грн; р = k/N – імовірність попадання 

досліджуваної точки в область допустимих розв’язків; [р] – допустиме значення 

імовірності, від якого залежить кількість досліджень для прийняття оптимального 

значення; k – загальна кількість досліджуваних точок, яка попала в область допустимих 

розв’язків; N – загальна кількість досліджуваних точок. 

Для реалізації розробленої імітаційної оптимізаційної моделі був розроблений 

для ПЕОМ пакет прикладних програм на мові Borland Delphi ver. 6. для роботи в 

середовищі Windows XP. 

Висновки. 1. Встановлено і обґрунтовано критерій для оптимізації та 

управління пожежним ризиком об’єктів, що дозволяє прогнозувати заходи для 

забезпечення пожежної безпеки міста. 

2. Розроблена імітаційна оптимізаційна модель управління пожежним ризиком з 

використанням різницевого критерію та врахуванням заходів на протипожежний 

захист, які підвищують пожежну безпеку міста. 

3. Необхідна подальша робота з метою удосконалення отриманих залежностей 

для визначення прямих збитків від пожежі і витрат на протипожежний захист міста, а 

також оптимізаційної моделі управління пожежним ризиком та спрощення 

прогнозування заходів на протипожежний захист міста. 
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