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В міру подальшого розвитку суспільства проблема оцінки і 
забезпечення необхідного рівня безпеки промислових об’єктів і 
складних технологічних систем набуває все більшої актуальності.  

Важливе місце в забезпеченні безпеки займає задача 
прогнозування наслідків аварії, особливо якщо це пов’язано з масовим 
ураженням людей. Своєчасний прогноз наслідків аварійної ситуації 
дає можливість оптимально організувати захисні заходи й у такий 
спосіб мінімалізувати матеріальні витрати на ліквідацію наслідків 
аварії, а також екологічну шкоду.  

Для забезпечення безпеки промислових об’єктів 
використовують методи аналізу надійності і безпеки складних систем, 
вони відомі, як –  метод прямого перебору, метод розкладання 
особливого елемента, метод мінімальних шляхів і перетинів, методи 
логіко-лінгвістичного і логіко-ймовірносного моделювання, а також 
метод дерева відмов. Суть перерахованих методів з урахуванням їхніх 
переваг і недоліків наведена в таблиці 1. Методи логіко-лінгвістичного 
і логіко-ймовірнісного моделювання, а також дерева відмов, 
розглянемо дещо детальніше, оскільки вони є базовими під час 
розробки моделей оцінки і забезпечення безпеки. 

 
Таблиця 1 

Характеристика методів дослідження безпеки 
Назва методу Переваги методу Недоліки методу 
Метод прямого 
перебору 

Універсальність методу Громіздкість методу 

Метод розкладання 
особливого елемента 

Можливість проведення 
ранжирування елементів  

Громіздкість методу 

Метод мінімальних 
шляхів мінімальних 
перетинів 

Можливість виявлення 
усіх працездатних 
структур  

Громіздкість методу 

Метод дерева відмов Універсальні моделі для 
різноманітних структур 

Громіздкість методу 

 



Метод логіко-лінгвістичного моделювання дозволяє 
враховувати властивості системи і проводити кількісну оцінку впливу 
чинників на безаварійність системи. Перспективність даного методу 
полягає в тому, що він дозволяє враховувати людський чинник, як 
ланки будь-якої складної людино-машинної системи (ЛМС),. 

Модель є собою функціональною мережею, яка містить 
потенційно можливі події, що становлять інтерес із погляду безпеки 
функціонування системи [2], і враховує рівень організаційно-
технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки 
функціонування системи. 

Метод імітаційного моделювання для дослідження системи 
безпеки може бути обґрунтований на основі чинників, які 
відображають успішне або неуспішне завершення якоїсь технологічної 
операції. Процес розвитку аварії може бути поданим у вигляді 
стохастичної мережі типу GERT [2, 3]. Вихідними даними для 
імітаційного моделювання є властивості системи, які визначають 
рівень її безпеки. 

На основі проведення аналізу базових методів оцінки безпеки 
складних систем й існуючих систем для оцінки і забезпечення безпеки 
промислових підприємств, у тому числі  хімічнонебезпечних об’єктів, 
можна зробити висновок, що задачу оцінки і забезпечення безпеки 
промислового об’єкта варто роздивлятися як комплексну програму, 
яка здійснює аналіз безпеки об’єктів, як на етапі проектування, так і на 
етапі експлуатації. 
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