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Актуальність організаційно-управлінського підходу для мінімізації ризиків у проектах 

безпечної евакуації людей з торгово-розважальних центрів (ТРЦ) під час виникнення 

надзвичайної ситуації (НС) зумовлена тим, що дані об’єкти класифікуються як споруди з 

масовим перебуванням людей [1]. Обмеженість масового перебування людей у просторі 

створює умови невизначеності, внаслідок чого значно підвищується ризик виникнення НС, що, 

в свою чергу, зумовлює необхідність забезпечити безпечну евакуацію людей із споруди. Тому 

рівень ризику виникнення НС на об’єктах з масовим перебуванням людей, до яких власне й 

належать ТРЦ, в деякій мірі залежить від ефективності функціонування евакуаційної системи 

споруди.  

Проведений аналіз функціонування евакуаційної системи ТРЦ на практиці засвідчив, що 

проект забезпечення своєчасної та безпечної евакуації людей в безпечну зону при виникненні 

НС характеризується такими основними складовими як: паніка в потоці людей 

(психофізіологічні властивості людей), тиснява (надмірне значення щільності потоку людей на 

одиницю площі), невизначеність маршрутів евакуації людей із споруди в безпечне місце 

(невизначений план евакуації людей), невиконання вимог оперативним персоналом, котрі 

забезпечують спокійний організований рух людей (некомпетентність обслуговуючого 

персоналу) тощо [2]. Це дає підставу зробити висновок про те, що при ефективному 

функціонуванні системи евакуації ТРЦ ризик виникнення НС та завдання шкоди життю і 

здоров’ю людей буде значно меншим. 

Для того, щоб перевірити ефективність функціонування системи евакуації ТРЦ, на етапі 

його проектування чи побудови, доцільно використовувати метод Монте-Карло, котрий 

оснований на одержанні великої кількості реалізацій стохастичного (випадкового) процесу, що 

формується у такий спосіб, щоб його ймовірнісні характеристики збігалися з аналогічними 

величинами задачі, яку потрібно розв’язати. Даний метод дозволяє проводити імітацію процесу 

евакуації людей із споруди для приблизного відтворення реальних явищ. Він об’єднує аналіз 

чутливості (сприйнятливості) і аналіз розподілу ймовірностей вхідних змінних. Цей метод дає 

змогу побудувати модель, мінімізуючи дані, а також максимізувати значення даних, які 

використовуються в моделі. Побудова моделі евакуації людей із ТРЦ починається з визначення 

функціональних залежностей у реальній системі [3]. Як наслідок, це дозволяє одержати 
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кількісний розв’язок, використовуючи теорію ймовірності й таблиці випадкових чисел. Такий 

підхід використовує в своїй основі єдиний шаблон: 

1) визначити область можливих вхідних даних; 

2) випадковим чином згенерувати вхідні дані із визначеної вище області за 

допомогою деякого заданого розподілу ймовірностей; 

3) виконати детерміновані обчислення над вхідними даними; 

4) проміжні результати окремих розрахунків звести у кінцевий результат. 

Результатом застосування методу Монте-Карло в проектах безпечної евакуації людей із 

ТРЦ є розроблена концептуальна модель розрахунку часу евакуації людей у безпечну зону (див. 

рис. 1). Слід відмітити, що час евакуації людей із ТРЦ є визначальним критерієм при оцінці 

ефективності функціонування евакуаційної системи споруди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концептуальна модель проведення розрахунку часу евакуації людей  

із торгово-розважальних центрів 

Враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що використання методу Монте-

Карло в проектах безпечної евакуації людей із ТРЦ на стадії проектування чи будівництва 

підвищує ефективність та раціональність використання проектних ресурсів та значно зменшує 

ризик виникнення НС. 
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