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ОЦІНКА ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ У ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ ЗАЛЕЖНОСТІ 

ВІД ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА 

 
На підставі аналізу основних положень теорії надійності була отримана залеж-

ність для визначення кількісної величини пожежного ризику у функціональній залеж-

ності від людського фактора. Отримана залежність дозволяє прогнозувати значення 

пожежного ризику для реалізації пожежної безпеки об’єкту захисту та її наслідків для 

людей і матеріальних цінностей, що є дуже важливим для попередження можливості 

виникнення пожежі. 
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Сучасний стан проблеми. Результати аналізу статистичних даних показують, що 

кількість пожеж в містах України з року в рік зростає з незначним коливанням. Напри-

клад, у 2009 році виникло 44015 пожеж, в тому числі від необережного поводження з вог-

нем 23070 пожеж або 52,4% та пустощів дітей із вогнем 896 пожеж або 2% [1], а у 2011 

році – 60790 пожеж, в тому числі від необережного поводження з вогнем 37275 або 61,3% 

та пустощів дітей із вогнем 967 пожеж або 1,6% [2]. Крім цього, в більшості випадків по-

жежі виникають в житлових будинках, що підтверджується результатами статистики (за 

даними [2] в 2011 році в житлових будинках по Україні виникло 18627 пожеж). Безумов-

но, ці дані підтверджують, що на виникнення таких пожеж в першу чергу впливає людсь-

кий фактор. Тому з метою попередження пожеж, що виникають від впливу людського фа-

ктора, необхідно проводити аудит пожежної безпеки, який би враховував вплив людсько-

го фактора на ризик виникнення пожежі. Розв’язком цієї проблеми в пожежній справі, як 

показав огляд літературних джерел, ще не займалися. Стосовно пожежного ризику вже 

вийшло багато робіт в США, ФРН, Англії, Японії, Російській Федерації та інших. Напри-

клад, в роботі [3] наведено методику розрахунку пожежних ризиків для суспільних, жит-

лових та адміністративних будівель без урахування впливу на них людського фактора. 

Тому, виходячи з визначення пожежного ризику, який є мірою можливості реалізації по-

жежної безпеки об’єкту захисту та її наслідків для людей і матеріальних цінностей, робо-

та, яка розглядається, є своєчасною та актуальною. 

Мета роботи. Розробити метод прогнозування пожежного ризику у функціональній 

залежності від людського фактора. 

Постановка задачі та її розв'язання. Розглядаючи вплив людського фактора на 

можливість виникнення пожежі, тобто на пожежний ризик, можна зауважити, що може 

виникнути імовірність появи події δ2 за вини помилки людини в процесі необережного 

поводження з вогнем в інтервалі часу [τ, τ + Δτ] при заданій безпомилковій роботі δ1 на 



протязі часу τ. В цьому випадку імовірність появи помилки за виною людини в інтервалі 

часу Δτ буде 














)(

1

2
лP ,                                                            (1) 

де λл(τ) – частота появи помилки за вини людини в момент часу τ, тобто це є так звана ін-

тенсивність відмов. 

При умові, що в інтервалі часу [τ, τ + Δτ] виникне така подія 2 , яка полягає в без-

помилковій роботі людини, то сумісна імовірність безпомилкової роботи може бути запи-

сана так 
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Вираз (2) можна записати при переході до показників надійності так 

)()()()()( ....  рблрбрбрб RRRR  .                                (3) 

Тоді в цьому випадку вираз (3) можна записати в такому вигляді [4] 

)()()()( ...  рблрбрб RRR  ,                                       (4) 

де Rб.р(τ), Rб.р(τ, τ + Δτ) – імовірності безпомилкової роботи людини. Залежність (4) вира-

жає імовірність безпомилкової роботи людини в інтервалі часу [0, τ] та [τ, τ + Δτ]. Тоді з 

урахуванням виразу (4) ми можемо записати 

)()(
)()(

.

..





рбл

рбрб
R

RR





.                                            (5) 

В скінченному випадку маємо 
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Початковими умовами для розв’язування диференціального рівняння (6) можуть бу-

ти [4] 
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В цьому випадку розв’язок диференціального рівняння (6) буде мати такий вид 
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На проміжку часу [0, τ] в більшості випадків λл(τ) є сталою величиною, тобто можна 

записати 

л)(  л .                                                                (9) 

Підставивши співвідношення (9) в залежність (8), отримаємо 
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Залежність (10) дозволяє визначати імовірність безпомилкової роботи людини в 

процесі поводження з вогнем. З іншого боку на значення цієї імовірності в значній мірі 

впливає вік людини, а саме похилий вік людини (більше 65 років) та вік дітей (до 16 ро-

ків). Наведені чинники необхідно враховувати введенням поправочних коефіцієнтів k1 k2 

на значення λл. Тоді залежність для визначення імовірності безпомилкової роботи людини 

в процесі поводження з вогнем в кінцевому виді буде мати вигляд 

]exp[-)( 21.  kkR лрб  ,                                                       (11) 

де k1, k2 – коефіцієнти, які враховують вік людей та дітей відповідно. Значення цих коефі-

цієнтів отримано на підставі оброблення статистичних даних пожеж і наведено в табл. 1і 

2. 

Таблиця 1 

Значення коефіцієнта k1і 

Кількість людей 

похилого віку 

від загальної кі-

лькості, % 

Вік людини, роки 

Від 16 до 

65 

Від 65 до 

70 

Від 70 до 

75 

Від 75 до 

80 

Від 80 до 

85 

Значення коефіцієнта k1і 

5 1,0 1,02 1,04 1,08 1,12 

10 1,0 1,03 1,05 1,09 1,13 

15 1,0 1,04 1,06 1,10 1,14 

20 1,0 1,05 1,07 1,11 1,15 

25 1,0 1,07 1,09 1,12 1,16 

30 1,0 1,09 1,11 1,13 1,17 

35 1,0 1,11 1,13 1,15 1,19 

40 1,0 1,15 1,17 1,19 1,23 





m

i

ikk
1

11 , де т загальна кількість визначених коефіцієнтів k1i. 

 

Таблиця 2 

Значення коефіцієнта k2i 

Кількість дітей 

від загальної кі-

лькості людей, 

% 

Вік дитини, роки 

Від 2 до 4 Від 4 до 6 Від 6 до 8 Від 8 до 12 
Від 12 до 

16 

Значення коефіцієнта k2i 

5 1,01 1,04 1,12 1,14 1,10 

10 1,02 1,05 1,13 1,15 1,11 

15 1,03 1,06 1,14 1,16 1,12 

20 1,04 1,07 1,15 1,17 1,13 

25 1,05 1,09 1,16 1,18 1,14 

30 1,07 1,11 1,17 1,19 1,15 
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22 , де т загальна кількість визначених коефіцієнтів k2i. 



Для визначення λл скористуємося умовою, яка полягає в тому, що інтенсивність від-

мов підпорядковується пуассонівському розподілу. В цьому випадку сумарне значення 

інтенсивності відмов є сумою п складових, а саме 
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де λі – значення складових інтенсивностей відмов, тобто одне з цих значень є λл. 

Розглянемо визначення λл на підставі статистики стану пожеж в Україні за 2009 рік. 

Всього в Україні у 2009 році відбулося Прік = 44015 пожеж, в тому числі від людського 

фактора 23966 пожеж (необережне поводження з вогнем і пустощі дітей), що складає 

54,4% від загальної кількості пожеж. В цьому випадку частоту появи пожеж λрік за 2009 

рік (інтенсивність відмов) при річному календарному фонді часу Fк = 8760 год можна ви-

значити так 
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  пожеж/год. 

На підставі λрік визначимо частоту появи помилки (інтенсивність відмов від людсь-

кого фактора) для однієї пожежі, тобто λл 

00020960
23966

02455
,

,
л   пожежа/год. 

Визначення інтенсивності виникнення однієї пожежі обумовлено тим, що кожний 

об’єкт захисту може мати тільки одну пожежу, імовірність виникнення якої необхідно 

встановити на підставі аналізу пожежного ризику для об’єкта. 

Після визначення імовірності безпомилкової роботи людини при поводжені з вогнем 

за залежністю (11) можна визначити пожежний ризик εл у функціональній залежності від 

людського фактора 

]exp[-1 21  kkлл  .                                                   (13) 

Розглянемо на прикладі наведений метод прогнозування пожежного ризику εл у фун-

кціональній залежності від людського фактора. 

Приклад. Визначити пожежний ризик εл у функціональній залежності від людського 

фактора у 9-ти поверховому 72-х квартирному житловому будинку м. Львова, в якому 

проживає 360 чол., в тому числі 63 літніх чол., з яких: 40 − віком від 65 до 70 років або 

11,1% від загальної кількості; 20 − віком від 70 до 75 років або 5,5% від загальної кількос-

ті і 3 − віком від 80 до 85 років або 0,83% від загальної кількості проживаючих. Крім цьо-

го, в будинку в тому числі проживає 20 дітей, з яких: 16 − віком від 6 до 8 років або 4,4% 

від загальної кількості; 4 − віком від 12 до 16 років або 1,1% від загальної кількості про-

живаючих. 



Розв’язок. 

1. За статистичними даними у 2011 році у Львові виникло 569 пожеж, в тому числі 

від необережного поводження з вогнем та пустощів дітей із вогнем 359 пожеж або 63% 

[6]. 

2. Визначаємо інтенсивність λл.рік виникнення пожеж у м. Львові, які відбулися на 

протязі 2011 року 
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,рік   пожеж/год. 

На підставі інтенсивності λрік виникнення пожеж у м. Львові на протязі 2011 року ви-

значимо інтенсивність λл виникнення однієї пожежі 

0001810
359
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,

,
л   пожежа/год. 

3. Визначаємо значення коефіцієнтів k1 і k2 з використанням даних табл. 1 і 2. 
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4. Визначаємо пожежний ризик εл у функціональній залежності від людського фак-

тора за залежністю (13) при τ = 24 год (на протязі однієї доби) 

0066,0]24232,1223,1000181,0exp[1]exp[-1 21   kkлл . 

Допустиме загальне значення ризику за імовірністю не повинно перевищувати 10
-5

 

[7]. В нашому випадку пожежний ризик тільки від людського фактора дорівнює εл = 

6,6·10
-3

 і є більшим за допустиме значення. В свою чергу до складу системи любого 

об’єкта, в тому числі і житлового комплексу входять: елементи сповіщення про виник-

нення пожежі; системи, які працюють на природному газі; електричні мережі; вентиля-

ційні системи; електронна апаратура, яка експлуатується в житловому будинку; устатку-

вання житлового фонду, на роботу яких впливає людський фактор тощо. В цьому випадку 

загальний ризик виникнення пожежі ε залежить від дії кожного чинника, які діють завжди 

одночасно (паралельно). У випадку паралельної дії чинників імовірність безвідмовної ро-

боти всієї системи можна визначити за залежністю 
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                                                          (14) 

де Ri(τі) – імовірність безвідмовної роботи або експлуатації відповідної окремої системи та 

від впливу людського фактора; п – загальна кількість чинників, для яких визначають Ri(τі). 

В нашому випадку імовірності безпомилкової роботи людини 9934,0)24(. рбR . 



На підставі значення R(τ) можна визначити загальне значення пожежного ризику 

об’єкта 

)(1  R .                                                              (15) 

У зв’язку з тим, що всі чинники об’єкта впливають на виникнення пожежі одночас-

но, тобто паралельно, то добуток залежності (14) приймає малі значення, а значення R(τ) 

наближається до одиниці. Тільки при недопустимому зменшені значень складових Ri(τі) 

значення R(τ) зменшується і відповідно зростає пожежний ризик, який буде вказувати на 

можливість виникнення пожежі на об’єкті та про необхідність впровадження відповідних 

заходів для зменшення пожежного ризику. 

Висновки 

1. Розроблено метод прогнозування пожежного ризику εл у функціональній залежно-

сті від людського фактора, що дозволяє визначати його значення для любого об’єкту захи-

сту і який є мірою можливості реалізації пожежної безпеки та її наслідків. 

2. Найбільше впливає на значення пожежного ризика εл кількість людей похилого ві-

ку (віком більше 65 років), яка знаходиться на об’єкті, та кількість дітей віком до 16 років. 

3. Необхідна подальша робота з метою удосконалення та спрощення методу для про-

гнозування техногенного ризику виникнення пожежі в житловому секторі на підставі ро-

зширення та аналізу банку даних статистики. 
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