
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

169www.economy.in.ua

УДК 351.746.1(477)

Ю. О. Полукаров,
к. т. н., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут
енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
ORCID ID: 0000J0002J6261J3991
О. І. Полукаров,
к. т. н., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут
енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
ORCID ID: 0000J0003J4260J0330
Н. А. Праховнік,
к. т. н., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут
енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
ORCID ID: 0000J0003J0821J2166
Г. В. Демчук,
к. т. н., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут
енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
ORCID ID: 0000J0003J3939J5516
Л. О. Мітюк,
к. т. н., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут
енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
ORCID ID: 0000J0003J4914J2387
Н. Ф. Качинська,
старший викладач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут
енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
ORCID ID: 0000J0003J3339J2226

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КАТЕГОРІЇ "БЕЗПЕКА"

В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗАГРОЗ

DOI: 10.32702/2306�6806.2020.6.169

Yu. Polukarov,
PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department
"Labor protection, industrial and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
O. Polukarov,
PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department
"Labor protection, industrial and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
N. Prakhovnik,
PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department
"Labor protection, industrial and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
H. Demchuk,
PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department
"Labor protection, industrial and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
L. Mitiuk,
PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department
"Labor protection, industrial and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
N. Kachynska,
Senior Lecturer of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department "Labor protection, industrial
and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE "SAFETY" CATEGORY IN THE CONTEXT OF INCREASING
TECHNOGENIC THREATS

Обгрунтовано важливість розгляду безпеки саме як окремої категорії сучасної науки. При цьому під

безпекою запропоновано розглядати відносини між суб'єктами та об'єктами певної діяльності, спрямоX

ваної на захист інтересів окремої людини, суспільства та держави з метою протидії внутрішнім або
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасні реалії суспільного життя характеризують$

ся процесами стрімкого розвитку техніки, технологій та
інформатизації всіх без виключення сфер, які супровод$
жуються докорінним радикальним перерозподілом
функціональних обов'язків між людиною та технікою,
на користь останньої.

Вчені нарахували вже чотири технологічні рево$
люції, кожна з яких виступала вагомим кроком в на$
прямку суцільної технологічної розбудови суспіль$
ства [1]. Безперечно, така розбудова є цілком пози$
тивним явищем, через те, що внаслідок зсуву пріори$
тетів на користь техніки та технологій досягається
значне полегшення людської праці , зменшення
кількості помилок в усіх суспільних процесах, підви$
щення результативності економічних процедур та
підвищення якості життя населення в цілому тощо.
Проте окреслена ситуація потребує зміну загальної

зовнішнім загрозам. Для усунення теоретичних протиріч, обгрунтовано доцільність класифікації безпеX

ки в залежності від джерел і видів загроз та її суб'єктності. Обгрунтовано особливу значимість забезпеX

чення техногенної безпеки внаслідок постійно зростаючих загроз, пов'язаних із стрімким збільшенням і

поширенням не тільки кількісної, а й функціональноXзмістовної складових небезпечного навантаження

на навколишнє середовище новітньої техніки та технологій. Показано, що техногенна безпека може мати

прояв в різних формах, до яких слід віднести виробничу безпеку, промислову безпеку та складову циX

вільної безпеки у надзвичайних ситуаціях техногенного характеру. Надано визначення і позначені суX

б'єкти управління окремих форм техногенної безпеки. Досліджено фактори впливу ймовірного ризику

та запропоновано процедуру використання ризик орієнтованого підходу для управління техногенною

безпекою.

The article substantiates the importance of considering security as a separate category of modern science. It

is proposed to consider security as the relationship between the subjects and objects of certain activities aimed

at protecting the interests of individuals, society and the state in order to counter internal or external threats. To

eliminate theoretical contradictions, the reasonability of security classification depending on the sources and

types of threats and its subjectivity is substantiated. The objective of this article is to clarify the essence of the

"security" category and justify the content of this category by disclosing the types of security, the emergence of

which is associated with increasing manXmade threats in the context of riskXbased approach. A special importance

of ensuring technogenic safety because of the constantly growing threats associated with the rapid increase and

spread of not only quantitative but also functional and content components of the dangerous load of the latest

equipment and technologies on the environment is substantiated. It is shown that technogenic safety can manifest

itself in various forms, which should include industrial safety and the component of civil safety in emergencies

of manXmade nature. Definitions of management of separate forms of technogenic safety are provided and subjects

of their management are identified. The factors influencing the probable risk are investigated and the procedure

of using the riskXoriented approach for technogenic safety management is proposed. It is stated that security is

a separate category of modern science and involves the relationship between the subjects of certain activities

aimed at protecting the interests of society and the state in order to counter external or internal threats. The

scientific novelty of the results obtained in this article is clarified category of "security" and justified content of

security, taking into account increasing technogenic threats in the context of riskXbased approach. The proposed

procedure allows you to effectively manage technogenic risk by analyzing the factors that affect its occurrence

and thus mitigate possible technogenic risk. As a direction of further research, it is reasonable to note the need to

develop and substantiate methods of ensuring technogenic safety in transport.

Ключові слова: техногенна безпека, виробнича безпека, промислова безпека, цивільна безпека, ризик�орієн�
тований підхід.

Key words: technogenic safety, industrial safety, civil safety, risk�based approach.

парадигми забезпечення безпеки в усіх можливих її
проявах, що обумовлено виникненням істотно нових
ризиків, пов'язаних із використанням техніки та тех$
нологій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Як показали дослідження наукових напрацювань,
присвячених проблемам безпеки в різних її проявах,
на сьогодні вагомий доробок у контексті цього науко$
во$практичного завдання. Проте більшість наукових
праць з питань безпеки присвячені прикладним аспек$
там її забезпечення, залишаючи поза увагою теоре$
тичні уточнення понятійно$категоріального апарату
окресленої проблематики. Отже, виникає потреба в
уточненні сутності категорії "безпека" та обгрунтуван$
ня змісту даної категорії шляхом розкриття видів без$
пеки, виникнення яких пов'язано із загостренням тех$
ногенних загроз в контексті ризик$орієнтованого
підходу.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є уточнення сутності категорії "без$

пека" та обгрунтування змісту цієї категорії шляхом
розкриття видів безпеки, виникнення яких пов'язано із
загостренням техногенних загроз у контексті ризик$
орієнтованого підходу.

У контексті досягнення поставленої мети окресле$
но та вирішено такі завдання: систематизовано погляди
вчених на трактування сутності безпеки; проведено кри$
тичний аналіз існуючих визначень та обгрунтовано влас$
не бачення сутності категорії "безпека"; уточнено зміст
поняття "техногенна безпека" та окреслено її види: ви$
робнича безпека, промислова безпека, складова ци$
вільної безпека у надзвичайних ситуаціях (НС) техно$
генного характеру, обгрунтовано поняття ризику у тех$
ногенній безпеці; досліджено фактори впливу на такий
ризик; узагальнено процедуру здійснення заходів із за$
безпечення техногенної безпеки в умовах загострення
загроз.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Аналіз літературних джерел, присвячених дослід$

женню еволюційних аспектів категорії "безпека", доз$
волив головним чином дійти висновку, що більшість
науковців одностайна у думці, що вперше поняття за$
хисту, а значить і безпеки, виникнуло на ранніх етапах
розвитку державності, та входить до складової націо$
нальних інтересів, як базове питання.

Загалом в еволюції поняття безпеки можна виділи$
ти кілька основних етапів: розуміння безпеки переваж$
но з позиції безпеки індивіда; усвідомлення безпеки як
загального блага і мети (функції) держави, що знахо$
дить значне поширення в XVII—XVIII ст. у країнах За$
хідної Європи; концептуалізація поняття безпеки су$
спільства та держави внаслідок руйнівних війн та рево$
люцій в Європі в ХІХ—ХХ ст. [2; 3; 8].

Доречно зауважити, що на сучасному етапі розвит$
ку термін "безпека" розуміється як складне поняття, що
супроводжується дискусійністю думок щодо окреслен$
ня його сутності та змісту. Сучасні погляди на сутність
поняття "безпека" узагальнені в таблиці 1.

Як видно з таблиці 1, існують різні погляди до трак$
тування поняття "безпека", які можна узагальнити на$
ступним чином: безпека як діяльність суб'єктів; безпе$

ка як стан захищеності; безпека як результат цілеспря$
мованої діяльності.

Перший підхід, згідно з яким безпека визначається
як діяльність суб'єктів у певному сенсі звужує зміст цієї
категорії через те, що висвітлює лише одну змістовну
характеристику безпеки, а саме той факт, що безпека
передбачає діяльність певного кола людей.

Заслуговує на увагу підхід, який трактує безпеку
як стан захищеності. Дійсно, стан захищеності є вирі$
шальною ознакою безпеки. Проте доречніше визнача$
ти стан захищеності в якості проміжної цілі або клю$
чового завдання, а ні змістовної характеристики без$
пеки.

Третій підхід до визначення категорії безпеки мож$
на окреслити як результативний, тому що згідно ньому
безпека трактується як результат певної діяльності.
Такий підхід безперечно має сенс, проте в певній мірі не
висвітлює змістовних ознак даної складної категорії, а
лише підкреслює результативність діяльності як проце$
су із забезпечення безпеки.

Визначення категорії "безпека" повинно відповіда$
ти вимогам до трактування категоріального апарату,
тобто в якості змістовної ознаки повинні бути відноси$
ни, та враховувати принцип комплексності, тобто місти$
ти не тільки змістовну ознаку, але й визначати суб'єкт,
об'єкт, мету.

З урахуванням зазначеного можна запропонувати
наступне визначення категорії безпека: безпека як ка$
тегорія це відносини між суб'єктами діяльності, спря$
мованої на захист інтересів всіх верств населення з ме$
тою протидії зовнішнім або внутрішнім загрозам.

Запропоноване визначення відрізняється від існую$
чих тим, що трактує безпеку саме як категорію, що вра$
ховує всі необхідні елементи та виступає універсальним
визначенням: конкретизація виду загроз дозволить
адаптувати запропоноване визначення до трактування
будь$якого виду безпеки.

Крім того, в контексті даного дослідження доціль$
но уточнити зміст безпеки шляхом уточнення його скла$
дових.

У цьому сенсі доречно підкреслити певну плутани$
ну в теоретичному підгрунті уточнення класифікації
видів та форм безпеки. Аналіз наукових джерел дозво$
лив дійти висновку, що в літературі різного фахового
спрямування зустрічається безліч трактувань поняття
"безпека", а саме: економічна, фінансова, продовольча,

Таблиця 1. Сучасні погляди на сутність поняття "безпека"

Джерело Визначення 
Чуваков О.А. [4] Трактує безпеку як полі функціональне явище, яке, з 

одного боку, передбачає діяльність певної групи різних 
суб’єктів, а з другого боку, виступає соціальною 
потребою, обгрунтовуючи цілеспрямований результат 
певної діяльності 

Краснокутська Н.С., 
Коптєва Г.М. [6] 

Трактує безпеку як певний стан захищеності, 
сформований в результаті протистояння розмаїттю 
негативних факторів 

Нікіпєлова Є.М. [7] Визначає безпеку як складне соціально-політичне 
явище, сформоване внаслідок взаємодії елементів в 
системі «природа - людина - суспільство». При цьому 
науковець наполягає на відносному характері категорії 
«безпека» через те, що вона набуває смислове значення 
тільки в умовах конкретизації 

Ситник Г.П. [9] Пропонує під безпекою розуміти певний стан системи, 
в умовах якого система зберігає свою цілісність, 
стійкість, ефективність та перспективність, а отже, 
здатна захистити власні підсистеми від руйнівного 
впливу загроз 

Антонов В.О. [10] Визначає безпеку як стан захищеності певних інтересів 
особи, суспільства і держави, що виявляються 
найважливішими в конкретній ситуації та певних 
умовах від розмаїття існуючих загроз 

Корнієнко Т.О. [11] Трактує безпеку як стан захищеності розмаїття 
інтересів від загроз різного характеру в умовах які такі 
інтереси виступають першочерговими 
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інформаційна, медична, міжнародна, національна, еко$
логічна, особиста та багато інших.

Для того щоб уникнути плутанини у визначеннях,
на думку авторів доцільно класифікувати види безпеки
в залежності від загроз. Загрози в їх загальному ро$
зумінні — це явища або чинники, що можуть створюва$
ти небезпеку.

Небезпека в свою чергу це деструктивне, руйнівне
явище, що може привести до негативних наслідків [5].
Серед поглядів науковців найбільш поширена ідея роз$
глядати загрози небезпеки в залежності від суб'єкта, з
боку якого вони виходять.

Згідно — загальноприйнятою класифікацією небез$
пеки поділяються на: природні, техногенні, соціально$
політичні та комбіновані [12; 13]. Варто зазначити, що
саме техногенна безпека в умовах сьогодення має най$
важливіше значення. Таке твердження грунтується на
тому, що саме техногенні загрози набувають обертів, а
через постійну модернізацію потенційно небезпечних з
техногенної точки зору об'єктів, існує постійна потре$
ба в оновленні способів забезпечення даного виду без$
пеки.

На думку авторів, техногенну безпеку доцільно
трактувати як відносини між суб'єктами і об'єктами з
метою захисту окремої людини, певної групи, населен$
ня або його частини, об'єктів та територій від загроз,
пов'язаних з експлуатацією технічних пристроїв і сис$
тем.

Насправді, техногенна безпека вимагає забезпечен$
ня усвідомлення необхідності керування ефективним
управлінням її забезпечення. А це у свою чергу потре$
бує чіткого визначення об'єктів керування. Тому стає
вкрай потрібним

Новий підхід у класифікації видів техногенної без$
пеки в залежності від джерел і ступені загроз, а також
суб'єктності в управлінні і відповідальності.

З точки зору авторів, техногенна безпека може мати
прояв в різних формах, до яких слід віднести виробни$
чу безпеку, промислову безпеку, цивільну безпеку у НС
техногенного характеру. Такі форми техногенної без$
пеки є в певній мірі схожими, але й мають деякі від$
мінності.

Виробнича безпека $це діяльність суб'єкта забезпе$
чення, спрямована на протидію загрозам, пов'язаним з
користуванням технічними системами в процесі вико$
нання найнятими працівниками професійної діяльності.
Головний суб'єкт управління — роботодавець.

Промислова безпека — це діяльність суб'єкта забез$
печення з протидії загрозам, що виникають на вироб$
ництві та пов'язані, у тому числі, із накопиченням енергії
та речовини у технічних системах, які можуть приводи$
ти до аварій, з негативними наслідками як для персона$
лу об'єкту, так і для окремої частини населення по за
межами підприємства. Головний суб'єкт управління
(відповідальності) — власник об'єкту.

Цивільна безпека у НС техногенного характеру —
це діяльність суб'єкта, спрямована на забезпечення про$
тидії загрозам населенню, пов'язаним із виникненням
надзвичайних ситуацій техногенного характеру та

ліквідації їх наслідків. Головний суб'єкт управління
(відповідальності) — держава.

З урахуванням зазначеного можна надати авторсь$
ке бачення співвідношень базових понять даного дослі$
дження (рис. 1).

Отже, як ми бачимо, показано зв'язок базових по$
нять: безпека як категорія має власні види, чільне місце
серед яких посідає техногенна безпека, яка, в свою чер$
гу поділяється такі види безпек: виробничу, промисло$
ву та цивільну у НС техногенного характеру. Окреслені
форми техногенної безпеки пов'язує спільна ознака:
вони спрямовані на протидію загрозам, що виникають
внаслідок накопичення енергії та речовини у технічних
системах.

Окремого дослідження потребує питання забезпе$
чення безпеки в умовах загострення техногенних загроз.
На жаль, сьогодні доводиться стикатися з певними
організаційно$правовими проблемами, до яких варто
віднести: недосконалість системи управління безпекою,
підгрунтям якої повинна виступати концепція ризико$
логії; недосконалість правового забезпечення окресле$
ного питання; відсутність зваженого підходу до вста$
новлення граничних меж прийнятних техногенних ри$
зиків [14].

Насправді, техногенна безпека вимагає забезпечен$
ня керуванням ймовірними ризиками. Концепція техно$
генної безпеки передбачає усвідомлення необхідності
такого керування

Ризики займають важливе місце у техногенній без$
пеці. Таке зауваження грунтується перш за все на тому,
що техногенна безпека це, перш за все, діяльність упов$
новажених на її здійснення осіб, а ризик виступає не$
від'ємним атрибутом будь якої діяльності.

Взагалі ризик це ступінь ймовірності певної негатив$
ної події, яка може відбутися у певний час або за пев$
них обставин на території об'єкта підвищеної небезпе$
ки або за його межами. Ризик включає невпевненість,
чи відбудеться небажана подія, чи виникне несприятли$
вий стан, чи відбудеться шкода. Застосування поняття
ризик, таким чином, дозволяє переводити небезпеку в
розряд категорій, що вимірюються. Ризик, фактично, є
міра небезпеки. Часто використовують поняття "ступінь
ризику" (risk level), яке, по суті, не відмінне від поняття
ризику, але лише підкреслює, що йдеться про величину,
яка вимірюється.

Останнім часом все більшого розповсюдження от$
римало застосування ризик орієнтованого підходу до
певних впроваджень, тобто підходу, в основі якого зна$
ходиться саме оцінка можливих ризиків. Під час здійс$
нення заходів із забезпечення техногенної безпеки та$
кож необхідно здійснювати оцінку ризиків, а отже, ба$
зуватись заходи із забезпечення техногенної безпеки
повинні саме на ризик орієнтованому підході.

Ризик техногенної безпеки доцільно вимірювати
сумою можливих втрат від настання техногенної аварії.
Доцільним також є визначення факторів впливу на
збільшення техногенного ризику окремого об'єкту.

Оскільки саме множинна регресія дозволяє побуду$
вати модель з великим числом факторів, визначивши при

Рис. 1. Співвідношення базових понятьцього дослідження
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цьому вплив кожного з них зокрема, а також сукупний
вплив на результативну ознаку, то для визначення впли$
ву факторів на величину техногенного ризику, тис. грн
(у) доцільно обчислити таку економетричну модель.

В якості факторів у цій моделі будуть:
витрати на заходи виробничої безпеки, тис. грн (х

1
);

витрати на забезпечення промислової безпеки, тис.
грн (х

2
);

витрати на цивільний захист, тис. грн (х
3
);

оплата праці відповідальних працівників, тис. грн
(х

4
);
питома вага працівників, які пройшли відповідний

інструктаж, % (х
5
);

питома вага потенційно небезпечних об'єктів, %
(х

6
).
Наведемо умовний приклад розрахунку впливу фак$

торів на техногенний ризик. Розроблення моделі роз$
починається із визначення її специфікації, суть якої є
вибір факторів і вибір виду рівняння регресії. Відбір
факторів здійснювався на основі теоретико$економіч$
ного аналізу. Багатофакторна регресійна лінійна модель
залежності техногенного ризику від факторів була об$
числена за допомогою пакету Statgraphics Centurion та
має вигляд:

 21 0115879,000971793,00450185,08851,59 xxY −++−=

3x + 654 44595,0463174,034283,0 xxx −+ (1),
 133,1095,176,2 21 −=== ttT b

303,0465,0182,0 543 ==−= ttt
Для детального розгляду впливу факторів на резуль$

тативну ознаку було замінено всі фактори, попри те, що
не всі вони в моделі значимі.

Оскільки коефіцієнт детермінації високий
( 819475,02 =R ), значення статистики Фішера  5,30=F , зна$
чення статистики Дарбіна$Уотсона  705,0=DW , можна зро$
бити висновок, що обчислена модель залежності тех$
ногенного ризику від факторів є статистично якісною й
придатна для визначення впливу факторів на техноген$
ний ризик.

За моделлю на результуючий показник впливають
витрати на цивільний захист, тис. грн (х

3
); оплата праці

відповідальних працівників, тис. грн (х
4
); питома вага

працівників, які пройшли відповідний інструктаж, %
(х

5
); питома вага потенційно небезпечних об'єктів, %

(х
6
) і не впливають фактори: витрати на заходи вироб$

ничої безпеки, тис. грн (х
1
); витрати на забезпечення

промислової безпеки, тис. грн (х
2
).

Для інтерпретації коефіцієнтів моделі маємо на
увазі, що коефіцієнт регресії характеризує середнє
змінення результату зі зміненням відповідного факто$
ру на одиницю при незмінних значеннях інших факторів,
закріплених на середньому рівні. Отже, при зміненні
обсягу витрат на забезпечення виробничої безпеки на 1
млн грн техногенний ризик буде 0,8 тис. грн. Процеду$
ра забезпечення техногенної безпеки на основі ризик
орієнтованого підходу узагальнена на рисунку 2.

Запропонована процедура дозволяє загалом керу$
вати ризиком в умовах загострення техногенних загроз
завдяки аналізу факторів, які впливають на його виник$
нення.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМКУ
Таким чином, безпека виступає окремою категорією

сучасної науки та передбачає відносини між суб'єктами
певної діяльності, спрямованої на захист інтересів су$
спільства та держави з метою протидії зовнішнім або
внутрішнім загрозам. Безпека в загальному тлумаченні
поділяється на такі види: соціальна, природна та техно$
генна. При цьому з погляду особливостей розвитку су$
часної інфраструктури та з огляду на стрімкий процес
протікання четвертої технічної революції, саме техно$
генна безпека набуває першочергового значення. До
форм техногенної безпеки відносяться промислова без$
пека, виробнича безпека та складова цивільної безпеки
у надзвичайних ситуаціях техногенного характеру.
Окреслені форми техногенної безпеки пов'язує спільна
ознака: вони спрямовані на протидію загрозам, що ви$
никають внаслідок накопичення енергії та речовини у
технічних системах, а відрізняє місце виникнення окрес$
лених загроз.

Наукова новизна результатів, отриманих у цій статті
полягає в уточненні категорії "безпека" та обгрунту$
ванні змісту безпеки з урахуванням загострення техно$
генних загроз в контексті ризик$орієнтованого підхо$
ду.

При цьому запропонована процедура дозволяє
ефективно управляти техногенним ризиком завдяки
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Рис. 2. Процедура забезпечення техногенної безпеки на основі ризик орієнтованого підходу
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аналізу факторів, які впливають на його виникнення та
за допомогою цього знижувати можливий техногенний
ризик.

В якості напряму подальших досліджень доцільно
зазначити необхідність розробки та обгрунтування ме$
тодів забезпечення техногенної безпеки на транспорті.
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