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У сучасному світі, крім вуличних ігрових майданчиків, існує великий попит 

на нові форми організації розваг для дітей. Актуальними стали розважальні 

центри (ТРЦ) та дитячі ігрові кімнати. Відкриваючи такий бізнес, перш за все 

необхідно визначити ступінь конкуренції у цій галузі діяльності та забезпечити 

надійну систему безпеки та управління ризиками. Різноманітність ігрових зон; 

сучасні атракціони та ігрові автомати; розширення торгової зони (по можливості); 

наявність дитячого кафе на місці забезпечує диверсифікацію пропозицій, є 

основою ділового успіху дитячих розважальних центрів. 

Створюючи бізнес-план, не слід нехтувати організаційними аспектами. По-

перше, необхідне створити всі необхідні документи та отримати дозволи на 

реєстрацію підприємця у податковій службі [1]. По-друге, - знайти приміщення, 

яке відповідає вимогам санітарної та протипожежної охорони. 

Однією з головних причин підвищеної уваги до стану безпеки споруд цього 

типу є загроза виникнення надзвичайних ситуацій у таких спорудах та на 

прилеглих територіях. Сюди можна віднести небезпеку виникнення пожеж, 



техногенну безпеку, безпеку будівлі та споруди, екологічну безпеку, 

антитерористичну безпеку, інформаційну безпеку, охорону праці, громадську 

безпеку, фінансову безпеку та інші. 

На сьогодні науковці у своїх роботах недостатньо висвітлювали проблеми 

впровадження моделей управління безпекою об’єктів з масовим перебуванням 

людей, як на стадії планування, так і на стадії експлуатації об’єкту. Тому, на 

сьогодні залишається актуальною необхідність розв’язання науково-прикладного 

завдання розробки нових моделей, методів та механізмів у сфері управління 

безпекою об’єктів з масовим перебуванням людей [2]. 

Питання забезпечення безпеки об’єктів на стадії експлуатації є трудомісткою 

задачею. Підвищення рівня безпеки експлуатації об’єктів з масовим перебуванням 

людей полягає у забезпеченні умов безпеки відвідувачів, що досягається шляхом 

прогнозування виникнення надзвичайних ситуаціях (НС) на підставі застосування 

інноваційних механізмів в управлінні безпекою об’єктів з масовим перебуванням 

людей. Безпека об’єктів з масовим перебуванням людей потребує вдосконалення 

в системі попередження виникнення НС. Базова концепція забезпечення 

управління безпекою розважальних центрів може побудована наступним образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Базова концепція забезпечення управління безпекою розважальних центрів. 

Стратегічний рівень 

Управління безпечної експлуатацією 

Постійне навчання та удосконалення 
персоналу ТРЦ 

Корпоративна та соціальна 
відповідальність 

Тактичний рівень 

Оперативний рівень 

Орієнтація на результат 
безпечного 

функціонування 
комплексу 

Незмінна політика 
кінцевої мети безпечної  

експлуатації 

Залучення 
співробітників при 

безпеко-орієнтованому 
підходу 



 

Підвищити рівень захищеності будівель та споруд, що в свою чергу 

збереже здоров’я та життя громадян можна шляхом удосконалення та 

придбання якісного та безпечного обладнання: ігрові автомати; комплекс для 

створення ігрових зон; лабіринт та інші ігрові зони. Меблі для відпочинку в 

залі такі як: дивани, пуфи, крісла, столи, вітрина для продажу іграшок та 

сувенірів повинні бути екологічно чисті та безпечні. 

Для безпечного функціонування розважального центру для дітей 

необхідно провести фінансовий розрахунок інвестицій, необхідних для 

запуску та експлуатації центру з урахуванням витрат на заходи безпеки та 

своєчасну модернізації розважальних об’єктів, які будуть направлені на 

покращення пожежної та техногенної безпеки. Важливо проаналізувати всі 

супутні фактори. Для успіху в бізнесі треба правильно створити та 

дотримуватися бізнес-плану. Тоді підприємець може розрахувати свій дохід, 

прибуток та ефективність свого розважального центру. 

Таким чином - управління об’єктів з масовим перебуванням людей 

(торгово-розважальних центрів, тощо) при застосуванні інноваційних 

механізмів якісного менеджменту безпеки дає змогу підвищити ступінь 

успішної реалізації проекту, враховуючи його безпекові характеристики. 
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