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ФРІКОНОМІКА: КНИГА ЯК НАУКА 

 

Інновацією в економічній науці стала «Фрікономіка». Це дебютна 

книга економіста Університету Чикаго Стівена Левітта і журналіста New 

York Times Стефана Дж. Дабнера, яка була опублікована 12 квітня 

2005 року видавництвом Вільяма Морроу. 

Специфікою цієї роботи стало роз׳яснення того, як злиття поп-

культури та економіки впливає на суспільство. Автори ставлять 

неординарні питання і відповідають на них. На перший погляд, ці 

відповіді є дуже дивними, однак при належному міркуванні − 

очевидними.  

При написанні книги був використаний підхід, коли за допомогою 

економічного інструментарію  були дані відповіді  на питання, котрі  

складно віднести до класичної економіки. Так з’явилась  нова галузь 

дослідження – фрікономіка. Тому варто згадати,  що засновник класичної 

економіки Адам Сміт був насамперед філософом і, зокрема, моралістом. 

Його робота «Теорія моральних почуттів» (1759 р.) була  опублікована в 

період класичного капіталізму. Зачарований змінами Сміт  приділяв 

значну увагу  «людському ефекту», тобто тому факту, що економічні 

сили значно змінюють образ думок і дій особистості в тій чи іншій 

ситуації.  

Економіка, з точки зору фрiкономiки, є перш за все наукою, 

заснованою на вимірах, що має інструменти для отримання відповідей на 

певні питання. Тобто «економіка» − це масив інформації про робочі 

місця, ринок нерухомості, інвестиції тощо. Однак інструменти економіки 

можуть бути також застосовані для вивчення інших цікавих речей. 

Міркування дослідників засновані на тому, що загальноприйняті 

точки зору  можуть глибоко вкоренитися в мізках людей і змінити їх 

вкрай важко, проте це можливо. Так, як відповідь на питання про 

припинення злочинності  у США періоду 1990-х, автори фрікономіки 

розглядають діяльність Норми Мак-Конвей. Відстоявши інтереси жінок 

у суді на право аборту,  ця жінка значно більше вплинула на рівень 
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злочинності,  аніж контроль над зброєю, сильна економіка і нова 

стратегія роботи поліції, разом узяті.  

Стівен Левітт знаходить факти, на які ніхто, як правило,  не звертає 

уваги,  використовує власні спостереження і пропонує способи виміряти 

те, що економісти вважають невимірним. До його незмінних інтересів 

(хоча він стверджує, що інтерес носить лише теоретичний характер) 

відносяться обман, корупція та злочин. Припущенням Левiтта є те, що 

сучасний світ, незважаючи на часом надмірну плутанину, складності і 

навіть прямий обман, не є непроникним або непізнаваним. А якщо 

ставити правильні питання, то світ стає куди більш інтригуючим, ніж 

здається. Все, що для цього потрібно, − це погляд з незвичного боку. 

Таким чином, на переконання авторів «Фрікономіки», головним 

завдання економічної науки є пояснення того, яким чином люди 

отримують те, чого хочуть. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Пожежна безпека у суспільстві, збереження життя людей і 

національного багатства в умовах інтенсивного розвитку людської 

цивілізації є одним із важливих завдань. Це вихідна соціальна потреба 

суспільства в цілому та людини зокрема. Будь-які природні чи соціальні 

явища людина розглядає через призму можливої загрози і можливості 

забезпечення власної безпеки. 

Пожежна безпека – стан об'єкта, при якому з регламентованою 

ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і 

впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист 

матеріальних цінностей.  

За 2018 рік в Україні було зареєстровано 78608 пожеж. Порівняно 

з 2017 роком спостерігається зменшення кількості пожеж на 5,4%. Але 

кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, збільшилася на 7,5%, 

травмованих на пожежах – на 2,8%. Прямі збитки від пожеж збільшилися 

на 7,8%, побічні – на 4,5%, на 2,0% більше знищено та пошкоджено 


