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УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ: 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
 

Стаття присвячена проблемам саморозвитку, вдосканалення, самоактуалізації 

професіоналізму суб’єкта управління (керівника-управлінця) як особистості в управлінській 

діяльності. Проведено аналіз формування новітнього підходу управління органами та 

підрозділами цивільного захисту через призму особистих рис керівника як основного 

елемента структурного підрозділу для прийняття і реалізації управлінських рішень в умовах 

невизначеності та ризику.  
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Постановка проблеми. В останні роки захист населення та територій від 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру набув 

загальнонаціональної значущості, піднявся на рівень державної політики і є 

однією зі сфер національної безпеки країни. Попередження і ліквідація 

надзвичайних ситуацій – одна з актуальних проблем сучасності.  

Тепер надзвичайні ситуації є динамічними незворотними процесами, які 

розвиваються та протікають з великою швидкістю, характеризуються 

різноманітністю та високим рівнем вражаючих факторів. Реагування на них 

потребує, відповідно, високої оперативності, рішучості, професіоналізму і 

вишколу особового складу, злагодженості дій органів управління та підрозділів 

оперативно-рятувальної служби. У свою чергу, така робота  можлива лише за 

умови ефективного керівника-управлінця.  Саме тому актуальною стала 

проблема визначити об'єктивну потребу в формуванні сучасного підходу до 

керівника як особистості в управлінській діяльності. Урахування цих якостей 

керівника діяльності в умовах НС дасть можливість зменшити вірогідність 

прийняття неадекватних управлінських рішень, сприятиме економії ресурсів та 

часу на ліквідацію наслідків НС, зменшенню збитків. 

Аналіз останніх досліджень. Контекст вказаної проблематики ще не знайшов 

достатнього висвітлення. Аналіз науково-теоретичних праць з цього напряму 

діяльності дав змогу дійти висновку, що існуючі вітчизняні та іноземні наукові 

дослідники вивчали лише окремі фактори ролі особистості керівника в управлінській 



діяльності і не мали на меті системного дослідження підходів до вивчення структури 

діяльності фахівця пожежно-рятувальної служби в сфері управління на реагування 

надзвичайних ситуацій. Тому сьогодні більшість завдань в умовах НС органи і 

підрозділи управління цивільного захисту вирішують шаблонно, без комплексного 

врахування особливостей діяльності в таких умовах. 

Виклад основного матеріалу. Так, на нашу думку важливе місце повинно 

відводиться вимогам до особистості керівника цивільного захисту та оцінці 

його діяльності, прийняттю ним управлінських рішень в умовах НС, зокрема, 

невизначеності та ризику. Акцент на професійних та психологічних аспектах 

управлінської діяльності дозволить підійти до розуміння керування як до дуже 

складного механізму взаємодії між людьми.  

В умовах ризику керівник, що приймає рішення, має об’єктивне знання 

середовища дій і здатний об’єктивно прогнозувати ймовірну сутність явищ і 

результат або віддачу щодо кожного з можливих варіантів рішення. 

Невизначеність ситуації ухвалення рішення пояснюється такими причинами, як 

відсутність достатньо повної інформації, виникнення випадкових факторів 

тощо. Тому ризик існує тоді, коли керівник, який приймає рішення, не знає 

заздалегідь його результатів, але здатний встановити об’єктивний розподіл 

імовірності можливих станів зовнішнього середовища й пов’язаних із ними 

віддач або результатів. Аналіз факторів невизначеності у процесі прийняття 

управлінських рішень визначає вибір методів і підходів, які дають змогу 

урахувати дані фактори. Отже, в системі підготовки кадрів для органів і 

підрозділів цивільного захисту  все більшого значення набувають функції, 

принципи та методи управлінської діяльності, основи прийняття управлінських 

рішень. Важливе місце відводиться вимогам до особистості керівника служби 

цивільного захисту та оцінці його діяльності. Виконання цього завдання 

потребує широкого спектру знань та високого рівня підготовки осіб 

начальницького складу. Саме вони формують необхідне теоретичне підґрунтя 

для вмілого управління підрозділами цивільного захисту, забезпечують 

формування навичок управління підрозділами в умовах невизначеності та 



ризику при ліквідації НС. Необхідно відзначити, що кінцева результативність 

прийнятих рішень істотно буде залежити від якості їх реалізації, а також треба 

врахувати, що низька якість виконання підлеглими дорученої роботи 

найчастіше зумовлена помилками, допущеними керівниками, відповідальними 

за реалізацію рішення. Тому на всіх рівнях управління в таких ситуація цьому 

необхідно приділяти підвищену увагу. 

В ході реформування МНС України керівникам всіх рівнів все більше буде 

надаватись делегування повноважень, як елементам системи управління, 

функції керування й розпорядження власними справами, яке призведе до 

скорочення використання методів адміністративного тиску й розширить сферу 

правового, професійного, психолого-інформаційного впливу на особовий 

склад. У зв'язку із цим, підвищуються вимоги до керівників органів і 

підрозділів МНС України, до їхнього професіоналізму й самовдосконалення на 

основі професійного розвитку. 

Щодо цього необхідно показати керівникам органів і підрозділів МНС 

можливості і шляхи підвищення власної компетентності кваліфікації завдяки 

навчанню, розвитку й саморозвитку професійних і особистих якостей. 

У сучасних умовах службово-професійної діяльності об'єктивно 

обумовлена і нова роль керівника. Фактично будучи засобом, що забезпечює 

досягнення мети діяльності з попередження та ліквідації надзвичайних 

ситуацій в умовах невизначеності та ризику, керівник повинен піднятися на 

якісно новий рівень - стати носієм управлінських функцій і компетентним 

суб'єктом безпосередньо управлінської діяльності.  

Оцінка виконання управлінського рішення в умовах невизначеності та 

ризику повинна враховувати такі параметри: індивідуальні особливості, 

фізичний, емоційний стан керівника, його актуальні проблеми; послідовність 

оцінок відповідно до поведінки підлеглих; відповідність оцінок і досягнень, 

зусиль; особливості ситуації. 

Сутність керування в таких умовах полягає в забезпеченні правильної 

взаємодії частин, елементів системи управління як єдиного цілого, у вольовому 



впливі системи на структурні підрозділи з метою забезпечити ефективність їх 

діяльності в умовах НС. 

При прийнятті управлінських рішень керівнику завжди необхідно 

враховувати ризик, особливо при обставинах, що стосується ліквідації НС. 

Важливо зрозуміти, що поняття «ризик» необхідно в одночас використовувати 

в значенні безпеки і небезпеки. З однієї сторони ризик скоріше можна віднести 

до рівня визначеності, з якої можна прогнозувати результат, з іншої, до рівня 

невизначеності, тобто врахувати всі обставини, які можуть дати негативні 

наслідки при ліквідації НС. В ході оцінки альтернатив і прийняття рішень 

керівник повинен прогнозувати можливі результати в різних обставинах.  

Як відомо, людина постійно навчається і розвивається як особистість, 

тому процес професійного розвитку особистості, ми вважаємо, здійснюється у 

формі навчання, яке проходить самостійно, на службі або в спеціалізованій 

освітній установі. Зміст професійного розвитку особистості являє собою 

розвиток як професійних, так і особистісних якостей, а також уміння управляти 

своїм станом, що дасть змогу приймати управлінські рішення в умовах 

невизначеності та ризику.  

Висновок. Отже, приходимо до твердого переконання, що індивідуально-

професійна діяльність керівників як суб'єктів управління характеризує уміння 

правильно оцінити ризик і, виходячи з цього, прийняти ефективне управлінське 

рішення, а також потребує подальшого комплексного і всебічного дослідження, 

оскільки тільки через них, як через канали зв'язку з підлеглими, передається 

інформація для виконання поставлених задач для ліквідації НС в умовах 

невизначеності та ризику. 
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