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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЕКТАХ 

 ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

 

Проведений аналіз функціонування єдиної державної системи цивільного 

захисту засвідчив недієвість на практиці нормативно-правової бази та 

повільний темп впровадження принципів діяльності самої системи, що 

стимулює розроблення нових методів підвищення ефективності реалізації 

проектів та програм у сфері цивільного захисту. 

Світовий досвід з управління проектами та програмами в сфері 

цивільного захисту засвідчує дієвість використання ризик-орієнтованого 

підходу в напрямі забезпечення безпеки життєдіяльності людини при реалізації 

різного роду проектів та програм, а прагнення України відповідати 

європейським та світовим вимогам у сфері цивільного захисту додатково 

підкреслює правильність обраного напрямку розвитку нашої держави.  

Необхідність впровадження концептуальних засад управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій викликана наявністю небезпечних чинників 

техногенного та природного характеру. Управління ризиками ґрунтується на 

досягненні певного рівня безпеки, балансу вигоди і витрат у межах окремого 

об’єкта, території і держави в цілому [1]. 

На сьогодні механізми управління ризиками, спрямовані на зменшення їх 

значень, не набули широкого практичного застосування в нашій державі. Так, 

кількісна оцінка ризиків використовується лише в окремих областях, а саме під 

час аналізу безпеки атомних електричних станцій, декларування безпеки 

об’єктів підвищеної небезпеки і засвідчує дієвість обраного підходу. Разом з 

тим, недосконалі нормативно-правові, організаційні та технічні методи 

управління ризиками не дають змоги сьогодні досягти таких рівнів ризиків, що 

відповідають рівням економічно розвинутих держав. Це вказує на необхідність 



розробки методики управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій 

(НС) техногенного та природнього характеру, концептуальна модель створення 

якої представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Концептуальна модель створення методики  

управління ризиками в проектах цивільного захисту 
 

Використання зазначеної методики в практиці вимагає створення систем 

управління техногенною і природною безпекою на всіх ієрархічних рівнях 

єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій. 

Досягнення прийнятних рівнів ризиків у проектах цивільного здійснюється в 

два етапи. У першу чергу визначається існуюче значення ризику реалізації 

проекту та необхідні зниження ризиків найбільш небезпечних джерел 

надзвичайних ситуацій. Наступним кроком є зменшення значення ризику 

реалізації проекту до прийнятного рівня.  

Ефективною є така стратегія управління ризиками, яка передбачає як 

зниження ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій, так і зменшення 

розмірів можливих втрат від них. У світовій практиці прийнято користуватися 

принципом ALARA (As Low As Reasonably Achievable): «Будь-який ризик 

повинен бути знижений настільки, наскільки це є практично досяжним або ж до 



рівня, який є настільки низьким, наскільки це розумно досяжне» [2]. 

Ефективність і контрольованість процесу управління ризиками надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру у державі має забезпечуватись 

розгалуженою інфраструктурою механізмів регулювання техногенної і 

природної безпеки, яка застосовує нормативно-правові, організаційно-

адміністративні, інженерно-технічні, економічні та інші методи регулювання. 

Забезпечення безпеки шляхом використання ризик-орієнтованого підходу 

передбачає превентивне втручання з врахуванням рівня розвитку науки і 

технологій. Такий підхід може дати десятикратну економію коштів на 

збереження безпеки та ліквідацію негативних наслідків надзвичайних ситуацій. 
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