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СТРУКТУРА ТА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 

 
У статті проаналізовано структуру системи управління ризиками та її основні 

елементи. Проведено дослідження, порівняння та вивчення існуючих методів управління ризиками. 
Складено алгоритм управління ризиками, що враховує попередні дослідження, їхні недоліки та 
напрацювання авторів. За загальним алгоритмом розроблена методика управління ризиками 
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, яка дозволить конкретизувати та 
пришвидшити етапи оцінки ризиків, що полегшить їх ліквідацію або зниження. 
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Вступ. У світі наростає занепокоєння в зв'язку з зростаючою кількістю 

щорічно виникаючих надзвичайних ситуацій (НС) природного та техногенного 
характеру, а також – із збільшенням їх впливу на території проживання людей. 
Обставини, що склалися, вимагають вжиття заходів щодо вдосконалення 
управління їх безпекою. 

В якості заходів рекомендується здійснити на практиці перехід до методів 
управління, заснованих на аналізі оцінки ризиків як кількісної характеристики 
небезпеки (для населення та навколишнього середовища) від об'єкта небезпеки 
в управлінні ризиками надзвичайних ситуацій. При цьому ризики мають 
оцінюватися не тільки за нормальних умов безаварійної експлуатації, але і при 
виникненні аварій та катастроф з руйнуванням систем захисних споруд, виходом 
у навколишнє середовище небезпечних речовин, пожежами, затопленням 
величезних територій тощо [1,2-5]. 

Постановка проблеми і виклад основної частини. В роботі структура 
системи управління ризиками для різних об’єктів і територій розглядається по 
різному, включаючи додаткові заходи та методи управління оцінкою ризиків 
ситуацій природного та техногенного характеру. В загальному випадку структуру 
системи управління ризиками можна зобразити у вигляді схеми, що приведена 
на рисунку 1. 

Структура системи управління включає такі основні елементи [6,7]: 
- встановлення рівнів прийнятного ризику, на основі економічних і соціальних 

факторів, побудова механізмів державного регулювання безпеки; 
- моніторинг навколишнього середовища, аналіз ризиків життєдіяльності 

населення та прогнозування надзвичайних ситуацій; 
- прийняття рішень про доцільність проведення заходів захисту; 
- раціональний розподіл коштів на запобіжні заходи щодо зниження ризику 

та заходи щодо зменшення масштабів надзвичайних ситуацій; 
- здійснення запобіжних заходів щодо зниження ризику надзвичайних 

ситуацій і зменшення їх наслідків; 
- проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт при 

надзвичайних ситуаціях. 
Підхід на основі аналізу ризику, як деякої кількісної оцінки, особливо 

важливий для регіонів, де зосереджений значний потенціал небезпечних 
виробництв і об'єктів у поєднанні зі складною інфраструктурою, соціально-
політичною ситуацією і недостатнім фінансуванням. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура системи управління ризиками 

                        Моніторинг навколишнього середовища, 
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Слід підкреслити, що природний та техногенний ризик вимірюються 
ймовірнісною величиною людських, чи матеріальних втрат за певний проміжок 
часу. Завчасне передбачення (прогноз) ризику, виявлення факторів, які 
впливають на  ризик, а також прийняття заходів щодо його зниження шляхом 
цілеспрямованої зміни цих факторів з врахуванням ефективності прийнятих 
заходів складає основу управління ризиком [7-10]. 

У загальному випадку управління ризиком – це розробка та обґрунтування 
оптимальних програм діяльності, покликаних ефективно реалізувати рішення в 
галузі забезпечення усунення небезпеки. Головні елементи такої діяльності – 
процес забезпечення нормального функціонування об’єктів, оптимального 
розподілу обмежених ресурсів та процес зниження різних видів ризиків з метою 
досягнення такого рівня безпеки населення та навколишнього середовища, який 
можливий з точки зору впливу соціальних і економічних факторів. Цей процес 
складається з багатьох підпроцесів що взаємопов’язані між собою, які разом 
утворюють один великий процес управління ризиком надзвичайних ситуацій 
[2,11-15]. 

Даний процес можна зобразити у вигляді алгоритму на рисунку 2. Алгоритм 
стверджує наступне: після збору інформації про ризик і при моніторингу та 
перевірці даних про ризик отримуємо можливість перейти до наступного етапу –  
обговорення та консультацій. Якщо ж моніторинг та перевірка даних неможлива, 
потрібно повернутися до збору інформації. 

Після обговорення та консультацій щодо надзвичайних ситуацій можливо 
переходити до блоку оцінювання ризиків. Цей блок складається зі створення 
бази даних, ідентифікації ризиків, аналізу ризиків та оцінки ризиків. Після 
закінчення блоку оцінювання ризиків переходимо до етапу зниження ризиків. 
Якщо на етапі обговорення та консультацій з експертами рішення неможливі за 
наявності малої кількості інформації про ризики необхідно перейти до 
попереднього етапу. 

Якщо на етапі ліквідації та зниження ризику даний ризик знизити неможливо, 
необхідно повернутися до етапу повторного збору інформації з ретельнішим її 
дослідженням. Коли ж алгоритм призвів до уникнення ризику НС, процес 
вважається завершеним. 

Розглянемо методологію оцінки ризиків надзвичайних ситуацій природного 
та техногенного характеру згідно загального алгоритму процесу управління 
ризиками, що дасть змогу оцінювати ризик НС з більшою достовірністю і 
точністю. 

На першому етапі створення бази даних збирається вся можлива 
інформація про ризики, яку потрібно опрацювати для встановлення подальших 
висновків та рішень у напрямку зниження або уникнення ризиків. Етап 
складається з достовірних і об’єктивних даних та інформації, про ведення 
критеріїв відповідності безпеки до ступеня ризику, дослідження усіх проблемних 
та ключових елементів, а також присутності зацікавлених сторін, які доповнюють 
або спростовують вище перераховану інформацію (рисунок 3). Як результат 
вище описаних дій створюється оціночна група, що працюватиме на усіх етапах 
оцінювання ризику. 



 

 

 

 

 

   

 

         

        

     

   

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Алгоритм процесу управління ризиками 
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Другим кроком, як показано на рисунку 3, є великий блок оцінювання ризику, 
що складається з ідентифікації, аналізу та оцінки ризиків. Під час ідентифікації 
ризиків розглядаємо наступні пункти: 

1. Сценарії надзвичайних ситуацій; 
2. Причини виникнення, можливі заходи профілактики та забезпечення 

готовності до попередження НС, а також заходи реагування та відновлення після 
них; 

3. Подальші можливі розвити сценарію НС. 
Наступним етапом даного блоку є аналіз і оцінювання ризиків. До аналізу 

ризиків включають елементи контролю наявного ступеня ризиків, висновки та 
передбачення на найближчий період, ранжування ризиків та впевненість у 
достовірності всіх попередніх даних і зроблених на основі них висновків. 

Третім етапом блоку оцінювання ризиків є сама оцінка ризику. Під час цього 
кроку має дотримуватися принцип оцінки ризику за мінімально можливим 
ступенем ризику, оскільки при зниженні ризику не повинні враховуватися заходи 
зниження однієї з складових ризику, а зниження в цілому. На даному етапі 
переглядаються всі зареєстровані ризики для підтвердження попереднього 
кроку. При цьому ставиться питання, чи необхідний подальший аналіз? Якщо 
аналіз – недостатній, проводиться ще один детальний аналіз ризиків з доробкою 
кроку оцінки ризиків з початку. Коли подальший аналіз не потрібний, як результат 
оцінки приймається рішення про ліквідацію чи зниження ризику.  

На етапі зниження ризику приймаються визначені заходи, що призначені для 
зниження ризику до мінімального ступеня або взагалі його ліквідації. Після цього 
проводяться постійні роботи з моніторингу та перевірки ліквідованих (знижених) 
ризиків для попередження їх виникнення. 

При виконанні усіх етапів управління оцінкою ризиків надзвичайних ситуацій 
природного та техногенного характеру ведеться постійне обговорення та 
консультування з експертами, а також постійний контроль та перевірка 
досліджуваних ризиків. 

Остаточно у графічному вигляді методологію управління оцінкою ризиків 
надзвичайних ситуацій зображуємо у вигляді блок-схеми, що на рисунку 3. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Методологія управління ризиками надзвичайних ситуацій. 
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Висновки. Вище наведена методика розроблена з врахуванням недоліків, а 

також проблемних етапів попередньо розроблених алгоритмів. Вона включає 
додаткові етапи, які на думку авторів необхідні в процесі управління ризиками. 
На основі викладеної методики питання оцінки ризиків надзвичайних ситуацій 
стають більш зрозумілими, а також можуть проводиться в коротші терміни 
заходи, що дають змогу ліквідувати або зменшити ризики до початку зростання їх 
ступеню до недопустимої межі. З подальшим розвитком технологій та 
виникненням покращених методик та методів наукових досліджень методика 
оцінки та дослідження ризиків надзвичайних ситуацій стає простішою та 
доступнішою.  
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