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Анотація: У статті запропонована концепція управління 

техногенною безпекою за рахунок мінімізації ризику особового 
складу при застосуванні сил оборони під час надзвичайних 
ситуацій природного, техногенного і воєнного характеру. 

Зазначена концепція була розроблена на основі: аналізу 
застосування національних збройних сил та інших військових 
формувань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;  
етимологічного аналізу термінів, визначень та категорій; 

використання теорії управління та теорії ризиків. Основна ідея розробленої концепції полягає 
у тому, шо забезпечуючи максимально можливий рівень захищеності особового складу (за 
рахунок мінімізації ризику його застосування) сил оборони від негативних наслідків 
надзвичайних ситуацій, у тому числі і під час ведення бойових дій, можливо здійснювати 
управління техногенною безпекою. 

Концепція управління техногенною безпекою за рахунок мінімізації ризику особового 
складу при застосуванні сил оборони під час надзвичайних ситуацій є підґрунтям для 
розроблення однойменного комплексного методу.   

Результати дослідження можуть бути використані при організації ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій природнього, техногенного і воєнного характеру та здійснення 
управління техногенною безпекою за рахунок мінімізації ризику задіяного особового складу. 

Ключові слова: концепція, ризик, управління, ліквідація наслідків, надзвичайні ситуації, 
застосування військ (сил), сили оборони, техногенна безпека. 

 

Бібл.: 32, табл. 1, мал. 3. 
 

1. Формулювання проблеми  
 

1.1. Новизна дослідження. З початком бойових дій у 2014 році в Україні 
розпочався процес перегляду основ управління екологічною (техногенною) 
безпекою. Це пов’язано з тим, що проведення Антитерористичної операції та 
Операції Об’єднаних сил вимагають пошук нових і трансформацію відомих 
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підходів, форм, способів і методів щодо забезпечення необхідного рівня 
екологічної (техногенної) безпеки та здійснення ефективного управління нею. 

Однією із форм забезпечення необхідного рівня екологічної (техногенної) 
безпеки є ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. 

Причому аналіз організації ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  
свідчить про стійку тенденцію залучення до цього процесу військ (сил) 
національних збройних сил. Тільки за останні десятиріччя відомо близько 350 
випадків застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій. 

У зв’язку з тим виникає необхідність розроблення науково-методичного 
апарату щодо застосування національних збройних сил та інших військових 
формувань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі при 
веденні бойових дій, управління техногенною безпекою за рахунок мінімізації 
ризику особового складу при його застосуванні. 

Зрозуміло, що починати створювати такий науково-методичний апарат 
потрібно з розробки концептуальних основ такого застосування і, як їх 
складової – концепції управління техногенною безпекою за рахунок мінімізації 
ризику особового складу при застосуванні сил оборони під час надзвичайних 
ситуацій. 

 

1.2 Аналіз останніх досліджень та публікацій  

 

В провідних країнах світу відбуваються докорінні зміни в характері 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Від масштабних дій (організація 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на Чорнобильській АЕС, яка 
здійснювалася з залученням значної кількості сил), ці країни переходять до 
конкретних, цілеспрямованих й обґрунтованих дій мінімально необхідним 
складом  сил  та з мінімальним ризиком для нього [1-4].   

В зв’язку з цим зростає фінансування наукових досліджень в області аналізу 
і оцінки ризиків: на транспорті, в промисловості, екологічних ризиків, ризиків 
виникнення надзвичайних ситуацій, ризиків виконання спеціальних завдань, 
економічних та інших. Поряд з наукою про ризик розвинулося дослідження 
проблематики безпечності професійної діяльності, зокрема, під час виконання 
спеціальних завдань, у тому числі, в умовах надзвичайних ситуацій. [5-9]. 

Цілком очевидно, що оцінка ризиків професійної діяльності, тобто ризиків, 
які притаманні конкретній галузі діяльності буде цікавою і для Збройних Сил 
України. Причому, управління такими ризиками повинно стати одним з 
основних показників для керівництва військами (силами) в мирний час, під час 
спеціальних та специфічних дій військ (сил).  

Нажаль і в Україні, і в Збройних Силах України проводиться мало наукових 
досліджень, які пов’язані з оцінкою ризиків професійної діяльності та управління 
такими ризиками під час спеціальних та специфічних дій військ (сил), у тому 
числі під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природнього, 
техногенного і воєнного характеру. 
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Наведене підтверджує актуальність та перспективність досліджень 
проблематики аналізу, оцінки ризиків та управління ними у воєнній і військовій 
сфері. 

 

1.3. Постановка завдання 

 

Метою статті є розробка концепції управління техногенною безпекою за 
рахунок мінімізації ризику особового складу при застосуванні сил оборони під 
час надзвичайних ситуацій природнього, техногенного і воєнного характеру. 

 

2. Виклад основного матеріалу 

 

2.1. Теорія управління визначає управління, як цілеспрямований вплив будь 
на що з якоюсь метою [10]. 

У загальному вигляді процес управління можна представити як (мал. 1): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 1 – Загальний вигляд процесу управління 

 

Отже у процесі управління суб’єкт управління здійснює управляючий вплив 
на об’єкт управління. При цьому за мету такого впливу ставиться зміна, як 
правило якісного, стану об’єкту управління. Зрозуміло, що такий процес 
здійснюється під впливом зовнішньої середи з обов’язковим зворотнім зв’язком 
для кореляції управління. 

У нашому випадку об’єктом управління є техногенна безпека. 
На даний час існує декілька визначень техногенної безпеки: 
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Техногенна безпека  – це комплекс адміністративних, організаційних, 
інженерно-технічних та спеціальних заходів, спрямованих на попередження 
виникнення техногенних надзвичайних ситуацій [11]. 

Техногенна безпека  – стан захищеності населення, території, об’єктів від 
негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру [12]. 

Техногенна безпека – відсутність ризику виникнення аварій та/або 
катастроф на потенційно небезпечних об’єктах, а також у суб’єктів 
господарювання, що можуть створити реальну загрозу їх виникнення [13]. 

Якщо проаналізувати етимологію та деривацію (словоутворення) слова 
«безпека», а також визначення таких категорій, як: «національна безпека», 
«воєнна безпека», «гуманітарна безпека», «політична безпека» та «інформаційна 
безпека», отримаємо, що безпека – це певний стан [14,15,16,17,18,19,20,21,22]. 

Отже, виходячи із вищенаведеного, інтерес буде викликати друге 
визначення техногенної безпеки, а саме: техногенна безпека – це стан 
захищеності населення, території, об’єктів від негативних наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного характеру. 

Адаптуючи до цього визначення техногенної безпеки поняття «управління», 
можемо сформулювати поняття управління техногенною безпекою, як 
цілеспрямований вплив на стан захищеності населення, території, об’єктів від 
негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Тоді 
процес управління техногенною безпекою можна представити у вигляді (мал. 2).   

Підсумовуючи, визначимо, що управління техногенною безпекою – це 
цілеспрямований вплив на стан захищеності населення, території, об’єктів від 
негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру з метою 
забезпечення максимально можливого рівня такої захищеності. 

Таким чином, для того, щоб управляти техногенною безпекою необхідно 
впливати на її складові, при чому, можливо впливати на одну із них, досягаючи 
максимально можливого рівня захищеності населення, або території, або 
потенційно небезпечних об’єктів. Зрозуміло, що в такому випадку якісний стан 
інших двох складових техногенної безпеки не повинен змінюватися в гіршу 
сторону.  

2.2. Зробимо припущення про те, що основну частину населення і в зоні 
ведення бойових дій, і в районі ліквідації наслідків надзвичайної ситуації складає 
особовий склад, який веде бойові дії та задіяний у ліквідації наслідків зазначеної 
ситуації (цивільне населення евакуйовано).  

Враховуючи зазначене припущення, можна стверджувати, що забезпечуючи 
максимально можливий рівень захищеності особового складу сил оборони від 
негативних наслідків надзвичайних ситуацій під час ведення бойових дій та цих 
ситуацій, можливо здійснювати управління техногенною безпекою на 
державному та регіональному рівні (такий рівень буде залежати від масштабу 
операції та надзвичайної ситуації. 

Існує декілька підходів до управління техногенною безпекою [23, 24]. 
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Малюнок 2 – Загальний вигляд процесу управління техногенною 
безпекою 

 

В роботі пропонується забезпечувати максимально можливий рівень 
захищеності особового складу за рахунок мінімізації його ризику під час 
застосування сил оборони при надзвичайних ситуаціях. 

Такий підхід, коли одним з основних показників, при оцінці впливу на 
організацію спеціальних робіт, що виконувалися військовослужбовцями сил 
самооборони Японії був ризик професійної діяльності, використовувався під час 
ліквідації наслідків аварії на реакторах атомної електростанції “Фокусіма-1”, [3].  

І очевидно, що ризик орієнтований підхід можна також використати при 
оцінці застосування сил оборони в інтересах формування нової парадигми 
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планування та управління військами (силами) в умовах надзвичайних ситуацій, у 
тому числі під час проведення Операції об’єднаних сил. 

Причому ризик професійної діяльності (в нашому випадку – сил оборони) 
може розглядатися як індивідуальний, так і колективний. 

Ризик професійної діяльності оцінюється імовірнісним методом і є 
імовірністю настання визначених небезпечних подій за певний інтервал часу 
[5, 7, 25]. 

Для оцінки ризику повинні бути обрані відповідні кількісні показники, які 
дозволяють забезпечити порівняння стану ризику між формуваннями, видами 
задіяних сил, між категоріями військовослужбовців, а також окремими 
військовослужбовцями під час застосування сил оборони при надзвичайних 
ситуаціях, у тому числі під час ведення бойових дій. 

В основу концепції управління екологічною (техногенною) безпекою за 
рахунок мінімізації ризику особового складу при застосуванні сил оборони 
України під час надзвичайних ситуацій повинно бути покладене положення про 
прийнятний ризик професійної діяльності особового складу при веденні бойових 
дій та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

В провідних країнах світу середньою величиною прийнятного ризику в 
професійній сфері вважається величина на рівні 2,5·10-4 летальних випадків на 
рік [1, 6, 25]. В таблиці 1 наведена оцінка прийнятності ризику професійної 
діяльності. 

Таблиця 1. 

Класифікація умов професійної діяльності 
Умови діяльності 

Рівень ризику  tR0   

летального випадку в рік 
Оцінка прийнятності ризику 

Безпечні ≤ 10-4 Занадто малий 

Відносно безпечні 10-4 – 10-3 Відносно невисокий 

Небезпечні 10-3 – 10-2 Високий; необхідні заходи захисту 

Особливо 
небезпечні ≥10-2 

Винятково високий; необхідні заходи 
захисту 

 

Причому вважається, що прийнятний (допустимий) ризик – це така 
мінімальна величина ризику, яка може бути досягнута по технічним, 
економічним і технологічним можливостям та допустимо обґрунтована 
виходячи із соціально-економічних міркувань. Тобто – це компроміс між рівнем 
безпеки і можливостями його досягнення. 

Умови професійної діяльності доцільно вважати безпечними, якщо ризик 
нижче прийнятного, і небезпечним, якщо вище [6].  

Крім того, у концепції управління екологічною (техногенною) безпекою за 
рахунок мінімізації ризику особового складу при застосуванні сил оборони 
України під час надзвичайних ситуацій, оскільки розглядаються питання 
застосування сил оборони при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому 
числі, під час ведення бойових дій, показники прийнятності ризику повинні бути 
збільшені. За результатами вивчення досвіду застосування національних 
збройних сил при надзвичайних ситуаціях та за допомогою експертного 
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опитування пропонується збільшити зазначені показники в два рази. Таке 
збільшення не суперечить підходам щодо оцінювання індивідуального ризику 
під час аварій на атомних електростанціях, інших потенційно небезпечних 
об’єктах та досліджень, пов’язаних з ураженням особового складу зброєю 
масового ураження [26-29].  

2.3. Оцінка ризику професійної діяльності не є самоціллю. Вона 
проводиться для здійснення управління ризиками, як заснованої на оцінці ризику 
цілеспрямованої діяльності по реалізації найкращого із можливих способів 
зменшення ризиків до рівня, який суспільство вважає прийнятним. 

Слід наголосити про те, що оцінка і управління ризиками професійної 
діяльності повинні стати одними з основних показників для керівництва 
військами (силами) як в мирний час, під час спеціальних та специфічних дій 
військ (сил), так і при веденні бойових дій. 

Загальна схема управління ризиками представлена на малюнку 3, [8, 30]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 3 – Загальна схема управління ризиками 

Контроль результатів 

Зменшення Збереження Збільшення 

Прийняття рішення 

Вплив на ризик 

Вибір стратегії управління ризиком та методу 
впливу на ризик при порівнянні  їх ефективності 

Аналіз ризику 

Виявлення 

ризику 

Ідентифікація 

ризику 
Оцінка ризику 

Моніторінг  
загроз 

Аналіз 

загроз 
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Проблему управління ризикам професійної діяльності під час військової 
служби, можна розв’язати шляхом вирішення двох основних задач [31, 32]. 

Пряма задача – прогнозування ризику для різних категорій військово-

службовців, обрання оцінки стану ризикованості в конкретних з’єднаннях, 
об’єднаннях і видах військ (сил) по реальній статистиці. 

Обернена задача – визначення термінів перебування в небезпечних зонах чи 
районах, варіантів, форм і способів дій та організації заходів захисту, всебічного 
забезпечення для досягнення прийнятного рівня ризиків. 

Враховуючи вищезазначене, під управлінням ризиками при застосуванні 
військ (сил) варто розуміти систему правових, законодавчих, організаційних, 
технічних та технологічних заходів, що проводяться державними органами 
управління органами військового управління по розробці, обґрунтуванню і 
реалізації програм, заходів, методів, способів, спрямованих забезпечити 
зниження ризиків й досягнення відповідного рівня ризику для військ (сил).  

2.4. В основу управління ризиками професійної діяльності військ (сил) при 
застосуванні сил оборони України під час надзвичайних ситуацій, у тому числі 
під час ведення бойових дій, пропонується покласти наступні принципи: 

принцип забезпечення безпеки – вимоги до забезпечення безпеки військ 
(сил) формуються на основі прийнятного ризику. Величина прийнятного ризику 
військ (сил) не є величиною сталою і встановлюється в залежності від природних 
і кліматичних умов, забезпеченості і підготовленості особового складу, 
складності виконуваних завдань, вимог безпеки та інших факторів, які 
впливають на ризик; 

принцип повного урахування – в оцінку ризику доцільно включати усі 
небезпечні фактори надзвичайних ситуацій природного, техногенного і воєнного 
характеру, які тільки можливі при виконанні завдань на визначених території та 
об’єктах; 

принцип пріоритетності – при веденні військами (силами) бойових дій 
пріоритет надається виконанню поставлених бойових завдань; 

принцип переваги – при виборі заходів захисту перевага віддається тим, які 
забезпечують при однакових витратах найбільше зниження ризику; 

принцип доцільності – при виборі функцій, завдань і заходів перевага 
віддається тим, які забезпечують найменший ризик та найбільшу ефективність. 

 

3. Висновки і перспективи подальших досліджень 
 

1. На основі аналізу застосування національних збройних сил та інших 
військових формувань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,  
етимологічного аналізу термінів, визначень та категорій, з використанням теорії 
управління та теорії ризиків була розроблена концепція управління техногенною 
безпекою за рахунок мінімізації ризику особового складу при застосуванні сил 
оборони під час надзвичайних ситуацій природного, техногенного і воєнного 
характеру. 

2. В основу зазначеної концепції покладено ризик орієнтований підхід, який 
передбачає формування вимог до забезпечення безпеки на основі значень 
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прийнятного ризику. При цьому рівень небезпеки встановлюється шляхом 
оцінки ризику і порівняння його значень з прийнятним. 

3. Запропоновані принципи, які можуть бути покладені в основу  управління 
ризиками професійної діяльності військ (сил) при застосуванні сил оборони під 
час надзвичайних ситуацій, у тому числі веденні бойових дій. 
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application of defense forces during emergencies is the basis for the development of a comprehensive 
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The results of the study can be used to organize the elimination of the consequences of natural, 

man-made and military emergencies and to manage man-made safety by minimizing the risk of 
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