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АНОТАЦІЯ 

 

Актуальність теми. Сучасне суспільство чітко усвідомило факт, що подальший розвиток 

цивілізації є неможливим без забезпечення екологічної безпеки та впровадження процесу 

екологізації на державному, регіональному і локальному рівнях управління. Питання забезпечення 

безпеки вийшли на перший план. Результатом формування нового мислення стало виникнення і 

швидкий розвиток нової галузі знання - ризик-менеджменту. 

Аналіз вітчизняного досвіду в цій галузі показує, що збільшення важкості екологічних 

наслідків ризикових подій (аварійних ситуацій) пояснюється наступними основними причинами: 

неприпустимо високим рівнем зносу основних виробничих фондів в енергетиці, на транспорті і в 

промисловості, включаючи високоризикові виробництва (зокрема, на підприємствах 

нафтогазохімії, паливно-енергетичного комплексу рівень зносу основних фондів становить 50-

80%); нераціональним розміщенням продуктивних сил, що призвели до концентрації екологічно 

небезпечних об'єктів на невеликих площах поблизу або всередині місць компактного проживання 

населення, а також в районах, схильних до повеней, землетрусів та інших стихійних лих; 

відсутністю економічних механізмів забезпечення екологічної безпеки, а також єдиної 

нормативно-правової бази у сфері захисту населення і територій від промислових аварій та 

катастроф. 

Дотепер відсутня чітко обґрунтована оцінка екологічного ризику у зв'язку з чим тема 

дослідження є актуальною як в теоретичному, так і в практичному аспектах тому що вона 

спрямована на: встановлення функціональних закономірностей системи ―здоров'я населення – 

навколишнє середовище‖, важливих для визначення шляхів покращання умов проживання 

населення. Необхідність дослідження цих проблем, їх актуальність і практична значущість 

визначили вибір теми цієї роботи. 

Мета і задачі дослідження. Є обґрунтування теоретичних, методичних та прикладних 

засад, а також розробка практичних рекомендацій щодо формування ситеми менеджмента 

екологічних ризиків. 

Реалізація мети роботи обумовила наступні завдання дослідження:  визначити основні 

категорії та поняття менеджменту екологічних ризиків та особливості економічного механізму 

екологічного регулювання, як передумови стійкого розвитку; розробити основи кількісної оцінки 

екологічних ризиків в регіональному вимірі в Україні, запропонувати шляхи імплементації оцінки 

екологічних ризиків в регіональному вимірі; забезпечити впровадження механізмів менеджменту 

екологічних ризиків України. 

Об’єктом дослідження є комплекс теоретичних і прикладних аспектів провадження 

формування системи менеджменту екологічних ризиків. 

Предметом дослідження є основні умови та процедури формування і реалізації 

ефективної політики формування системи менеджменту екологічних ризиків. 

Методи дослідження. Були використані як загальнонаукові методи наукового пізнання, 

так і спеціальні методи економічних досліджень. Монографічний та історичний методи було 

використано при аналізі етапів формування та розвитку формування системи менеджменту 

екологічних ризиків. Системно-структурний аналіз було використано при визначенні галузевої й 

територіальної структури формування системи менеджменту екологічних ризиків. Статистично-

економічні методи, зокрема факторного та кореляційно-регресійного аналізу було використано 

при встановленні стану формування системи менеджменту екологічних ризиків. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. У магістерській роботі 

досліджено та обґрунтовано сутність процесу формування системи менеджменту екологічних 

ризиків. 

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням галузі 

застосування. Висновки та рекомендації роботи доведені до рівня конкретних рекомендацій і 

можуть бути використані у практичній діяльності, Міністерства енергетики та охорони довкілля 

України. 

Перелік ключових слів: «екологічні ризики», менеджмент, безпека, управлінські 

механізми, державна підтримка, управління. 
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SUMMARY 

Actuality of theme. Modern society is clearly aware of the fact that the further 

development of civilization is impossible without ensuring environmental security and the 

introduction of the process of greening at state, regional and local levels of government. Security 

issues came to the fore. The result of the formation of new thinking was the emergence and rapid 

development of a new field of knowledge - risk management. 

Analysis of domestic experience in this field shows that the increasing severity of 

environmental consequences of risk events (emergencies) is explained by the following main 

reasons: the unacceptably high level of deterioration of fixed assets in the energy, transport and 

industry, including high-risk industries (in particular, oil and gas enterprises, fuel and energy 

complex level of depreciation of fixed assets is 50-80%); irrational deployment of productive 

forces that have led to the concentration of environmentally hazardous sites in small areas near 

or within compact habitats, as well as in flood prone areas, earthquakes and other natural 

disasters; the lack of economic mechanisms to ensure environmental safety, as well as a single 

legal framework in the field of protection of the population and territories from industrial 

accidents and catastrophes. 

So far, there is no well-grounded assessment of environmental risk, which makes the 

research topic relevant in both theoretical and practical terms as it seeks to: establish the 

functional patterns of the "public health - environment" system that are important for identifying 

pathways improving living conditions.  

The purpose and objectives of the study. There are substantiation of theoretical, 

methodological and applied principles, as well as the development of practical recommendations 

for the formation of environmental risk management system. 

The realization of the goal of the work led to the following tasks of the research: to define 

the main categories and concepts of environmental risk management and features of the 

economic mechanism of environmental regulation as prerequisites for sustainable development; 

to develop basics of quantitative assessment of environmental risks in the regional dimension in 

Ukraine, to propose ways of implementation of environmental risk assessment in the regional 

dimension; to ensure implementation of mechanisms of environmental risk management in 

Ukraine. 

The object of research is is a complex of theoretical and applied aspects of the formation 

of the environmental risk management system. 

The subject of the study is there are basic conditions and procedures for the formation and 

implementation of an effective policy for the formation of an environmental risk management 

system. 

Research methods. Both general scientific methods of cognition and special methods of 

economic research were used. Monographic and historical methods were used in the analysis of 

the stages of formation and development of the formation of the environmental risk management 

system. The system-structural analysis was used in determining the sectoral and territorial 

structure of the formation of the environmental risk management system. Statistical and 

economic methods, including factor and correlation-regression analysis, were used to determine 

the state of formation of the environmental risk management system. 

Results, their novelty, theoretical and practical significance. The conclusions and 

recommendations of the work have been brought to the level of specific recommendations and 

can be used in practical activity of the Ministry of Energy and Environment of Ukraine. 

Recommendations for using the results of work with the indication of the scope of 

application. The conclusions and recommendations of the work are brought to the level of 

specific recommendations and can be used in the practical activities of the Ministry of Agrarian 

Policy of Ukraine, Ministry of Infrastructure of Ukraine. 

Key words: ―Environmental risks‖, management, security, management mechanisms, 

state support, management. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасне суспільство чітко усвідомило факт, що 

подальший розвиток цивілізації є неможливим без забезпечення екологічної 

безпеки та впровадження процесу екологізації на державному, регіональному і 

локальному рівнях управління. Питання забезпечення безпеки вийшли на 

перший план. Результатом формування нового мислення стало виникнення і 

швидкий розвиток нової галузі знання - ризик-менеджменту. 

Аналіз вітчизняного досвіду в цій галузі показує, що збільшення важкості 

екологічних наслідків ризикових подій (аварійних ситуацій) пояснюється 

наступними основними причинами: неприпустимо високим рівнем зносу 

основних виробничих фондів в енергетиці, на транспорті і в промисловості, 

включаючи високоризикові виробництва (зокрема, на підприємствах 

нафтогазохімії, паливно-енергетичного комплексу рівень зносу основних 

фондів становить 50-80%); нераціональним розміщенням продуктивних сил, що 

призвели до концентрації екологічно небезпечних об'єктів на невеликих 

площах поблизу або всередині місць компактного проживання населення, а 

також в районах, схильних до повеней, землетрусів та інших стихійних лих; 

відсутністю економічних механізмів забезпечення екологічної безпеки, а також 

єдиної нормативно-правової бази у сфері захисту населення і територій від 

промислових аварій та катастроф. 

Оцінка ризиків – це механізм виявлення, аналізу та контролю небезпеки, 

пов’язаної з наявністю негативних умов та шкідливих речовин. 

Вивчення медико-екологічних ризиків території дозволяє встановити 

місце конкретного фактору в ранговій шкалі чинників, визначити ступінь його 

впливу на населення.  

Дотепер відсутня чітко обґрунтована оцінка екологічного ризику у зв'язку 

з чим тема дослідження є актуальною як в теоретичному, так і в практичному 
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аспектах тому що вона спрямована на: - встановлення функціональних 

закономірностей системи ―здоров'я населення – навколишнє середовище‖, 

важливих для визначення шляхів покращання умов проживання населення; -

 вирішення проблеми покращення здоров'я населення проживаючого на 

радіаційно забруднених територіях, пошук реальних шляхів підвищення рівня 

його захищеності від впливу цього чинника; визначення інтегральних 

показників оцінки екологічного та медико-демографічного стану території і 

методів оцінки впливу середовища на населення з метою розроблення 

управлінських рішень, спрямованих на якість проживання мешканців області; 

оцінку якості довкілля та пов'язаного з нею стану здоров'я населення області на 

фоні демографічної кризи.. Необхідність дослідження цих проблем, їх 

актуальність і практичназначущість визначили вибір теми цієї роботи. 

Мета і задачі дослідження. Є обґрунтування теоретичних, методичних 

та прикладних засад, а також розробка практичних рекомендацій щодо 

формування ситеми менеджмента екологічних ризиків. 

Реалізація мети роботи обумовила наступні завдання дослідженя:  

визначити основні категорії та поняття менеджмента екологічних ризиків та 

особливості економічного механізму екологічного регулювання, як передумови 

стійкого розвитку; розробити основи кількісної оцінки екологічних ризиків в 

регіональному вимірі в Україні, запропонувати шляхи імплементації оцінки 

екологічних ризиків в регіональному вимірі; забезпечити впровадження 

механізмів менеджмента екологічних ризиків України. 

Об’єктом дослідження є комплекс теоретичних і прикладних аспектів 

провадження формування ситеми менеджмента екологічних ризиків. 

Предметом дослідження є основні умови та процедури формування і 

реалізації ефективної політики формування ситеми менеджмента екологічних 

ризиків. 
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Методи дослідження. Були використані як загальнонаукові методи 

наукового пізнання, так і спеціальні методи економічних досліджень. 

Монографічний та історичний методи було використано при аналізі етапів 

формування та розвитку формування ситеми менеджмента екологічних ризиків. 

Системно-структурний аналіз було використано при визначенні галузевої й 

територіальної структури формування ситеми менеджмента екологічних 

ризиків. Статистично-економічні методи, зокрема факторного та кореляційно-

регресійного аналізу було використано при встановленні стану формування 

ситеми менеджмента екологічних ризиків. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. У 

магістерській роботі досліджено та обґрунтовано сутність процесу формування 

ситеми менеджмента екологічних ризиків. 

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням 

галузі застосування. Висновки та рекомендації роботи доведені до рівня 

конкретних рекомендацій і можуть бути використані у практичній діяльності, 

Міністерства енергетики та охорони довкілля України. 

Перелік ключових слів: «екологічні ризики», менеджмент, безпека, 

управлінські механізми, державна підтримка, управління. 
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ВИСНОВКИ  

 

1. Аналіз динаміки і стану екологічної безпеки показав, що в цілому 

кількість надзвичайних ситуацій має за останнє десятиліття тенденцію до 

зниження. Позитивна динаміка кількості виникнення надзвичайних ситуацій 

відобразилася на статистиці потерпілих (загиблих та постраждалих) 

внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій. Кількість постраждалих 

зменшується від 2330 осіб у 2004 році до 680 у 2014 році. Кількість загиблих 

коливається у меншому діапазоні, проте теж має тенденцію до зменшення.  

2. В Україні середня величина індивідуального ризику внаслідок 

виникнення надзвичайних ситуацій у 2004 році становила 8,9 ∙ 10-6, в 

подальшому вона збільшувалась  у 2007 році і дорівнювала 1,32∙10-5. Крім 

того, збільшення величини індивідуального ризику спостерігається і у 2014 

році. Така негативна динаміка пояснюється збільшенням кількості загиблих 

внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та скороченням чисельності 

населення країни. Період з 2010 по 2013 рік характеризується зменшенням 

рівня індивідуального ризику (7,9∙10-6 у 2010 році та 5,6∙10-6 у 2013 році). 

3. Оцінюючи рівень індивідуального ризику померлих внаслідок 

виникнення надзвичайних ситуацій, слід відмітити найвищий його показник 

у Сумській області. Також висока ймовірність  надзвичайних ситуацій 

присутня  у Одеській та Херсонській областях.  

4. Для підвищення ступеня захищеності населення і території України 

від надзвичайних ситуацій, зменшення ризиків їх виникнення та мінімізації 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 

необхідно впроваджувати сучасні методи управління ризиками та 

комплексну систему ризик-менеджменту, що дозволить забезпечити 

досягнення гарантованого рівня безпеки суспільства. 

5. Системність в управлінні РЕН передбачає охоплення всіх суб'єктів і 

об'єктів екологічної небезпеки, всіх видів природних ресурсів і джерел 

впливу на природне середовище. Формуючись на мезорівні українського 
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Причорномор'я, проблеми екологізації регіонального розвитку набувають 

різноаспектності, відрізняються новизною і складністю. Їх вирішення 

можливе тільки через використання системного підходу за рахунок 

глибокого наукового опрацювання методології ризик-менеджменту 

екологічних небезпек і шляхів її реалізації. Основною вимогою постає 

здатність прогнозувати екологічно небезпечні ситуації антропогенного і 

природного характеру, проводити превентивних заходи щодо зниження рівня 

аварійності, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і формування 

компенсацій завданих збитків. 

6. Зважаючи на те, що Україна долає наслідки трансформації і кризові 

прояви розвитку вітчизняної економічної системи, захист її населення і 

територій від екологічних небезпек повинен здійснюватись шляхом 

формування системи РМЕН, основою якої є інституційний базис і комплекс 

нормативно-правових документів, затверджених з урахуванням 

міжнародного права та європейських векторів розвитку, національних 

інтересів, вимог ринкової економіки, інститутів власності, необхідності 

соціального захисту.  

7. Головними напрямами системи РМЕН повинні стати: підвищення 

рівня захищеності громадян, суб'єктів підприємницької діяльності, держави і 

регіональних органів влади від негативних наслідків екологічних небезпек; 

попередження і нівелювання соціально-економічних збитків від 

надзвичайних ситуацій в регіоні; створення ефективних економічних 

важелів, задіяних з метою мінімізації екологічних ризиків. 

8. Процес ризик-менеджменту передбачає введення державних і 

регіональних стандартів безпеки, спрямованих на зменшення шкідливого 

впливу екологічних небезпек. Стандарти безпеки для населення та 

підприємств, що обмежують вимушений ризик, повинні бути більш 

жорсткими, ніж норми гранично допустимих ризиків для потенційно 

небезпечних виробництв і населення, що проживає в небезпечних умовах. 
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9. Добровільність вибору ризику передбачає: обов'язкову 

інформованість людини про рівні ризику; встановлення компенсаційних 

виплат за високі ризики; можливість альтернативного вибору місця 

проживання і виду професійної діяльності, не пов'язаної з високим ризиком. 

З розвитком практичної діяльності в області РМЕН в Україні виникнуть 

можливості щодо отримання цілого ряду конкретних переваг у вирішенні 

різноманітних екологічних проблем. До таких, в першу чергу, варто віднести 

нові підходи, нетрадиційні шляхи і можливості щодо подолання 

сформованих негативних тенденцій у розвитку екологічної ситуації на 

виробничому і територіальному (регіональному) рівнях. 
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