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Мета статті полягає в удосконаленні фундаментальних методологічних підходів до системи ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій на 
основі концепції сталого інноваційного випередження, що дозволить попереджати та вчасно реагувати на різного роду деструктивні явища, 
сприятиме забезпеченню/підвищенню стійкості та безпеки економічних систем в умовах сучасних глобальних викликів і загроз (як фактичних, 
так і потенційних). У результаті дослідження поглиблено сутність основних категорій теорії ризик-менеджменту; проаналізовано вплив різних 
видів глобальних ризиків у динаміці (у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі); узагальнено та систематизовано існуючі підходи до 
управління ризиком; запропоновано авторську структуру процесу ризик-менеджменту. Також удосконалено методику визначення стану еко-
номічної системи, методичний підхід до комплексної оцінки ризику на основі теорії стійкості та теорії складних систем; визначено принцип 
інтегральної оцінки ризику на основі комплексного підходу до оцінки викликів і загроз через синергію економічного, дипломатичного, людського, 
міжнародного, правового, політичного та культурного вимірів безпеки. Перспективою подальших досліджень є розроблення теоретико-ме-
тодичного підходу до вибору стратегій та інструментів протидії викликам і загрозам в Україні у нестабільних соціально-економічних умовах  
з урахуванням змін у безпековому середовищі та потенціалі національних економік.
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Shkola V. Yu., Prokopenko O. V., Omelianenko V. A. Transformation of the Emergency Risk Management Methodology Based on the Conception  
of Sustainable Innovation Proactivity: The Global and Local Dimensions

The article is aimed at improving fundamental methodological approaches to the system of emergency risk management on the basis of the conception of 
sustainable innovation proactivity, which will allow to prevent and respond in a timely manner to various kinds of destructive phenomena, will contribute to 
ensuring/increasing the stability and security of economic systems in the face of modern global challenges and threats (both actual and potential). As result of 
the research, the essence of the main categories of risk management theory is deepened; the influence of various types of global risks in dynamics is analyzed 
(in the short, medium and long term); the extant approaches to risk management are generalized and systematized; the authors’ own structure of the risk 
management process is proposed. The methodology for determining the status of economic system, a methodical approach to comprehensive risk assessment 
based on the theory of sustainability and the theory of complex systems are improved; the principle of integrated risk assessment based on an integrated ap-
proach to the assessment of challenges and threats through the synergy of economic, diplomatic, human, international, legal, political, and cultural dimensions 
of security is determined. Prospect for further research is the development of a theoretical-methodical approach to the choice of strategies and instruments to 
counter the challenges and threats in Ukraine under unstable socio-economic conditions, taking into account changes in the security environment and in the 
potential of national economies.
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Робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів МОН України, 
наданих на виконання науково-дослідної роботи № 0120U102003 
«Процес формування нових екологічно безпечних добрив про-
лонгованої дії на основі сировини фосфоритових родовищ».

Поширення пандемії COVID-19 стало викли-
ком безпеці в широкому її розумінні на гло-
бальному та національному рівнях, а також 

довело необхідність забезпечення стійкості націо-
нальних економік, посилення стратегічного передба-
чення та формування комплексу заходів для запобі-
гання криз у майбутньому, протидії сучасним викли-
кам і загрозам на випередження. 

Згідно зі Звітом [1], опублікованим Всесвітнім 
економічним форумом, ключовими глобальними за-
грозами наступного десятиліття є: кібератаки, зброя 
масового ураження та, особливо, зміна клімату. Най-
більш імовірними ризиками наступних десяти років 
є: екстремальні погодні умови, провал дій по бороть-
бі зі зміною клімату та антропогенне забруднення 
довкілля; а також концентрація цифрової потуж-
ності, цифрова нерівність та порушення кібербез-
пеки. За рівнем впливу найбільшими ризиками на-
ступного десятиліття є: інфекційні хвороби, провал 
дій по боротьбі зі зміною клімату та інші екологічні 
ризики; а також зброя масового ураження, кризи за-
собів до існування, боргові кризи та порушення ІТ-
інфраструктури. Слід зазначити, що зміна клімату, 
деградація довкілля, зменшення біорізноманіття є 
екзистенційною загрозою для Європи та всього сві-
ту. Розроблений Європейською Комісією документ 
«The European Green Deal» [2] є відповіддю на ці ви-
клики. Відповідно до ‘Fit for 55’: delivering the EU’s 
2030 Climate Target on the way to climate neutrality [3] 
до 2050 року Європа має «стати першим кліматично 
нейтральним континентом», що потребує трансфор-
мації економіки та суспільства на інноваційних заса-
дах. ЄС, як світовий лідер у сфері кліматичних та еко-

логічних заходів, захисту демократичних цінностей, 
координації міжнародних зусиль для зменшення гло-
бальних ризиків і загроз, сформував значну кількість 
правових норм, економічних інструментів, заходів і 
продовжує розробляти та впроваджувати інновації, 
перетворюючи невідкладну проблему в унікальну 
можливість. В Україні, курс на європейську інтегра-
цію якої визначено в Конституції, впроваджується 
досвід ЄС, особливо в галузі екологічної політики, 
енергетики, безпеки, але позитивний регуляторний 
ефект є незначним як через юридичні, так і через інші 
фактори, що формує додаткові виклики для України. 
Вирішення окресленого кола питань потребує транс-
формації існуючих підходів до управління ризиком 
у системі «Сталий розвиток – Стійкість – Безпека» 
на основі парадигми сталого інноваційного виперед-
ження. Побудові такої концепції ризик-менеджменту 
та її обґрунтуванню і присвячена дана стаття.

Фундаментальні методологічні та прикладні ас-
пекти теорії ризик-менеджменту наведені в працях 
таких вітчизняних і зарубіжних науковців: Боргезі А. 
та Гауденці Б. (A. Borghesi, B. Gaudenzi) [4], Васварі Т. 
(T. Vasvári) [5], Жадан Т. А. [6], Ілляшенко С. М. [7], Ло-
патовський В. Г. [8]. Дослідженню методологічних за-
сад ризикології присвячені праці таких науковців, як 
Божкова В. В. [9], Васильєва Т. А. [10], Карінцева О. І.  
[11], Молес П. (Р. Moles) [12]. Проблематику оцінки 
ризиків у контексті управління інноваційним розвит-
ком економічних систем різних рівнів висвітлено у 
працях таких науковців, як: Гриценко Л. Л. [13], Іл-
ляшенко С. М. і Божкова В. В. [14], Касьяненко В. О. 
[15] та інших. Окремі методичні та практичні реко-
мендації щодо управління ризиком у різних галузях 
наведено в роботах [16–20].

Водночас, незважаючи на достатньо глибокі та 
вагомі наукові здобутки, проблема формування нової 
парадигми ризик-менеджменту надзвичайних ситуа-
цій, заснованої на концепції сталого інноваційного 
випередження в умовах посилення глобальних і ло-
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кальних викликів і загроз (як фактичних, так і потен-
ційних), залишається невирішеною.

Метою дослідження є вдосконалення фунда-
ментальних методологічних підходів до системи ри-
зик-менеджменту надзвичайних ситуацій на основі 
концепції сталого інноваційного випередження, що 
дозволить попереджати та вчасно реагувати на різно-
го роду деструктивні явища, сприятиме забезпечен-
ню/підвищенню стійкості та безпеки економічних 
систем в умовах сучасних глобальних викликів і за-
гроз (як фактичних, так і потенційних). 

Досягнення поставленої мети передбачає вирі-
шення таких завдань, які визначають структуру роботи: 
 визначити сутність і взаємозв’язок понять 

«надзвичайна ситуація», «загроза», «виклик», 
«криза» та «ризик»; 

 узагальнити та систематизувати підходи до 
визначення сутності ризик-менеджменту;

 дослідити структуру процесу ризик-менедж-
менту;

 поглибити методику комплексної оцінки ри-
зику на основі теорії стійкості та теорії склад-
них систем.

Розвиток економічних систем будь-якого рівня 
(глобального, національного, регіонального та 
локального), які за своєю сутністю є складними 

системами, супроводжується ризиками виникнення 
кризових явищ або настання надзвичайних ситуацій, 
що створюють певні виклики та загрози. У загально-
му розумінні поняття надзвичайна ситуація (англ. –  
emergency) означає «неочікувану та небезпечну ситуа-
цію, яка потребує негайного вирішення» [21]. У та-
кому контексті це поняття є синонімічним поняттю 
«криза» (англ. – emergency), що у [21] визначається 
як ситуація, обумовлена великою кількістю проблем, 
які потребують якнайшвидшого вирішення для уник-
нення її погіршення та зростання рівня небезпеки.  
У «Порядку класифікації надзвичайних ситуацій тех-
ногенного та природного характеру за їх рівнями», за-
твердженого Постановою Кабінету Міністрів Украї ни 
від 24 березня 2004 р. № 368, визначено розрізняти над-
звичайні ситуації державного, регіонального, місцево-
го та об’єктового рівнів залежно від заподіяних обсягів 
збитків і необхідних ресурсів для їх ліквідації [22].

Слід зазначити, що вищезазначені категорії без-
посередньо пов’язані з таким поняттям, як ризик, 
сутність якого можна розглядати у таких площинах:
 ризик як «імовірність того, що щось погане, 

неприємне або небезпечне може трапитися» 
[21]; 

 ризик як «дія, яка, можливо, матиме негативні 
результати» [21];

 ризик як тригер або «причина можливого 
виникнення небезпеки або спричинення шко-
ди» [21].

У теорії ризик-менеджменту існують різні підхо-
ди до класифікації ризиків, окремі з яких сис-
тематизовано та наведено у дослідженнях [4; 7; 

9–11]. Ураховуючи глобалізаційний вектор розвитку 
сучасного суспільства, ризики також набувають гло-
бального характеру, виходячи за межі локальних і на-
ціональних систем. У зв’язку з цим більш доцільним, 
на наш погляд, є дослідження ризику крізь призму 
глобалізаційного виміру.

У звіті Всесвітнього економічного форуму гло-
бальний ризик визначається як «невизначена подія 
або умова, настання якої може спричинити негативні 
зміни чи наслідки для декількох країн чи галузей про-
тягом подальших 10 років» [1]. У цьому ж досліджен-
ні [1] глобальні ризики класифіковані таким чином: 
 Економічні, які охоплюють: «Розрив еконо-

мічної бульбашки у країнах з найбільш розви-
неною економікою у світі»; «Колапс системно 
важливої промисловості»; «Боргові кризи  
у країнах з найбільш розвиненою економікою 
у світі»; «Неспроможність стабілізувати ціно-
ві траєкторії»; «Поширення незаконної гос-
подарської діяльності»; «Тривала економічна 
стагнація»; «Важкі товарні потрясіння».

 Геополітичні, які охоплюють: «Колапс багато-
сторонньої інституції»; «Розрив відносин між 
державами»; «Геополітизація стратегічних ре-
сурсів»; «Міждержавний конфлікт»; «Колапс 
держави»; «Терористичні атаки»; «Зброя ма-
сового знищення».

 Екологічні, які охоплюють: «Втрата біоріз-
номаніття та руйнування екосистем»; «Про-
вал кліматичних дій»; «Екстремальні погодні 
умови»; «Антропогенне забруднення довкіл-
ля»; «Великі геофізичні катастрофи»; «Кризи 
природних ресурсів».

 Соціальні, які охоплюють: «Колапс або від-
сутність систем соціального забезпечення»; 
«Кризи зайнятості та засобів до існування»; 
«Зменшення та порушення соціальної згурто-
ваності»; «Колапс громадської інфраструкту-
ри»; «Інфекційні захворювання»; «Масштаб-
на вимушена міграція»; «Поширена негативна 
реакція на науку»; «Сильне погіршення пси-
хічного здоров’я»; «Поширене розчарування 
молоді».

 Технологічні, які охоплюють: «Негативні на-
слідки технічного прогресу»; «Колапс критич-
ної інформаційної інфраструктури»; «Циф-
рова нерівність»; «Концентрація цифрової 
потужності»; «Порушення заходів з кібербез-
пеки»; «Неспроможність управління техноло-
гіями».

Синергія ризиків, які діють як драйвери по від-
ношенню один до одного, як це показано у [1; 23–26], 
обумовлює їх зростання, що важливо враховувати 
при прогнозуванні ризиків та управлінні ними. 
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Вивчення наукових праць у галузі ризик-мене - 
джменту свідчить, що не сформовано єдиного погля-
ду на визначення цієї категорії, у зв’язку з чим ризик-
менеджмент розглядається як: «система прийняття 
та виконання управлінських рішень» [27], «система 
управління ризиками» [10; 28], «намагання якнай-
більше контролювати майбутні результати» [29], 
«процес, метою якого є захист бізнесу» [4], «комп-
лекс скоординованих дій» [30]. 

Погоджуючись з думкою у [29], що ефективний 
ризик-менеджмент ґрунтується саме на стратегії 
«дії на випередження», а не на стратегії «відповіді» 
(«acting proactively rather than reactively» [29]), вва-
жаємо за необхідне трансформацію існуючих під-
ходів до управління ризиком (табл. 1), спираючись 
на концепцію сталого інноваційного випередження, 
яка інтегрує принципи концепції сталого розвитку та 
теорії інноватики. На відміну від концепції випере-
джаючого інноваційного розвитку [31], в якій іннова-
ційне випередження визначається за критерієм тех-
нологічного лідерства та конкурентними позиціями 
підприємства на ринку, концепція сталого інновацій-
ного випередження ґрунтується на ідеї формування 
превентивної економічної моделі, зорієнтованої на 
подолання глобальних викликів і формування стій-
ких економік шляхом колаборації міжнародної спіль-
ноти для пошуку шляхів попередження потенційних 
загроз на інноваційних засадах.

З огляду на вищесказане, на погляд авторів, ри-
зик-менеджмент слід розглядати як комплекс пре-

вентивних дій, спрямованих на посилення стійкості 
досліджуваної економічної системи до можливих ри-
зиків, викликів і загроз (як існуючих, так і потенцій-
них), забезпечення її безпеки в коротко, середньо- та 
довгостроковій перспективі на основі стратегічного 
передбачення та реагування на випередження на ін-
новаційних засадах. 

Структуру процесу ризик-менеджменту на 
основі концепції сталого інноваційного випереджен-
ня наведено на рис. 1.

Розробку превентивних заходів слід здійснюва-
ти відповідно до обраної стратегії відповіді на 
ризик, що передбачає формування системи за-

ходів, спрямованих на уникнення/запобігання ризику 
(шляхом ліквідації причини його виникнення), змен-
шення ризику (шляхом зменшення ймовірності на-
стання ризику) або сприйняття ризику (у тих випад-
ках, коли ризик є невідворотним, але розробляються 
відповідні заходи для зменшення його впливу) [29].

Оцінку ймовірності виникнення та впливу ри-
зику пропонується здійснювати за методикою, наве-
деною в роботах [32; 33].

На відміну від існуючих підходів до оцінки ри-
зику запропоновано також визначати стійкість самої 
системи, а також тригери, або «чорні лебеді», неза-
лежно від імовірності їх настання. Слід зазначити, що 
теорія стійкості передбачає дослідження «зміни пове-
дінки системи в результаті незапланованих, у т. ч. не-
бажаних змін у режимі управління..», «.. своєчасного 

Таблиця 1

Підходи до управління ризиком

Новизна  
підходу Назва

Часовий лаг між запро-
вадженням заходів та на-

станням подій
Сутність

Існуючі 

Консервативний  
(reactive approach)

Після настання події,  
із запізненням,  
∆t < 0 ∪ ∆t → –∞

Запровадження управлінських заходів 
зі зменшення негативних/небажаних 
наслідків після здійснення господар-
ських операцій

Адаптивний  
(adapting approach)

Під час настання події,  
∆t ≤ 0 ∪ ∆t → 0

Запровадження управлінських заходів 
з мінімізації наслідків настання не-
сприятливих подій у процесі реалізації 
господарської операції

Активний  
(active approach)

Своєчасно,  
∆t > 0 ∪ ∆t → 0

Запровадження управлінських заходів 
з мінімізації наслідків настання неспри-
ятливих подій до здійснення господар-
ських операцій

Запропонований 
авторами

Проактивний/Превентив-
ний (proactive approach)

Завчасно,  
∆t > 0 ∪ ∆t → +∞

Запровадження дій на випередження 
для запобігання можливих ризиків і 
загроз, яких можна уникнути, без погір-
шення якісних і кількісних параметрів 
системи, а також мінімізації наслідків 
настання подій, яких не важко уникну-
ти. Як результат, подія може не настати

Джерело: удосконалено на основі [27; 29].
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передбачення на цій основі невідповідності в струк-
турі самої системи, визначення на цій основі моменту 
потрапляння у критичну область, що є сигналом для 
розробки та запровадження заходів впливу на систе-
му з метою попередження зменшення темпу зростан-
ня її ефективності [34]. Авторський підхід передбачає 
дослідження поведінки системи в результаті як неза-
планованих подій (у т. ч. тригерів/»чорних лебедів»), 
так і можливих управлінських рішень, спрямованих 
як на зменшення існуючих ризиків, так і на поперед-
ження потенційних викликів і загроз на інноваційних 
засадах, з метою запровадження відповідних дій на 
випередження, що дозволять забезпечити рівноваж-
ний стан системи (або якнайшвидше повернення до 
такого її стану) та її безпеку.

Відповідно до теорії систем стійкість можна ви-
значити із системи диференційних рівнянь, що 
описують стан економічної системи:

 
1 1 1 2 1

2 2 1 2 2

( , , , , ( ), , , , ) ,
( , , , , , , , ) ,

i i

i

Y f t Y Y x E x I
Y f t Y Y x I

′ = ω ε µ
 ′ = ω ε µ

де f1 (t, Y1, Y2, X, ω) та f2 (t, Y1, Y2, X, ω) – безперервні 
функції в евклідовій площі G, що описують стан еко-
номічної системи в період часу t з урахуванням дії 
факторів ризику X, X = {xi}, i ∈ [1, n]; n – кількість фак-
торів; ω1, ω2 – швидкість розвитку системи, ω = {ωi},  
ε – коефіцієнт синергії ризиків (при підсилювально-
му характері дії γ = 1, при знижувальному (–1); E(xi) –  
інтегральна оцінка ризику; I – індекс глобальної кон-
курентоспроможності; μ – рівень безпеки економіч-
ної системи.

Інтегральну оцінку ризику пропонується здій-
снювати на основі комплексного підходу до оцінки 
викликів і загроз через синергію економічного, ди-
пломатичного, людського, міжнародного, правового, 
політичного та культурного вимірів безпеки.

Для визначення стійкості економічної системи 
запропоновано застосовувати табл. 2.

Графічну інтерпретацію видів стійкості системи 
наведено на рис. 2. Топологічні методи дослідження 

стійкості дозволяють, спираючись на вид рівняння, 
побудувати фазовий портрет системи, який являє со-
бою сукупність точок Y (Y1, Y2) на фазовій площині 
(Y1, Y2), які відповідають певним станам системи в ре-
зультаті змін вхідних параметрів [34]. Також важливо 
відмітити, що в результаті біфуркації можлива зміна 
рівноваги економічної системи, проявом чого є зміна 
стану економічної системи та виду її стійкості, тобто 
можливим є перехід від одного його виду до іншого 
(стійкий вузол, нестійкий вузол, стійкий фокус, не-
стійкий фокус, центр, сідло).

Таблиця 2

Види стійкості економічної системи

Значення  
показників ω1, ω2

Характеристика 
системи Види стійкості

ω1 < 0 ∪ ω2 < 0 Стійка Стійкий вузол

ω1 ≠ 0 ∪ ω2<0 Стійка Стійкий фокус

ω1 ≠ 0 ∪ ω2=0 Умовно стійка Центр

ω1>0 ∪ ω2 > 0 Нестійка Нестійкий вузол

ω1 ≠ 0 ∪ ω2 > 0 Нестійка Нестійкий фокус

ω1 < 0 ∪ ω2 > 0, 
ω1 > 0 ∪ ω2 < 0 Нестійка Сідло

Джерело: удосконалено на основі [34].

У рекомендаціях Європейської Комісії визначе-
но необхідність оцінки впливу управлінських заходів 
із запобігання та/або зменшення ризиків на стійкість 
економічної системи, а також рівня залишкового 
ризику після впровадження відповідних заходів для 
кожної несприятливої події. Якщо ризик оцінюється 
як прийнятний, рекомендується прийняти запропо-
новану якісну стратегію ризик-менеджменту. Якщо 
рівень ризику залишається значним, рекомендується 
подальше дослідження ризиків на основі ймовірніс-
ного кількісного аналізу [33].

ВИСНОВКИ
Поглиблено теоретичні та методологічні засади 

теорії ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій на 
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Моніторинг та ідентифікація ризиків  

      

Ризики 

Оцінка ризику 

Розробка превентивних заходів 

імовірність вплив стійкість  

 «чорні лебеді»/тригери Економічна
система

 

 

«Сталий розвиток – Стійкість – Безпека» 

Рис. 1. Структура процесу ризик-менеджменту на основі концепції сталого інноваційного випередження
Джерело: авторська розробка.
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а) б)

в) г)
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Рис. 2. Графічне інтерпретація можливих станів економічної системи у фазовій площині (Y1, Y2) в динаміці:  
а) стійкий вузол; б) нестійкий вузол; в) стійкий фокус; г) нестійкий фокус; д) центр; е) сідло 

Джерело: удосконалено на основі [34].
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основі концепції сталого інноваційного випереджен-
ня, що сприятиме підвищенню стійкості та забезпе-
ченню безпеки економічних систем в умовах сучас-
них глобальних викликів і загроз (як фактичних, так і 
потенційних). У статті поглиблено сутність основних 
категорій теорії ризик-менеджменту; проаналізова-
но вплив різних видів глобальних ризиків у динаміці  
(у коротко-, середньо- та довгостроковій перспекти-
ві); узагальнено та систематизовано існуючі підходи 
до управління ризиком; запропоновано авторську 
структуру процесу ризик-менеджменту; удосконалено 
методику комплексної оцінки ризику на основі теорії 
стійкості та теорії складних систем, а також інтеграль-
ної оцінки ризику на основі комплексного підходу до 
оцінки викликів і загроз через синергію економічного, 
дипломатичного, людського, міжнародного, правово-
го, політичного та культурного вимірів безпеки. 

Подальші дослідження мають бути спрямовані 
на розроблення теоретико-методичного підходу до 
вибору стратегій та інструментів протидії викликам 
і загрозам в Україні за нестабільних соціально-еконо-
мічних умов з урахуванням змін у безпековому середо - 
вищі та потенціалі національних економік.                  
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