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У статті проведено статистико�аналітичну оцінку наслідків надзвичайних ситуацій на різних

рівнях їх прояву. Встановлено, що на державному рівні проаналізовано динаміку надзвичай�

них ситуацій за характером (природного, техногенного, соціального), масштабами (держав�

ного, регіонального, місцевого, суб'єктового) та наслідками, що дозволи встановити їх динам�

іку та є основою розробки заходів з їх попередження в майбутньому. Для ідентифікації економ�

ічних властивостей наслідків надзвичайних ситуацій здійснено оцінку матеріальних збитків та

економічного ризику, представлено економічні результати найбільших техногенних катастроф

на підприємствах різних галузей економіки.

In this paper, we conducted statistical and analytical assessment of consequences of emergency

situations at different levels of their manifestation. Established that at the state level the dynamics

of the nature of emergencies (natural, technological, social), scale (national, regional, local, subject)

and the consequences that will determine their dynamics and is the basis for developing measures

to prevent them in the future . To identify the economic consequences of emergencies properties be

assessed material damage and economic risk presented economic results of the largest man�made

disasters in enterprises of different economic sectors.
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ління. Вважаємо, що одним з напрямів ідентифікації

властивостей зазначеного облікового об'єкту є оцінка

стену надзвичайних ситуацій й відповідно наслідків, до

яких вони призводять. Дослідження в зазначеному на�
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прямі дозволить виявити всі спектри насідків надзвичай�

них ситуацій та їх економічну оцінку для відображення

в системі бухгалтерського обліку. Аналіз сучасного ста�

ну здійснимо за напрямами:

— оцінка сучасного стану надзвичайних ситуацій в

Україні та світі та їх наслідків на основі вивчення ста�

тичних даних;

— вивчення найбільших надзвичайних ситуацій в

Світі та їх економічних, екологічних та соціальних

наслідків для суб'єктів господарювання;

— аналітична оцінка сучасного стану страхування

як одного із спектрів прояву економічної сторони

наслідків надзвичайних ситуацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Провівши аналіз наукової літератури, було встанов�

лено, що окремі питання бухгалтерського обліку, еко�

номічного аналізу та аудиту наслідків надзвичайних си�

туацій вивчалися в дисертаційних дослідженнях вітчиз�

няних вчених: І.В. Вигівської, Д.О. Грицишена, О.А. Ла�

говської, І.В. Замули, В.В. Євдокимова та інших.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статі — оцінити вплив надзвичайних ситуацій

на стан техногенної, природної та соціальної безпеки

України, її регіонів та окремих економічних агентів, зок�

рема суб'єктів господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інформаційною базою статистико�аналітичного

дослідження сучасного стану надзвичайних ситуацій в

Україні та світі є:

— аналітичні огляди стану техногенної та природ�

ної безпеки в Україні за 2011—2015 рр. [3], які щоріч�

но готуються Українським науково�дослідним інститу�

том цивільного захисту;

— національні доповіді про стан техногенної та

природної безпеки в Україні [3] за 2011—2015 рр.,

що готується вищезазначеним науково�дослідним

інститутом;

— оперативні статичні дані Державної служби Ук�

раїни з надзвичайних ситуацій, на офіційному сайті якої

оприлюднюється інформація про надзвичайні ситуації

в Україні та світі [5];

— інформаційні дані міжнародних організацій

діяльність яких пов'язана із: забезпеченням безпеки,

зокрема — Організація Об'єднаних Націй [7] або фінан�

суванням заходів з подолання наслідків давних ситуацій

або їх попередження, зокрема — Світовий банк [8] та

Міжнародний валютний фонд [4];

— офіційні статичні дані про стан ринку небанківсь�

ких фінансових установ, зокрема вітчизняного ринку

страхування, що оприлюднюється Національною комі�

сією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг [6] в Україні.

Вивчення сучасного стану надзвичайних ситуацій та

їх наслідків в таких спектрах дозволить виявити їх влас�

тивості та визначити напрями управління ними та фор�

мування інформаційного простору прийняття управ�

лінських рішень через генерування інформації система�

ми бухгалтерського обліку та економічного аналізу гос�

подарської діяльності підприємств різних галузей націо�

нальної економіки.

Оцінка сучасного стану надзвичайних ситуацій в

Україні та світі та їх наслідків. Говорячи про Украї�

ну та й інші країни світу, варто зазначити, що "Безу�

мовно, що прикладом найважчого техногенного лиха

за всю відому нам історію людства є Чорнобильсь�

ка катастрофа (26 квітня 1986 р.), внаслідок якої ра�

діоактивного забруднення зазнали ліси у 18 облас�

тях України. Найбільше від радіоактивного забруд�

нення постраждали ліси Полісся України. Загальна

площа, на якій повністю загинули дерева сосни, пе�

ревищує 600 га. На окремих ділянках так званого

"рудого лісу" поглинуті дози для деревних порід пе�

ревищували 200—300 Гр. Зона середнього пошкод�

ження та помірного ураження сосни займає терито�

рію, котра перевищує сотню тисяч гектарів. За ме�

жами 30�кілометрової зони ЧАЕС через високі рівні
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Рис. 1. Динаміка надзвичайних ситуацій за характером
2011—2015 рр.
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радіоактивного забруднення лісових насаджень 137

тис. га усі види господарської діяльності було забо�

ронено на площі понад 157 тис. га, а ліси Чорно�

бильського і Ново�Шепелицького держлісгоспів (110

тис. га) відійшли до складу зони відчуження. За�

гальні прямі збитки, яких зазнали лісогосподарські

підприємства внаслідок радіоактивного забруднен�

ня, станом на 31.12.1986 p. становили 65 млн дол.

США, а щорічні збитки за рахунок скорочення об�

сягів лісозаготівель та побічного користування лісом

— 7,15 млн дол. США" [1, с. 72].

Проте аналізуючи сучасний стан надзвичайних си�

туацій та їх наслідків, проведемо їх аналіз за період

з 2011 р. по 2015 р. на основі вивчення аналітичних

оглядів стану техногенної та природної безпеки в

Україні та національних доповідей про стан техноген�

ної та природної безпеки в Україні, які готуються та оп�

рилюднюються Українським науково�дослідним інсти�

тутом цивільного захисту.

Аналіз здійснимо за наступними напрямами, зокре�

ма в розрізі видів надзвичайних ситуацій, які класифі�

куються за наступними ознаками:

— за характером надзвичайних ситуацій: техно�

генні, природні та соціальні надзвичайні ситуацій;

— за масштабами наслідків надзвичайних ситуацій:

державного, регіонального, місцевого, об'єктового

рівнів;

— за наслідками видами наслідків надзвичайних си�

туацій, що пов'язанні із: отруєнням людей, інфекційни�

ми захворюваннями людей, метереологічні, інфекцій�

ними захворюваннями сільськогосподарських тварин,

пожежами екосистем — в частинні надзвичайних си�

туацій природного характеру та пожежі та вибухи, над�

звичайні ситуацій на транспорті, руйнування будівель та

споруд — у частинні надзвичайних ситуацій техноген�

ного характеру.

Окремі питання за зазначеним напрямом присвяти�

мо вивченню економічним наслідкам надзвичайних си�

туацій через аналітичну оцінку їх матеріальних збитків

від надзвичайних ситуацій.

У першу чергу є потреба у вивченні надзвичайних

ситуацій за їх характером, що представлено на рисунку

1.

Отже, дані, що вищенаведені, свідчать про те, що

найбільше надзвичайних ситуацій техногенного харак�

теру зосереджено в 2011 та 2012 роках, порівняно з

надзвичайними ситуаціями природного та соціального

характеру. 3 2013 р. по 2015 р. спостерігається змен�
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Рис. 2. Динаміка надзвичайних ситуацій за масштабами 2011—2015 рр.
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Рис. 3. Динаміка надзвичайних ситуацій природного характеру за видами 2011—2015 рр.
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шення надзвичайних ситуацій техногенного характеру,

а саме у 2013 р. відносно 2012 р. надзвичайних ситуацій

техногенного характеру відбулося 75, що на 45 менше

ніж у 2012 р.; природного характеру 56, що на 18 мен�

ше порівняно з 2012 р., а надзвичайні ситуації соціаль�

ного характеру сталося 12, що на 6 менше порівняно з

попереднім роком. У 2014 р. порівняно з 2013 р. трапи�

лося значно менше надзвичайних ситуацій техногенно�

го характеру, а саме на 1 менше ніж у попередньому

році, соціального характеру на 2 менше, а природного

навпаки відбулося збільшення на 3 відносно 2013 р., це

спричинено зростанням інфекційним захворюванням

сільськогосподарських тварин. Протягом 2015 р. відбу�

лося значне зменшення надзвичайних ситуацій відпові�

дного характеру, а саме техногенного характеру — на

34, природного — на 15 та соціального — на 2 віднос�

но 2014 р.

Статистика надзвичайних ситуацій за масштабами,

а саме державного, регіонального, місцевого та суб'єк�

тового рівня, представлена на рисунку 2.

Згідно з даними на рисунка 2 протягом 2011—2015

рр. надзвичайних ситуацій відносно масштабу найбіль�

ше сталося у 2011 р., а найменше у 2015 р. Щодо дер�

жавного рівня, то найбільша кількість зафіксована у

2014 р. — 5, найменше було зосереджено протягом

2012 р. — 1, 2013 р. — 1 та 2015 р. — 1. Стосовно рег�

іонального рівня, то найбільше надзвичайних ситуацій

виникло у 2012 р. — 13, значно менша кількість спосте�

рігалась у 2011 р. — 3. Найбільший показник надзви�

чайних ситуацій місцевого рівня був у 2011 р. — 89, най�

менший був зафіксований у 2015 р. — 40. На об'єктив�

ному рівні найбільше зареєстровано у 2011 р. — 125, а

найменше у 2015 — 5.

Наступною складовою дослідження статистики над�

звичайних ситуацій в Україні є їх динаміка в розрізі їх

наслідків. Зокрема цифрова характеристика наслідків

надзвичайних ситуацій природного характеру, представ�

лено на рисунку 3.

Найбільший показник надзвичайних ситуацій при�

родного характеру протягом 2011—2015 рр. отруєн�

ня людей, цей показник найбільший відносно решти по�

казників, зокрема 2011 р. — 26, 2012 р. — 21, 2013 р.

— 22, 2014 р. — 25, 2015 р. — 17. Наступним за знач�

ною кількістю показник інфекційні захворювання, зок�

рема 2011 р. — 24, 2012 р. — 10, 2013 р. — 15, 2014 р.

— 12, 2015 р. — 15. Вагоме місце становлять метере�

ологічні (2011 р. — 11, 2012 р. — 20, 2013 р. — 12,

2014 р. — 9) та надзвичайні ситуації пов'язані з поже�

жами (2011 р. — 4, 2012 р. — 15, 2013 р. — 2, 2014 р.

— 6, 2015 р. — 5), спостерігається збільшення показ�
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Рис. 4. Динаміка надзвичайних ситуацій техногенного характеру за 2011—2015 рр.
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Рис. 5. Матеріальні збитки від надзвичайних ситуацій за 2011—2015 рр.
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ника інфекційного захворювання сільськогосподарсь�

ких тварин, що спричинено значним зростанням ви�

падків захворювання тварин екзотично та небезпечни�

ми інфекційними хворобами такими, як: сибірка та аф�

риканська чума.

Аналіз динаміки наслідків надзвичайних ситуацій

техногенного характеру представлено на рисунку 4.

Отже, представлені дані свідчать про те, що най�

більше надзвичайних ситуацій техногенного характеру

сталося у 2011 році, а у 2014 році зафіксовано наймен�

шу кількість НС техногенного характеру за всіма пред�

ставленими видами. Щодо кожного з видів, то найбіль�

шим показником надзвичайних ситуацій техногенного

характеру становить надзвичайні ситуації, пов'язані з

пожежами та вибухами відносно інших показників, хоча

спостерігається значне зменшення цього показника з

2013—2015 рр. Наступним показником за кількість зай�

мають надзвичайні ситуації на транспорті, спричинені

нехтуванням правил дорожнього руху водіїв транспор�

тних засобів. За 2015 р. зареєстровано збільшення руй�

нувань будівель у 2—3 рази порівняно з попередніми

роками в зв'язку з воєнними діями у Донецькій та Лу�

ганських областях.

Важливе значення для характеристики наслідків

надзвичайних ситуацій як об'єкту управління та бухгал�

терського обліку мають матеріальні збитки, вартість

яких представлено на рисунку 5.

Розмір матеріальних збитків у 2012 р. складає

249792 тис. грн., що на 131,2 % більше ніж у 2011 р. У

2013 р. величина матеріальних збитків сягнула розміру

352255 тис. грн., що на 41 % більше ніж у попередньо�

му році. У 2014 р. спостерігається стрімке зниження ма�

теріальних збитків, яке становить 198853 тис. грн., що

на 43,5 % менше ніж у 2013 р. Це пов'язано зі зменшен�

ням масштабів надзвичайних ситуацій природного, со�

ціального та техногенного характеру вцілому. У 2015 р.

розмір матеріальних збитків становить 531831 тис. грн.,

що на 167,2 % більше ніж у 2014 р. Таке збільшення

спричинене зростанням масштабів надзвичайних ситу�

ацій природного характеру.

Представленні результати матеріальних збитків над�

звичайних ситуацій сформовані на основі оприлюдне�

них даних. Проте варто цікавою є позиції їх оцінки з

точки хору економічного ризику від надзвичайних ситу�

ацій, що представлена Качинським А.Б. та Іванютою С.П.

[2, с. 70]. Вченими запропоновано порядок визначення

економічних ризиків від надзвичайних ситуацій регіо�

нального рівня та апробовано його на прикладі Івано�

Франківської області, Закарпатської області, Львівської

області та Чернівецької області.
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Рис. 6. Оцінка економічного ризику надзвичайних ситуацій різних типів
за Качинським А.Б. та Іванютою С.П.

Джерело: [2, с. 70].
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"Економічний ризик відповідного типу природних і

техногенних НС (Ri) розраховується як добуток імовір�

ності реалізації загроз та відповідного ним обсягу

збитків: , де Pi — ймовірність економічних

втрат від реалізації і�ої загрози, Wi — обсяг збитків в

результаті реалізації і�ої загрози" [2, с. 70]. Результати

апробації представлено на рисунках 6 та 7.

Вивчення вченими економічного ризику щодо над�

звичайних ситуацій в досліджуваних регіонах дозволяє

зробити такі висновки:

— існує велика кількість різного роду загроз та над�

звичайних

— ситуацій, оцінка економічного ризику природних

та техногенних надзвичайних ситуацій показала, що най�

більше значення досягає економічний ризик метеоро�

логічних та гідрологічних прісноводних надзвичайних

ситуацій, слідом за ними серед усіх інших надзвичай�

них ситуацій найбільше значення економічного ризику

займають геологічні, які становлять 5625,66 тис. грн. /

рік.

— провівши аналіз економічного ризику природних

надзвичайних ситуацій в Івано�Франківській, Закар�

патській, Львівській та Чернівецькій областях, було вста�

новлено, що протягом 2000—2010 рр. що найбільші зна�

чення економічного ризику природних надзвичайних си�

туацій серед областей характерні для Чернівецької об�
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Рис. 7. Оцінка економічного ризику надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру за Качинським А.Б. та Іванютою С.П.

Джерело: [2, с. 70].

ласті у 2007 та 2009 рр., найбільше значення ризику було

в 2008 р. і становило 1600000 тис. грн. / рік. Що сто�

сується інших областей, то рівень економічного ризику

природних надзвичайних ситуацій в Івано�Франківській,

Закарпатській та Львівській областях не перевищує

200000 тис. грн. / рік.

— оцінка економічного ризику техногенних над�

звичайних ситуацій для Івано�Франківської, Закар�

патської, Львівської та  Чернівецької областей

свідчать про те, що його рівень значно нижчий ніж

економічний ризик природних надзвичайних ситуацій.

Найбільше значення було зафіксовано у 2000 р. у За�

карпатській області та становило більше 25000 тис.

грн. / рік, найнижчі значення економічного ризику

техногенних надзвичайних ситуацій серед досліджу�

ваних областей зафіксовано в Івано�Франківській об�

ласті. Значення економічного ризику техногенних

надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області є най�

нижчим серед інших досліджуваних областей, найб�

ільший рівень ризику був у 2002 році і становив не

більше 5000 тис. грн. / рік.

Найбільші надзвичайні ситуації в Світі. Аналіз ста�

тистичних даних показав, що надзвичайні ситуації мо�

жуть призвести до різних наслідків, що залежатиме від

сфери їх поширення, виду та характеристики. Вивчаю�

чи напрями надзвичайні ситуацій в різних країнах світу
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нами було охарактеризовано найбільші надзвичайні си�

туації техногенного характеру, які відбулися в країнах

світу за період з 2010—2015 рр. Зокрема характерис�

тика стосувалася виду техногенної ситуації її екологіч�

них та економічних наслідків. Результати проведеного

дослідження представлено в таблиці 1.

Провівши аналіз виникнення техногенних катаст�

роф у світі за 2000—2013 рік, можемо зробити на�

ступний висновок. Техногенні катастрофи були спри�

чинені різними факторами, які спричинили значні

фінансові та людські втрати. В Ріо�де�Жанейро став�

ся вибух, який, спричинив забруднення питної води,

збитки склали 86 млн дол., на Хімічний комбінат

"AZF"у Франції в результаті вибуху сталося пошкод�

ження будинків та споруд, збитки склали 3 млрдєвро,

в Іспанії потрапило в море 6300 нафти з Нафтового

танкеру "Prestige", розмір збитків становив 12 млн

дол., в Німеччині внаслідок вибуху бензовозу стався

вибух, який пошкодив міст, розмір збитків становив

358 млн дол., у Росії на Саяно�Шушенській ГЕС став�

ся вибух, який порушив електропостачання, збитки

становили 7,3 млрд руб., у Мексиці стався вибух, внас�

лідок чого сталося загорання нафтової платформи

Deepwater Horizon спричинені збитки склали 3 млрд

719млн дол., в Японії сталася аварія на АЕС "Фукусі�

ма�1", спричинено збитки у сумі понад 74 млрд дол.

Однією з найтрагічніших техногенних катастроф, вва�

жається вибух на шахті "Ульянівська", економічні

збитки якої неможливо оцінити. В наслідок вибуху

загинуло більше ста співробітників, ув тому числі все

керівництво та головний інженер. Ці техногенні ката�

строфи значно вплинули на екологічну ситуацію, а

саме спричинено забруднення морського ландшаф�

ту, що за висновками екологів повне очищення вод

морів є неможливим, що впливає як на стан води, так

і на морську фауну в цілому.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

У процесі дослідження здійснено статистико�ана�

літичну оцінку наслідків надзвичайних ситуацій на

різних рівнях їх прояву. Зокрема на державному рівні

проаналізовано динаміку надзвичайних ситуацій за ха�

рактером (природного, техногенного, соціального),

масштабами (державного, регіонального, місцевого,

суб'єктового) та наслідками, що дозволи встановити

їх динаміку та є основою розробки заходів з їх попе�

редження в майбутньому. Для ідентифікації економіч�

них властивостей наслідків надзвичайних ситуацій

здійснено оцінку матеріальних збитків та економічно�

го ризику, представлено економічні результати найб�

ільших техногенних катастроф на підприємствах різних

галузей економіки. Перспективою подальших дослід�

жень є дослідження сучасного стану системи страху�

вання як складової системи управління наслідками

надзвичайних ситуацій.
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