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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Невід'ємною умовою розвиненого суспільства є безпе!

ка людини й навколишнього середовища, їх захищеність від
впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і
соціальних факторів [1, с. 142]. Рівень безпеки, адекватний
певному стану суспільства, його науково!технічним та еко!
номічним можливостям, визначається рядом імовірнісних
явищ і характеризується: ризиком виникнення надзвичай!
ної ситуації й ступенем її негативного впливу на людину й
навколишнє середовище, а також повнотою заходів, прове!
дених для зниження ризику й ступенем готовності персо!
налу, техніки, засобів для припинення, й ліквідації надзви!
чайних ситуацій (НС) та її наслідків. Згідно з [2], на забез!
печення безпеки від надзвичайних ситуацій в Україні у 2012
році в постійній готовності утримувались сили цивільного
захисту загальною чисельністю понад 60,3 тис. осіб.

Однак, у зв'язку з розвитком науки, техніки, в тому числі
економічної науки, перед державою постає питання реор!
ганізації витрат з метою оптимізації управління ресурсами
та управлінських рішень щодо складу, професійних якос!
тей та кваліфікації робітників, структури державних служб.
Оскільки, згідно з висловлюванням М. Тетчер [3, с. 144],
головним ресурсом є людина, питання щодо оптимальної
чисельності підрозділів цивільного захисту та їх кваліфікації
дотепер залишаються відкритими. Розв'язання наведених
вище теоретичних і практичних завдань неможливий без
науково!обгрунтованої методики планування в умовах не!
визначеності часу й місця виникнення надзвичайних ситу!
ацій. Таким чином, наукове обгрунтування планування
підготовки фахівців для служби цивільного захисту обумов!
лює необхідність детального вивчення цієї проблеми.
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СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Важливими в цьому напрямі є дослідження вчених:

Л.І. Антошкіної, Н.Г. Багаутдинової, Я.Я. Болюбаш, М.М. Бруш!
линського, Н.І. Верхоглядової, О.В. Галайди, Ю.М. Глухо!
венка, Б.М. Данилишина, І.С. Каленюк, О.А. Комарова,
В.І. Куценко, О.В. Матюшина, А.К. Микеева, А.Г. Чубенка
та інших. Але низка економічних питань з підготовки кадрів
для забезпечення національної безпеки держави та їх ок!
ремі аспекти залишаються маловивченими.

МЕТА РОБОТИ
Метою даної роботи є дослідження варіацій чисельності

персоналу особового складу працівників (співробітників)
аварійно!рятувальних служб Державної служби України з
надзвичайних ситуацій й залежності обсягу державного
замовлення фахівців у сфері цивільного захисту від страте!
гічних планів служби.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Надзвичайні ситуації являють собою складну систему

S(t), яка може бути описана у вигляді вектора комбінації
факторів <X(t),F(t),U(t),C(t)> [4, с. 220], де X(t) — вектор
змінних стану об'єкта, на якому виникла надзвичайна си!
туація, F(t) — вектор факторів зовнішніх порушень, які де!
стабілізують, U(t) — вектор керуючих впливів, спрямова!
них на зменшення масштабів надзвичайних ситуацій, C(t)
— вектор дій плану ліквідації (локалізації) надзвичайної
ситуації. Таким чином, надзвичайну ситуацію можна роз!
глядати як наслідок сукупності виняткових обставин, що
склалися у відповідній зоні в результаті надзвичайної події
техногенного, природного, антропогенного й військового
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характеру. За статистичним даними, які надані Державною
службою України з надзвичайних ситуацій та Державною
службою статистики України, за останні 12 років прямий
матеріальний збиток від надзвичайних ситуацій становить

 0,2% ВВП (табл. 1). Імовірність виникнення надзвичай!
них ситуацій обернено пропорційна масштабам: чим
більший збиток від надзвичайної ситуацій, тем рідше вона
відбувається. Підтвердження цьому — надзвичайні ситу!
ації природного характеру. Їхня кількість в  1,5— 2 рази
менше, ніж техногенного характеру, а за оцінкою [5], зби!
ток у багато разів перевищують можливості світового
співтовариства щодо надання гуманітарної допомоги по!
терпілим.

Таким чином, рівень національної безпеки не може
бути достатнім, якщо в загальнодержавному масштабі не
будуть вирішені завдання захисту населення, об'єктів еко!
номіки, національного надбання від надзвичайних ситу!
ацій техногенного, природного або іншого характеру. Для
розв'язання цих питань на державному рівні створена си!
стема цивільного захисту, метою якої є реалізація дер!
жавної політики, спрямованої на забезпечення безпеки
й захисту населення й територій, матеріальних і культур!
них цінностей і навколишнього середовища від негатив!
них наслідків надзвичайних ситуацій. Останнім часом си!
стема цивільного захисту відіграє все більшу роль у за!
безпеченні національної безпеки європейських країн і
стає предметом зростаючої уваги в рамках міжнародних
структур європейської безпеки. Ефективність її діяль!
ності в сучасних умовах визначається її здатністю з
мінімальними витратами досягати поставлені цілі шляхом
дії на середовище функціонування, а також ступенем цієї
дії.

Процес становлення системи цивільного захисту в Ук!
раїні здійснювався поступово. Кардинальним кроком
було створення Указом Президента України з 28.10.1996
року Міністерства України з питань надзвичайних ситу!
ацій та у справах захисту населення від Чорнобильської
катастрофи (МНС України) [12, с. 77] та перереформу!
вання у Державну службу України з надзвичайних ситу!
ацій (ДСНС України) [13], яка є головним органом у сис!
темі центральних органів виконавчої влади з питань за!
безпечення реалізації державної політики в сфері цивіль!
ного захисту [14].

У результаті становлення служби 1996—2013 рр.
змінювалася і її чисельність [15—19]. При аналізі перспек!
тивних планів Міністерства на 2005 рік (розширені зведені
дані щодо необхідної чисельності особового складу МНС
України на 2005 рік і перспективу) передбачалося, що чи!
сельність особового складу МНС України до 2010 року
збільшиться порівняно з 2005 роком в 1,62 рази. У резуль!
таті реформ 2008—2012 рр., основним змістом яких було
наведення порядку в державному керуванні й підвищення
оперативної ефективності служб, підрозділів і формувань
цивільного захисту згідно з європейськими нормами, чи!
сельність підрозділів була скорочена на 30% [20]. Треба
відзначити, що згідно з нормативними документами чи!
сельність повинна залежати від кількості населення тери!
торії, яку вони обслуговують. Згідно з ними, постійною є
кількість працівників служби на 1000 жителів. За кордо!
ном для забезпечення системи цивільного захисту трудо!
вими ресурсами користуються залежністю від частоти над!
звичайних ситуацій і трудомісткості роботи підрозділів,
тобто від рівня ризику виникнення надзвичайної ситуації
й витрат на ліквідацію її наслідків [21]. Слід зауважити,
що надзвичайні ситуації є стохастичними подіями,
кількість яких міняється з року в рік. Ці коливання не мож!
на брати за основу зміни чисельності служби, оскільки
однакові події в одному місці не трапляються, якщо не про!
водяться заходи до збільшення безпеки вже після першої
надзвичайної ситуації. Таким чином, відсутність науково!
обгрунтованої і економічно обрахованої стратегії досяг!

нення цілей та інтересів суспільства з ви!
користанням усіх можливих і доступних
засобів, інструментів і ресурсів призво!
дить до істотного коливання чисельності
служби. Кардинальним розв'язанням
була б розробка нових економічно!об!
грунтованих нормативних документів на
основі розрахунків необхідної чисель!
ності особового складу цивільного захи!
сту для оптимального співвідношення
збиток / витрати фінансових ресурсів, їх

наукового обгрунтування, й на цій основі — кадрової стра!
тегії. Але у зв'язку з відсутністю науково!обгрунтованого
нормативного документа щодо чисельності й кваліфікації
персоналу рятувальної служби, не може бути й науково!
обгрунтованих стратегічних планів кадрового розвитку на
10 років. Це, у свою чергу, веде до негативних наслідків,
які полягають у необхідності звільнення кваліфікованого
працездатного персоналу при скороченні штату або недо!
статності такого персоналу при збільшенні штату. Із цієї
причини найважливішою складовою забезпечення ефек!
тивного виконання завдань, пов'язаних із запобіганням і
ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенно!
го й природного характеру, захистом населення й тери!
торій від їх негативного впливу, є належна професійна
підготовка працівників органів і підрозділів цивільного за!
хисту до виконання завдань за призначенням. Підготовка
кадрів у системі цивільного захисту відіграє важливу роль
у забезпеченні безпеки держави. Функціонування систе!
ми підготовки кадрів в ДСНС України позитивно впливає
на стабілізацію ситуації щодо забезпечення служб фахів!
цями відповідного профілю підготовки й необхідним фак!
тором постійного розвитку держави. Таким чином, підроз!
ділам служби цивільного захисту необхідна науково!об!
грунтована кадрова стратегія й прогнозування потреби у
фахівцях на перспективу 7—10 років — саме стільки часу
займає розробка нових програм, втілення в практику й
підготовка фахівців [22, с. 18]. Прогнозування ж обсягів і
структури підготовки кадрів для системи цивільного захи!
сту — це актуальне й трудомістке завдання, вирішення
якого повинно сприяти підвищенню ефективності їх ро!
боти. Як зазначається у звіті Рахункової палати України
за 2011 рік [23, c. 51], та в інших країнах [24, с. 7] до цього
часу відсутня методика прогнозування ринку праці, яка
дозволяє планувати обсяги підготовки кадрів у вищих на!
вчальних закладах. Наявна науково!методична база сто!
сується тільки окремих аспектів даної проблеми або спи!
рається на чисто теоретичні методи прогнозування й не!
стабільні вхідні дані, тому не може реально використову!
ватися для підготовки кадрів у системі цивільного захис!
ту.

Опубліковані в літературі методики не містять доступ!
них практико!орієнтованих рекомендацій, які дозволяють
досить обгрунтовано формувати короткострокові й довго!
строкові плани приймання абітурієнтів і випуску фахівців
[25, с. 5].

Фактично необхідну кількість (n
вип

) випуску фахівців
цивільного захисту можна оцінити за формулою (1):

)()( 1 fnnnnn (1),
де n

вип
 — необхідна кількість випуску фахівців;

n
х+1 

— необхідна кількість фахівців на наступний рік
згідно зі стратегічним планом;

n
х
 — наявна кількість фахівців цивільного захисту у по!

точному році;
n

вр
 — кількість працівників цивільного захисту, які пла!

нують звільнитися поточного року у зв'язку з вислугою
років;

n
п
(f

забезп
) — кількість працівників цивільного захисту, які

звільнилися поточного року у зв'язку з незадовільним за!
безпеченням (плинність кадрів).

Останню складову оцінити досить важко, оскільки вона
залежить від рівня грошового й соціального забезпечення
випускників стосовно інших верств населення.

На практиці використовувати формулу (1) неможливо,
оскільки випуск фахівців, у першу чергу, залежить від
кількості курсантів, які вже вчаться на 5 курсі. Тому по!
трібно планувати приймання абітурієнтів на перший курс
ВНЗ за формулою (2):

54325555 )()( xxa nnnnnfnnnnn (2),
де n

а
 — обсяг державного замовлення;

n
х+5

 — необхідна кількість фахівців через 5 років згідно
зі стратегічним планом;

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
  364 368 312 264 254 221 212 
  47541 49956 45977 43548 61380 60790 71443 

   
 ,  . 0.43 0.83 4.76 0.5 0.98 0.1 0.24 

   
   %   0.079 0.115 0.502 0.055 0.091 0.008 0.017 

Таблиця 1. Статистичні дані щодо надзвичайних ситуацій в Україні
в 2006—2012 рр. [6—11]
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n
х
 — наявна кількість фахівців цивільного захисту цьо!

го року;
n

вр5
 — кількість працівників цивільного захисту, які пла!

нують звільнитися в найближчі 5 років у зв'язку з вислугою
років;

n
п5

(f
забезп

) — кількість працівників цивільного захисту,
які звільняться в найближчі 5 років у зв'язку з незадовіль!
ним забезпеченням;

n
відр5

 — середньостатистична кількість відрахованих за
5 років курсантів;

n
в�2

, n
в�3

, n
в�4

, n
в�5

 — кількість курсантів, які вчаться на
другому, третьому, четвертому й п'ятому курсах.

Як підготовка кадрів, так і їх перепідготовка й підви!
щення кваліфікації повинні забезпечити високу професійну
придатність випускників. Щоб значна частина працівників
підрозділів цивільного захисту відповідала цим критеріям,
необхідно усунути такі негативні фактори: відсутність еко!
номічно!обгрунтованої кадрової стратегії в розвитку сис!
теми підготовки кадрів згідно з потребами служби; низь!
кий рівень стимулювання професійного росту працівників
і, відповідно, висока плинність кадрів; відсутність єдиної
системи професійних кваліфікацій і стандартів із профес!
ійної підготовки [26, с. 17].

Відсутність економічно!обгрунтованої довгостроко!
вої кадрової стратегії може призвести до негативних еко!
номічних наслідків: додаткові витрати на підготовку спец!
іалістів, які будуть не затребувані службою  32,4 тис.
грн./рік [2]; необхідність забезпечити випускників робо!
тою та виплата їм заробітної плати за період роботи, яка
не є необхідною  27,1 тис. грн./рік [2]; необхідність
звільнення працюючих спеціалістів з виплатою компен!
сації. З іншого боку, недостатність чисельності служби
НС може призвести до збільшення збитків від НС внасл!
ідок неоптимальності співвідношення витрат на службу
та втрат від НС [27].

З наведеного вище прикладу зрозуміло, що як необгрун!
товане збільшення, так і скорочення чисельності служби
може призвести до економічних втрат. Відсутність науко!
во!обгрунтованої довгострокової кадрової стратегії у цьо!
му питанні призведе до пошуків оптимального рівня дослі!
дним шляхом, однак при цьому не враховується, що час
підготовки досвідченого кваліфікованого фахівця триває не
менше 4 років.
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Таким чином, у статті встановлено негативний вплив

коливань чисельності працівників служби цивільного захи!
сту, який полягає в неможливості швидкої підготовки квал!
іфікованих кадрів. Визначені фактори впливу на обсяги дер!
жавного замовлення вищим навчальним закладам на випуск
фахівців!рятувальників.
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