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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний рівень наукового опрацювання та усвідом-

лення суспільством і окремими особистостями небез-
пек, пов'язаних з негативною динамікою надзвичайних
ситуацій (НС) природного, техногенного та соціально-
го характеру, поки що не відповідає їх реальній значу-
щості для безпеки держави, суспільства, особистості,
людства. Це призводить до запізнювання адекватної
реакції суспільства, держави, світового співтовариства
на виникаючі ризики, зростанням у зв'язку з цим усіх
видів збитків і, як результат, кризового розвитку со-
ціально-економічних систем, деградації природного се-
редовища, ставить під загрозу сталий розвиток окремих
держав і людства в цілому. Формування та розвиток
механізмів державного управління ризиками НС обу-
мовлено необхідністю виконання функції держави, що
полягає в обов'язку захисту населення, громадян.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Поняття механізму державного управління дослід-

жувалося досить грунтовно в працях таких науковців,
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У статті узагальнено теоретичні підходи до визначення механізмів державного управління ризиками
виникнення надзвичайних ситуацій. Механізми державного управління ризиками НС можуть бути пра-
вові, економічні, організаційні, контрольні. Дані механізми можуть використовувати власні методи, за-
соби та інструменти впливу на ризики НС. Визначено основні складові цих механізмів. Так, для правово-
го механізму це міжнародні нормативно-правові документи та національна нормативно-правова база;
для економічного — ліцензування, страхування, оподаткування, кредитування; для організаційного —
інституційне, кадрове та інформаційне забезпечення; для контрольного — моніторинг, контроль, про-
гнозування.

The article generalizes the theoretical approaches to the definition of mechanisms of state management of
risks of emergency situations. The mechanisms of state management disaster risk may be legal, economic,
organizational, control. These mechanisms can use native methods, means and tools of influence on the risks of
emergencies. The main components of these mechanisms, so for a legal mechanism that international legal
documents and national legal framework for economic licensing, insurance, taxation, crediting; for organizational
— institutional, personnel and information support; for the control and monitoring, control, forecasting.

Ключові слова: державне управління, механізми державного управління, надзвичайні ситуації, ризик над-
звичайних ситуацій, управління ризиками, система управління ризиками надзвичайних ситуацій.

Key words: public administration, mechanisms of public administration. emergency, emergency risk, risk
management, risk management system of emergency situations.

як В. Бакуменко, О. Ковалюк, Ю. Ковбасюк, А. Колодій,
В. Копєйчиков, С. Лисенков, О. Машков, А. Михненко,
П. Надолішній, Н. Нижник, М. Савенко, П. Сурмін,
Ю. Тихомиров, В. Трощинський та ін. Разом з тим єдиної
точки зору щодо визначення основних складових еле-
ментів механізмів державного управління ризиками ви-
никнення надзвичайних ситуацій, так і не досягнуто.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ціллю даної статті є узагальнення теоретичних

підходів до визначення механізмів державного управ-
ління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій та
з'ясування основних складових таких механізмів, як
правового, економічного, організаційного та конт-
рольного.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В енциклопедичному словнику з державного управ-
ління механізми державного управління визначено як
способи розв'язання суперечностей явища чи процесу в
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державному управлінні, послідовна реалізація дій, які
базуються на основоположних принципах, цільовій
орієнтації, функціональній діяльності з використанням
відповідних їй форм і методів управління. За формою
подання — це схематичне зображення статично-дина-
мічного (структурно-функціонального) змісту процесу
управління як взаємодії суб'єкта і об'єкта, єдності діяль-
ності і відносин, функціонування певної системи чи
підсистеми [3, c. 27].

Отже, О. Ковалюк під механізмом управління ро-
зуміє форми, методи, важелі та інструменти, а також
нормативно-правове, інформаційне та політичне забез-
печення [4, с. 86].

Н. Нижник та О. Машков розглядають механізм дер-
жавного управління як складову частину системи управ-
ління, що забезпечує вплив на фактори, від стану яких
залежить результат діяльності управлінського об'єкта.
Вищеназвані науковці слушно зауважують, що є не-
обхідність врахування того, що управлінські процеси
відбуваються в рамках конкретних організаційних
структур, що часто мають вирішальний вплив на еконо-
мічний розвиток [9, с. 56].

Ширше трактує склад механізму державного управ-
ління Ю. Тихомиров. Він у системі механізму управління
виділяє: систему управління; соціальні, особливо правові
норми; способи визначення цілей; управлінський процес
як цикл дій керуючої системи, що послідовно змінюють
одна одну. Автор вважає, що механізм управління пови-
нен повною мірою відображати взаємодію різних еле-
ментів управління, які мають характер стійких взаємоза-
лежностей і причинно-наслідкових зв'язків [12, с. 483].

З метою формування більш чіткого визначення по-
няття механізму державного управління Н. Нижник виз-
начила його складові [9, c. 235—245]; П. Надолішній про-
аналізував організаційно-функціональну структуру
державного управління та принципи її формування [8,
c.113—130].

Тому механізм державного управління є складним і
системним утворенням, яке органічно поєднує в собі
різні складові: економічні, мотиваційні, організаційні,
політичні і правові.

Отже, в наведених позиціях вчених щодо розумі-
ння поняття "механізм управління" визначено два ос-
новні підходи. У вузькому розумінні механізми управ-
ління — це статична система, яка слугує інструментом
організації управлінських явищ та процесів. У широко-
му розумінні механізм управління — це засіб реалізації
владних відносин, реальне функціонування усієї статич-
ної єдності елементів.

Механізми державного управління ризиками НС як
інструменти передбачають спосіб досягнення поставле-
ного завдання у визначені терміни через вплив суб'єкта
(переважно держави в особі її органів — державне
управління) на визначений об'єкт (ризики НС).

Існують різні підходи до виділення видів механізмів
управління з точки зору їх розгляду як інструментів:

І) економічні, мотиваційні, організаційні, політичні,
правові [11];

2) регламентуючі, контролюючі, коригуючі, со-
ціальні, стимулюючі, організаційні [12, с. 7];

При розробці механізмів державного управління
ризиками НС слід враховувати також взаємовідносини
політичного керівництва та державного управління, які
сьогодні розглядаються фахівцями у контексті різних
методологічних підходів [7], оскільки вони багато у чому
впливають на визначення загальних цілей та завдань дер-
жавного управління, структурне становлення системи
його органів, диференціювання їх функцій та діяльності
інших учасників процесу управління ризиками НС.

Виходячи з викладеного, механізми державного
управління ризиками НС можуть бути правові, еко-
номічні, організаційні, контрольні. Дані механізми мо-
жуть використовувати власні методи, засоби та інстру-
менти впливу на ризики НС. Таким чином, держава, ви-
конуючи ту чи іншу функцію, впливає на суспільні та
економічні процеси через посередництво специфічних
механізмів (рис. 1).

Розглянемо визначені механізми державного управ-
ління ризиками НС з позицій структурно-функціональ-
ного підходу.

Звернемо увагу на правові механізми державного
регулювання ризиками НС. Тут також існують різ-
ні підходи до виділення засобів, що їх формують. Так,
М. Савенко зазначає, що такий механізм формують пра-
вові принципи, норми (гарантії), умови та вимоги щодо
діяльності органів державної влади та їх посадових осіб
[10, с. 74]. А. Колодій виділяє норми права, правовідно-
сини, акти безпосередньої реалізації прав і обов'язків,
акти застосування норм права [11, с. 136].

Потрібно відзначити, що правовий механізм фор-
мується, виходячи з того, що на створення та розвиток
нормативно-правової бази управління ризиками НС,
безумовно, здійснюють вплив різноманітні фактори,
серед яких такі: особливості вихідного правового поля;
розвиток державності суверенної України; особливості
стану соціально-економічних умов країни в цілому та її
регіонів; розширення міжнародної співпраці та прагнен-
ня України до Європейської інтеграції тощо.
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Рис. 1. Механізми державного управління ризиками НС
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Відзначимо, що основними властивостями правово-
го механізму є його зв'язок з конкретною ціллю та сис-
темна природа, що передбачає не автоматичне об'єднан-
ня нормативно-правових актів стосовно обраної сфери
регулювання (у даному випадку — ризиками НС), а їх
організовану і взаємопов'язану сукупність, спроможну
забезпечити досягнення поставленої мети шляхом за-
конної реалізації суб'єктами наявних інтересів.

Правовий механізм державного управління ризика-
ми НС — охоплює відповідні норми Конституції Украї-
ни, Кодексу цивільного захисту України та інші норма-
тивно-законодавчі акти, що регламентують процес уп-
равління ризиками НС, а також органи законодавчої
влади (Верховна Рада України, комітети Верховної Ради
України).

Між тим, проведене дослідження дозволило дійти
висновку, що чинна нормативно-правова база управлі-
ння ризиками НС не відповідає вимогам системності і
тому потребує удосконалення.

У даний час діяльність по захисту населення від НС
різного характеру, віднесена до числа найважливіших у
забезпеченні національної безпеки України, являє со-
бою систему (комплекс) взаємопов'язаних за часом,
місцем і ресурсів загальнодержавних політичних, орга-
нізаційно-управлінських, соціально-економічних і пра-
вових заходів, спрямованих на попередження та ліквіда-
цію НС природного, техногенного та військового харак-
теру і здійснюються органами державної влади Украї-
ни органами місцевого самоврядування, спеціально
створеними органами управління та силами, підприєм-
ствами та установами (незалежно від організаційно-пра-
вових форм і виду власності), громадськими об'єднан-
нями та громадянами як завчасно, так і при загрозі або
виникненні екстремальних ситуацій. Причому ефек-
тивність цього захисту знаходиться в прямій залежності
від стану правового механізму, що регулює суспільні
правовідносини у даній сфері та забезпечує:

— проведення єдиної державної політики та реалі-
зацію повноважень органами влади і управління всіх
рівнів, господарюючими суб'єктами (незалежно від
організаційно-правової форми і виду власності), гро-
мадськими об'єднаннями та громадянами в різних умо-
вах НС;

— створення суспільно-політичних, організаційних,
економічних, соціальних та правових умов, за яких не
може бути прийнята жодна програма розвитку і розмі-
щення продуктивних сил, не можуть бути розпочаті ні
один експеримент або будівництво якого б то ні було
об'єкта, якщо це спричиняє зниження рівня безпеки і
ступеня захищеності людей, якими б намірами і обста-
винами вони диктувалися, тобто попередження НС
різного характеру і підвищення сталого функціонуван-
ня об'єктів соціально-економічного призначення і всієї
інфраструктури;

— оперативне реагування та ефективне управління
під час виникнення НС різного характеру, своєчасне
відновлення безпеки і нормальних умов життєдіяльності
населення і функціонування виробничо-економічних
систем у зоні лиха [1, с. 23].

Дані принципи підлягають обов'язковому та не-
ухильного виконання державою та всіма інститутами
влади і органами управління, суспільством і народом
(громадянами). При цьому слід особливо відзначити, що
провідна роль у забезпеченні ефективного захисту на-
селення, об'єктів економіки і в цілому національного
надбання країни від ризиків НС належить державі, фор-
мує і встановлює в даній сфері відповідні норми, стан-
дарти, критерії, правила, вимоги та приписи, які в свою
чергу є основою функціональних процедур державно-
го регулювання попередження НС, а також організації
і здійснення заходів щодо їх ліквідації.

Наступним механізмом державного управління
ризиками НС є організаційний, його сутність, на думку
В. Калюжного, полягає в наступному, кожна складна си-

стема (комплекс) володіє внутрішньою або зовнішньою
підсистемою управління, що виконує різні функції уп-
равління. Окрема функція управління може бути реалі-
зована за допомогою формуючого або механізми орган-
ізаційні, дія якого може бути направлена на кон'югацію
(з'єднання комплексів), інгресію (входження елемента
одного комплексу в інший) і дезінгресію (розпад комп-
лексу). механізми організаційні — це послідовність
етапів проектування структур, детального аналізу і виз-
начення системи цілей, продуманого виділення органі-
заційних підрозділів і форм їх координації для забез-
печення функціонування деякого комплексу (організа-
ційної системи) [3, с. 423].

Організаційний механізм державного управління
ризиками НС призваний забезпечити функціонування
інституцій (суб'єктів) державної державного управлін-
ня ризиками НС, тобто являє собою сукупність правил
і процедур щодо: проектування функціональної струк-
тури управління та регламентації взаємодії її учасників;
упорядкування їх повноважень, розмежування та уник-
нення дублювання функцій центральних органів вико-
навчої влади, органів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування; формування кадрового та інфор-
маційного забезпечення системи управління ризиками
НС.

Стосовно визначення економічного механізму дер-
жавного управління то на думку Т. Савостенко, В. По-
пруги це сукупність фінансово-економічних управлінсь-
ких методів, інструментів та стимулів, за допомогою
яких держава регулює економічні процеси та забезпе-
чує реалізацію соціально-економічних функцій. Вони
формуються виходячи із базових функцій і принципів
економічної політики та спрямовуються на досягнення
визначеної мети й розв'язання протиріч розвитку. Ви-
користання певних методів прямого впливу передбачає
регулювання з боку держави, при якому суб'єкти еко-
номічної діяльності змушені приймати рішення, що
грунтуються не на самостійному економічному виборі,
а на державних розпорядженнях. Методи непрямого
впливу полягають у створенні державою необхідних
передумов для того щоб при самостійному виборі су-
б'єкти господарювання тяжіли до тих економічних
рішень, які відповідають цілям економічної політики [3,
с. 422].

Узагальнюючи дані визначення ми розглядаємо еко-
номічний механізм, як сукупність економічних методів
та засобів, що спрямовані на підвищення ефективності
управління ризиками НС шляхом раціонального вико-
ристання наступних інструментів державного впливу на
ризик НС, як ліцензування, оподаткування, кредитуван-
ня, страхування.

На сучасному етапі розвитку країни особливу ак-
туальність набувають питання вдосконалення держав-
ного механізму контролю.

Як наголошує В. Бакуменко, контроль у сфері дер-
жавного управління — важлива функція державної вла-
ди та управління, яка дає змогу не тільки виявити, а й
запобігти помилкам і недолікам у діях суб'єктів держав-
ного управління, шукати нові резерви та можливості.
Контроль у сфері державного управління передбачає
всебічне і постійне відстежування й коригування різних
заходів державного управління, зокрема розроблення і
здійснення державної політики, виконання державних
цільових програм, реалізації нормативно-правових
актів. Ці заходи включають контроль як за прийняттям
рішень, так і за їх виконанням. У процедурі контролю
прийнято виділяти три основних етапи: встановлення
стандартів (цілей, що мають вимір), зіставлення з ними
реальних результатів, а також вжиття необхідних ко-
ригуючих заходів з метою попередження або зменшен-
ня відхилення від поставлених цілей. За сучасною кон-
цепцією контролю у сфері державного управління має
здійснюватися протягом всього процесу управління,
починаючи з планування й до досягнення поставлених



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 7/2014148

цілей. Це дозволяє своєчасно попередити суттєве відхи-
лення від очікуваних результатів [3, с. 13].

Таким чином, державний механізм контролю в
управлінні ризиками НС можливо визначити, як су-
купність таких методів, як моніторинг, прогнозування
та саме контроль, що діють з метою всебічного і пост-
ійного відстежування й коригування заходів державно-
го управління ризиками НС, зокрема розроблення і
здійснення державної політики, виконання державних
цільових програм, реалізації нормативно-правових актів
спрямованих на управління ризиками НС.

Моніторинг є однією з основних складових конт-
рольного механізму управління ризиками НС. Здійснен-
ня моніторингу зовнішнього середовища та об'єкти
підвищеної безпеки є заходом контролю, невід'ємною
частиною системи управління ризиками НС.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Перераховані вище механізми державного управлін-

ня ризиками виникнення НС повинні бути досить гнучки-
ми по відношенню до зміни різних сторін життєдіяльності
держави, до динаміки глобальних процесів. Для практич-
ного здійснення таких різноманітних і масштабних заходів
політичного, економічного, правового та адміністратив-
ного регулювання питань, пов'язаних із ризиками НС, не-
обхідна опора на всі органи державної влади та місцевого
самоврядування наділення їх відповідними повноважен-
нями, синхронізація та координація зусиль усіх рівнів.

Наша країна все більш інтегрується в міжнародне
суспільство, що призводить не лише до змін в економіці
і політиці, але також підвищує темпи структурних змін,
інтенсивність інформаційних потоків. Це вимагає пост-
ійної адаптації державного управління ризиками НС до
нових умов, з метою забезпечення сталого та безпеч-
ного розвитку України.
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