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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досвід ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

структурними підрозділами ДСНС України свідчить про
те, що існують суттєві проблеми в організації управлін-
ня під час виконання ними поставлених завдань. Це зу-
мовлене насамперед тим, що обстановка в зоні надзви-
чайної ситуації змінюється швидше, ніж проходить цикл
управління і приймаються рішення на їх ліквідацію. Тому
на даний час виникла проблема дослідження структур-
но-функціональних механізмів державного управління
територіальних підсистем Єдиної державної системи
цивільного захисту України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У статті, а саме: у [1], розглядалися основні завдан-
ня та функції органів виконавчої влади у сфері цивіль-
ного захисту в Україні, досліджено їхню систему та
структуру, удосконалено понятійний апарат сфери ци-
вільного захисту. У [2] проведено комплексний аналіз
чинників, що впливають на ефективність і надійність
державного управління за умов надзвичайних ситуацій,
досліджено особливості функціонування механізму
державного управління за умов надзвичайних ситуацій
на основі імовірнісного характеру їх виникнення. За
результатами дослідження [3] обгрунтовано теорети-
ко-методологічні засади державного управління у сфері
забезпечення національної безпеки України, актуальні
напрямки та пропозиції щодо підвищення його ефектив-
ності за сучасних умов проведено оцінку ефективності
управління в органах державної виконавчої влади (на
прикладі районних державних адміністрацій).

Постановка завдання: провести аналіз попередніх
наукових досліджень з проблематики управління у над-
звичайній ситуації та визначити коло недостатньо до-
сліджених питань у сфері цивільного захисту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У дисертації Тищенка В.О. вперше розроблено ме-
тодику комплексного оцінювання стану системи цивіль-
ного захисту держави, яка на відміну від існуючих вра-
ховує п'ятдесят один фактор, використано новий уза-
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гальнений показник загальносистемного рівня, як
кількісний показник, що дозволяє за сукупністю показ-
ників системного рівня оцінити якість функціонування
механізму державного управління у сфері цивільного
захисту, грунтується на використанні інтегрально-про-
грамного середовища "Система багаторівневого аналі-
зу інформації і підтримки прийняття рішення" (МАІ) і
дозволяє визначити кількісні і якісні показники стану
системи цивільного захисту [24].

У дисертації Жукової Л.А. розглядалися основні
завдання та функції органів виконавчої влади у сфері
цивільного захисту в Україні, досліджено їхню систему
та структуру, удосконалено понятійний апарат сфери
цивільного захисту, а саме: розкрито зміст понять "без-
пека", "ризик", "прийнятний ризик", "надзвичайна си-
туація" [1].

У дисертації Клименко Н.Г. проведено комплексний
аналіз чинників, що впливають на ефективність і
надійність державного управління за умов надзвичай-
них ситуацій, досліджено особливості функціонування
механізму державного управління за умов надзвичай-
них ситуацій на основі імовірнісного характеру їх ви-
никнення [2].

Особливістю дисертації Ситника Г.П. є те, що в ній
досліджено багатофакторний взаємозв'язок безпеки
держави, суспільства, людини та середовища їх розвит-
ку, національної та міжнародної безпеки з процесами
глобалізації та регіоналізації на основі поглибленого
системного світоглядно-філософського, політологічно-
го, правового, соціально-економічного і воєнно-пол-
ітичного аналізу [3].

У дисертації Труша О.О. досліджено проблеми
структурно-функціонального забезпечення територі-
ального управління запобіганням та ліквідацією надзви-
чайних ситуацій, визначено місце Державної пожежної
охорони України в системі попередження та ліквідації
надзвичайних ситуацій та структуру її функцій як заса-
ди організаційної структури органів управління, вияв-
лено залежність ефективності організації роботи з по-
передження надзвичайних ситуацій і динаміки оператив-
ного реагування у разі їх виникнення від розподілу
функцій та побудови структур управління в Державній
пожежній охороні [4].
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У дисертації Шпильового І.М. на основі системного
аналізу механізмів державного регулювання у сфері
природно-техногенної безпеки встановлено ефек-
тивність їх застосування на загальнодержавному (на-
ціональному) та регіональному рівнях й обгрунтовано
напрями оптимізації [5].

У дисертації Ковалевської Ю.С. порушено пробле-
ми державного управління процесами забезпечення еко-
логічної безпеки в Україні, проведено системний аналіз
місця екологічної безпеки у контексті національної без-
пеки України, її сутності, змісту і специфіки [6].

Дисертація Семенченка А.І. присвячена досліджен-
ню проблемних питань стратегічного планування у сфері
державного управління національною безпекою Украї-
ни. В роботі розкрито теоретико-методологічні засади
стратегічного планування у сфері державного управлі-
ння національною безпекою [7].

У дисертації Шойка В.А. проведено комплексний
аналіз соціально-психологічного забезпечення діяль-
ності рятувальних підрозділів цивільної оборони МНС
України у надзвичайних ситуаціях наприкінці ХХ — по-
чатку ХХІ ст., визначено характерні риси основних
шляхів соціально-психологічного забезпечення профес-
ійної діяльності у підрозділах рятувальників та розкриті
об'єктивні і суб'єктивні фактори, що впливали на цей про-
цес, досліджено основні погляди стосовно системи пси-
хологічного забезпечення як умови оптимізації профес-
ійної діяльності колективу, виявлено основні тенденції
розвитку системи соціально-психологічного забезпечен-
ня підрозділів МНС та надані можливі напрями викори-
стання отриманого досвіду в сучасних умовах [8].

У дисертації Підгайного А.В. на основі комплексно-
го аналізу та узагальнення досвіду формування та роз-
витку системи підготовки офіцерських кадрів для МНС
України наприкінці ХХ — початку ХХІ ст. визначено
головні фактори, що впливали на розбудову системи
підготовки офіцерських кадрів для МНС України за
розглянутий історичний період, розкрито характерні
риси та особливості її становлення та розвитку [9].

У дисертації Слуговіна В.І. проаналізовано статус
армії в системі суспільних відносин, зважаючи на по-
літичний, соціальний та системний підходи, виявлено
чинники, що впливають на ступінь децентралізації дер-
жавної влади в армії України, проаналізовано характе-
ристики класичних моделей державного керування у
військовій сфері [10].

У дисертації Доманського В.А. здійснено комплек-
сний аналіз державного управління пожежною безпе-
кою в умовах нової суспільно-політичної ролі держави
в процесі розвитку державотворення в Україні, узагаль-
нено історичний досвід формування і розвитку держав-
ного управління у сфері пожежної безпеки зарубіжних
країн і України, а також розкрито зміст принципів,
функцій, методів і форм державного управління у цих
країнах за умов історичної зміни змісту та характеру
державного управління [11].

У дисертації Довганя А.І. на основі розробленої си-
стеми оцінок, критеріїв і показників безпеки життєді-
яльності населення визначено її кількісні параметри і
тенденції в Україні та регіонах, що дозволило визначи-
ти загальний рівень природно-техногенної безпеки жит-
тєдіяльності населення регіонів, а також провести відпо-
відне районування території, розроблено комп'ютерно-
інформаційне забезпечення дослідження природно-тех-
ногенної безпеки України та окремих регіонів, що доз-
воляє аналізувати великий обсяг статистичної інфор-
мації і переводити її у графоаналітичний та картогра-
фічний формати, а також може бути основою для про-
гнозування можливості виникнення НС природного та
техногенного характеру [12].

У дисертації Бєгуна В.В. на основі аналізу існуючих
методів управління техногенною безпекою розроблено
нову методику оцінки техногенного ризику виробницт-
ва на основі побудови та дослідження імітаційних струк-

турно-логічних моделей небезпеки виробництва з ура-
хуванням можливих помилок персоналу, розроблено
метод перетворення багатофакторної системи пара-
метрів, що характеризують безпеку виробництва [13].

У дисертації Бендюга В.І. на основі всебічної оцін-
ки техногенної безпеки промислових підприємств за-
пропоновано новий підхід до оцінки техногенного ри-
зику промислових підприємств, який базується на ви-
користанні безрозмірних індексних показників, небез-
печність підприємства розглянуто у аспекті наявності
на ньому токсичних, пожежо- та вибухонебезпечних
речовин, розроблено методологію оцінки безпечності
промислових підприємств з урахуванням індексів ризи-
ку та потенційної шкоди. Як узагальнений критерій тех-
ногенної безпеки підприємства запропоновано індекс
відносної небезпечності, розроблений з використанням
функції бажаності Харінгтону на базі чотирьох основ-
них індексних показників методології [14].

У дисертації Терент'євої А.В. досліджено актуальні
проблеми управління процесом ліквідації медико-сані-
тарних наслідків надзвичайних ситуацій природного і
техногенного характеру формуваннями Державної
служби медицини катастроф України [15].

У дисертації Іщенка Г.Г. розроблено методичні
підходи до аналізу та прогнозування природно-техно-
генної безпеки великих міст України, розроблено і об-
грунтувано принципи, завдання, функції та інструмен-
ти запровадження системи екологічного страхування
[16].

У дисертації Томка П.П. на підставі аналізу опублі-
кованих документів та статистичних матеріалів розкри-
то з історичної точки зору процес організації та
здійснення заходів міжнародного співробітництва
України наприкінці XX — початку XXI ст., в тому числі
з країнами СНГ, у сфері цивільного захисту [17].

У дисертації Кузніченка С.О. досліджено Управлін-
ня органами внутрішніх справ в особливих умовах, ви-
кликаних аномальними явищами техногенного і природ-
ного характеру (організаційно-правові питання) [25].

У дисертації Андрєєва С.О. проаналізовано недоліки
організаційно правового механізму державного управ-
ління цивільним захистом на регіональному рівні [26].

У дисертації Волянського П.Б. розроблено наукові
положення та отримано нові науково обгрунтовані резуль-
тати, що розкривають та встановлюють теоретико-мето-
дологічні засади державного управління медичним захис-
том населення від наслідків надзвичайних ситуацій [27].

У монографії Криничної І.П. "Державне управління
процесами забезпечення радіаційної безпеки в Україні"
на основі аналізу широкого кола джерел досліджено
теоретико-прикладні аспекти державного управління
процесами забезпечення радіаційної безпеки в Україні,
здійснено комплексний аналіз основних проблем управ-
ління, а саме: розкрито стан наукової розробки пробле-
ми управління у сфері безпечної життєдіяльності насе-
лення, зроблено висновок, що система управління по-
винна бути спрямована на удосконалення державного
управління щодо системи медико-соціального забезпе-
чення населення, яке постраждало внаслідок Чорно-
бильської катастрофи [18].

У монографії Гур'єва С.О, Терент'євої А.В., Во-
лянського П.Б "Кризовий менеджмент та принципи уп-
равління ризиками в процесі ліквідації медико-санітар-
них наслідків надзвичайних ситуацій" досліджені питан-
ня управління ліквідацією наслідків надзвичайних си-
туацій, зокрема медико-санітарних, а також принципи
створення систем управління ризиками виникнення над-
звичайних ситуацій [20].

У збірнику наукових праць "Дослідження і розроб-
ки у сфері євроатлантичної інтеграції України" (випуск
4 Удосконалення державної політики у сфері запобіган-
ня…..) досліджено проблеми у сфері забезпечення по-
передження та реагування на надзвичайні ситуації тех-
ногенного та природного характеру та акти ядерного
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тероризму, кращого досвіду країн-членів та країн-парт-
нерів НАТО у сфері запобігання і реагування на над-
звичайні ситуації, вітчизняної нормативно-правової
бази щодо попередження та реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру стану
та тенденцій розвитку співробітництва України з НАТО
та ЄС у цій сфері, зарубіжного досвіду організації реа-
гування на терористичні акти щодо критичної інфраст-
руктури держави [21].

У наукові праці "Управління техногенною безпекою
України" Буравльов Є.П., Гетьман В.В. на основі по-
рівняльного аналізу європейського та вітчизняного за-
конодавства у сфері техногенної безпеки досліджені
тенденції розвитку техногенних загроз, сучасні прин-
ципи протидії техногенним аваріям і катастрофам, на-
працьовані наукові засади, а також перспективи щодо
ефективного державного управління техногенною без-
пекою [22].

У Методичних рекомендаціях "Організація управ-
ління в надзвичайних ситуаціях" за заг. редакцією
В.М. Антонця упорядковано понятійний апарат у сфері
цивільного захисту, розкрито зміст системи управлін-
ня у надзвичайних ситуаціях як складової державного
управління та наведено повноваження складових сис-
теми управління, викладено методи роботи керівницт-
ва органів виконавчої влади при загрозі виникнення над-
звичайної ситуації, складові пунктів управління, забез-
печення ліквідації надзвичайних ситуацій [23].

ВИСНОВКИ
Аналіз попередніх наукових досліджень проблем

державного управління у сфері цивільного захисту
свідчить про те, що основними напрямками цих дослід-
жень є дослідження проблем функціонування системи
державного управління у сфері цивільного захисту на
етапі запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
ліквідації їх наслідків.

У той же час недостатньо досліджено структурно-
функціональні механізми державного управління тери-
торіальних підсистем Єдиної державної системи цивіль-
ного захисту України.
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