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Азаров С.І., д-р техн. наук, с.н.с.,  

Єременко С.А., канд. техн. наук, доцент, 

Пруський А.В., канд. техн. наук, доцент,  

Сидоренко В.Л., канд. техн. наук., доцент, 

Тищенко В.О., канд. наук держ. упр., доцент 

 

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СЕКТОРІВ 

КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ВІДПОВІДНОЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ 

 

Проведено аналіз іноземних та національних нормативних документів 

щодо визначення секторів критичної інфраструктури та особливо важливих 

об’єктів для створення відповідної законодавчої бази в Україні. Наведено 

приклади визначення поняття та елементів критичної інфраструктури в 

інших державах. Наголошено на тому, що загальний підхід до визначення 

об’єктів критичної інфраструктури включає ідентифікацію та класифікацію 

загроз, ідентифікацію уразливостей, оцінку наслідків та врахування численних 

взаємозв’язків і залежностей, що визначає основні критерії важливості 

об’єкта. Приведено співставлення секторів критичної інфраструктури 

іноземних держав до “об’єктів” України. Зазначається, що потрібно 

проведення ґрунтовних наукових досліджень, розробки методології визначення 

секторів і переліку об’єктів критичної інфраструктури та впровадження 

розроблених підходів у відповідній нормативно-правовій базі. 

Ключові слова: сектор критичної інфраструктури, особливо важливий 

об'єкт, критична інфраструктура, законодавча база. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями. Сучасні тенденції розвитку 

інформаційних технологій спричинили феноменальну залежність людства від 

послуг, що надають різноманітні інфраструктурні галузі. Нині, якість та 

доступність таких послуг є одним з головних показників розвитку 

інфраструктури держави, а забезпечення захисту та стабільного 

функціонування зазначених об’єктів є найважливішою і обов’язковою 

складовою національної безпеки розвинутих держав. Збільшення концентрації 

засобів та ресурсів для захисту електронних інфраструктур різних типів 

https://doi.org/10.35577/iducz.2018.06.01
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зумовило необхідність ранжування інфраструктурних об’єктів, виділення 

найважливіших з них для створення відповідної законодавчої бази. Для 

вирішення цього завдання доцільно проаналізувати законодавчу базу 

розвинутих держав, в яких ранжування об’єктів критичної інфраструктури вже 

відбулося і це закріплено в законодавчому порядку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Не дивлячись на те, що 

поняття критичної інфраструктури було введено в нормативно-правові 

документи і практику міжнародного спілкування розвинених держав на 

дипломатичному, науковому і діловому рівнях в середині 90-х років ХХ ст., 

Україна тільки зараз вводить це поняття в законодавчу базу. Це потребує 

проведення більш детального аналізу іноземних підходів з питання адаптації 

поняття критичної інфраструктури до об’єктів в нашій державі та наукових 

досліджень з визначення секторів критичної інфраструктури. Ця проблема 

підіймається у багатьох працях вітчизняних вчених і науковців, задіяний 

Національний інститут стратегічних досліджень, Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі, але погляди на визначення секторів критичної 

інфраструктури різняться, що потребує подальших досліджень з цієї проблеми. 

Мета статті. Основною метою роботи є аналіз існуючих міжнародних 

нормативних документів, що регламентують поняття захисту критичної 

інфраструктури, розгляд існуючих термінів, а також пропозиції щодо 

визначення переліку секторів критично важливих об’єктів та критеріїв 

віднесення елементів до певних категорій критичної інфраструктури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В ході досліджень було 

проаналізовано нормативі документи США, Європейського союзу, окремих 

країн Європейського союзу (Естонської Республіки, Австрійської Республіки, 

Чеської Республіки, Французької Республіки, Нідерландів, Федеративної 

Республіки Німеччини, Польської Республіки, Республіки Словенія, Республіки 

Словаччина, Королівства Іспанія, Королівства Швеція, Швейцарської 

Конфедерації, Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії), 
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Австралійського союзу, Канади, Японії, Турецької Республіки, Індії та України. 

Додатково було розглянуто матеріали щодо критичної інфраструктури 

Королівства Бельгія, Королівства Данія, Фінляндської Республіки, Латвійської 

Республіки, Угорщини, Італійської Республіки і Республіки Мальта [1–3]. Слід 

зазначити, що нормативні документи іноземних держав оперують поняттям 

“сектори критичної інфраструктури”, а нормативні документи України 

оперують такими поняттями як: особливо небезпечний суб’єкт 

підприємницької діяльності, особливо важливий об’єкт електроенергетики, 

особливо важливий об’єкт нафтогазової галузі, об’єкт державної власності, що 

має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, об’єкт підвищеної 

небезпеки тощо. 

За результатами аналізу нормативних документів України зроблений 

висновок, що в нашій державі існує декілька документів які визначають 

особливо важливі об’єкти або об’єкти, що мають стратегічне значення для 

держави. Так, постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

Переліку особливо небезпечних суб’єктів підприємницької діяльності – 

боржників, припинення діяльності яких потребує здійснення спеціальних 

заходів із запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров’ю 

громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу” [4], до 

критичних систем віднесені наступні галузі: вугільна, гірничодобувна, хімічна, 

нафтогазовидобувна та нафтопереробна, атомна (енергетична), металургійна, 

оборонна. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1170 “Про 

затвердження переліку особливо важливих об’єктів електроенергетики, які 

підлягають охороні відомчою воєнізованою охороною у взаємодії із 

спеціалізованими підрозділами інших центральних органів виконавчої влади” 

[5] та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 № 578-р “Про 

затвердження переліку особливо важливих об'єктів нафтогазової галузі” [6] до 

критичних систем відносять електроенергетичну та нафтогазову галузі. 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 “Про 

затвердження переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне 

значення для економіки і безпеки держави” [7] до критичних структур 

відносять наступні: діяльність у сфері оборони, паливно-енергетичний 

комплекс, транспортна галузь, підприємства, що забезпечують розміщення і 

зберігання матеріальних цінностей державного резерву, агропромисловий 

комплекс, сфера телекомунікацій та зв’язку, авіаційна та ракетно-космічна 

промисловість, машинобудівна промисловість, металургійний та хімічний 

комплекси, наукова діяльність, сфера стандартизації, метрології та сертифікації, 

гідрометеорологічна діяльність, промисловість будівельних матеріалів, 

фінансово-бюджетна сфера, харчова промисловість, легка промисловість, 

поліграфія. 

Поняття критичної інфраструктури почали активно вживати у другій 

половині 1990-х років стосовно розподілених великомасштабних 

інформаційних систем (центрів обробки даних, об’єднаних комунікаційних 

мереж тощо) [1]. Термін “критична інфраструктура” введено в нормативно-

законодавчі акти багатьох держав, його трактування дещо відрізняється, але ці 

відмінності не є суттєвими. У джерелах [2, 3] містяться такі визначення поняття 

критичної інфраструктури: 

1) системи та об’єкти, фізичні чи віртуальні, настільки життєво важливі 

для держави, що недієздатність або знищення таких систем чи об'єктів підриває 

національну безпеку, економіку, здоров’я або безпеку населення, або має своїм 

результатом будь-яку комбінацію з переліченого вище (згідно з чинним 

законодавством США); 

2) діяльність, мережі, послуги, матеріальні блага та інформаційні 

технології, вихід з ладу або знищення яких значно би вплинуло на здоров’я та 

безпеку громадян, або на діяльність державної влади (законодавство Хорватії); 

3) об’єкти, порушення (або припинення) функціонування яких 

призводить до втрати управління, руйнування інфраструктури, незворотних 
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негативних змін (або руйнування) економіки країни, суб’єкту або 

адміністративно-територіальної одиниці, або суттєвому погіршенню безпеки 

життєдіяльності населення, що мешкає на цих територіях, на тривалий період 

часу (законодавство РФ). 

З огляду на те, що в кожному з цих визначень особлива увага 

приділяється питанню національної безпеки, запроваджується новий важливий 

напрям політики - захист критичної інфраструктури держави. Якщо, знову ж 

таки, звернутися до досвіду нормативно-правової бази деяких 

східноєвропейських держав можна розглянути термін “захист критичної 

інфраструктури” детальніше. Наприклад, Республіка Польща під цим поняттям 

визначає “всі зусилля, спрямовані на забезпечення функціональності, 

неперервності та цілісності критично важливих об’єктів інфраструктури в цілях 

запобігання загрозам, ризикам і вразливості та обмеження, а також 

нейтралізації їх наслідків і швидкого оновлення інфраструктури у випадку 

відмов, атак та інших випадків, що порушують її належне функціонування” [2]. 

Спираючись на всі зазначені поняття, узагальненим визначенням поняття 

“критична інформаційна інфраструктура держави” наразі можна вважати таке: 

сукупність інформаційно-телекомунікаційних систем держави та приватного 

сектору, що забезпечують функціонування та безпеку стратегічних інститутів 

держави і безпеку громадян [8]. 

Слід зазначити, що кожний стратегічний інститут держави, або так зване 

відомство, в рамках своєї безпосередньої діяльності визначає певний спектр 

загроз для підпорядкованих йому об’єктів і володіє певним набором 

інструментів та ресурсів для забезпечення безпеки цих об’єктів. 

Відповідно до [2] об’єкти критичної інфраструктури – це об’єкти, вплив 

на які, зокрема через об’єкти критичної інформаційної інфраструктури, може 

мати наслідки, що безпосередньо зачіпають національну безпеку, включаючи 

безпеку людини і громадянина, суспільства та держави, до яких належать такі 

компоненти (рис. 1). 



Науковий збірник ІДУЦЗ № 6, 2018  

 

 
11 

 

 

 

Рис. 1. Об’єкти критичної інфраструктури 

 

Крім того, об’єкти критичної інформаційної інфраструктури за рівнем 

значущості поділяються за на загальнодержавні, регіональні та місцеві, а за 

важливістю на життєво важливі, вкрай важливі та важливі. Під час визначення 

елементів критичної інфраструктури будується ієрархія критеріїв, яка охоплює 

такі основні групи [1]: економічна безпека; безпека життєдіяльності та здоров’я 

населення; державна безпека та оборона; національна самоповага та імідж 

держави. Процес визначення цих елементів включає оцінювання ризиків для 

об’єктів, спричинених чинниками різного походження (техногенного, 

природного, соціально-політичного та військового характеру), а також аналіз 

взаємозалежностей між цими елементами. Критерії визначення потенційних 

елементів критичної інфраструктури відповідно до [2, 9] враховують такі 

чинники та характеристики (табл. 1). 

ОБ’ЄКТИ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

УРЯДОВІ УСТАНОВИ ОСНОВНА РЕСУРСНА БАЗА 

ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ТРАНСПОРТНІ 
МАГІСТРАЛЬНІ МЕРЕЖІ 

СИСТЕМИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАФТО ТА ГАЗОПРОВОДИ ВІЙСЬКОВІ ОБ'ЄКТИ 

АЕРОПОРТИ ТА 
МЕТРОПОЛІТЕН 

ГІДРОТЕХНІЧНІ ТА 
МАГІСТРАЛЬНІ СПОРУДИ 

ЗАЛІЗНИЧНІ СТАНЦІЇ ОБ'ЄКТИ ТА КАНАЛИ ШВИДКІСНОГО 
ТА УРЯДОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

СИСТЕМИ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ 
НАСЕЛЕННЮ ТА РЕАГУВАННЯ НА НС 

МОРСЬКІ ПОРТИ 

ПАМ'ЯТКИ КУЛЬУРНОЇ СПАДЩИНИ МІСЦЯ МАСОВОГО 
СКУПЧЕННЯ ЛЮДЕЙ 

ІНШІ ОБ'ЄКТИ 
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Таблиця 1 

Критерії визначення елементів критичної інфраструктури різних держав 

Держава Фактори, характеристики, критерії, ознаки 

ЄС 

(Директива 

Єврокомісії) 

Масштаб (географічне охоплення території, для якої втрата 

елементу критичної інфраструктури завдає значної шкоди) 

Важкість можливих наслідків за такими показниками: 

- вплив на населення (число постраждалих, загиблих, осіб, 

які отримали значні травми, а також чисельність 

евакуйованого населення); 

- економічна шкода (вплив на ВВП, розмір економічних 

втрат, як прямих, так і непрямих); 

- екологічна шкода (вплив на населення та навколишнє 

природне середовище); 

- взаємозв’язок з іншими елементами критичної 

інфраструктури; 

- політичний ефект (втрата впевненості в дієздатності влади); 

- тривалість впливу (як саме і коли проявлятимуться 

наслідки, пов’язані з втратою чи відмовою об’єктів критичної 

інфраструктури). 

Російська 

Федерація 

Критерії значущості об’єкта для економіки держави: 

- вартість річного випуску товарної продукції, млн. руб.; 

- загальна чисельність виробничого персоналу, тис. осіб; 

- балансова вартість основних виробничих фондів, млн. руб.; 

- частка основної продукції об’єкта в продукції того ж виду, 

що випускається в державі, %. 

Критерії, пов’язані з нанесенням шкоди престижу держави: 

- порушення керованості держави або регіону; 

- нанесення шкоди авторитету держави, у тому числі на 

міжнародній арені; 

- розкриття державних секретів, конфіденційної науково-

технічної та комерційної інформації; 

- порушення боєготовності та боєздатності Збройних Сил; 

- порушення стабільності фінансової та банківської систем. 
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Держава Фактори, характеристики, критерії, ознаки 

Можливі загрози населенню і територіям: 

- великомасштабне знищення національних ресурсів 

(природних, сільськогосподарських, продовольчих, 

виробничих, інформаційних); 

- територія зараження (забруднення) у разі аварії на об’єкті; 

- чисельність населення, яке може постраждати у разі 

надзвичайної ситуації на об’єкті; 

- порушення систем забезпечення життєдіяльності міст та 

населених пунктів; 

- масові порушення правопорядку; 

- зупинка безперервних виробництв; 

- аварії та катастрофи регіонального масштабу. 

Ізраїль Символічна значимість об’єктів 

Залежність ключових процесів життєзабезпечення суспільства 

від тої чи іншої інфраструктури 

Наявність складних взаємозв’язків та залежностей між 

інфраструктурами 

 

Також необхідно зазначити, що загальний підхід до визначення об’єктів 

критичної інфраструктури включає ідентифікацію та класифікацію загроз, 

ідентифікацію вразливостей, оцінку наслідків та врахування численних 

взаємозв’язків і залежностей. Основними критеріями того, чи можна певний 

інфраструктурний елемент визначити як критичний, є: 

1) територіальна досяжність негативних результатів (наприклад, 

транснаціональний, народний, регіональний, локальний, місцевий); 

2) велика кількість наслідків (наприклад, гуманітарних, матеріальних, 

економічних, політичних або збитки і втрати по відношенню до навколишнього 

середовища); 

3) часовий ефект наслідків, особливо коли з’являться негативні наслідки 

(негайно, за 24 години) і як довго можуть продовжуватися (до 24 годин, до              

3 днів) [10]. 

За результатами аналізу нормативних документів іноземних держав 

можливо зробити висновок, що більшість країн виділяють 12 секторів 

критичної інфраструктури, з яких до основних відносяться: 
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1) енергетика (29 країн з 29); 

2) транспорт (29 країн з 29); 

3) інформаційні, телекомунікаційні технології (27 країн з 29); 

4) системи водопостачання (24 країни з 29); 

5) фінансовий сектор (24 країни з 29). 

Враховуючи зазначене запропоновано здійснити наступне співставлення 

секторів критичної інфраструктури іноземних держав до об’єктів України 

(табл. 2). 

Таблиця 2  

Співставлення секторів (галузей) критичної інфраструктури 

іноземних держав до об’єктів України 

№ 

сектору 
Сектор (галузь) 

№ 

з/п 
Товар або послуга 

I Енергетика 1 Виробництво газу та нафти, 

переробка, обробка та зберігання, 

транспортування трубопроводами 

2 Видобуток електроенергії 

3 Передача електроенергії, газу та 

нафти 

4 Розподіл електроенергії, газу та 

нафти 

5 Видобуток вугілля 

II Інформаційні, 

телекомунікаційні 

технології 

6 Захист інформаційних систем та 

мереж 

7 Телерадіомовлення 

8 Пошта 

9 Забезпечення стаціонарним зв’язком 

10 Радіозв’язок 

III Водопостачання 11 Забезпечення питною водою 

12 Контроль якості води 

IV Продовольство 13 Забезпечення їжею та захист 

схоронності та безпеки 

продовольства 

V Здоров’я 14 Ліки, сироватки, вакцини та 

лікарські препарати 

VI Фінанси 15 Платіжні системи/платіжні 

структури 
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№ 

сектору 
Сектор (галузь) 

№ 

з/п 
Товар або послуга 

VII Суспільний і 

правовий порядок та 

безпека 

  

VIII Цивільна 

адміністрація 

  

IX Транспорт 16 Залізничний транспорт 

17 Авіаційний транспорт 

18 Транспорт мережі внутрішніх 

водних сполучень 

19 Морський транспорт та порти 

X Хімічна та ядерна 

галузь 

20 Виробництво та зберігання/обробка 

хімічних та ядерних матеріалів 

21 Трубопроводи небезпечних вантажів 

(хімічних матеріалів) 

XI Космос та 

дослідження 

22 Космос 

23 Дослідження 

XII Інше:   

 Промисловість 24 Металургійна галузь 

25 Гірничодобувна галузь 

26 Оборонна галузь 

27 Авіаційна галузь 

28 Машинобудівна 

29 Будівельні матеріали 

30 Легка промисловість 

 Сфера стандартизації, 

метрології та 

сертифікації 

  

 Гідрометеорологічна 

діяльність 

  

 

Висновки. В роботі проведено аналіз існуючих міжнародних 

нормативних документів, що регламентують поняття захисту критичної 

інфраструктури. Було визначено сектори критичної інфраструктури, які у 

майбутньому можуть бути використанні як базові для більш обширної 

класифікації об’єктів критичної інфраструктури, наприклад, в законі України 

“Про критичну інфраструктуру та її захист”. Визначення характеристик 

віднесення елементів до критичної інфраструктури на базі нормативно-
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правових документів різних держав дасть Україні змогу встановити вимоги до 

забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури з урахуванням 

ступеня потенційної небезпеки та можливих наслідків. 

Зазначене потребує проведення ґрунтовних наукових досліджень, 

розробки методології визначення секторів і переліку об’єктів критичної 

інфраструктури та впровадження розроблених підходів у відповідній 

нормативно-правовій базі. 
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ANALYSIS OF APPROACHES TO IDENTIFYING CRITICAL 

INFRASTRUCTURE SECTORS TO CREATE  

AN APPROPRIATE LEGAL FRAMEWORK 

 

The analysis of foreign and national regulatory documents concerning the 

definition of critical infrastructure sectors and especially important objects for the 

developing of the appropriate legal framework in Ukraine has been carried out. 

Examples of definitions and critical infrastructure elements in other countries have 

been given. It is noted that the general approach to the definition of critical 

infrastructure objects includes the identification and classification of threats, the 

identification of vulnerabilities, the assessment of consequences and the 

consideration of multiple interconnections and dependencies, that define the main 

criteria of an object importance. The comparison of critical infrastructure sectors of 

foreign countries with the “objects” of Ukraine has been presented. It is emphasized 

that it is necessary to conduct thorough scientific research, develop a methodology of 

defining the sectors and a list of critical infrastructure objects, and to implement the 

developed approaches into the appropriate legal framework. 

Key words: critical infrastructure sector, especially important object, critical 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНОГО СКЛАДУ 

І ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

 

Різноманіття і постійне збільшення сучасних джерел небезпек для 

людини висувають нові вимоги до системи підвищення кваліфікації осіб 

керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту. У роботі, на основі логічного 

аналізу, розкриваються особливості підвищення кваліфікації зазначеної 

категорії посадових осіб з питань цивільного захисту в сучасних умовах, 

обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення процесу підвищення їхньої 

кваліфікації.  

Ключові слова: підвищення кваліфікації, керівний склад та фахівці, 

цивільний захист, захист населення від надзвичайних ситуацій. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями. Невід’ємною складовою сучасного 

життя багатьох країн світу стали надзвичайні ситуації, пов’язані з природними, 

екологічними, техногенними і технічними явищами, оскільки вони часто 

спричиняють не лише значні руйнування, а й загибель людей. Їх наслідки 

стають усе більш масштабними і небезпечними для населення, природного 

середовища та стійкого функціонування економіки. Щороку з причини 

виникнення надзвичайних ситуацій гине значна кількість людей, а ліквідація їх 

наслідків вимагає великих затрат,відтак економіка країни і громадяни зазнають 

значних матеріальних збитків [1]. Згідно з даними аналізу Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій за останнє десятиріччя на території України 

впродовж одного року виникає близько 200 надзвичайних ситуацій. У 2018 році 

на території України виникло 128 надзвичайних ситуацій, внаслідок яких 

загинуло 168 і постраждало 839 осіб [2]. 

https://doi.org/10.35577/iducz.2018.06.02
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Різноманіття і постійне збільшення джерел небезпек для людини, 

суспільства і держави у всіх сферах життєдіяльності, розширення та 

ускладнення спектра завдань, покладених на Єдину державну систему 

цивільного захисту щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері 

цивільного захисту, посилює важливість захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій. Ефективна діяльність системи цивільного захисту 

неможлива без підготовки всіх груп населення з питань цивільного захисту, де 

особливого значення набуває підвищення компетентності керівного складу і 

фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів 

цивільного захисту. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Нині спостерігається 

збільшення кількості досліджень проблем підготовки осіб керівного складу та 

фахівців щодо управління в надзвичайних ситуаціях, що, поза сумнівом, 

зумовлено як в цілому розвитком системи вітчизняної професійної освіти, так і 

необхідністю вирішення дедалі складніших завдань забезпечення захисту 

населення і територій від загроз і ризиків надзвичайних ситуацій природного, 

техногенного та соціального характеру. Аналіз наукових досліджень з проблем 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, зокрема підвищення 

кваліфікації, свідчить про те, що вони присвячені питанням державного 

управління у сфері цивільного захисту (О. Євсюков, А. Терент’єва, В. Тищенко, 

В. Юрченко), психологічного забезпечення (С. Миронець), підготовки 

майбутніх професійних рятувальників (О. Бикова, М. Козяр). У фрагментарних 

дослідження таких науковців як П. Волянський [3], А. Демків [4],                              

Є. Литвиновський [5; 6], О. Біляєва [7] відзначалося кадрове забезпечення 

суб’єктів цивільного захисту, сучасні освітні технології навчання посадових 

осібз питань захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, зміст 

навчання працівників з питань цивільного захисту. Проте, система підвищення 

кваліфікації керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту не була 

предметом глибокого науково-педагогічного дослідження.  
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Аналіз наукових праць, власний досвід автора дали змогу визначити 

основні суперечності, які виникають у підвищені кваліфікації керівного складу 

і фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на яких 

покладається виконання завдань щодо організації захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій, між: 

- постійно зростаючими суспільними вимогами до підвищення 

ефективності діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, і рівнем 

готовності управлінських кадрів до забезпечення реалізації державної політики 

у сфері цивільного захисту;  

- реальними можливостями навчальних установ цивільного захисту і 

потребою керівного складу і фахівцівв отриманні якісних знань з питань 

цивільного захисту; 

- необхідністю підвищення ефективності роботи навчальних установ 

сфери цивільного захисту і недостм науково-методичним забезпеченням 

навчального процесу. 

Мета статті. Отже, враховуючи об’єктивну необхідність наукового і 

технологічного рішення, метою поданої статті є розкриття особливостей 

підвищення кваліфікації керівного складу і фахівців з питань цивільного 

захисту. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Система підвищення 

кваліфікації управлінських кадрів у практиці післядипломної освіти України 

посідає особливе місце,аспекти та елементи якої досить добре наведено в 

науковій літературі. Підвищення кваліфікації В. Онушкін розглядає як 

навчальну діяльність, спрямовану на формування готовності працівника до 

виконання більш складних функцій і передбачає освоєння нових 

загальнотеоретичних та спеціально-технологічних знань, розширення спектру 

умінь і навичок [8]. За В. Сидоренко ефективна організація системи підвищення 

кваліфікації, наповнена новим змістом, результативністю використовуваних 
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андрагогічних методів, технологій, неперервністю курсового і міжкурсового 

періодів як цілісного андрагогічного циклу тощо є не тільки вимогою часу, а 

передусім визначальним показником діяльності інституцій післядипломної 

педагогічної освіти [9]. На думку В. Супрун післядипломна педагогічна освіта 

спрямовується на розвиток і вдосконалення особистісних якостей фахівця, 

виявлення інтегральних факторів розвитку методичної компетентності на 

основі міждисциплінарних підходів [10].  

Питання фахового зростання посадових осіб, які забезпечують у межах 

законодавства виконання завдань цивільного захисту в певній сфері 

суспільного життя, сьогодні стають центральною проблемою подальшого 

розвитку єдиної державної системи цивільного захисту. Як зазначає Козяр М., 

ефективна діяльність фахівців з надзвичайних ситуацій можлива лише за умови 

повноцінної підготовленості до цього, а дії в таких ситуаціях для них мають 

бути звичною нормою [1]. Суспільству потрібні висококваліфіковані 

управлінські кадри, здатні створювати стратегії розвитку сфери цивільного 

захисту; розробляти та реалізовувати організаційно-технічні заходи безпечної 

життєдіяльності; проводити короткострокові й довгострокові моніторинг і 

прогнозування надзвичайних ситуацій на підставі отриманих даних; 

організовувати координацію дій органів управління, сил і засобів цивільного 

захисту для реагування на надзвичайні ситуації; забезпечувати підвищення 

ефективності діяльності підпорядкованих структур відповідно до їх завдань. 

Зміст професійної діяльності в надзвичайних ситуаціях, її особливості, зокрема, 

досить висока складність, небезпечність, фізична та психічна насиченість 

передбачають високу громадянську свідомість і відповідальність, справжню 

фахову майстерність, морально-психологічну готовність, психічну стійкість і 

надійність посадових осіб до роботи на межі людських можливостей. 

З метою якісної організації та здійснення навчання нормативно-

правовими актами визначено перелік категорій осіб керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 
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питань цивільного захисту, які зобов’язані проходити підвищення кваліфікації з 

питань цивільного захисту [11, 12].  

Підвищення кваліфікації визначених посадових осіб з питань цивільного 

захистує обов’язковою умовоюта здійснюється шляхом проведення 

функціонального навчання і практичної підготовки. Наукове визначення 

поняття “функціональне навчання” на теперішній час відсутнє. Найпростіші 

його ознаки можна виявити у наказі МВС України від 21.10.2014 № 1112, де 

зазначено, що функціональне навчання передбачає “набуття та систематичне 

оновлення особою спеціальних знань, умінь і навичок з питань цивільного 

захисту без вдосконалення раніше набутих нею компетентностей у межах 

професійної діяльності або галузі знань”. В свою чергу, практична підготовка 

передбачає закріплення керівним складом і фахівцями теоретичних знань з 

питань цивільного захисту та набуття ними навичок і досвіду виконання 

завдань та функцій під час командно-штабних, штабних та спеціальних 

об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту [13]. 

Державна політика у сфері цивільного захисту та освіти вимагають 

проведення підвищення кваліфікації керівного складу і фахівців з питань 

цивільного захисту у перший рік призначення на посаду і в подальшому 

щонайменше один раз на п’ять років. Тому керівний склад і фахівці повинні 

планувати підвищення кваліфікації таким чином, щоб кожен керівник 

структурного підрозділу завершив цю процедуру принаймні раз на п’ять років. 

Щороку понад 27 тис. осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, 

підвищують свою кваліфікацію [14]. Тривалість навчання визначається 

відповідними програмами, що розробляються закладами вищої освіти та 

установами цивільного захисту, які здійснюють підвищення кваліфікації і 

передбачають отримання ними знань, умінь і навичок, а також набуття досвіду 

застосування цих знань для виконання посадових обов’язків у сфері захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій. 
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Під час планування та організації підвищення кваліфікації керівного 

складу і фахівців з питань цивільного захисту враховується їх індивідуальні 

вікові та соціальні особливості, досвід роботи, що усувають бар’єри 

спілкування у навчанні між учасниками. Це дозволяє враховувати їх потреби в 

отриманні нових знань та розвитку компетенцій, що позитивно впливає на 

вдосконалення навчально-методичних процесів. Подібна система підвищення 

кваліфікації, як зауважує В. Купрієвич, має справу з людьми, які вже 

визначилися в своєму професійному покликанні, що володіють фізіологічною, 

соціальної, моральної зрілістю, економічною незалежністю [15]. Тому при 

організації навчання керівного складу і фахівцівз питань цивільного захисту 

слід виходити з того, що це дорослі люди, що вже зарекомендували себе як 

фахівці високого рівня. Як правило, такі слухачі мають багатий життєвий і 

професійний досвід, високу і конкретну мотивацію до підвищення кваліфікації, 

прагнуть до постійного практичного застосування набутих знань і умінь в 

управлінській практиці, ставлять підвищені вимоги до якості і результатів 

навчання.  

Розвиток системи підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців з 

питань цивільного захисту має важливе державне значення і враховує 

положення Стратегії реформування системи Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій [16]. На теперішній час намітилися певні новації, 

спрямовані на розв’язання проблемних питань в системі підвищення їхньої 

кваліфікації. Серед найбільш значущих теоретичних розробок у цій галузі 

можна назвати: введення загальної, профільної і регіональної складових у зміст 

підвищення кваліфікації; оновлення функцій системи підвищення кваліфікації 

та виділення в ній освітньої, інформаційної та консультативної функцій; 

врахування інтересів, підготовленості і психологічних особливостей слухачів.  

Модернізація системи підвищення кваліфікації управлінських кадрів 

органів влади з питань цивільного захисту виявилась, зокрема, у виникненні 

нових форм установ. Навчання керівного складу і фахівців для                          
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потреб центральних органів виконавчої влади здійснюється в закладі вищої 

освіти – Інституті державного управління у сфері цивільного захисту. 

Навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

областей та м. Києва, як бюджетні установи системи освіти у сфері цивільного 

захисту, які підвищують кваліфікацію управлінських кадрів регіонального та 

місцевого рівня, замінили курси (учбово-методичні центри) цивільної оборони 

[12]. 

Практика організації підвищення кваліфікації керівного складу і фахівців 

з питань цивільного захисту показує, що в процесі навчання в закладі вищої 

освіти і установах цивільного захисту використовуються різноманітніші форми 

навчальних занять. Освоєння керівниками відповідного змісту здійснюється у 

формі лекцій, практичних занять, виїзних занять на об’єктах господарювання; 

круглих столів з обміну досвідом; підготовки кваліфікаційних робіт; 

проведення індивідуальних і групових консультацій тощо. Форми підготовки 

керівного складу і фахівців з питань цивільного захисту повинні сприяти тому, 

щоб якомога раніше, після призначення на посаду, довести ефективність 

своєчасно прийнятих і реалізованих адекватних заходів для захисту населення і 

територій від небезпек, що виникають при надзвичайних ситуаціях, спонукати 

у них бажання і необхідність вишукувати додаткові можливості щодо розвитку 

органів управління і сил цивільного захисту, підвищенню ефективності 

виконання заходів захисту від надзвичайних ситуацій за рахунок виявлення 

невикористаних резервів. 

Важливе значення для успішності підвищення кваліфікації мають якість і 

зміст навчальних планів, вибір способів навчальної роботи, виявлення та 

врахування в навчанні особистісних потреб керівників структурних підрозділів 

у вдосконаленні професійних знань і практичних управлінських умінь з питань 

цивільного захисту. Істотно визначають ефективність навчання керівного 

складу і фахівців з питань цивільного захистуі матеріально-технічні 

особливості: дидактична, методична та технічна оснащеність освітнього 
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процесу; обсяг бібліотечних фондів; наявність і різноманітність матеріалів, що 

відображають інновації в освіті та управлінні у сфері захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій тощо. 

Ми вважаємо за доцільне організовувати підвищення кваліфікації 

керівного складу і фахівців з питань цивільного захисту таким чином, щоб 

існувала гнучкість у відборі змісту додаткової професійної освіти; у слухачів 

була можливість вибору місця, часу і темпів навчання. Сучасні інформаційно-

комунікаційні технології здатні забезпечити доставку навчального матеріалу в 

інтерактивному режимі від науково-педагогічних працівників до слухачів за 

місцем їх перебування. Підвищення кваліфікації з використанням дистанційних 

технологійє інноваційною формою організації навчального процесу, рівноцінна 

з традиційними формами навчання, що відбувається за опосередкованої 

взаємодії учасників навчального процесу у спеціально створеному навчальному 

середовищі. В Інституті державного управління у сфері цивільного захисту з 

2015 року запроваджено таку форму навчання, реалізовану на одній з найбільш 

популярних систем електронного навчання – “Moodle”. Перевагами навчання з 

використанням дистанційних технологій є: можливість слухача займатися в 

зручний для себе час, у зручному місці; можливість формувати навчальний 

план, що відповідає індивідуальним потребам; підвищення кваліфікації без 

відриву від роботи; одночасний доступ до навчальних джерел і спілкування 

через мережі зв’язкуз одниміз науково-педагогічних працівників; знижені 

витрати слухача на навчання; рівні можливості підвищення кваліфікації, 

незалежно від місця проживання, стану здоров’я слухача тощо [17]. 

Серед індивідуальних форм навчання самоосвіта займає ключове 

значення. Підвищення кваліфікаціїнадає стимул і вказує основні напрямки для 

самоосвіти керівників структурних підрозділів органів влади з питань 

цивільного захисту в міжкурсовий період. Керуючись цією обставиною, 

доцільно розглядати самоосвіту в якості однієї з провідних форм їх 

ознайомлення зі способами ефективного здійснення управлінської діяльності, 
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пов’язаної з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту. При цьому 

слід максимально враховувати мотивацію в самоосвіті, яка залежить від рівня 

розвитку професійної самосвідомості особистості, ступеня об’єктивності 

самооцінки, усвідомлення особистих потреб у підвищенні кваліфікації. Без 

пробудження внутрішньої активності керівників структурних підрозділів, їх 

професійне самовдосконалення навряд чи можливо. Дослідження показало, що 

об’єктивно існуючими труднощами у здійсненні діяльності щодо захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій найчастіше спостерігається у 

управлінських кадрів з невисоким рівнем професійної кваліфікації. Для цього, 

поряд з самооцінкою своєї компетенції, а також якості здійснюваної діяльності 

з питань цивільного захисту, керівному складу і фахівцям слід максимально 

широко використовувати матеріали перевірок посадових осіб, уповноважених 

здійснювати державний нагляд з питань техногенної та пожежної безпеки. 

Однак, більшість науковців глибинним недоліком у діяльності державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування вважає саме відсутність 

у них здатності й готовності до постійного саморозвитку і самовдосконалення 

[18]. Це надзвичайно важливо, тому що нездатність їх постійно працювати над 

професійним і особистісним розвитком безпосередньо впливає на ефективність 

і результативність не тільки його діяльності, але і діяльності підлеглих. 

Перспективні напрямки розвитку освітнього процесу в закладі вищої 

освіти і установах цивільного захисту лежать в площині подальшого 

вдосконалення методик навчання, спрямованих на формування практичних 

знань та умінь в професійному середовищі, подальшого розвитку 

інформаційно-комунікативних технологій, направлених на інтенсифікацію 

навчального процесу. Козяр М. зазначає, що “… підготовка фахівців з 

надзвичайних ситуацій має враховувати сучасні світові тенденції, принципи 

розвитку всієї системи освіти і професійної підготовки у світі та нашій державі, 

її теоретико-методологічні й методичні аспекти, зміст і складність завдань, а 

також специфічне призначення рятувальних підрозділів” [1]. У сучасному 
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контексті функціонування Української Держави підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, як доречно 

зазначає В. Гошовська, має набути особливої вагомості та значущості як 

центральна проблема управління людськими ресурсами [18].  

Метою осучасненого бачення підвищення кваліфікації керівного складу і 

фахівців з питань цивільного захисту має відбутися його одночасне 

перетворення на дієвий засіб управління державною системою цивільного 

захисту в певній сфері суспільного життя. У той же час, відсутність концепції 

підвищення кваліфікації керівного складу і фахівців з питань цивільного 

захисту призводить до того, що весь процес їх навчання, по суті, копіює 

принципи, форми і методи при підготовці фахівців з питань цивільного захисту 

очної форми навчання.  

 

Висновки. Отже, виклики, що постають перед Українською Державою на 

сучасному етапі її функціонування, актуалізують проблему професіоналізації 

людських ресурсів, професійно задіяних на державній службі та в органах 

місцевого самоврядування. Проведене дослідження дає змогу зробити висновок 

про те, що організація підвищення кваліфікації керівного складу і фахівців з 

питань цивільного захисту являє собою актуальну педагогічну проблему. Її 

розв’язання бачиться в удосконалені існуючої системи, органічному поєднанні 

різних форм, методів та змісту навчання, залежно від можливостей і потреб 

особи. У сучасних умовах система підвищення кваліфікації керівного складу і 

фахівців з питань цивільного захисту повинна постійно вдосконалюватися та 

адаптуватися до змін, враховуючи вже наявні досягнення в цій сфері; бути 

відкритою, гнучкою, що дозволяє проявити і використовувати індивідуальні 

можливості кожного; готувати керівний склад та фахівців, здатних самостійно і 

відповідально вживати нестандартні рішення по різних питаннях цивільного 

захисту. Керівний склад і фахівці, на яких покладено здійснення пріоритетних 

напрямів державної політики у сфері цивільного захисту, повинні компетентно і 
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відповідально виконувати функції щодо забезпечення безпеки життєдіяльності 

людей. 

Процес випереджаючої модернізації підвищення кваліфікації керівного 

складу і фахівців з питань цивільного захисту має необхідність створення 

відповідної концепції підвищення кваліфікації зазначеної категорії 

управлінських кадрів, щоє питанням подальшого дослідження. 
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PECULIARITIES OF IMPROVEMENT OF QUALIFICATION  

OF LEADERSHIP COMPANY AND PROFESSIONALS  

ON CIVIL PROTECTION 

 

Varietyand the constant increase of sources of danger to mankind, society and 

the state broadens the range of tasks encharged to the Unified State Civil Defense 

System to ensure the implementation of state policy in the field of civil defense, 

increase the importance of protecting the population and territories from emergencies 

and advance new requirements for the system of professional development of 

managers and specialists whose activities are related to the organization and 

implementation of civil defense measures. Effective operation of the civil protection 

system is not possible without the training of all groups ofpopulation on civil 

protection issues, where it is of particular importance to increase the competence of 

the specified category of civil protection officials. 

The analysis of scientific works identifies certain contradictions of professional 

development of managers and specialists of the executive authorities, who are 

charged with the tasks of organizing the protection of the population and territories 

from emergency situations. 

To investigate the peculiarities of advanced training of civil defense managers 

and specialists by means of logical analysis. 

At present, the issue of professional growth of officials providing civil 

protection tasks in a particular field of public life is a main problem in the further 

development of the Unified State Civil Defense System. The society requires highly 
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qualified management personnel capable to create strategies for the development of 

civil protection; develop and implement organizational and technical measures of 

safe life; carry out monitoring and forecasting of emergencies; to organize 

coordination of actions of governing bodies, forces and means of civil defense for 

emergency response. 

For this purpose a list of categories of persons required to undergo civil 

defense training is defined in the regulatory acts. 

Training of civil defensemanagersand specialists should help to ensure, as soon 

as possible, upon the appointment, that the measures which have been taken and 

implemented to protect the population and the territories from emergencies in a 

timely manner are effective;to encourage them to wish and the necessity to seek 

additional opportunities for the development of governing bodies and civil protection 

forces. 

The conducted research makes it possible to conclude that the improvement of 

professional development of management and civil protection specialists is seen in an 

organic combination of different forms, methods and content of training, depending 

on the capabilities and needs of the individual. The management and experts 

responsible for the implementation of the priority directions of the state policy in the 

field of civil defense should perform the functions of ensuring the safety of human 

lifecompetently and responsibly. 

The process of advanced modernization of professional development of senior 

management and civil protection specialists requires createa corresponding concept 

of advanced training of the specified category of managerial staff. 

Key words: professional development, managers and specialists, civil defense. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРО НАДЗВИЧАЙНУ 

СИТУАЦІЮ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ 

 

Аналіз статистичних даних надзвичайних ситуацій в Україні показує, що 

їх кількість з кожним роком зростає. Це все призводить до гибелі та каліцтва 

людей, нанесення значних матеріальних збитків. Однією з причин цих подій є 

те, що люди не мають достатніх знань і навичок щодо дій їх у цих складних 

умовах. 

Кардинальне вирішення проблеми захисту населення і територій України 

від надзвичайних ситуацій, зменшення їх соціально-економічних і екологічних 

наслідків можливе лише при проведенні цілого комплексу заходів. Одним із 

таких заходів, на нашу думку, є навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях (НС). 

У значній мірі досягнення цієї мети залежить від уміння керівників 

органів управління органів виконавчої влади усіх рівнів прогнозувати 

можливості виникнення надзвичайних ситуацій, планувати заходи по їх 

попередженню та ліквідації наслідків, організувати вміле управління діями та 

силами під час виконання цих заходів, підтримувати високий стан готовності 

до дій у надзвичайних ситуаціях органів управління, сил цивільного захисту (ЦЗ) 

та організованих дій населення в складних умовах. Але підготовка населення до 

дій у надзвичайних ситуаціях є одним з ключових питань реагування на 

надзвичайні ситуації з метою збереження життя і здоров’я людей та 

зменшення матеріальних збитків. 

Забезпечення заходів і дій сил ЦЗ – це комплекс заходів, які здійснюються 

для організованого та успішного виконання задач ЦЗ щодо захисту населення, 

зниженню руйнувань в результаті НС, організації і проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт в зонах ураження та в ході ліквідації 

наслідків НС [1]. 

Існуюча нормативно-правова база дозволяє визначити організаційні, 

правові, економічні та соціальні засади створення та функціонування системи 

оповіщення та зв’язку, обов’язки, права, гарантії соціального захисту та 

відповідальність усіх працівників, що є значним фактором у справі цивільного 

захисту населення. 

 Ключові слова: оповіщення, інформування, державні органи влади, 

автоматизовані системи оповіщення.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями. Реалії сьогодення вказують на 

необхідність удосконалення системи підготовки та перепідготовки керівників 

усіх рівнів та населення щодо дій їх по своєчасному попередженню 

(оповіщенню і подальшому інформуванню) та організації заходів по ліквідації 

усіх можливих наслідків надзвичайних ситуацій. 

Великі людські та матеріальні втрати при загрозі та виникненні 

надзвичайних ситуацій виникають через несвоєчасне оповіщення населення 

про ці НС. 

Організація оповіщення та зв’язку є однією з основних задач органів 

управління виконавчої влади у сфері ЦЗ і здійснюється на основі рішень 

керівників ЦЗ об’єкту, району, міста, регіону.  

У науковій статті розглянуто організація системи оповіщення 

центральними органами виконавчої влади на загальнодержавному, 

регіональному та місцевому рівнях.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як показала практика 

організації оповіщення та інформування населення в сучасних умовах - це 

складний процес, організація якого залежить від вимог керівних документів, що 

затверджені. Так, одним із основних документів, що затверджений це постанова 

Кабінету міністрів України від 17 вересня 2017 р. № 733 “Про затвердження 

Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту”. 

Аналіз дій населення та кількість уражених під час НС свідчить, що на 

теперішній час система оповіщення не відповідає сучасним вимогам. 

Ураховуючи соціальну та економічну значущість оповіщення про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та комплексний характер 

механізму його реалізації, автори вважають, що існує необхідність 

удосконалення існуючої системи оповіщення [2, 3]. Питання щодо приведення 

системи оповіщення у відповідність з вимогами міжнародних стандартів на 
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державному, регіональному і місцевому рівні з використанням новітніх 

інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також з урахуванням змін, 

що відбулися в суспільстві досліджували такі науковці, як Андрієнко М.В., 

Дячкова О., Борисов А., Соколенко О. 

Питання функціонування системи оповіщення розглядаються у роботах 

для керівного складу та фахівців органів місцевого самоврядування, діяльність 

яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного 

захисту, педагогічних працівників навчально-методичних центрів у сфері 

цивільного захисту та всіх, хто зацікавлений в покращенні цивільного захисту 

та безпеки новостворених територіальних громад [4, 5]. Цим питанням в своїх 

публікаціях висвітлювали Виноградчий В.І., Волошин С.М., Волянський, П.Б.,  

Лещенко О.Я., Ковровський Ю.Г., Михайлов В.М., Парталян С.А., Пруський 

А.В., Романюк Н.М. [10]. 

Мета статті. Дослідити основні проблеми та можливі шляхи 

удосконалення системи оповіщення у сфері цивільного захисту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Існуюча в Україні система 

оповіщення та інформування населення була впроваджена ще за радянських 

часів.  

Апаратура оповіщення, що використовується в діючих системах 

централізованого оповіщення, вичерпала ресурс експлуатації, застаріла і знята з 

виробництва. Ремонтні комплекти використано повністю. Через надмірні 

строки експлуатації збільшується кількість технічних несправностей. Мережа 

оповіщення за допомогою проводового радіомовлення фактично знищена. 

Кількість радіоточок проводового мовлення скорочується кожен рік. До 

системи оповіщення не залучені оператори телерадіокомпаній, Інтернет-

провайдерів, мобільних операторів та інші.  

Такий стан справ не дозволяє здійснювати ефективне оповіщення 

населення про надзвичайні ситуації соціального, воєнного, техногенного та 

природного характеру. 



Науковий збірник ІДУЦЗ № 6, 2018  

 

 
40 

 

 

В ДСНС проведена робота з питань розробки технічних вимог до 

Типового комплексу територіальної автоматизованої системи централізованого 

оповіщення населення.  

Побудова сучасної автоматизованої системи централізованого 

оповіщення дозволить: 

забезпечити своєчасне оповіщення про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій (50% населення – у термін не більш ніж 3 хв.) та 97% 

населення – у термін не більше ніж 5 хвилин. Зазначені показники відповідають 

Європейському стандарту ЕTSI 102182; 

залучити операторів телекомунікацій, телерадіоорганізації, Інтернет-

провайдерів, операторів рухомого (мобільного) зв’язку до оповіщення 

населення;  

здійснити інтеграцію автоматизованих систем раннього виявлення 

надзвичайних ситуацій та оповіщення до територіальних систем 

централізованого оповіщення. 

Оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або про 

виникнення організовується з урахуванням структури державного управління в 

Україні, а також прогнозованого характеру та рівня надзвичайної ситуації. 

Оповіщення може бути як децентралізовано, так і централізовано [6, 9]. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій здійснює керівництво 

щодо створення та функціонування систем оповіщення на всіх рівнях. 

Системи оповіщення поділяються за своїми рівнями на: 

загальнодержавну автоматизовану систему централізованого оповіщення (ЦО); 

територіальні автоматизовані системи ЦО; місцеві автоматизовані системи ЦО; 

спеціальні, локальні, а також об’єктові системи оповіщення. 

Для здійснення оповіщення в автоматизованому режимі центральних і 

місцевих органів виконавчої влади, органів управління ДСНС обов’язково 

залучається загальнодержавна автоматизована система централізованого 

оповіщення, яка діє на загальнодержавному рівні та забезпечує доведення 
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сигналів та повідомлень до населення про виникнення надзвичайних ситуацій 

загальнодержавного рівня [7, 8]. 

Через відповідну оперативно-чергову службу ДСНС здійснюється також 

оповіщення центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 

управління ДСНС про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій. Тому, ДСНС повинно здійснювати підтримання у постійній 

готовності до використання за призначенням загальнодержавної 

автоматизованої системи централізованого оповіщення. 

Крім того, загальнодержавна автоматизованої системи ЦО забезпечує 

передачу сигналу до Територіальних автоматизованих систем централізованого 

оповіщення. Через місцеві автоматизовані системи ЦО здійснюється 

оповіщення осіб керівного складу місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій, органів управління а також сил цивільного 

захисту та місцевого населення. 

Місцеві органи виконавчої влади повинні підтримувати у постійній 

готовності  територіальні автоматизовані системи ЦО. 

Територіальні та місцеві автоматизовані системи централізованого 

оповіщення зобов’язані організовувати взаємодію не тільки між собою, а також 

і між відповідними локальними, спеціальними і об’єктовими системами 

оповіщення. 

Створені місцевими органами виконавчої влади системи 

автоматизованого виклику використовуються для інформування осіб керівного 

складу, координаційних органів територіальної підсистеми єдиної державної 

системи ЦЗ та аварійно-рятувальних служб.  

Передача сигналів та повідомлень про загрозу виникнення та виникнення 

надзвичайних ситуацій до населення та подальшого їх інформування повинно 

здійснюватися через: 

державні і публічні телерадіокомпанії;  

комунальні, громадські та інші телерадіоорганізації незалежно від форми 



Науковий збірник ІДУЦЗ № 6, 2018  

 

 
42 

 

 

власності;  

операторів телекомунікацій із залученням телекомунікаційних мереж 

загального користування;  

інтернет-ресурси, які є у наявності. 

Доведення сигналів та повідомлень оповіщення здійснюється через 

сигнально-гучномовні пристрої, електронні інформаційні табло, електросирени 

а також інші технічні засоби, що є у наявності. 

Застосування системи оповіщення включає: використання системи 

сигналів  та повідомлень. Досвід показує, що систему сигналів та повідомлень 

необхідно використовувати одночасно, або з невеликою затримкою (3-5 

хвилин). Трансляція телевізійними і радіомережами відповідних повідомлень 

при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації повинна здійснюватися із 

супроводженням інформації жестовою мовою або субтитруванням, якщо вона є 

голосовою, і аудіокоментуванням, якщо вона є візуальною. 

В залежності від рівня надзвичайної ситуації повідомлення про загрозу 

виникнення або виникнення НС готуються оперативно-черговою службою 

ДСНС України, місцевими органами виконавчої влади, керівниками суб’єктами 

господарювання, де створено систему оповіщення. 

Повідомлення повинні містити коротку та зрозумілу інформацію про 

характер та місце загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, 

можливу зону надзвичайної ситуації, а також про заходи безпеки, які необхідно 

виконати негайно. 

Тексти повідомлень записуються на окремих електронних або оптичних 

носіях інформації та дублюються в паперовому вигляді. 

Повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної 

ситуації передаються технічними засобами мовлення та час їх звучання 

повинна становити не менше 5 хвилин та повторюються через кожні 10 - 15 

хвилин. 

В оперативно-чергових службах на пунктах управління обласних, 
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чергових службах органів місцевого самоврядування, інших чергових службах 

зберігаються пакети з паролями та відгуками для застосування системи 

оповіщення. Також пакети з паролями та відгуками завчасно зберігаються у 

радіотрансляційних вузлах операторів телекомунікацій і апаратних 

телерадіоорганізацій незалежно від форми власності, які залучаються до 

оповіщення. 

З метою не допущення допуску сторонніх осіб до текстів повідомлень про 

виникнення надзвичайних ситуацій усі повідомлення зберігаються в 

запечатаних пронумерованих контейнерах.  

Усі повідомлення створюються у двох екземплярах. Перший комплект 

повідомлень, зберігається в оперативно-чергових службах на пунктах 

управління обласних, Київської міськдержадміністрації, чергових службах 

органів місцевого самоврядування. Другий комплект - на радіотрансляційних 

вузлах і в апаратних телерадіоорганізацій незалежно від форми власності, 

інших чергових службах, залучених до оповіщення. 

За рішенням органів управління оповіщення населення здійснення 

безпосередньо з радіотрансляційних вузлів, апаратних телерадіоорганізацій 

відповідно до спільних інструкцій, що розробляються місцевими органами 

виконавчої влади або органами місцевого самоврядування за участю 

телерадіоорганізацій. 

Для підтримання систем оповіщення у готовності до її роботи необхідно: 

організовувати цілодобове чергування на пункті управління усіх рівнів, 

на ОПН, АЄС, гідроелектростанціях, магістральних продуктопроводах; 

організувати роботу всіх оперативно-чергових та інших служб, що 

забезпечують оповіщення про загрозу виникнення або про виникнення 

надзвичайної ситуації; 

розробити місцевими органами виконавчої влади разом із силами, які 

залучаються до оповіщення графік перевірок автоматизованих систем ЦО, 

порядок взаємодії оперативно-чергових служб; 
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забезпечити встановлення на об’єктах, які залучаються до оповіщення, 

спеціальних технічних засобів для передачі сигналів та інформації через 

програми теле- та радіомовлення; 

встановлювати зв’язок між черговою службою об’єкта підвищеної 

небезпеки та оперативно-черговою службою органу виконавчої влади;  

організувати та забезпечити підготовку персоналу оперативно-чергових, 

чергових служб до дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; 

в залежності від змін у структурі державного управління та розвитку 

інформаційних та телевізійних комунікаційних технологій здійснювати 

модернізацію та реконструкцію систем оповіщення всіх рівнів; 

здійснювати проектування та встановлення резервного електроживлення 

апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів 

телекомунікацій. 

Посадові особи органів усіх рівнів, до обов’язків яких належать питання з 

організації оповіщення повинні забезпечити: 

всебічну готовність систем оповіщення до використання; 

створення необхідного резерву; 

забезпечити обмежений доступ до апаратури систем оповіщення з метою 

несанкціонованого запуску або виключення; 

створення та зберігання  пакетів з паролями та відгуками необхідними 

для запуску систем оповіщення про виникнення або загрозу виникнення 

надзвичайних ситуацій до населення яке проживає в районі можливого 

ураження [8]. 

В залежності від рівня НС посадові особи повинні приймати рішення про 

оповіщення: 

Прем’єр-міністр України за пропозиціями ЦОВВ на загальнодержавному 

рівні; 

голови обласних, Київської міськдержадміністрації на територіальному 

рівні; 
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голови місцевих держадміністрацій або органів місцевого 

самоврядування на місцевому рівні; 

керівники суб’єктів господарювання на об’єктовому рівні [6]. 

Для оповіщення про виникнення надзвичайних ситуацій залучаються 

оперативно-чергові служби усіх рівнів. 

Підставою для прийняття рішення керівником про оповіщення є: 

повідомлення про фактичну обстановку; аналіз прогнозованих даних про 

надзвичайну ситуацію, що вимагають негайного проведення заходів ЦЗ; загроза 

виникнення або виникнення надзвичайної ситуації та на основі пропозицій 

органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та керівників 

суб’єктів. 

Особливу увагу необхідно приділяти оповіщенню осіб з фізичними, 

психічними, інтелектуальними і сенсорними порушеннями та інших 

маломобільних груп населення. Організація цих питань покладається на місцеві 

органами виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, власників 

об’єктів з масовим перебуванням людей та керівників суб’єктів 

господарювання незалежно від форми власності [6]. 

Для оповіщення зазначеної категорії населення необхідно передбачити 

застосування таких технічних засобів, як звукові маяки, засоби 

аудіокоментування, світлозвукові сповіщувачі, сурдоперекладу, субтитрування, 

розсилки текстових повідомлень та інші відповідні засоби. 

Для доведення повідомлень використовуються ресурси 

телекомунікаційних мереж загального користування, державної системи 

урядового зв’язку та Національної системи конфіденційного зв’язку. 

Операторами телекомунікацій або іншими підприємствами та 

організаціями, що надають послуги в галузі телекомунікацій, незалежно від 

форми власності відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації 

підприємства-виробника на апаратуру оповіщення, засоби телекомунікацій та 

інші технічні засоби оповіщення і зв’язку здійснюється експлуатаційно-
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технічне обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення. 

Особлива увага приділяється проведенню організаційно-технічних 

заходів щодо запобігання несанкціонованому запуску автоматизованих систем 

централізованого оповіщення. Керівники державних органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що 

мають апаратуру та технічні засоби оповіщення, забезпечують їх збереження, а 

також виконання інструкцій із несанкціонованого доступу та застосування 

зазначеної апаратури і технічних засобів. 

Керівники усіх рівнів забов’язані здійснювати контроль за станом 

готовності систем оповіщення, а також організовувати їх технічну перевірку. 

 

Висновки. 

Виходячи в вищесказаного оповіщення  населення в районі виникнення 

надзвичайної ситуації є складовою збереження життя та здоров’я населення при 

загрозі виникнення та виникненні надзвичайної ситуації. 

Більше того, важливе також інформування населення і засоби масової 

інформації про хід проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 
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ORGANIZATION OF POPULATION NOTIFICATION ON 

EMERGENCY SITUATION BY STATE AUTHORITIES 

The article deals with the organization of alert system by the central executive 

authorities on state, regional and local levels. 

Great human and material losses in case of emergencies are due to poorly 

timed population warning about the threats. 
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As evidenced in practice, the organization of emergency notification and 

information provision under modem conditions meets the requirements of the 

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September 17, 2017, № 377 “On 

Approval of the Regulation on the organization of notification of threat or 

emergencies and the organization of communications in the field of civil protection” . 

The aim of the article is to define the basic principles of creation and operation 

of an automated system of centralized notification of threat or emergencies, its 

structure, organization of notification of central and local executive authorities, local 

self-government bodies. 

Notification on threat or emergency is organized in accordance with the State 

Emergency Service of Ukraine structure the most predictable manner and the level of 

emergency. The alert can be centralized and decentralized. 

According to the levels, the alert systems can be divided into the state 

automated centralized notification system, the territorial centralized notification 

system, the local centralized notification system and the special local objective 

centralized notification system. 

Notification on the threat or emergency of the central and local executive 

bodies and SESU bodies is carried out by SESU through the appropriate operational 

duty service using the national automated system of centralized notification and the 

automated call system. 

The territorial automated systems of centralized notification function in all 

Ukrainian regions as well as in Kyiv to provide signal and information reception from 

the national automated system of centralized notification, notification of local 

executive authorities, local self-government bodies, economic entities, governing 

bodies, civil protection forces and the population through the local automated system 

of centralized notification and other notification systems in case of threat or 

emergency. The automated call systems ensure the transmission of necessary 

information (voice or text messages). 

Consequently, population notification in the emergency area is the main 
component to preserve life and health of the population in case of manmade and 
natural disasters. 

Key words: Notification, informing, state authorities, automated systems of 
notification. 
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ 

УПРАВЛІНЦІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

Державні службовці та особи, які приймають політичні рішення, 

змушені визнати той факт, що конфлікти та кризи потенційно можуть мати 

місце в будь-якій сфері їхньої відповідальності. Кризові ситуації вимагають      

від них послідовних дій, спрямованих на відновлення суспільної довіри та 

цілісності управлінських механізмів, водночас надзвичайні ситуації можуть 

також потребувати зусиль, що мають зменшити масштаби збитків для 

людей, їхньої власності та навколишнього середовища. Історичний досвід 

показує, що НС легко перетворюються в політичні кризи, а також в політичні 

конфлікти там, де влада втрачає контроль над розвитком подій. 

Дієвість функції держави, спрямованої на захист населення, територій, 

навколишнього середовища від НС, значно залежать від людей, особливо тих, 

на яких покладені керівні функції. При роботі організацій в стаціонарному 

режимі умови змінюються в звичному темпі та співробітники системи 

управління можуть поступово адаптуватися до умов, використовуючи 

накопичені знання та досвід. Аналіз поточної ситуації в світі та зростання 

складності наявних систем дають підстави вважати, що частота й рівень 

негативних наслідків раптового виникнення НС мають тенденцію до 

зростання. Тож, організовуючи систему управління, потрібно постійно 

аналізувати та вдосконалювати стиль керівництва, готовність людей до 

ризику, їхню кваліфікацію, поведінку, реакцію на неочікувані зміни, 

індивідуальні та групові норми поведінки.  

До числа інноваційних технологій навчання відноситься технологія 

імітаційного моделювання, у процесі використання якої відбувається 

формування професійних якостей фахівців через занурення в конкретну 

ситуацію, змодельовану в навчальних цілях. Ігровий характер імітаційного 

моделювання є головною специфічною рисою, що здійснюється за рахунок 

наявності різноманітних ролей. У процесі рольової взаємодії відбувається 

розв’язання навчальних і змодельованих практичних завдань, обмін цінностями, 

знаннями, вміннями, під час яких відбувається реалізація конкретних 

навчальних завдань.  

Отже, імітаційне моделювання є порівняно новим, перспективним 

методом вивчення складних явищ і процесів шляхом створення та наступного 

аналізу їх моделей за активної участі дослідника в ході імітаційного 
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експерименту. Оскільки підвищена складність і невизначеність внутрішніх та 

зовнішніх впливів системи вищої освіти не викликає сумнівів, видається 

абсолютно виправданим використання імітаційного моделювання в 

дослідженні цієї системи та процесів її розвитку. 

Ключові слова: управління, імітаційне моделювання, надзвичайна 

ситуація, цивільний захист, навчанні, державний службовець. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями. Підготовка спеціалістів для служби 

в органах виконавчої влади є важливою складовою державної кадрової 

політики, спрямованої на формування високопрофесійних кадрів та підвищення 

якості їхньої роботи. Однак ця система підготовки та підвищення кваліфікації 

службовців потребує як внутрішньої, так і зовнішньої модернізації, що 

передбачає насамперед реформування професійного навчання службовців як 

елементу розвитку інституційної спроможності державного управління, 

підвищення рівня професіоналізму та культури персоналу органів влади, 

здатності компетентно й відповідально виконувати управлінські функції, 

упроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам у 

державі [1]. 

Сучасні суспільно-політичні трансформації відзначаються високим 

ступенем динамізму, невизначеності, швидкими темпами змін. Динамізм і 

невизначеність цих процесів стають основними рисами життя сучасної 

особистості, проявляються на різних рівнях – глобальному, регіональному, 

соціальному та індивідуальному. Ці принципово нові умови життєдіяльності 

висувають нові вимоги й до підготовки державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування в системі професійного навчання. Це пов’язано, 

насамперед, із зміною вимог до підготовки освітніми закладами фахівців у 

контексті соціально-економічних, політичних і культурних перетворень у житті 

українського суспільства й держави. 

Зазначене є одним із факторів пошуку нового змісту навчання державних 

службовців для роботи в умовах європейської інтеграції. У центрі уваги 
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сьогодні мають перебувати особистісно-психологічні структури державного 

службовця, у яких відбувається розширення світогляду, корекція та подолання 

стереотипів, трансформація цінностей, розвиток і вдосконалення поведінкових 

компетенцій, таких як ведення переговорів, залагодження конфліктів, 

узгодження, відкритість, орієнтація на результат, розуміння цінностей інших, 

етичність, толерантність. 

Реформи в державі зумовлюють реформи Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій (ДСНС). Нинішня система ДСНС не дозволяє сповна 

виконувати покладені на Службу завдання з реалізації державної політики у 

сфері цивільного захисту, гарантування належного рівня безпеки 

життєдіяльності населення, його захисту від надзвичайних ситуацій (НС), 

пожеж та інших небезпечних подій. З огляду на зазначене, а також на зміни, що 

відбуваються в державі у зв’язку з децентралізацією влади, реформуванням 

системи безпеки й оборони держави, передачею окремих повноважень щодо 

організації та забезпечення пожежогасіння та реагування на НС від державних 

органів до органів місцевого самоврядування, зумовлюють необхідність 

проведення реформування системи ДСНС. Метою є реформування системи 

ДСНС та підвищення її спроможності щодо забезпечення виконання у взаємодії 

з іншими складовими сектору безпеки й оборони завдань з протидії загрозам 

національній безпеці у сфері цивільного захисту [2]. 

Зменшення часу на розроблення, прийняття та реалізацію управлінських 

рішень, зростання невизначеності та ризику, необхідність залучення з резервів 

додаткових ресурсів, наявність різних режимів функціонування системи 

державного управління в умовах НС свідчать про те, що державне управління в 

цій сфері має певні особливості. Їх урахування в діяльності органів державного 

управління в умовах НС дасть можливість зменшити вірогідність прийняття 

неадекватних управлінських рішень, сприятиме економії ресурсів та часу на 

ліквідацію наслідків НС, зменшенню збитків. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання прийняття 

управлінських рішень в умовах НС досліджували такі науковці: Андреєв С.О., 

Барило О.Г., Волянський П.Б., Михайлов В.М., Потеряйко С.П., Тищенко В.О., 

Ситник Г.П., Халмурадов Б.Д. 

Особливості підготовки державних службовців у сфері цивільного 

захисту в своїх публікаціях висвітлювали Андрієнко В.М., Долгий М.Л., 

Осипенко С.І., Потеряйко С.П. та Переверзін Ю.П. 

Опрацювання вимог до управлінських кадрів для роботи при ліквідації 

наслідків НС висвітлені в працях Бакуменка В.Д., Богдановича В.Ю.,   

Бухалкова М.І., Воронової С.Н., Генкина Б.М., Голубевої О.І., Гур’єва С.О., 

Домбровської С.М., Дубенка С.Д., Жукової Л.А., Клименко Н.Г.,                

Лебединської О.Ю., Лєрмонтової Ю.О., Орел М.Г., Садкового В.П.,                  

Ситника Г.П., Труша О.О., Чмиги В.О. та інших. 

Мета статті. Дослідити можливість використання імітаційного 

моделювання при підготовці управлінських кадрів у сфері цивільного захисту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Державні службовці та 

особи, які приймають політичні рішення, змушені визнати той факт, що 

конфлікти та кризи потенційно можуть мати місце в будь-якій сфері їхньої 

відповідальності. Кризові ситуації вимагають від них послідовних дій, 

спрямованих на відновлення суспільної довіри та цілісності управлінських 

механізмів, водночас надзвичайні ситуації можуть також потребувати зусиль, 

що мають зменшити масштаби збитків для людей, їхньої власності та 

навколишнього середовища. Історичний досвід показує, що НС легко 

перетворюються в політичні кризи, а також у політичні конфлікти там, де влада 

втрачає контроль над розвитком подій, локалізацією та ліквідацією НС. 

Новий Закон України “Про державну службу” [3] встановлює й новий 

підхід до навчання державних службовців, зокрема до підвищення рівня 

професійної компетентності державного службовця, що проводиться у 

відповідних вищих навчальних закладах шляхом підготовки, перепідготовки та 
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підвищення кваліфікації за професійними програмами, за програмами 

спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування або в інших 

формах у порядку, що визначає Нацдержслужба. 

У Законі України “Про державну службу”, на відміну від попередньої 

редакції, застосовано компетентнісний підхід до оцінювання здатності 

державних службовців виконувати посадові обов’язки, визначені в посадовій 

інструкції. На законодавчому рівні закріплено нові поняття (терміни): профіль 

професійної компетентності посади державної служби (комплексна 

характеристика посади державної служби, що містить визначення змісту 

виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, 

необхідних державному службовцю для виконання посадових обов’язків) та 

рівень професійної компетентності особи (характеристика особи, що 

визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем 

володіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками). 

Сьогодні ці сфери потребують як внутрішньої, так і зовнішньої 

модернізації, що передбачає передусім реформування професійного навчання 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування як 

елементу розвитку інституційної спроможності державного управління, 

підвищення рівня професіоналізму та культури персоналу органів влади, 

здатності компетентно й відповідально виконувати управлінські функції, 

впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам у 

державі. 

Ефективність державного управління залежить від того, наскільки 

державні службовці (як на центральному, так і місцевому рівнях) розуміють 

цілі реформ та мають відповідну компетентність задля їхньої реалізації [4].  

Дієвість системи управління НС, що діють у складному та агресивному 

навколишньому середовищі, значно залежать від людей, особливо тих, на яких 

покладені керівні функції. Під час роботи організацій у стаціонарному режимі 

умови змінюються в звичному темпі, тож співробітники системи управління 
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можуть поступово адаптуватися до умов, використовуючи накопичені знання та 

досвід. Аналіз поточної соціальної напруженості, техногенних і природних 

катаклізмів у світі та зростання складності сучасних систем дають підстави 

вважати, що частота й рівень негативних наслідків раптового виникнення НС 

мають тенденцію до зростання. Тому стиль керівництва, готовність людей до 

ризику, їх кваліфікація, поведінка, реакція на неочікувані зміни, індивідуальні 

та групові норми поведінки повинні постійно аналізуватися та 

удосконалюватися під час організації системи управління [5]. 

Зменшення часу на аналіз кризової ситуації, розроблення, прийняття та 

реалізацію управлінських рішень, зростання невизначеності та ризику, 

необхідність залучення з резервів додаткових ресурсів, наявність різних 

режимів функціонування системи державного управління в умовах НС вимагає 

від державних службовців наявності цілого спектру функціональних 

компетентностей, що в умовах НС надасть можливість зменшити вірогідність 

прийняття неадекватних управлінських рішень, сприятиме економії ресурсів та 

часу на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, зменшенню збитків. 

Організація навчання державних службовців (підвищення кваліфікації) з 

метою забезпечення їхньої професійної компетенції, розглядається як одне з 

першочергових завдань діяльності у сфері цивільного захисту, без розв’язання 

якого неможливо забезпечити ефективність державного управління щодо 

створення сучасної системи попередження та реагування на надзвичайні 

ситуації в Україні. Це завдання покладено на Інститут державного управління у 

сфері цивільного захисту (http://iducz.dsns.gov.ua), що є єдиним в Україні 

галузевим навчальним закладом післядипломної освіти, в якому  підвищення 

кваліфікації проходять державні службовці V–VІІ категорій, керівний склад 

підприємств, установ та організацій ДСНС. 

Система підвищення кваліфікації також спрямована на завдання фахової 

діяльності в певних сферах державного управління, це розгляд професійного 

навчання як невід’ємної складової професійної діяльності фахівців у сфері 
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цивільного захисту населення й територій від НС; обов’язковість, наступність і 

безперервність професійного навчання; обумовленість його змісту станом і 

перспективами співробітництва в цій сфері на територіальному, міжвідомчому 

та міжнародному рівнях; випереджувальний характер змісту професійного 

навчання в поєднанні з вирішенням поточних оперативних завдань органів, 

підприємств, установ й організацій, на які поширюється чинність законодавства 

України у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від 

надзвичайних НС; відповідність змісту, організації та ресурсного забезпечення 

системи та змісту навчання державним потребам і вимогам та урахування 

результатів навчання при оцінці якості професійної діяльності [6]. Підвищення 

кваліфікації державних службовців здійснюється за державним замовленням, 

що формується керівним органом у сфері цивільного захисту та його 

управліннями на місцях за результатами аналізу кадрового забезпечення. 

Дослідження вчених [7, 8] свідчать, що для того, щоб навчання було 

особистісно орієнтованим, найбільш ефективним, воно має орієнтуватися на: 

рівень навченості в даній галузі знань, рівень розвитку, культури, тобто на 

набутий досвід; особливості технічного складу особистості та характеру, 

темпераменту особи, яка навчається. В основу нових освітніх технологій 

покладено ідею повної керованості навчальним процесом, його проектування та 

можливість аналізу шляхом поетапного відтворення. Їхнім завданням є точність 

і передбачуваність результату, усвідомлення шляхів його досягнення.  

До числа інноваційних технологій навчання відноситься технологія 

імітаційного моделювання [9], в процесі використання якої відбувається 

формування професійних якостей фахівців через занурення в конкретну 

ситуацію, змодельовану в навчальних цілях. 

Ігровий характер імітаційного моделювання є головною специфічною 

рисою, що здійснюється за рахунок наявності різноманітних ролей. У процесі 

рольової взаємодії відбувається розв’язання навчальних і змодельованих 

практичних завдань, обмін цінностями, знаннями, вміннями, під час яких 
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відбувається реалізація конкретних навчальних завдань.  

Кожна роль у грі набуває певної особистісної забарвленості, в ній 

фіксуються професійно значущі або професійно неприпустимі риси 

особистості. Розігрування дії відбувається в ситуації, що супроводжується 

виникненням різкої реакції її учасників і вимагає від них мобілізації 

професійних, інтелектуальних і психофізичних здібностей.  

Доцільним впровадженням імітаційних  технологій  навчання  при 

підвищенні кваліфікації державних службовців у сфері цивільного захисту [10], 

в процесі використання якої відбувається формування професійних якостей 

фахівців через занурення в конкретну ситуацію, змодельовану в навчальних 

цілях. Тому, що імітаційне моделювання (англ. simulation) є видом 

моделювання процесів у досліджуваній системі з відтворенням її вхідних 

сигналів (параметрів) і одержання кількісних і якісних характеристик її 

функціонування. 

Застосування імітаційного моделювання має низку переваг, серед яких: 

- Вартість – застосування імітаційного моделювання дозволить 

опрацювати виважене управлінське рішення з витратами лише на програмне 

забезпечення аналітично-довідкового комплексу та оплату праці експертів. 

- Час – в реальних умовах важко оцінити ефективність заходів з 

ліквідації наслідків НС у певні проміжки часу в умовах швидкоплинної 

обстановки, а імітаційна модель дозволить оцінити це за короткий проміжок 

часу. 

- Повторюваність – процес ліквідації наслідків НС вимагає швидкого 

опрацювання оперативних даних про обстановку в зоні НС та прийняття 

адекватних управлінських рішень. За допомогою імітаційної моделі можна 

програвати безліч варіантів рішення з урахуванням різних оперативних даних 

про обстановку в зоні НС для обрання кращого управлінського рішення. 

- Точність – традиційні розрахункові математичні методи вимагають 

застосування високого ступеню абстракції та не враховують усіх важливих 
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особливостей. Імітаційне моделювання дозволяє описати структуру системи та 

її процеси в природному вигляді без застосування формул та жорстких 

математичних залежностей. 

- Наочність – імітаційна модель має властивості візуалізації процесу 

роботи системи в часі, схематичного відтворення її структури та надання 

результатів у графічному вигляді. Це дозволяє наочно уявити отримане рішення 

та донести його до керівника й виконавців 

- Універсальність – імітаційне моделювання дозволяє вирішувати 

завдання з будь-яких сфер діяльності, у кожному випадку модель імітує, 

відтворює реальне життя та дозволяє проводити низку експериментів без 

впливу на реальні об’єкти.  

- Забезпечення максимальної ефективності функціонального навчання. 

Ефективність навчання безпосередньо залежить від ступеня наближення 

процесу передачі знань, формування навичок і вмінь до реальних умов їх 

практичного застосування. Набагато легше засвоюється матеріал, коли 

викладач наводить життєві приклади й підбирає завдання, пов’язані з життям, з 

досвідом студентів. Це примушує слухачів мислити, розмірковувати, мріяти, 

зосереджуватися. 

Метою підвищення кваліфікації державних службовців у сфері 

цивільного захисту є забезпечення професійної компетентності працівників 

центрального апарату ДСНС України, його територіальних органів управління, 

фахівців з питань цивільного захисту органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, створення умов для реалізації суспільних і державних потреб 

у професійно підготовлених, спроможних працювати за особливих обставин 

фахівцях, їхньої самореалізації. 

Підвищення рівня функціональної компетентності в питаннях цивільного 

захисту заступників міністрів, заступників інших керівників центральних 

органів виконавчої влади, заступників голів обласних, міських районних 

державних адміністрацій і керівників відповідних структурних підрозділів 
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дозволить в умовах децентралізації влади забезпечити дієвий рівень 

функціональної та територіальної підсистем єдиної державної системи 

цивільного захисту, головним завданням якої є захист населення, територій, 

навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій. 

Як свідчать наші дослідження [11, 12], використання технології 

імітаційного моделювання є досить ефективним у системі підготовки фахівців у 

вищих навчальних закладах сфери цивільного захисту. Це пов’язано з тим, що 

технологія імітаційного моделювання передбачає максимально активну участь 

самих слухачів у процесі пізнавальної та практичної діяльності, підвищує 

готовність до майбутньої професійної діяльності. 

 

Висновки.  

Реалізація Стратегії реформування системи ДСНС в умовах 

децентралізації влади безпосередньо залежить від професійної компетентності 

працівників центрального апарату ДСНС, його територіальних органів 

управління, фахівців з питань цивільного захисту органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, створення умов для реалізації суспільних і 

державних потреб у професійно підготовлених, спроможних працювати за 

екстремальних умов фахівцях, їх самореалізації. 

Отже, імітаційне моделювання є порівняно новим, перспективним 

методом вивчення складних явищ і процесів шляхом створення та наступного 

аналізу їх моделей за активної участі дослідника в ході імітаційного 

експерименту. Оскільки підвищена складність і невизначеність внутрішніх та 

зовнішніх впливів системи вищої освіти не викликає сумнівів, уважаємо 

абсолютно виправданим використання імітаційного моделювання в 

дослідженні цієї системи та процесів її розвитку. 

Подальшим напрямом наукових розвідок є опрацювання методичного 

забезпечення навчальних імітаційних систем, зокрема дослідження теоретичних 

засад розбудови цього виду систем. 
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SIMULATION MODELING IN THE CONTEXT OF TRAINING 

MANAGERS IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION 

 

Civil servants and policy makers are compelled to recognize the fact that 

conflicts and crises can potentially occur in any area of their responsibility. Crisis 

situations require their consistent efforts to restore public confidence and integrity of 

management mechanisms, while emergencies may also require efforts to limit the 

extent of damage to people, their property and the environment. Historical experience 

shows that the emergency is easily transformed into political crises and, in turn, into 

political conflicts where power is losing control of the development of events. 

The effectiveness of the control system of the emergency, operating in a 

complex and aggressive environment, is heavily dependent on people, especially 

those who are in charge of management. When working in organizations in the 

stationary mode, the conditions change in the usual pace, and employees of the 

management system can gradually adapt to the conditions, using the accumulated 

knowledge and experience. The analysis of the current situation in the world and the 

increasing complexity of existing systems give reason to believe that the frequency 

and level of negative consequences of sudden emergency have a tendency to increase. 

Therefore, leadership style, willingness of people to risk, their qualifications, 

behavior, reaction to unexpected changes, individual and group behavioral norms 

should be continuously analyzed and improved when organizing a management 

system. 

Among the innovative technology of training is technology imitation modeling, 

in the process of using which is the formation of professional qualities of specialists 

through immersion in a specific situation, modeled for educational purposes. The 

game character of imitation modeling is the main feature that is carried out due to the 
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presence of various roles. In the process of role interaction, the solution of 

educational and simulated practical problems, the exchange of values, knowledge, 

skills, during which the implementation of specific educational tasks is carried out. 

Consequently, simulation is a relatively new, promising method for studying 

complex phenomena and processes by creating and analyzing their models with the 

active participation of the researcher during the simulation experiment. Since the 

increased complexity and uncertainty of internal and external influences of the 

system of higher education is beyond doubt, the use of simulation in the study of this 

system and the processes of its development is absolutely justified. 

Key words: management, simulation modeling, emergency, civil protection, 

training, civil servant. 
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ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ КОМУНІКАТИВНОЇ 

ПОВЕДІНКИ ПРЕДСТАВНИКІВ СЕКТОРУ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

 

У статті зосереджено увагу на офіційно-діловому спілкуванні, тобто на 

спілкуванні між людьми як представниками соціальних інституцій. 

Розглядається питання вивчення взаємодії комунікантів у процесі 

професійного співробітництва, з’ясовано, що вона припускає наявність у 

мовців умінь і навичок вибору адекватної стратегії ведення професійного 

дискурсу й структурування найбільш типових ситуацій професійної взаємодії. 

Представлено аналіз соціально-психологічних поведінкових особливостей 

комунікативної поведінки представників сектору державного управління у 

сфері цивільного захисту в певних ситуаціях професійної взаємодії. 

Наголошується на необхідності встановлення ділових стосунків між 

представниками сектору державного управління та представниками соціуму 

для вирішення організаційних, управлінських завдань у сфері цивільного захисту 

населення. 

Ключові слова: комунікація, професійна взаємодія, сектор державного 

управління, цивільний захист населення, стратегії комунікативної поведінки. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями. Нерозривна єдність людини й мови є 

незаперечним фактом. Цікавою з цього погляду видається цитата: “Як окреме 
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слово стає між людиною й предметом, так вся мова (як світогляд вищої 

одиниці, народу) – між людиною і навколишнім світом, який впливає на неї. 

Людина оточує себе світом звуків для того, щоб сприйняти й переробити в собі 

світ предметів. У цих словах немає ніякого перебільшення. Оскільки почуття й 

діяльність людини залежать від уявлень, а уявлення – від мови, то взагалі всі 

відношення людини до зовнішніх предметів зумовлені тим, як ці предмети 

представляються йому в мові. Людина, тчучи з себе мову, тим же актом вплітає 

себе в її тканину; кожен народ обведений колом своєї мови й вийти з цього кола 

зможе, лише перейшовши в інше”. Цю думку висловлює у своєму дослідженні  

“Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die 

geistige Entwicklung des Menschengeschlechts” відомий німецький мовознавець 

Вільгельм фон Гумбольдт, підтримує її, обґрунтовує й розвиває український 

учений Олександр Потебня у праці “Мова і мислення” [9]. 

Усі сфери життя людини пов`язані з мовою. Поняття матеріальної й 

духовної культури формуються в національній мові. Мову називають 

акумулятором культури: “мова для культури – те саме, що центральна нервова 

система для людини” [7, 49]. Мова реагує на стан мовної культури в 

суспільстві, що відображається у функціонуванні таких формальних чинників, 

як реклама, вивіски, оголошення, які є частиною офіційно-ділового стилю. 

Варто наголосити, що саме цей цілком умовний і невизначальний із погляду 

структурного й лексичного багатства стиль є дуже вагомим у суспільному 

житті, бо часто саме від нього залежить соціальний престиж національної мови.  

На сучасному етапі в Україні прийнято ряд законів, які вимагають 

переходу ділової сфери на державну мову. Зокрема, відповідно до абзацу 

другого підпункту 4 пункту 15 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” 

Закону України “Про державну службу” [1] Кабінет Міністрів України 

затвердив “Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою” [2]. Це важливий крок, 

який повинен стати переломним моментом у закріпленні за українською 
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літературною мовою реального (а не записаного лише на папері) статусу 

державної. Варто визнати, що рівень володіння українською літературною 

мовою державними службовцями поки що залишається досить низьким. Це 

пов`язано як з певними об`єктивними історичними причинами, так і з тим, що 

знання більшості про українську мову, культуру, літературу залишаються на 

все життя на рівні недосконалої шкільної програми. Проблема полягає також і в 

тому, що для багатьох українців мова мислення і мова спілкування не є 

тотожними поняттями. Українську мову багато хто використовує лише у сфері 

ділового спілкування, обмежуючись невеликою кількістю синтаксичних 

штампів та стереотипним лексичним запасом.  

Сьогодні важливо змінити ставлення українців до своєї мови. Кожен 

повинен зрозуміти, що для активного й продуктивного виконання своїх 

професійних обов`язків потрібні не лише добрі знання з фахових предметів, а й 

хороша мовна підготовка. З іншого боку, варто згадати, що мова — це ознака 

мовної культури, самовираження особистості та її національної приналежності. 

Сподіваємося, зміни в мовному законодавстві, хоч і спрямовані насамперед на 

офіційно-ділову сферу, стануть локомотивом відновлення престижу української 

мови на всіх рівнях українського суспільства.  

Актуальність дослідження зазначеної проблеми випливає з необхідності 

вивчення особливостей мовної взаємодії державних службовців сфери 

цивільного захисту з різними категоріями населення, у різних життєвих 

ситуаціях, особливо в умовах надзвичайних ситуацій. Це важливо, оскільки від 

ефективності цього спілкування залежить вчасне вирішення життєво важливих 

питань. Водночас ефективність спілкування залежить від уміння вибрати 

потрібну в тій чи іншій ситуації комунікативну стратегію. І щоб такий вибір 

був  свідомим, комунікант мусить знати різні стратегії, уміти оцінювати їхню 

практичну роль у найбільш типових ситуаціях професійної взаємодії, таких, 

наприклад, як налагодження особистих контактів і в звичайних умовах, і в 

надзвичайних ситуаціях, ведення телефонних розмов, обмін діловою 
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кореспонденцією, проведення презентацій, нарад і зборів, переговорів тощо.   

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми комунікативної 

стратегії як “базисної конститутивної характеристики певного типу дискурсу” 

[13] активно досліджуються сучасними науковцями. Зокрема, різні аспекти 

цього питання досліджували у своїх працях Фішер Р., [12], Бацевич Ф.С. [4], 

Берестенко О.Г. [5], Юшковець І.А. [13], Арутюнова Н.Д. [3], Попова О.А. [8],  

Почепцов Г.Г. [10] та ін. 

Спираючись на ці дослідження, можемо констатувати, що вибудовування 

тої чи іншої комунікативної стратегії ґрунтується на об’єктивних факторах, які 

в багатьох ситуаціях є визначальними. Це, наприклад, рівень знайомства 

комунікантів, їх стать, соціальні ролі, національно-культурна належність тощо. 

З іншого боку, усі ці фактори є важливими лише в буденних, природніх 

ситуаціях суспільного життя, якщо ж говорити про надзвичайні ситуації, то тут 

найважливішим, на нашу думку, є комунікативна компетентність мовця, від 

якої залежить його вміння підібрати найбільш потрібні й дієві засоби мови, які 

допоможуть зорганізувати людей, підготують їх до виконання інструкцій, 

покликаних для уникнення негативних наслідків. 

Мета статті. Розгляд проблеми формування умінь і навичок вибору 

адекватної стратегії ведення професійного дискурсу задля поступового 

вироблення в державних службовців сфери цивільного захисту навичок 

адекватного сприймання чужого мовлення, тактовного ефективного 

спілкування, структурування найбільш типових ситуацій професійної взаємодії 

й культури мовленнєвої поведінки залежно від соціальних ролей і 

комунікативних ситуацій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для глибшого розуміння 

заявленої теми насамперед хочемо зосередитися на ролі міжособистісного 

спілкування в культурному просторі соціуму. На нашу думку, у сучасному 

суспільстві роль активного міжособистісного спілкування зростає, як би 
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скептично не ставилися до цієї тези. Наш час – це час комунікацій, і не тільки 

електронно-комп`ютерних. Споживачами будь-яких товарів були й 

залишаються люди, тому міжособистісне спілкування й сьогодні є актуальним. 

Особливо важливим видається вміння людей користуватися формулами 

мовленнєвого етикету в різних службових ситуаціях. Сьогодні часто можна 

почути думку, що норми етикету не потрібні сучасній людині, їй достатньо 

бути чемною та ввічливою. Однак, у побуті ми часто знаходимо підтвердження 

тому, що вміння поводитися й спілкуватися згідно з виробленими й 

закріпленими народною традицією й часом правилами, дозволяє гідно почувати 

себе в будь-якій ситуації. Недотримання ж цих правил, урешті-решт,  може 

стати  причиною створення конфліктних ситуацій, які є особливо небажаним 

явищем у кризовій ситуації.  

Тож уміння спілкуватися з людьми є одним з найважливіших факторів 

успішності як особистісної, так і колективної, зокрема це стосується й 

державних структур. Розуміючи, якими важливими є навички спілкування для 

успіху в діловому світі, сьогодні все більше уваги викладачі вищих навчальних 

закладів повинні приділяти загальноприйнятим правилам мовного етикету, 

культурі мовлення.  

Лексичне значення слова “культура” сприймається як система цінностей, 

поглядів, норм, яка поділяється певною спільнотою людей. Культура 

проявляється в будь-якій діяльності людей. Досить показовим, з цього погляду, 

є висловлювання, що “економіка стає на шлях прогресу лише за умови 

досягнення певного рівня культури” [6, 7]. Нові умови так званої інформаційної 

економіки (знань), в яких розвивається сучасний світ, зумовлюють необхідність 

формування як нової культури виробництва матеріальних та нематеріальних 

цінностей на ринкових засадах, так і нової культури ділового міжособистісного 

спілкування на основі рівноправності та взаємоповаги. 

Зростання ролі мовної комунікації на сучасному етапі потребує   

відродження класичної та національної культурної спадщини, розвитку 
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риторики як науки на якісно новому рівні, формування всебічно розвиненої 

особистості з ефективним мисленням та якісним мовленням. 

Останнім часом в Україні багато говорять і пишуть про виховання 

особистості, зокрема й мовне. На цьому фоні все частіше звучить думка про те, 

що сучасна людина не може обійтися без опори на національну мову, на мовні 

знаки національної культури. 

У конкретних мовленнєвих ситуаціях етикетні форми набувають 

ситуативної інформації, можуть виражати стосунки між учасниками 

спілкування, повагу до співрозмовника, ввічливість, співчуття тощо. Культура 

мови часто стає ознакою загальної культури людини, яка базується на таких 

морально-етичних категоріях, як любов до рідної мови, мовно-національна 

свідомість. Зі свого боку такі категорії стають реальністю, якщо людина 

активно ставиться до слова, постійно шліфує свою мову, вчиться слухати й 

сприймати слово, володіти ним як засобом висловлення думки. 

Різноманітність виробничої діяльності людини обумовлює 

багатокомпонентність професійної сфери, де кожна галузь, що входить до її 

складу, має спеціальний тезаурус, ситуації взаємодії, комунікативні й практичні 

інтенції й стратегії їх досягнення. Це стосується, зокрема, й  сфери цивільного 

захисту населення. Професійне спілкування відносять до спеціальних видів 

соціальної комунікації, оскільки воно здійснюється завдяки спеціальним 

знанням, регулюється сукупністю кодифікованих норм, установлених правил, 

досить чітких і певних, які люди заучують у ході спеціальної підготовки. 

Нормативні професійні рамки обумовлені цілями, способами, критеріями 

оцінки, специфічними для кожного окремого виду практичної діяльності. 

Загалом процес спілкування є досить складним за своєю структурою, 

оскільки він передбачає обмін інформацією, передачу її однією людиною іншій. 

Обов`язковим учасником спілкування, крім мовця, повинен бути ще реальний 

чи уявний слухач. Саме тому для якісного спілкування важливим є те, 

наскільки позитивним є ставлення комунікантів один до одного. Позитивне 
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сприйняття співрозмовниками один одного дозволить їм об`єктивно оцінити й 

повно сприйняти нову інформацію. Це твердження набуває особливого 

значення в надзвичайних умовах, які потребують швидкого реагування на 

ситуацію й подальших правильних дій. Для встановлення доброзичливих 

стосунків між співрозмовниками та налагодження контактів важливу роль 

відіграє вміння користуватися формулами мовного етикету, яке й допоможе 

сторонам скласти позитивне перше враження одна про одну. Так само, позитив, 

отриманий від першого враження про співрозмовника, стане основою для 

подальшого ефективного  спілкування між мовцями. 

Отже, важливо пам`ятати, що перше враження про людину насамперед 

складається з того, наскільки щиро й привітно вона вимовить перші фрази. 

Тому, незалежно від настрою, представнику державної служби з надзвичайних 

ситуацій потрібно завжди бути, насамперед, привітним. Поганий настрій не 

слід поширювати на людей, які й так знаходяться в стресі, у подавленому стані, 

оскільки можна не тільки наштовхнутися на зустрічну неприязнь, але й 

отримати ситуацію, якою неможливо буде управляти, що в кризовій ситуації є 

небажаним і може привести до катастрофи.  

Загалом же людина, яка живе в злагоді з собою, розуміє свою причетність 

до національної історії, культури, відзначається чітким і логічним мисленням 

дотримується при спілкуванні з іншими людьми певних правил. 

Найважливішими з них є такі: 

- не використовувати в своїй мові жаргонізмів та інших різновидів 

лексики, які не є нормативними для літературної мови; 

- уміти слухати інших і виказувати свій інтерес до почутого; 

- слідкувати за культурою мови усної й писемної; 

- правильно вимовляти імена, імена по батькові та прізвища своїх 

співрозмовників; 

- всі таємниці як службового, так і особистого характеру, тримати при 

собі; 
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- бути ввічливим, привітним, доброзичливим, тактовним, стриманим; 

- виявляти повагу до співрозмовника та здатність до співчуття та 

розуміння; 

- органічно використовувати етикетні форми мовлення. 

Успіх спілкування двох людей за будь-яких обставин, на думку відомого 

українського етнографа В. Скуратівського, буде залежати від “тону розмови, 

вміння вислухати іншого, вчасно й доречно підтримати тему. Ввічливість, 

уважність і чемність – основна вимога мовного етикету. Від чемного 

привітання, шляхетного потиску руки, невимушеної, ненав`язливої розмови 

виграш обопільний” [11, 94]. Ці прості й, здавалося б, усім зрозумілі слова, 

сьогодні потребують пояснень відносно їхньої важливості й необхідності. На 

превеликий жаль, у сучасному українському суспільстві ще не є панівною  

думка про те, що ввічливість та знання норм етикету є ознакою успішності. 

Однак, усе більше кроків робиться державою до прищеплення своїм 

громадянам думки про необхідність підвищувати культуру свого мовлення та 

поведінки, особливо це стосується державних службовців.  

Зазначимо, що саме етика мовлення є одним з найважливіших 

компонентів спілкування. Недаремно один мудрий філософ сказав: “Заговори, 

щоб я тебе побачив”. Цей вислів і сьогодні не втратив своєї актуальності. Адже 

від того, якими лексичними засобами володіє мовець, яку має інтонацію, 

вимову, як послуговується жестами, емоціями – залежить рівень його 

освіченості й культури. 

Виховану людину завжди вирізняє ввічливість, привітність, 

доброзичливість, тактовність, стриманість, повага до співрозмовника, здатність 

до співчуття та розуміння навколишніх людей. Особливу роль у цьому відіграє 

слово. Для позитивного результату це слово повинне бути вчасним, доречним, 

вагомим та переконливим. 

Уміння володіти словом – велика майстерність. Не секрет, що на 

сучасному етапі в Україні цим мистецтвом володіє не так багато людей, навіть 
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серед наших високопосадовців та тележурналістів є ті, хто не вміє вчасно 

підібрати доречне в тій чи іншій ситуації слово чи вислів, а тому вдається до 

калькування або до суржику. Основою ефективного мовлення є мислення 

людини. Тільки людина глибоко духовна, яка стежить за правильністю мовних 

виразів під час формування думки, зможе досягти високої майстерності під час 

спілкування. 

 

Висновки.  

Отже, проаналізувавши актуальні питання соціальної комунікації, 

учасниками якої є державні службовці, приходимо до висновку, що важливість 

таких досліджень є незаперечною для сучасного суспільства, характерними 

ознаками якого є динамізм, невизначеність, швидкий темп змін. У цих умовах 

підвищення рівня професіоналізму та культури персоналу органів влади, їхньої 

здатності компетентно й відповідально виконувати управлінські функції, 

упроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам у 

державі є чи не першочерговими завданнями. Для виконання цих важливих 

завдань потрібно вчитися вільно володіти словом і комунікативними 

стратегіями. Широкий спектр проблем цього напрямку ще потребує нових 

наукових досліджень та обґрунтувань. Тож важливість подальших досліджень у 

цій сфері не викликає сумнівів. 
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SOME ASPECTS OF COMMUNICATIVE BEHAVIOUR OF THE 

REPRESENTATIVES OF PUBLIC ADMINISTRATION SECTOR  

IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION 

 

The article focuses on official-business communication that is communication 

among people as representatives of social institutions. The issue of communicants’ 

interaction during the process of professional cooperation is considered. It has been 

found out that such interaction involves speakers’ ability to choose an adequate 

strategy for professional discourse and to structure the most typical situations of 

professional interaction. The analysis of socio-psychological features of 

communicative behavior of the civil protection public administration sector 

representatives in the situations of professional interaction is presented. The need to 

establish business relations between representatives of the public administration 

sector and society in order to solve organizational and managerial tasks in the field of 

civil protection is emphasized. 

Key words: communication, professional interaction, public administration 

sector, civil protection of the population, strategies of communicative behavior. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД 

 

У науковій статті досліджуються питання підвищення готовності та 

ефективності функціонування  єдиної державної системи цивільного захисту 

(ЄДСЦЗ) в особливий період. Забезпечення реалізації державної політики у 

сфері цивільного захисту здійснюється ЄДСЦЗ. Основним завданням ЄДСЦЗ є 

забезпечення готовності центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання й 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального та 

военного характеру.  

Найбільш тяжкий режим функціонування ЄДСЦЗ – режим воєнного 

стану (особливий період) встановлюється в разі збройної агресії чи загрози  

нападу на державу. Особливість цього режиму в тому, що різко зростає 

кількість надзвичайних ситуацій, людських та матеріальних втрат. 

У статті визначено кількісний критерій (показник) рівня функціонування 

ЄДСЦЗ, за яким можна оцінити чинну ЄДСЦЗ при заданих силах, засобах та 

часу оцінки функціонування. Математична модель дозволяє розрахувати 

скільки та яких треба формувань, їхню продуктивність, для забезпечення  

функціонування ЄДСЦЗ  на достатньому (прийнятому) рівні протягом 

заданого часу. 

Ключові слова: надзвичайні ситуації, єдина державна система 

цивільного захисту, людські та матеріальні втрати, показники готовності, 

об’єкти озброєння, імовірність. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями. Цивільний захист – це функція 

держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього 

природного середовища та майна від НС шляхом запобігання таким ситуаціям, 

ліквідації їхніх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в 

особливий період [1]. Механізми державного управління системою цивільного 

захисту – це способи застосування заходів впливу суб’єкта державного 

управління щодо запобігання та подолання наслідків надзвичайних ситуацій. 
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Підвищення ефективності державного управління у сфері цивільного захисту є 

актуальним питанням, що постає перед Державною службою України з 

надзвичайних ситуацій в сучасних умовах.  

Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту (ЄДСЦЗ). 

Єдина державна система цивільного захисту – сукупність органів управління, 

сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, виконавчих органів рад, підприємств, установ та 

організацій, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільного 

захисту. Керівництво єдиною державною системою цивільного захисту 

здійснює Кабінет Міністрів України [3]. Основним завданням ЄДСЦЗ є 

забезпечення готовності центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального та 

военного характеру [1, 3].  

Найбільш тяжкий режим функціонування ЄДСЦЗ – режим воєнного 

стану (особливий період) встановлюється в разі збройної агресії чи загрози  

нападу на державу. Особливість цього режиму в тому, що різко зростає 

кількість надзвичайних ситуацій, людських та матеріальних втрат [1, 2]. 

Тому виникає завдання визначити кількісний критерій (показник) рівня 

функціонування ЄДСЦЗ в особливий період, за яким можливо оцінити чинну 

ЄДСЦЗ  при заданих силах, засобах та часу оцінки функціонування. Крім того, 

треба розрахувати скільки і яких треба формувань, їхню продуктивність, для 

забезпечення  функціонування ЄДСЦЗ  на достатньому (прийнятому) рівні 

протягом заданого часу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У попередніх наукових 

дослідженнях розглядалися питання оцінки ефективності функціонування 

ЄДСЦЗ при виконанні завдань з ліквідації НС та їхніх наслідків. Єдина 

державна система цивільного захисту розглядалась як замкнена система 
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масового обслуговування з обмеженим числом вимог на обслуговування, 

обмеженим числом обслуговчих апаратів та різною продуктивністю каналів 

обслуговування [6, 8]. 

Але недостатньо дослідженими залишилися питання удосконалення 

змісту та вибору доцільної послідовності роботи керівника органу управління 

та підрозділів сил цивільного захисту в надзвичайній ситуації. 

Мета статті. На підставі попередніх наукових досліджень визначити 

кількісний критерій (показник) рівня функціонування ЄДСЦЗ в особливий 

період, за яким можливо оцінити чинну ЄДСЦЗ  при заданих силах, засобах та 

часу оцінки функціонування, розрахувати скільки і яких треба формувань, їхню 

продуктивність, для забезпечення  функціонування ЄДСЦЗ  на достатньому 

(прийнятому) рівні протягом заданого часу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У главі 2  “Єдина державна 

система ЦЗ та її складові” статті 8 Кодексу цивільного захисту України 

наголошується, що забезпечення реалізації державної політики у сфері ЦЗ 

здійснюється ЄДСЦЗ, яка складається з функціональних і територіальних 

підсистем та їхніх ланок. 

Основними завданнями ЄДСЦЗ є: 

забезпечення готовності центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання й 

реагування на НС; 

прогнозування й оцінка соціально-економічних наслідків НС, визначення 

на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових 

ресурсах тощо. 

Значна кількість надзвичайних ситуацій, великі людські та матеріальні 

втрати в надзвичайних ситуаціях на виробництві та в побуті (табл. 1) 

обґрунтовують актуальність підвищення ефективності функціонування єдиної 

державної системи цивільного захисту та сил цивільного захисту. 
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Таблиця 1 

Надзвичайні ситуації 
2016 р. 2017 р. 

Кільк. НС Втрати Кільк. НС Втрати 

Всього 149 183 166 172 

Техногенного характеру 56 152 50 134 

Природного характеру 89 19 107 13 

Соціального характеру 4 12 9 25 

Загинуло людей у НС 183 172 

Постраждало людей у НС 1856 892 

Матеріальні збитки в НС 

(млрд. грн.) 
0,27 0,9 

Загинуло людей на виробництві 400 366 

Загинуло людей у побуті  31746 31185 

 

При розробці моделі процесу функціонування ЄДСЦЗ треба відповісти на 

такі питання: 

Визначити кількісний критерій (показник) рівня функціонування ЄДСЦЗ, 

за яким можливо оцінити чинну ЄДСЦЗ при заданих силах, засобах та часу 

оцінки функціонування. 

Скільки і яких треба формувань, підрозділів, для того щоб забезпечити 

рівень функціонування ЄДСЦЗ  на достатньому (прийнятому) рівні за заданий 

час?; 

Яка повинна бути продуктивність формувань, щоб забезпечити 

відновлення функціонування ЄДСЦЗ до заданого рівня? 

З погляду функціонування ЄДСЦЗ є багатоканальною замкнутою 

системою масового обслуговування (СМО) з обмеженим числом вимог на 

обслуговування, обмеженим числом обслуговчих апаратів, різною 

продуктивністю каналів обслуговування [8, 9]. 

Вимогами на обслуговування виступають потоки НС різного рівня, а 

обслуговчі апарати – формування сил та засобів територіальних та 
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функціональних підсистем об’єктового, місцевого, регіонального та 

державного рівнів  ЄДСЦЗ. 

Загальне число вимог у СМО позначимо Мо (кількість НС або 

зруйнованих об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН) та потенційно небезпечних 

об’єктів (ПНО) в структурі, яку обслуговує ЄДСЦЗ, тому максимальна 

кількість НС різного рівня може бути: 


= =

=
HCK

1i

4

1j

HCijo MM ,  j = О, М, Р, Д 

де    КНС – кількість видів (ідентифікаційних кодів) НС; 

МНCij   – число НС i - виду j - рівня; 

О,М,Р,Д –  відповідно НС об’єктового, місцевого, регіонального та 

державного рівня.     

Під час виникнення НС з’явиться потік вимог на реагування з ліквідації 

наслідків НС. У ЄДСЦЗ НС різного рівня ліквідовуються силами та засобами 

одного з 4-х каналів обслуговування  ЄДСЦЗ, взятим за рівнем НС. 

На об’єктовому рівні позначимо інтенсивність НС – о, має місце 

забезпечене обслуговування, тому що на кожному ОПН, ПНО є сили та засоби 

спеціально призначені для ліквідації наслідків НС. Ліквідація наслідків НС 

проводиться з інтенсивністю о. 

 

 

 

 

 

Якщо припустити, що ЄДСЦЗ здійснює реагування на кожну НС та 

ліквідовує її, то ЄДСЦЗ, як і СМО, можна представити як поєднання МНС 

незалежних замкнутих систем з параметрами потоків ij – інтенсивність НС i-го 

типу, j-го рівня та ij – інтенсивність ліквідації НС. 

Граф подій такої одиничної системи, наприклад, для об’єкту має 

0 1 

о 

о 
Ро(t) Р1(t) 
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наступний вигляд: 

де Po(t) – імовірність перебування ОПН, ПНО в безаварійному стані; 

P1(t) – імовірність перебування ОПН, ПНО в стані НС. 

Нормуюча умова  Po(t) + P1(t) = 1. 

Запишемо для цього графу подій систему диференційних рівнянь: 

(t).Pμ(t)Pλ(t)P

(t);Pμ(t)Pμ(t)P
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1
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'

o

−−=

+−=
 

З урахуванням нормуючої умови для стаціонарного режиму t →  

рівняння мають такий вигляд: 

.λ)Pμ(λ
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звідки  
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СМО може мати стаціонарне рішення у випадку, коли   ij > ij . 

Якщо ж для ліквідації НС місцевого, регіонального або державного  рівня 

недостатньо формувань (наприклад, ліквідація НС державного рівня кінця  

2000 р., порушення енергосистем ряду регіонів) є очікування обслуговування, 

тоді система диференційних рівнянь для НС місцевого рівня має такий вигляд: 

 

( )  (t).PμK(t)P1)λK-(K(t)PμKλKK(t)P

(t);Pμ(t)PλK(t)P

1ô1-ôôô KMôKMôó÷KÌÔMôó÷

'

K
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'

o

+
++++−−=

+=

  

де Kуч – необхідна кількість ділянок ліквідації НС; 

Kф – реальна кількість формувань для ліквідації НС. 

При =const, М – const, t→ стаціонарний режим роботи ЄДС ЦЗ. 

 Замість системи диференційних рівнянь запишемо систему алгебраїчних 



Науковий збірник ІДУЦЗ № 6, 2018  

 

 
83 

 

 

рівнянь і, не наводячи рішення системи, запишемо ймовірність перебування 

ОПН, ПНО для місцевого рівня в безаварійному стані 
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Середнє число неліквідованих НС місцевого рівня буде складати 
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Середнє число неліквідованих НС регіонального рівня буде складати 

 

n

Ð

Ð

K

Kn ïó÷ðôð

Kn

ôð

óã

n

Ð

Ð

K

n nóãð

óãð

n

Ð

Ð

K

Kn ïó÷ðôð

Kn

ôð

óãð

n

Ð

Ð

K

n nó÷ð

óãð

Ð
óãð

ôð

ôð

ôð

óãð

ôð

ôð

ôð

KKK

K

Kn

K

KKK

K

Kn

K

m









+

















+









−
=





+

+

= −

−
= −

= −

−
= −

















1

1

)!(!

!

)!(!

!

)!(!

!

)!()!1(

!

0

0

 

 

Середнє число неліквідованих НС державного рівня буде складати 
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Прорахувавши середні значення неліквідованих НС місцевого, 

регіонального та державного рівня, запишемо загальне середнє число 



Науковий збірник ІДУЦЗ № 6, 2018  

 

 
84 

 

 

неліквідованих НС в ЄДС ЦЗ - m НС . 


=

+++=
K

1i

ä³ðimiîiHC )mmm  (mm . 

При відомому значенні mНС  показник рівня ефективності функціонування 

ЄДС ЦЗ  -Кг  визначається за формулою: 

o

ÍÑo
Ã

M

mM
K

−
= , 

де: Кг – коефіцієнт готовності ЄДС ЦЗ, стаціонарна ймовірність того, 

що ЄДС ЦЗ не матиме НС.  

Розглянемо варіант оцінки ефективності функціонування ЄДС ЦЗ за 

реальним часом. 

Критерієм оцінки рівня ефективності функціонування ЄДС ЦЗ для такого 

варіанту візьмемо Кг (t) – імовірність того, що ЄДС ЦЗ не матиме 

неліквідованих надзвичайних ситуацій (НС) у момент часу t.  

Критерій для цього варіанту буде мати вигляд: 

Кг ( t ) =  1 -  (m НС  * mл ( t )) / Мo , 

де: m НС – кількість неліквідованих НС; 

mл ( t ) – кількість ліквідованих НС за час t . 

Фактичне значення критеріїв залежить від : 

кількості формувань з ліквідації НС та інтенсивності робіт з ліквідації 

НС; 

характеру та особливостей оперативної обстановки при ліквідації НС; 

наявності фінансових та матеріальних резервів тощо.  

Спрощене рішення  задачі може бути таким: 

Вихідні дані : 

1. Початкова кількість НС усіх рівній на момент t = 0 початку робіт з 

ліквідації 

mНС = mо + mм + mр + mд, 

де: mо  – кількість неліквідованих НС об’єктового рівня; 
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mм  – кількість неліквідованих НС місцевого рівня; 

mр  – кількість неліквідованих НС регіонального рівня; 

mд  – кількість неліквідованих НС державного рівня. 

2. Для кожного рівня НС маємо відповідну кількість формувань, яка 

проводить аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи з інтенсивністю: 

μj = 1 / Твj . 

3. Імовірність того, що НС буде ліквідована за час t, визначається за 

формулою: 

Vj   = 1 – e - μ j 
t 

Необхідно визначити  Кг ( t ). 

Рішення : 

1. Кількість ліквідованих НС за час t буде складати: 

mл ( t ) = mлo ( t ) + mлм ( t ) + mлр ( t ) + mлд ( t ), 

а коефіцієнт готовності ЄДС ЦЗ: 

Кг( t ) = 1 – mнс / Мo + mл ( t ) / Мo. 

2. Визначаємо кількість ліквідованих НС об’єктового рівня з урахуванням 

того, що для ліквідації НС на кожному об’єкті є сили та засоби для ліквідації: 

mлo = mo * Vo( t ) = mo * (1–  e-μ
 o

t ). 

Під час ліквідації НС місцевого, регіонального або державного рівня 

кількість формувань може бути меншою, ніж кількість об’єктів  НС: 

кфj  <  mj      j = м, р, д. 

Отже, можливе існування черги на проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт. 

Кількість ліквідованих НС залежно від часу існування черги  t ≤ tч  або  t > 

tч  (  кучj > кфj  )  буде складати: 

mл j ( t ) =  кфj * μj  * t                 при    t ≤ trj ;  j = м, р, д. 

mл j ( t ) = mj  *   кфj e
-μ(t- t rj

)      
при      t > trj   j = м, р, д. 

Черга буде існувати доти, доки кількість неліквідованих НС буде 

більшою, ніж кількість формувань.  
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Звідки: 

trj = ( кучj  – кфj) /  (кфj μj) . 

Тож, вирахувавши кількість ліквідованих за час t  НС об’єктового, 

місцевого, регіонального та державного рівнів визначимо коефіцієнт готовності 

ЄДС ЦЗ для цього варіанту процесу функціонування системи. 

 

Висновки. 

Підвищення ефективності державного управління у сфері цивільного 

захисту в особливий період є актуальним питанням, що постає перед 

Державною службою України в сучасних умовах. Важливим механізмом 

державного управління ЄДСЦЗ є підготовка та прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень. У статті, на основі аналізу завдань ЄДСЦЗ в 

особливий період, пропонується математична модель, яка дозволяє оцінити 

готовність центральних і місцевих органів виконавчої влади, підпорядкованих 

їм сил і засобів до дій з ліквідації НС та їх наслідків. 

Наведений математичний апарат дозволяє, при заданій структурі, силах 

та засобах ЄДС ЦЗ, визначити кількісний та якісний склад необхідних 

формувань і підрозділів для забезпечення достатнього (прийнятного) рівня 

функціонування ЄДС ЦЗ у стаціонарному режимі або за заданий проміжок 

часу, а також визначити, якою повинна бути продуктивність цих формувань, 

щоб забезпечити відновлення функціонування ЄДС ЦЗ до достатнього 

(необхідного) рівня. 

Визначивши втрати від наслідків НС Wнс можна розрахувати значення 

ризику НС для ЄДС ЦЗ для стаціонарного режиму функціонування ЄДСЦЗ або 

у режимі реального часу. 

R HC   =   (1 -   Кг) * Wнс =   mнс / Мo * Wнс . 

R HC (t)   =   (1 -   Кг ( t )) * Wнс =   (mнс / Мo  –  mл ( t ) / Мo) * Wнс. 
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REGULATION OF THE FUNCTIONING OF A GENERAL GOVERNMENT 

REGULATION OF THE FUNCTIONING OF A GENERAL GOVERNMENT 

SYSTEM OF CIVIL PROTECTION IN A SPECIAL PERIOD 

 

The research article examines the issues of increasing the readiness and 

efficiency of the functioning of a single state civil protection system (SSСPS). 

Ensuring implementation of state policy in the field of civil protection is carried out 

by the SSСPS. The main objective of the SSСPS is to ensure the readiness of the 

central and local executive authorities, the forces and means subordinated to them for 

actions aimed at preventing and responding to man-made, natural, social and military 

emergencies. 

The most difficult regime of the functioning of the SSСPS - the regime of 

martial law (special period) is established in the event of armed aggression or the 

threat of an attack on the state. A feature of this mode is in a volume that sharply 

grows amount of emergencies, human and material losses. 

The article defines the quantitative criterion (indicator) of the level of functioning 

of the SSСPS, which enables to evaluate the functioning of the SSСPS with the given 

forces, means and time of the assessment of functioning. Mathematical model allows 

you to calculate how much and who should formations and units in order to provide a 

level of performance sufficient SSСPS (adopted) level for a given time and that should 

be performance units to ensure recovery operation SSСPS to a specified level. 

Key words: emergency situations, unified state system of civil protection, 

human and material losses, indicators of readiness, weapons, probability. 
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ПРОБЛЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 

 

Громадський контроль є одним із видів соціального контролю над 

діяльністю державного управління. Найефективніше він здійснюється 

об’єднаннями громадян, які мають спільні інтереси, та покликаний не 

допустити зловживань владою. Одним із потужних і великих громадських 

об’єднань в Україні є Українська спілка ветеранів Афганістану, яка об’єднує 

певний соціальний шар – учасників бойових дій в Афганістані, інвалідів війни. 

Дуже часто згадана категорія громадян стикається з непорозумінням 

службових осіб. Мета статті – розгляд проблеми цивільного захисту 

учасників бойових дій в Афганістані, що стало причиною акції протесту цього 

року в Києві. Зроблено висновок, що громадське об’єднання ветеранів 

Афганістану є дієвою формою громадського контролю, тому державним 

службовцям треба негайно знайти рішення для виходу із конфлікту, що стався 

між представниками влади і ветеранами. 

Ключові слова: громадська організація, Українська спілка ветеранів 

Афганістану, акція. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями. Цивільний захист ветеранів і людей 

з обмеженими можливостями щороку набуває ваги, оскільки складна 

соціально-політична й економічна ситуація, що склалася в нашій країні, сприяє 

виникненню конфліктних ситуацій між державними інституціями й 

суспільством. Так, за ініціативою Української спілки ветеранів Афганістану 

було проведено мирну акцію протесту, до якої приєднались представники 

інших громадянських об’єднань. Ця проблема трапляється вже не вперше й 

потребує вирішення. 25 квітня 2018 року з ініціативи Українського союзу 

ветеранів Афганістану в м. Києві відбулася акція протесту, до якої приєдналися 

й інші ветеранські організації України. Отже, актуальність розгляду 

концептуальних підходів державного управління до професійного та 

аматорського мистецтв, їх трансформація до сучасних умов не викликає 
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жодного сумніву. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Чимала кількість наукових 

досліджень присвячена соціальному захисту й проблемам людей, які 

повернулися з війни. Так, наприклад, формування системи надання послуг 

соціально-психологічної реабілітації ветеранам війни розглянув 

Є. Гордієнко [5]. Український дослідник М. Звєрєв вивчив соціальний захист 

людей з військовими компетентностями в об’єднаних територіальних громадах 

України [6]. Організацію медико-санітарного забезпечення населення при 

різних видах надзвичайних ситуацій дослідили О. Бобро та С. Шепеленко [3]. 

Зарубіжний досвід соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій 

на прикладі США вивчали В. Кривошеєв і П. Ворона [7]. Участь громадських 

об’єднань у процесі децентралізації досліджував М. Русинюк [11]. Інноваційні 

підходи до захисту населення від безпечних факторів описували Е. Будинська, 

А. Будянська-Шмаль, О. Боярський, Н.  Вишневська [4]. На жаль, медичне 

обслуговування та цивільний захист ветеранів залишаються темою, яка 

постійно знаходиться у центрі уваги органів державного управління внаслідок 

своєї складності.   

Мета статті. Розглянути проблеми цивільного захисту учасників 

бойових дій в Афганістані, що стало причиною акції протесту в квітні 2018 

року.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 25 квітня 2018 року за 

ініціативою Української спілки ветеранів Афганістану в м. Києві відбулася 

акція протесту, до якої приєдналися й інші ветеранські організації України. 

Представники всіх областей нашої країни взяли участь у цьому заході. 

Наприклад, з Херсонської області була сформована ініціативна група з 50 осіб, 

а також 20 осіб прибули з власної ініціативи [1].  

У зверненні до Прем’єр-Міністра України В. Гройсмана голова 

Української спілки ветеранів Афганістану С. Червонописький зазначає, що за 

часів незалежності України органи виконавчої влади ніколи не забезпечували в 



Науковий збірник ІДУЦЗ № 6, 2018  

 

 
92 

 

 

повному обсязі соціальних гарантій, встановлених законодавством України для 

ветеранів війни. Тому великі очікування й надії ветерани покладали на 

особисту діяльність Прем’єр-міністра та нові рішення й реформи в соціальній 

сфері [12]. Також голова УСВА підкреслив марність і віддзеркалення відвертої 

спрямованості проти ветеранів ходу реформ органів державної влади. “Таємна 

підготовка законодавчих і нормативно-правових актів, ігнорування думок 

ветеранів, імітація консультацій з суспільством, а не широке обговорення 

змісту реформ – таким був обраний шлях підготовки “сюрпризів” для 

ветеранів” [12]. 

Багаторазові звернення Української спілки ветеранів Афганістану до 

керівників органів законодавчої й виконавчої влади з вимогами поновити у 

повному обсязі пільги, які були встановлені Законом України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” для сімей загиблих воїнів та 

Героїв Радянського Союзу не знайшли належного відгуку в урядовців [12]. 

Як відомо, існує соціальний контроль і, як зазначають науковці 

В. П. Рубцов і Н. І. Перинська, один із його видів – громадський. Його зазвичай 

здійснюють об’єднання громадян. Громадський контроль запобігає 

порушенням у державному управлінні, застосовуючи механізмми суспільного 

впливу. Громадяни втілюють своє право контролю над державними закладами 

за допомогою саме громадських об’єднань, основою для яких є Закон України 

“Про об’єднання громадян” [10, с. 197].  

Українська спілка ветеранів Афганістану існує вже більше 25 років, це 

громадська спілка, яка не тільки велика за своєю чисельністю, але й 

відрізняється від інших стійкістю та принциповістю. “Афганці” турбуються не 

тільки про себе, вони опікуються сім’ями загиблих в Афганістані, вдовами, 

матерями та дітьми, які залишились одні в результаті бойових дій в 

Афганістані.  Отже, це велике громадське об’єднання з думкою і вимогами 

якого треба рахуватись будь-якій владі. 

На запитання журналіста С. Бабакова, яке він задав голові Спілки 
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С. Червонопиському, стосовно того, як вплинуло на роботу УСВА те, що у 

квітні 2005 року указом Президента України Віктора Ющенка було ліквідовано 

Державний комітет у справах ветеранів, було отримано відповідь: “Наша 

громадська організація ніколи не перебувала в прямій залежності від цієї 

державної структури. У той же час після ліквідації Комітету багато проблем – і 

в першу чергу, соціальні - стало вирішувати значно складніше. Міністерства і 

відомства кивають одне на інше, відмовляються від прийняття конкретних 

заходів. Але ж мільйони громадян України є учасниками бойових дій, 

жертвами нацистських переслідувань, ветеранами військової служби. Де та 

державна структура, яка б сьогодні безпосередньо опікувалася їхніми 

проблемами? Сьогодні її немає. У той же час існує світовий досвід організації 

такої роботи. Скажімо, в США, де всього-то вісім міністерств, одне з них 

займається питаннями ветеранів війни. У минулому році робота цієї структури 

була підкріплена 79 млрд. $. За фінансовими можливостями нам зі 

Сполученими Штатами, звичайно, не зрівнятися, а ось організаційні підходи, на 

мій погляд, варто перейняти. Тоді можна буде не тільки централізувати 

фінансові потоки, але й контролювати проходження бюджетних коштів по 

організаціям, які задіяні в роботі з ветеранами. Крім того, відроджений комітет 

взяв би на себе й роботу по героїко-патріотичному вихованню молоді. Днями 

Верховна Рада України прийняла відповідну постанову. Тепер слово за 

Кабінетом Міністрів” [2]. 

Таким чином, ветеранський рух має підтримуватись не тільки завдяки 

своїй громадській природі, але й мати окремий комітет у державному 

управлінні для того, щоб зменшити кількість конфліктів, що виникають. 

Спочатку учасники акції пікетували будівлю Міністерства охорони 

здоров’я з вимогами висловити свої претензії пані У. Супрун про невдоволення 

медичною реформою, а також відстояти госпіталь “Лісова поляна”, який влада 

намагається забрати в учасників бойових дій і тим самим позбавити афганців 

можливості отримувати якісне лікування. До присутніх ніхто не вийшов, тому 
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було прийнято рішення делегувати до Міністерства своїх представників. Після 

зустрічі з заступником міністра представники ініціативної групи вийшли до 

побратимів і повідомили, що претензії прийняті заступником міністра та будуть 

передані У. Супрун. Потім протестувальники рушили до Кабінету Міністрів 

України, де глава УСВА С. Червонописький виступив з промовою про 

проблеми, які є актуальними на цей час для учасників бойових дій [1]. 

Друга група присутніх на акції протесту пікетувала Міністерство 

соціальної політики України. Люди вимагали зустрічі й пояснень від міністра 

соціальної політики та міністра охорони здоров’я. Також, сформувавши 

ініціативну групу, було вирішено направити її до Будинку уряду, у результаті 

чого вийшов міністр соцполітики А. Рева й довго пояснював дії уряду з питань 

соцзахисту. Бурхлива реакція на виступ з боку присутніх, м’яко кажучи, не 

змусила себе чекати: люди вимагали відставки міністрів і зміни курсу політики 

в бік інтересів народу, а не олігархічних груп [1]. 

У результаті акції було досягнуто домовленості про створення робочої 

групи з числа представників учасників бойових дій в Афганістані та інших 

ветеранських організацій, представників Кабінету Міністрів, працівників 

профільних міністерств, яка повинна розглянути й виробити рішення за всіма 

пунктами наступних вимог, особливо таких, як: 

відновлення в повному обсязі пільг для сімей загиблих воїнів та Героїв 

Радянського Союзу згідно з Законом України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”;  

передбачення державного медичного страхування ветеранів війни та 

сімей загиблих воїнів для надання безкоштовних та пільгових медичних послуг; 

 недопущення перепрофілювання, зміни форми власності та розширення 

контингенту пацієнтів на нинішній матеріальній базі госпіталю “Лісова поляна” 

та інших госпіталів ветеранів та інвалідів; проведення наукового дослідження 

безпосереднього й віддаленого впливу на стан здоров’я ветеранів війни їх 

участі в бойових діях, на підставі якого визначити особливі протоколи 
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лікування;  

забезпечення відкритості підготовки законодавчих і нормативно-

правових актів щодо пенсійного забезпечення; залишити  пільговий проїзд, 

встановлений Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”; 

 скасування постанови КМУ від 14.03.2018 р “Про деякі питання надання 

пільг у грошовій формі за оплату проїзду всіма видами транспорту 

громадського користування міських, приміських та міжміських маршрутів”; 

внесення змін до Постанови КМУ, від 14 лютого 2018 року № 156 “Деякі 

питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів”, 

збереення традиційного порядку захисту державних програм діяльності та 

планів заходів для отримання державної фінансової підтримки, передбачення в 

робочому плані Прем’єр-міністра України особисту зустріч з Правлінням 

УСВА для обговорення проблем соціальних і медичних реформ в Україні [1]. 

Від імені віце-прем’єр-міністра України П. Розенка було направлено 

листи у Мінсоцполітики, МОЗ, Мінфін, Міноборони, Мінінфраструктури, 

Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції з проханням опрацювати вимоги ветеранів війни в Афганістані та 

вжити відповідних заходів до врегулювання порушених питань та подати в 

установленому порядку узгоджені пропозиції на розгляд Уряду, попередньо 

забезпечивши їх обговорення з громадськими об’єднаннями ветеранів. 

Від Національної академії медичних наук України надійшов лист № 1-

03/1026 від 10.05.2018, у якому зазначено, що “Національна академія медичних 

наук України готова провести наукові дослідження по вивченню віддалених 

наслідків психотравмуючих ситуацій на стан здоров’я ветеранів війни в 

Афганістані та прийняти участь, в межах компетенції, в розробці клінічних 

протоколів для лікування ветеранів війни у спеціалізованих реабілітаційних 

закладах“ [9]. 

Інший лист від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
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№1/10-31626, 18-21 НД-102 від 25 квітня 2018 року Л. Денисової інформує про 

те, що від імені Уповноваженого Верховної Ради відправлено лист до 

Міністерства охорони здоров’я з вимогою відреагувати на запит учасників 

бойових дій [8]. 

Отже, бачимо, що дії громадської організації викликали певний відгук. 

За рішенням учасників масової мирної попереджувальної акції, 3 травня 

2018 року відбулася зустріч між робочою групою УСВА та заступником 

міністра соціальної політики М. І. Шамбіром. Обговорювали вимоги ветеранів з 

держслужбовцями В.І. Гринчак, О.В. Литвиновим, М.І. Приступою. Заступник 

міністра відстоював позицію міністерства, тобто наполягав на тому, що 

зроблено достатньо заходів у пенсійному забезпеченні військовослужбовців, 

“зокрема у розмірах пенсійного забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок 

війни з числа військовослужбовців рядового й сержантського складу. Він також 

відстоював обґрунтованність рішень щодо монетизації пільг для ветеранів 

війни на транспортні послуги. 

Однак, представники Спілки принципово не погодилися з позицією 

міністерства та наполягали на вимогах УСВА” [13]. 

Та все ж, початок переговорного процесу показав, що існує проблема в 

діалозі між державою і громадськістю в питанні цивільного захисту ветеранів 

Афганістану.  

Висновки.  

У широкому значенні державне управління може розумітися як система 

управління суспільним розвитком. Це розкривається через діяльність органів 

державного управління та місцевого самоврядування. Вони є повністю 

підзвітними суспільству, і здійснюють діяльність в його інтересах, за 

допомогою скоординованості рішень з розробки та реалізації державної 

політики розвитку. Але громадське об’єднання ветеранів Афганістану є дієвою 

формою громадського контролю, тому державним службовцям треба негайно 

знайти рішення для виходу із конфлікту, що стався між представниками влади і 
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ветеранами. Механізмом вирішення питання може бути створення 

спеціалізованого комітету ветеранів-афганців у структурі державного 

управління з метою вирішення цивільного захисту цієї соціальної категорії. 
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Lebiedieva N. 

 

PROBLEM OF CIVIL PROTECTION OF AFGHAN VETERANS 

 

Public control is one of the types of social control over the activities of public 

administration. It is carried out by the most effective associations of citizens who 

have common interests and designed to prevent the abuse of power. One of the most 

powerful and large public associations in Ukraine is the All-Ukrainian Union of 

Afghan Veterans, which unites a certain social layer – participants in Afghanistan 

military operations, disabled people of war. Very often the mentioned category of 

http://www.usva.org.ua/mambo3/index.php?option=com_content&task=view
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citizens faces a misunderstanding of officials. The purpose of the article is to consider 

the issue of civil protection of combatants in Afghanistan, which has become the 

reason for this year's protest action in Kyiv. It was concluded that a public association 

of veterans of Afghanistan is an effective form of public control and civil servants 

must immediately find a solution to the conflict that has occurred between 

government officials and veterans. 

Key words: public organization, Ukrainian Association of Veterans of 

Afghanistan, action. 

 

DOI: https://doi.org/10.35577/iducz.2018.06.08 

 

УДК 351/354:355.58 

Потеряйко С.П., канд. військ. наук, доцент, 

Бєлікова К.Г., канд. техн. наук, с.н.с., 

Переверзін Ю.П., канд. військ. наук, доцент, 

Кропивницький Р.С., Павленко В.В. 

 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО  

ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО  

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

 

У науковій статті порушено проблемне питання щодо недостатньої 

ефективності заходів із організації управління під час реагування на 

надзвичайні ситуації, проведення та забезпечення аварійно-рятувальних робіт, 

що пов’язане із недосконалим функціонуванням правового та організаційного 

механізмів державного управління у сфері цивільного захисту. 

Запропоновано уточнене визначення поняття “цивільний захист”, що 

включає питання щодо реагування на надзвичайні ситуації. 

Обґрунтовано необхідність в удосконаленні правового та організаційного 

механізмів державного управління шляхом внесення змін та доповнень до 

положень законодавства України щодо порядку призначення керівника робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення штабу, а також 

включення системи управління до складу єдиної державної системи цивільного 

захисту, перерозподілу завдань та повноважень органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування. 

Ключові слова: механізми, державне управління, цивільний захист, 

надзвичайна ситуація, керівник робіт, штаб. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями. У статті 3 Конституції України 

зазначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1]. 
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Тому, одним із основних завдань держави є забезпечення гарантованого 

захисту життя й здоров’я людей, безпеки територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного, соціального та військового характеру шляхом 

запобігання, негайного й ефективного реагування на надзвичайні ситуації та 

ліквідації їхніх наслідків зі здійсненням комплексу заходів щодо надання 

допомоги потерпілим.  

Однак, аналіз кількості та масштабів наслідків надзвичайних ситуацій в 

Україні свідчить про те, що проблемним питанням щодо захисту населення й 

територій від надзвичайних ситуацій залишається недостатня ефективність 

заходів з організації управління під час реагування на надзвичайні ситуації, 

проведення та забезпечення аварійно-рятувальних робіт, що пов’язано з 

недосконалим функціонуванням правового та організаційного механізмів 

державного управління. 

Тому принципово важливим науковим завданням вбачається визначення 

напрямів удосконалення правового та організаційного механізмів державного 

управління у сфері цивільного захисту. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблем 

державного управління загалом, а також напрямів удосконалення механізмів 

державного управління зокрема, залишається у колі уваги науковців.  

Значний внесок у розвиток теорії державного управління здійснив              

А. Рачинский, який, разом з тим, обґрунтував доцільність запровадження 

синергетичної технології стратегічного управління персоналом в органах 

державної влади. Автор вважає, що має формуватись нова когорта управлінців, 

які знають й уміють виробляти ефективну стратегію функціонування органу 

державної влади. При цьому, А. Рачинський зазначає, що саме синергетична 

технологія стратегічного управління персоналом сприятиме його професійному 

розвитку шляхом навчання, що спрямоване на вдосконалення техніки передачі 

знань, а також вдосконалення процедур діяльності персоналу [2]. 

Р. Войтович, А. Рачинський та ін. обґрунтували теоретико-методологічні 
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засади кадрової політики у сфері державної служби України як необхідної 

умови суспільного розвитку, стабільного розвитку України. На думку авторів, 

основними технологіями функціонування механізму формування кадрової 

політики в органах виконавчої влади є система відбору/добору, 

розстановки/ротації, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів, використання методів оцінки ефективності діяльності органів 

виконавчої влади та службовців, проведення систематичного аналізу кадрової 

ситуації [3]. 

С. Андреєв зазначає, що актуальність вдосконалення механізму правового 

регулювання  у сфері захисту критичної інфраструктури України обумовлена 

тим, що сьогодні  чинне законодавство з питань забезпечення національної 

безпеки країни не систематизовано. Лише на рівні законів України існує велика 

кількість спеціальних нормативно-правових актів, що регламентують ті чи інші 

аспекти та особливості державної політики щодо забезпечення національної 

безпеки в окремих сферах, а низка законів має статусний характер, оскільки 

вони фактично регламентують питання правового статусу органів державної 

влади, які залучаються до вирішення питань національної безпеки [4]. 

Нагальну потребу в побудові системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення інформаційної політики держави обґрунтував В. Степанов. Автор 

зазначає, що вказана система становить собою складну, інтегровану, 

багаторівневу, ієрархічно організовану систему, призначену для підтримки 

ефективного управління життєдіяльності держави на основі комплексів 

організаційно-адміністративних і економіко-математичних методів, а також 

сучасних інформаційних технологій [5]. 

Р. Рудніцька, О. Сидорчук зазначають, що низька ефективність 

управління пояснюється недосконалістю, а часом і відсутністю механізмів 

державного управління. Авторами запропоновано  концепцію формування 

механізму державного управління, що створює теоретичну основу для 

ефективного управління різними сферами життєдіяльності держави й дає змогу 
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створити ефективні механізми управління практично будь-якими об’єктами, 

розвинути методичну базу, реалізувати поставлені цілі [6]. 

Однак, на нашу думку, залишається недостатньо дослідженими 

проблемні питання щодо пошуку напрямів удосконалення правового та 

організаційного механізмів державного управління у сфері цивільного захисту, 

тому що, на нашу думку, законодавство сфери цивільного захисту має певні 

недоліки та прогалини щодо організації органами державного управління 

реагування на надзвичайні ситуації. 

Мета статті. Визначення напрямів удосконалення правового та 

організаційного механізмів державного управління у сфері цивільного 

захисту щодо організації реагування на надзвичайні ситуації.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Основним законодавчим 

актом, що регламентує провадження політики держави у сфері цивільного 

захисту, є Кодекс цивільного захисту України (далі − Кодекс), що регулює 

відносини, пов’язані з захистом населення, територій, навколишнього 

природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на 

них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту та 

визначає повноваження центральних органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, інших суб’єктів цивільного захисту в зазначеній 

сфері. 

Стаття 4 Кодексу визначає, що цивільний захист − це функція держави, 

спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким 

ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний 

час та в особливий період [7]. 

Однак, виявлено, що питання реагування на надзвичайні ситуації в 

наведеному в Кодексі визначенні поняття “цивільний захист” не відображено, 

що вважаємо недоліком у правовому механізмі державного управління у сфері 

цивільного захисту. 
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Також Кодексом визначено, що для координації дій органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, органів управління та сил 

цивільного захисту, а також організованого та планового виконання комплексу 

заходів реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їхніх наслідків: 

використовуються пункти управління та центри управління, утворюються 

спеціальні комісії та призначаються керівники робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, утворюються штаби, визначається потреба в силах 

цивільного захисту, залучаються сили цивільного захисту до ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій [7–9]. 

Головна роль у забезпеченні реагування на надзвичайні ситуації 

відводиться Державній службі України з надзвичайних ситуацій (далі − ДСНС), 

яка виконує дві ключові функції [11]: 

організація всього процесу реагування і ліквідації надзвичайних ситуацій 

із залученням всіх можливостей держави; 

застосування рятувальних сил ДСНС як основну складову реагування, 

спрямовану на захист цивільного населення країни.  

Вважаємо, що обов’язковою умовою щодо ефективного реагування при 

виникненні надзвичайної ситуації є не тільки своєчасне зосередження сил і 

засобів у районі її виникнення, але й своєчасна та якісна організація управління 

підрозділами під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт.  

Управління в надзвичайній ситуації полягає в постійному керівництві з 

боку органу управління та керівника робіт залученими службами і силами та в 

організації виконання завдань з ліквідації її наслідків.  

Основою управління є рішення керівника робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, який несе повну відповідальність за управління 

підпорядкованими силами та успішне виконання ними завдань [7, 10]. 

Система управління в надзвичайній ситуації − це сукупність органів 

управління, пунктів управління та систем зв’язку, оповіщення і автоматизації 
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управління.  

Ефективність системи управління досягається за рахунок високого 

ступеню готовності її складових, сталості функціонування та можливості 

забезпечувати як централізоване, так і безпосереднє управління силами і 

засобами залученими для ліквідації надзвичайної ситуації [10]. 

Проблемним питанням сучасного стану системи управління ЄДСЦЗ, на 

наш погляд, є сама структура органів управління, їхні повноваження, функції та 

завдання, а найголовніше – процедура призначення керівника з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації та утворення штабу. 

Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та управління силами 

цивільного захисту здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, який призначається та діє відповідно до статті 75 Кодексу.   

Для безпосередньої організації й координації аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

утворюється штаб з ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Рішення про утворення та 

ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації [7, 9].   

При цьому, для координації діяльності центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов’язаної з техногенно-

екологічною безпекою, захистом населення й територій, запобіганням і 

реагуванням на надзвичайні ситуації утворюються відповідно до рівня 

управління комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайної 

ситуації та спеціальні комісії (за необхідності) [7]. 

До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

його обов’язки виконує керівник підрозділу (служби, формування) сил 

цивільного захисту або оперативної групи (представник центру управління в 

надзвичайних ситуаціях), який прибув до зони надзвичайної ситуації першим. 



Науковий збірник ІДУЦЗ № 6, 2018  

 

 
108 

 

 

Для забезпечення сталого управління суб’єктами забезпечення 

цивільного захисту та реалізації функцій, передбачених на особливий період, 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами 

господарювання використовується державна система пунктів управління. 

Перелік органів державної влади, які створюють пункти управління 

державної системи, та вимоги до них визначаються Кабінетом Міністрів 

України. Перелік та кількість засобів управління, якими обладнуються пункти 

управління, порядок їх використання визначаються органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування, яким вони належать, залежно від 

завдань, що вирішуються на такому пункті управління. 

Для управління в режимі повсякденного функціонування суб’єктами 

забезпечення цивільного захисту, координації дій органів управління та сил 

цивільного захисту, здійснення цілодобового чергування та забезпечення 

функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації 

про обстановку в районах надзвичайних ситуацій у системі центрального 

органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері цивільного захисту, функціонує державний центр управління в 

надзвичайних ситуаціях.  

На регіональному рівні у системі центрального органу виконавчої влади, 

який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного 

захисту, функціонують центри управління в надзвичайних ситуаціях [9].  

 

Висновки.  

Отже, виявлено, що питання реагування на надзвичайні ситуації в 

наведеному в Кодексі визначенні поняття “цивільний захист” не відображено, 

що є недоліком у правовому механізмі державного управління у сфері 

цивільного захисту. 

Тому пропонується внести зміни до ст.4 Кодексу та уточнити визначення 

поняття “цивільний захист” як функції держави, спрямованої на захист 
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населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від 

надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, реагуванням на 

них та ліквідації наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в 

особливий період. 

Крім того, доведено, що на сьогодні відповідно до законодавства, що 

забезпечує діяльність органів державного управління у сфері цивільного 

захисту, лише при виникненні надзвичайної ситуації призначається керівник з її 

ліквідації, який утворює штаб, що є основним органом управління та 

структурою, яка забезпечує реагування на надзвичайну ситуацію та організацію 

робіт з її ліквідації. 

У зв’язку із швидкоплинністю та непередбаченістю розвитку 

надзвичайної ситуації процедура призначення керівника з ліквідації 

надзвичайної ситуації та утворення штабу, що визначено законодавством, є 

недосконалою.  

Крім того положення Кодексу цивільного захисту України (ст. 8, п. 1), 

інших законодавчих актів потребують уточнення та переробки щодо включення 

системи управління до структури ЄДСЦЗ, а також перерозподілу функцій, 

завдань та повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

в умовах реформування системи державного устрою країни. 

Подальшим напрямом наукових досліджень за даною проблематикою 

вбачається в уточненні порядку призначення керівника з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації та штабу.   
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та Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту під час гасіння пожеж: наказ МВС від 26.04.2018            

№ 340 // База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-18  

11. Про затвердження Положення про Державну службу України з 

надзвичайних ситуацій: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015  

№ 1052 // База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-%D0%BF (дата звернення: 

11.09.2018). 
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DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF LEGAL  

AND ORGANIZATIONAL MECHANISMS OF PUBLIC  

ADMINISTRATION IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION 

 

In the scientific article raised questions about the problem of insufficient 

efficacy measures of organization management during emergency situations and 

ensuring of rescue operations, due to imperfect functioning legal and organizational 

mechanisms of state control in the field of civil protection. 

A more precise definition of the concept of “civil protection” is proposed, 

which includes the question of responding to emergencies. 

The necessity to improve the legal and organizational mechanisms of 

governance by making amendments to the provisions of the law of Ukraine on the 

order of appointment of the work of the emergency response and education of staff 

and include management of the unified state civil defense system, of redistribution of 

tasks and responsibilities of executive power and local self-government. 

Key words: mechanisms, state administration, civil defense, emergency 

situation, chief of staff, headquarters. 
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НА ДОНБАСІ ПОЧАЛАСЯ ЕКОЛОГІЧНА  

ТА ГУМАНІТАРНА КАТАСТРОФА 
 

Ведення двосторонніх бойових дій у зоні антитерористичної операції 

(АТО) із залученням, у тому числі важких озброєнь та активних силових акцій, 

викликає природнє (ставить очевидне) питання про безпеку цивільного 

населення. Актуальними є проблеми вразливості населення стосовно 

вторинних чинників ураження, їхні впливи на життя й здоров’я населення 

регіону, які викликані руйнуванням потенційно небезпечних об’єктів та 

об’єктів критичної інфраструктури, різноманітними забрудненнями внаслідок 

руйнування складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, 

нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих отруйних речовин, транспортних та 

інженерних комунікацій тощо. Згідно з даними ООН війна на сході України 

“торкнулася” 4,4 мільйонів осіб. 3,4 мільйони з них потребують допомоги, 2,3 

мільйони знаходяться в особливо невигідному становищі. 

Ключові слова: антитерористична операція, екологічні наслідки, 

екологічна безпека,  різноманітні забруднення, гуманітарна катастрофа. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями. Навесні 2014 року в ході заворушень 

на південному сході України і військової агресії Російської федерації в 

українській частині Донбасу були проголошені так звані Донецька Народна 

Республіка (ДНР) і Луганська Народна Республіка (ЛНР) з населенням 4,6 млн. 

осіб. В ході бойових дій навесні-влітку 2014 року значно постраждала 

промисловість. Регіон залишило понад півтора мільйона внутрішніх 

переселенців і біженців. Багато промислових підприємств і шахт були зупинені 

і почали переплавлятися на метал, а питання про екологічну безпеку відійшов 

на другий план. Внаслідок означеного сучасний Донбас, найбільш техногенно 

навантажений регіон Європи, став екологічною бомбою уповільненої дії, що 

ускладнюється ще й проведенням бойових дій. Війна на Сході України 

вплинула на життєдіяльність 4,4 мільйони осіб, 3,4 мільйони з них потребують 
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допомоги, 2,3 мільйони знаходяться в особливо невигідному становищі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науковій літературі 

проблемі бойових дій в зоні проведення ООС, щоденних втрат серед військових 

та мирного населення, обстрілів промислових підприємств та підприємств 

забезпечення життєдіяльності населення приділяється значна увага. Водночас 

треба враховувати, що Донбас, найбільш техногенно навантажений регіон 

Європи, на даний час став екологічною бомбою уповільненої дії, що 

ускладнюється ще проведенням бойових дій. У таких умовах навіть незначного 

впливу достатньо, щоб викликати катастрофічні екологічні наслідки для 

регіону та життєдіяльності населення. Але фундаментальних комплексних 

публікацій відомих науковців на дану проблематику дотепер немає. 

Мета статті. Проаналізувати причини виникнення екологічної та 

гуманітарної катастрофи на Донбасі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Донбас − історично 

сформований регіон, що включає Донецьку та Луганську область України. 

Загальна площа Луганської та Донецької областей становить 53 тис. км2, 

населення становило 7 млн. осіб. Донбас був одним з урбанізованих регіонів 

світу і самим урбанізованим регіоном України, в містах і селищах міського 

типу якого проживало близько 90% жителів від їх загальної кількості. Донбас 

був одним з найбільш економічно розвинених регіонів України, що включав 

основні міжгалузеві комплекси: енергетичний, металургійний, машинобудівний 

та  хіміко-індустріальний. В регіоні переважав приміський тип сільського 

господарства, а також були достатньо розвинені транспортний та рекреаційний 

комплекси. 

У структурі паливної промисловості переважала вугільна (коксівне 

вугілля видобувають в Донецькій області), енергетичний комплекс                     

(в Луганській області). Тому в електроенергетиці функціонували ТЕС: 

Вуглегірська, Луганська, Курахівська, Слов’янська, Старобешівська, Зуївська, 

Миронівська. Крім того, на території Донбасу функціонували 24 вугільні 
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державні холдингові компанії (ДХК) і 20 самостійних шахт і шахтоуправлінь. 

В регіоні сформувався потужний агропромисловий комплекс, 80% 

сільськогосподарських угідь становили орні землі, переважав приміський тип 

сільськогосподарського виробництва [1]. 

Промислове освоєння Донбасу розпочалося ще в XIX столітті. В 

результаті індустріалізації бурхливими темпами розвивалися вугледобувна і 

хімічна промисловість, металургія, машинобудування та інші, далеко не 

безпечні для навколишнього середовища галузі. За роки варварського 

використання ресурсів нагромадилася величезна кількість екологічних 

проблем, на які стали звертати увагу тільки після здобуття Україною 

незалежності, але ні фінансових коштів, ні політичної волі для їх вирішення у 

держави не виявилося. Техногенне навантаження на Донбасі є найвищим в 

Україні – в середньому більш ніж в 4 рази за середньонаціональний показник та 

в 10-12 разів за середньоєвропейський. Лише викидів атмосферних 

забруднювачів продукується більше 40% від всіх національних забруднень 

(близько 70 т/км2). 

Водні ресурси складаються з ресурсів р. Сіверський Донець та підземних 

вод, яких експлуатується близько 1100 тис. м3 на добу. При цьому 92% стоків 

промислових і комунальних підприємств не є очищеними. Будь-яка аварія на 

очисних спорудах і сховищах відходів може призвести до критичного 

забруднення поверхневих вод і потрапляння небезпечних речовин в Сіверський 

Донець, який є джерелом водопостачання в регіоні. 

Щорічний обсяг викидів забруднених вод складає близько 500 млн. т. 

Загальний обсяг забруднень підземних вод оцінюється в 5 млн. т., мінеральних і 

300 т. аміачних солей. Нормам якості води відповідають лише близько 12% 

підземних джерел води. При обмеженні доступу до водних ресурсів це може 

стати критичним для виживання населення в кризових умовах. 

Основними небезпечними речовинами, що представлені серед 

характерних забруднювачів в регіоні є сірка і сірчані сполуки, аміак, фосфор, 
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вугільний пилок, сірчана кислота і сульфатні сполуки, формальдегіди, свинець, 

ртуть, а також композитні хімічні відходи різноманітних підприємств, серед 

яких є сильнодіючі отруйні речовини, наприклад, мононітрохлорбензол, який є 

високотоксичною речовиною. При цьому, навіть в безкризовому стані, 

ймовірність аварії на території Донбасу є досить високою, а влаштування аварії 

не потребує надвеликих зусиль: зношеність основних фондів та інфраструктури 

в регіоні становить в середньому 55%, а іноді досягає 65-75%. 

За даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у зоні проведення 

ООС протягом 2017 р. Донецька фільтрувальна станція щонайменше 9 разів 

зазнавала значних руйнувань, що призводило до її зупинки. внаслідок обстрілів 

бойовиків фільтрувальна станція, що забезпечує водою 600 тис. осіб по обидва 

боки лінії розмежування, не працювала 45 днів протягом I півріччя 2017 р. 

За інформацією ОБСЄ, понад 1 млн. осіб можуть залишитися без 

водопостачання внаслідок численних пошкодження об’єктів інфраструктури 

внаслідок бойових дій на Донбасі. Тому співробітництво з цією організацією є 

вкрай важливим для забезпечення доступу ремонтних бригад до пошкоджених 

об’єктів критичної інфраструктури, від роботи яких залежить життя і здоров’я 

людей на Сході України. 

Значну загрозу демонструють показники хімічної і біологічної небезпеки: 

найбільше забруднення спостерігається за індикаторами вмісту сполук азоту, 

заліза, важких металів і бактеріальних забруднень. У поверхневих водах 

виявлено аномально високе розповсюдження збудників хвороб, зокрема, 

кишкової палички, що зумовлено, в тому числі, незадовільною ситуацією з 

відходами: накопичення відходів в 3,8-4,2 рази перевищує швидкість їхньої 

переробки [2]. 

Таким чином, будь-яке додаткове забруднення атмосфери, особливо 

водних об’єктів, може стати критичним, тобто мати фатальні екологічні і 

соціальні наслідки для регіону. При цьому слід враховувати, що за останні три 

роки забезпеченість засобами рятування на Донбасі знизилася і станом на 
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кінець минулого року становила лише 25-35% від необхідної кількості. 

Для реагування на загрози і планування заходів з управління безпекою 

необхідно знати розподіл джерел небезпеки, в перше чергу – техногенної. Лише 

в Донецький області розташовано 6,5 тисяч об’єктів підвищеної техногенної 

небезпеки (взагалі в Україні таких об’єктів близько 20 тис.). Об’єктів хімічної 

небезпеки в області 2388, з них 279 внесено до Державного реєстру об’єктів 

підвищеної небезпеки. Серед цих об’єктів налічується 174 підприємства, на 

яких зберігаються небезпечні хімічні речовини (11,7% від загальнонаціональної 

кількості), з них 18 – І ступеню небезпеки (23% загальнонаціональної кількості 

таких об’єктів). З точки зору хімічних ризиків, найбільшу загрозу становлять 

заводи “Стирол” і Горлівський хімічний завод, на якому зберігається 325 тис. т. 

небезпечних відходів. 724 об’єкта техногенної небезпеки визнано такими, що 

неналежно захищені, а якщо брати більш жорсткі вимоги, то таких об’єктів 

буде значно більше [3]. 

В Луганський області розташовано 1128 об’єктів хімічної небезпеки, з 

яких 159 – об’єкти підвищеної небезпеки. По території області проходять 

магістральні продуктопроводи: близько 1 тис. км газопроводів, і 500 км 

нафтопроводів, крім того, 13,2 км аміакопроводів. Також на території області 

розташовано 14 газоконденсатних родовищ і 2 підземних сховищ газу: 

Вергунське і Чорнопопівське. Найбільш небезпечними об’єктами в області є: 

Алчевський меткомбінат, Алчевський коксохімічний завод, Сєверодонецьке ВО 

“Азот”, підприємство “Лисичанська сода”, Луганська ТЕС у п. Щастя, 

Лисичанський НПЗ, ТОВ “Рубежанський фарбник”. Окрема проблема – 

зберігання вибухонебезпечних речовин. На Луганському патронному заводі і 

Рубежанському хімічному заводі “Зоря” зберігаються сотні тис. т. 

вибухонебезпечних речовин як у формі готових виробів, так і у вигляді 

сировини, що становить значну небезпеку [4]. 

Найбільша кількість об’єктів, що знаходились до початку кризи у 

незадовільному стані безпеки, розташовано у Луганську – 32, в Алчевську 
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таких об’єктів 5, в Сєверодонецьку і Свердловську − по 3. Вони є джерелом 

соціальної та екологічної небезпеки в умовах сучасної кризи [5]. 

Отже, наразі ситуацію можна описати наступним чином. Загальна 

соціальна та екологічна ситуація в зоні проведення ООС є максимально 

нестабільною, впритул наближеною до катастрофічного стану. В такому стані 

навіть незначного впливу достатньо, щоб викликати катастрофічні наслідки. 

Ймовірність негативного впливу, як цілеспрямованої акції, наприклад теракту 

на небезпечному об’єкті, так і випадкового руйнування об’єкту критичної 

інфраструктури, є наразі значною.  

Індустріальний розвиток Донбасу призвів свого часу до серйозних 

екологічних проблем − Донецька область займає одне з перших місць в Європі і 

перше місце в Україні за рівнем деградації навколишнього середовища. 

Територія області в ході індустріалізації виявилася практично повністю 

залученою в господарський обіг. До 1991 року природно-заповідний фонд 

Донецької області становив лише 0,6% її території (за європейськими 

критеріями має бути не менше 5%) [1]. В ході збройного конфлікту на Донбасі 

постраждало 17% лісів і 24% степів регіону. Всі вони були знищені пожежами і 

обстрілами. Про цей факт повідомлялося в листопаді 2017 року в звіті 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Міністерства екології та природних 

ресурсів України. В рамках проекту “Визначення шкоди, заподіяної 

навколишньому природному середовищу на Сході України” було досліджено 

підконтрольні української влади території Донбасу. Оцінити ситуацію в 

непідконтрольних районах неможливо внаслідок не допуску дослідників [6]. 

На території Донецької та Луганської областей розташовано безліч 

хвостосховищ, які представляють собою відстійники, відгороджені від водних 

об'єктів дамбами. Наслідки можливого руйнування таких об’єктів очевидні − 

токсичність відходів, що хлинуть в річки та інші водні об’єкти, можуть 

призвести до неминучої екологічної катастрофи, яка торкнеться не тільки 

Донбасу, а й сусідніх регіонів. При проектуванні і будівництві в 30-х роках XX 
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століття металургійний завод “Азовсталь” місцем розташування цехів було 

обрано узбережжя Азовського моря, а в якості шлаконакопичувача, 

золонакопичувача ТЕЦ і відвалу шлаків мартенівського і конверторного 

виробництв було вирішено використовувати частину акваторії Азовського 

моря, відокремленою звичайною дамбою. Екологічно небезпечними об'єктами є 

і ставки-відстійники  “Горлівського хімічного заводу”, “Стиролу”, “Азоту”, 

“Лисичанської соди” та інших підприємств гірничодобувної, гірничо-

збагачувальної, металургійної, коксохімічної та хімічної галузей промисловості 

[7]. 

Не меншу небезпеку становлять шахти, що найбільш уразливі під час 

бойових дій, оскільки потребують безперебійного електропостачання. 

Відключення від живлення вентиляційних систем може призвести до 

промислових аварій і залповим викидам шахтних газів, включаючи метан і 

небезпечні домішки, а порушення електропостачання систем водовідведення − 

до затоплення шахт, підтоплення прилеглих територій і забруднення підземних 

і поверхневих вод шахтними водами з високою концентрацією солей. 

Підтоплення земель може призвести до виведення їх з господарської 

експлуатації і руйнування будівель, а метан, що піднімається під тиском на 

поверхню через тріщини ґрунту − до виникнення вибухонебезпечних ситуацій 

на об'єктах поблизу них. 

Донбас як територія отримав розвиток завдяки величезним покладам 

вугілля, що добували протягом близько 200 років. Сьогодні регіон 

позбавляється своїх шахт. На Донбасі за всю історію існування гірничої справи 

пробурили близько тисячі гірських стовбурів на 600 шахтах. Цифри приблизні, 

оскільки вугілля в цих місцях добували 200 років і багато архівів згоріли в 

Донецьку ще в минулу війну. Перед цією війною на Донбасі працювало 

близько 250 шахт, а в ході війни залишилося 150, з яких 70% залишилися на 

території так званих республік “ДНР” та “ЛНР”. 

В результаті бойових дій внаслідок перебоїв з електропостачанням 
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неодноразово відключалися вугледобувні підприємства, що призводило до 

зупинки водовідкачуючих систем, що в ряді випадків призводило до повного 

затоплення шахт. Згідно з даними, на сьогоднішній день повністю не працює 

водовідведення на непідконтрольних Києву територіях − від Єнакієвого до 

Горлівки, в районі Первомайська, частково в Донецьку, Макіївці, Шахтарську, 

Торезькому. На даний час відомо про 36 підтоплених шахт, а саме: 

“Батьківська” і “Ясинівка-Глибока” в Макіївці, “Моспінська”, “Трудовська” і 

“Жовтнева” − в Донецьку, “Білоріченська” в Луганській області, що вже не 

підлягають відновленню, шахти імені Мельникова в Лисичанську, 

“Комсомолець Донбасу” Кіровського району Донецької області, шахти імені 

Вахрушева в Ровеньках, шахти імені Коротченка в Селідово, зруйнованої 

шахти “Прогрес” в Торезі, шахти “Червоний Партизан” в Свердловську, 

“Іловайська” шахта і багатьох інших [7]. 

З 1 липня 2017 року від електрики відключено насоси двох шахт у м. 

Єнакієве − “Єнакіївської” і “Полтавської”. Їх почали планово заливати водою 

(так звана “мокра” консервація). Ці шахти знаходяться поза зоною війни, їх 

закривають в ході розпочатої реструктуризації. Мокра консервація неминуче 

призведе до підйому вод на сусідній шахті “Юних комунарів” (“Юнком”), з 

якої зношені насоси навряд чи впораються. 

На шахті “Юнком” в 1979 році було проведено єдиний “промисловий” 

підземний ядерний вибух потужністю в 300 кт з метою позбавити 

найнебезпечніший рудник від шахтного газу. Передбачалося, що 

розтріскування порід, викликане потужним ядерним вибухом, призведе до 

дегазації шахти і там буде безпечніше працювати шахтарям. Експеримент не 

вдався, а на глибині близько кілометра утворилася капсула з оплавленими до 

скла стінками, якщо на ній багато вода з радіоактивними стронцієм і цезієм. 

Сама склоподібна капсула − порожнеча 28-30 м діаметром, яка називається 

“об’єкт Кліваж”, є потужним джерелом радіації, однак ще недавно цей об’єкт 

було відносно надійно поховано. У разі, якщо він буде заповнений водою, 
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радіація пошириться по всьому горизонту і потрапить, як мінімум, в річку 

Сіверський Донець. Це призведе до того, що люди не зможуть жити в регіоні 

протягом десятка років. 

Між українським Торезьким і непідконтрольною українській владі 

Горлівкою пару шахт теж знеструмили бої, і їх за 3 роки затопило шахтними 

водами. І не тільки шахтними. У червні 2017 роки після чергового розстрілу 

артилерією водоводу з Горлівки на Торезька екологи забили на сполох з 

приводу догляду під землю до 15 тис. м3 питної води на добу. Вода потрапляла 

в гірничі виробки, а шахтні поля повсюдно пов’язані між собою і виходять за 

лінію фронту, в Луганській області − і за україно-російський кордон. Якщо 

заливає в одному місці, то в гірських виробках вода прибуває у інших місцях. 

Райони Горлівки, Єнакієвого і Торезу вважаються вкрай токсичними. 

Саме тут, наприклад, знаходиться шахта 2-біс, що представляє собою закритий 

напівзруйнований ртутний Микитівський рудник. Відкачування води з шахти 

йде, наскільки це можливо, за допомогою зношених ще за радянських часів 

насосів. Населення, що проживає навколо, страждає від наслідків отруєння 

ртуттю, з рудника за всі ці роки її дістали 30 тис. т. У ситуації з шахтою 2-біс це 

загрожує непоправної екологічної катастрофою для всього регіону. І справа не 

тільки у відходах видобутку ртуті, шахтні виробки йдуть якраз під руслом 

каналу “Сіверський Донець − Донбас”, що постачає питною водою мільйони 

людей від Горлівки до Маріуполя. Якщо канал “провалиться”, води зовсім 

позбудуться і в так званій “ДНР”, і на українському півдні і заході Донецької 

області [7]. 

Але і затоплення звичайних шахт не менш небезпечне для навколишнього 

середовища. Істотну небезпеку становить шахтний метан, який при затопленні 

виробок буде підніматися на поверхню, а це − реальна небезпека накопичення 

газу у виробничих і побутових приміщеннях, внаслідок чого можливі вибухи. 

Крім газу, шахтні води виносять ще й сіль. Вони дуже засолені, в 

результаті їх виходу на поверхню засолюються всі підземні водні горизонти, 
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вода в колодязях може ставати непридатною для вживання. Засолюються і 

заболочується ґрунти. І замість пшеничних полів та фруктових садів через          

2-3 роки на місці виходу вод на поверхню будуть непридатні для 

господарського використання солончакові пустелі і болота. Крім того, підняття 

шахтних вод викликає ще і зсувні явища. 

На території басейну знаходяться 1350 териконів, з яких в 350 висока 

концентрація залишкового вуглеводню. Ці терикони гріються і горять 

зсередини. Під кожним з них ґрунтові води забруднено, і при підйомі шахтних 

вод ці ділянки стануть додатковим джерелом забруднення річок. 

Навіть якщо не брати до уваги можливі ризики, що виникають внаслідок 

ведення бойових дій, перераховані об’єкти потребують постійної технічної 

підтримки, а за останні посткризові роки багато природоохоронних заходів не 

виконувалося, а фінансування було недостатнім. Але все ж за рахунок фондів 

охорони навколишнього природного середовища в областях фінансувалися 

регіональні ландшафтні парки, підтримувалися в робочому стані комунальні 

очисні споруди, утилізовано небезпечні відходи. Наприклад, було утилізовано 

жовтий фосфор, що зберігався на Слов’янському содовому заводі, і можна 

тільки припускати, що стало б з містом при його загорянні внаслідок активних 

бойових дій в 2014 році. У 2013 році вивезено на утилізацію до Польщі 400 т 

мононітрохлорбензолу − надзвичайно небезпечну хімічну речовину, що 

зберігалася на території Горлівського хімзаводу. Нехай і повільно, але 

екологічні проблеми Донбасу вирішувалися як за рахунок державного 

бюджету, так і за рахунок коштів промислових підприємств. 

Що ж відбувається зараз на окупованих територіях? У бюджетах 

“республік” не передбачено фінансування екологічних заходів, кошти не 

виділяються навіть на запобігання надзвичайним ситуаціям. Немає грошей і на 

перепоховання радіоактивних відходів, що зберігаються на території 

Донецького казенного заводу хімічних виробів, незважаючи на те, що 

могильник знаходиться в жалюгідному стані, а небезпека радіаційного 
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забруднення ґрунтів, підземних і поверхневих вод внаслідок його руйнування 

надзвичайно висока. Внаслідок нанесення прямого збитку виробничій 

інфраструктури та обладнання аварійних зупинок підприємств в результаті 

пошкодження, відсутності сировини і перебоїв з енергозабезпеченням, значно 

зростають ризики негативного впливу на природне середовище. В одних 

випадках це призводить до аварійних залпових викидів і скидів забруднюючих 

речовин, в інших − до більш тривалого впливу шкідливих речовин за рахунок 

зниження ефективності очищення і використання для виробництва 

низькоякісної, але більш доступної сировини. В результаті відсутності будь-

якого контролю над діяльністю підприємств багато недобросовісних власників 

зовсім відмовляються від витрат на очищення викидів і стічних вод. У 

“республіках” без будь-яких проектів і екологічних оцінок можливого впливу 

на природне середовище закриваються шахти і заводи, населення і “ополченці” 

безконтрольно ріжуть на метал підприємства, приводять в непридатність очисні 

споруди, водопровідні, каналізаційні мережі, дамби та інші об’єкти 

інфраструктури регіону. Внаслідок пожеж і безконтрольних вирубок захисних 

лісосмуг відбувається швидка деградація сільськогосподарських земель. 

Наслідки бойових дій для екології Донбасу передбачити неможливо. 

Тільки за три роки війни на Донбасі заподіяні Україні збитки фахівці оцінюють 

на суму близько 50 млрд. доларів. За час військового конфлікту, на Сході 

країни загинуло більше 2,7 тис. українських військовослужбовців. Ще близько 

10 тис. військових отримало різного роду поранення і травми. Донбас займає 

третє місце в світі за забрудненням територій мінами і перше місце − за 

кількістю загиблих від вибухів мін [8]. 

Згідно з даними ООН війна на сході України “торкнулася” 4,4 млн. осіб, 

3,4 млн. з них потребують допомоги, 2,3 млн. − знаходяться в особливо 

невигідному становищі. У 2017 році 1,2 млн. осіб відчували нестачу 

продовольства − це в два рази більше, ніж у 2016 році. Гуманітарну ситуацію 

погіршують суворі українські зими, важкі умови життя в зоні конфлікту, 
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обмеження можливості доставити гуманітарні вантажі [9].   

З 5 грудня 2017 року припинено продовольчу допомогу на Донбасі , що 

передбачено за Всесвітньою програмою з продовольства (WFP), яку створено 

під егідою ООН. Причиною такого кроку в ОНН називають скорочення 

фінансування. Згідно з офіційною інформацією WFP з початку дії програми в 

Україні (листопад 2014 − червень 2017 року) надано продовольчу допомогу 970 

тис. осіб. Це ті жителі Донецької та Луганської областей, які були більш 

уразливими і мали найбільші проблеми із забезпеченням продовольством. Це, в 

основному, самотні літні люди, матері-одиначки і особи з важкими хронічними 

захворюваннями. В ООН стверджують, що у 2018 році на надання гуманітарної 

допомоги жителям України потрібно 187 млн. доларів. Наразі цей запит 

залишається на 95% не фінансованим. 

ООН також звертає увагу на катастрофічний стан системи охорони 

здоров’я, поширення епідемій і хвороб серед населення Донбасу. Зростає і 

кількість випадків стійкого до антибіотиків туберкульозу, ВІЛ та навіть 

поліомієліту. На Донбасі підвищився рівень смертності від туберкульозу. 

Внаслідок війни знищено або матеріально ушкоджено лікарні та медичні 

заклади. Збройний конфлікт призвів до нестачі ліків та лікарів-медиків. 

Зареєстровано збільшення кількості випадків туберкульозу на Сході України. 

За даними 41 тис. осіб хворі на туберкульоз, а рівень смертності від цього 

захворювання в Україні найвищий в Євразії. Показники захворюваності на ВІЛ 

серед вагітних жінок в зоні конфлікту набагато перевищують середні кількісні 

показники по країні.  

Цивільне населення і надалі несе левову частку страждань, спричинених 

війною. Приховати високу людську ціну збройного конфлікту на Сході України 

не можливо. Понад двох з половиною тис. цивільних осіб загинуло, тисячі 

поранено. За приблизними оцінками 600 тис. осіб, у тому числі 100 тис. дітей, 

живуть в межах 10 км від лінії розмежування, де на очах населення 

відбуваються щоденні обстріли, збройні сутички та закладено безліч мін. 
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Жителі районів, розташованих уздовж лінії розмежування, регулярно 

піддаються артилерійським обстрілам, 40% з них − щодня. Лінія розмежування 

між підконтрольними та непідконтрольними уряду територіями на Сході 

України все більше нагадує кордон. Сотні тисяч людей, що проживають на 

непідконтрольних уряду територіях, вимушені регулярно перетинати лінію 

розмежування для того, щоб отримати соціальні виплати, пенсії, мати доступ до 

заощаджень, придбати продукти харчування, медикаменти та інші товари. В 

середньому щомісяця через п’ять відкритих контрольних пунктів в’їзду та 

виїзду (КПВВ) реєструється більше від мільйона перетинів. Вкрай необхідно 

відкрити більшу кількість КПВВ, що дозволить дещо полегшити ситуацію для 

цивільних осіб, що прагнуть вижити серед невиправданих страждань. 

Однією з характерних ознак, що відрізняє гуманітарну кризу в Україні від 

інших світових криз, є величезна кількість літніх людей, які постраждали в 

результаті конфлікту. До 30% зареєстрованих внутрішньо переселених осіб 

(ВПО) складають люди, яким понад 60 років, багато з них проживають на 

непідконтрольній уряду території або у повній ізоляції на так званій “нічийній 

території”. Законодавство вимагає, щоб літні особи перетинали лінію 

розмежування, щоб отримати доступ до соціальних виплат. Кожні 60 днів вони 

мають реєструватися як переміщені особи. Не всі у змозі подорожувати. В 

результаті наприкінці 2017 року понад 600 тис. людей похилого віку були 

“відрізані” від своїх пенсій та соціальних послуг. 

В ООН відзначили, що прилегла територія до цієї “лінії” стрімко 

перетворюється в саму заміновану територію в світі. Від 2014 року внаслідок 

вибуху мін та вибухових залишків війни загинуло або отримало поранення 

понад 1800 осіб в Україні. Понад 1,9 млн. людей, в тому числі 220 тис. дітей, 

живуть на території, забрудненій вибуховими пристроями. Це не лише 

становить постійну загрозу, але міни та вибухові рештки війни значно 

обмежують вільне пересування людей, їх можливість влаштуватися на роботі, 

ходити в школу. 
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Рівень продовольчої безпеки в східній Україні за рік вдвічі підвищився. 

Внаслідок перебоїв у доступі до працевлаштування та соціальних послуг 

протягом останніх 12 місяців рівень продовольчої безпеки на Сході України 

подвоївся. Мільйони людей змушені приймати складні рішення: харчуватися, 

лікуватися та забезпечити дітей освітою. Щоб дати раду чимало людей не 

відправляють дітей в школу, зловживають алкоголем чи наркотиками. Втім, 

головні гуманітарні організації залишають Україну внаслідок відсутності 

фінансування та доступу до районів, де їхні послуги найбільш потрібні [9]. 

 

Висновки.  

Основними чинниками техногенної загрози є істотна обмеженість 

доступності і зниження якості водних ресурсів, що, в тому числі, пов’язано з 

небезпекою руйнування об’єктів промисловості і інфраструктури, підвищення 

ймовірності руйнування відстійників, очисних і дренажних систем, попадання 

стічних вод і небезпечних відходів в джерела питної води. Це є особливою 

небезпекою на тлі зниження рівня доступності до медичних послуг і санітарно-

епідеміологічного контролю. Зволікання від прийняття необхідних науково 

обґрунтованих рішень лише наближає до високої ймовірності катастрофічної 

розв’язки кризи.  

Необхідно також уточнити перелік найбільш небезпечних підприємств на 

території проведення ООС, що потребують уваги та доступу експертів 

міжнародних організацій − ООН, ОБСЄ для запобігання надзвичайним 

ситуаціям екологічного та техногенного походження з масштабними 

негативними наслідками.  

Відсутність моніторингу основних компонентів довкілля унеможливлює 

розробку необхідних запобіжних заходів із відвернення наявних загроз. На 

екологічні та гуманітарні операції на Сході України у держави не вистачає 

коштів, а міжнародне співтовариство практично не згадує про долю жителів 

цієї країни. 
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THE ECOLOGICAL AND HUMANITARIAN 

CATASTROPHE BEGAN ON DONBASS  

 

The conduct of bilateral military operations in the zone of the antiterrorist 

operation (ATO), involving heavy weapons and active military actions, raises an 

obvious question about the security of the civilian population. The problems of the 

population's vulnerability in relation to secondary damage factors, their impact on the 

life and health of the population of the region, caused by the destruction of potentially 

dangerous objects, critical infrastructure objects, various pollution caused by the 

destruction of warehouses and storage facilities for radioactive and toxic substances 

and wastes, oil products, explosives, highly effective poisonous substances, transport 

and engineering communications, and the like. According to the UN, the war in the 

east of Ukraine “touched” 4.4 million people. 3.4 million of them need help, 2.3 

million are in a particularly disadvantaged situation. 

Key words: anti-terror operation, ecological consequences, ecological safety, a 

variety of pollution, a humanitarian disaster. 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ ТАКТИКИ ДІЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  

В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

У науковій статті обговорені проблемні питання з організації управління 

та тактики дій  Національної поліції у складі спеціалізованих служб цивільного 

захисту охорони публічного (громадського) порядку за умов функціонування 

служби в режимі надзвичайної ситуації, а саме: під час реагування на НС, 

проведення та забезпечення аварійно-рятувальних робіт, евакуаційних заходів 

та ін. 

Обґрунтована необхідність з удосконалення правового та 

організаційного механізмів щодо забезпечення ефективного функціонування 

спеціалізованих служб охорони публічного порядку в режимі надзвичайної 

ситуації відповідно до основних завдань, покладених на службу. 

Ключові слова: цивільний захист, надзвичайна ситуація, спеціалізована 

служба охорони публічного порядку, тактика дій. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями. Підготовка органів управління та 

сил цивільного захисту (далі – ЦЗ) до дій за призначенням здійснюється згідно 

з Порядком, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів від 26 червня 2013 

№ 443 [1]. Порядок відповідно визначає механізм організації підготовки органів 

управління та сил ЦЗ до дій у НС. Основними формами підготовки органів 

управління разом з підпорядкованими їм силами цивільного захисту є 

командно-штабні навчання та спільні штабні тренування щодо їх дій у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій. Організація підготовки сил цивільного 

захисту здійснюється шляхом проведення спеціальних навчань (тренувань) з 

метою відпрацювання практичних навичок керівного складу та фахівців 

цивільного захисту, перевірки готовності сил цивільного захисту. 

В останні роки в державі  у зв’язку з пожежами та вибухами на арсеналах, 
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базах зберігання (складах озброєння) Збройних сил України, аваріями на 

атомних станціях та гідроспорудах приділяється значна увага щодо проведення 

спільних навчань та тренувань органів управління та сил цивільного захисту. 

Зокрема, на виконання доручення Прем’єр-міністра України В. Гройсмана [2]  

щодо проведення протягом 2017–2018 років заходів з уточнення та коригування 

планів реагування на надзвичайні ситуації та евакуації населення з практичним 

їх відпрацюванням, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, 

обласними та Київською міською адміністраціями здійснено низку заходів з 

підготовки та проведення тренувань органів управління та сил цивільного 

захисту на територіях та населених пунктах, які потрапляють у зони можливого 

ураження в разі виникнення надзвичайні ситуації.  

Саме в ході проведення таких тренувань здійснюється: відпрацювання 

планів реагування на надзвичайні ситуації та взаємодії органів управління та 

сил цивільного захисту, тактики їх дій; визначається достатність та 

ефективність застосування сил і засобів у реалізації поставлених завдань; 

запроваджуються заходи з забезпечення формуваннями спеціалізованих служб 

цивільного захисту оповіщення, евакуації населення, охорони публічної 

(громадської) безпеки й  порядку. 

За результатами проведення тренувань керівництво проводить  

обговорення та аналіз ефективності дій органів управління та сил, підводяться 

підсумки та дається оцінка ступеня досягнення мети тренування, постановка 

завдань учасникам тренувань на майбутнє. Ураховуючи наш практичний досвід 

як безпосередніх учасників таких заходів, вважаємо доцільним дослідити 

проблемні питання діяльності однієї з важливих складових сил цивільного 

захисту щодо забезпечення заходів під час  реагування на надзвичайні ситуації, 

а саме, спеціалізованої служби цивільного захисту охорони публічного 

(громадського) порядку, створеної на базі територіальних підрозділів органів 

Національної поліції.  
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Діяльність органів 

внутрішніх справ в умовах надзвичайних ситуацій досліджувалися в роботах 

Лаптія В.А. [15], Сабірова Р.Ф. [16] і лише останнім часом у наукових виданнях 

з’являються поодинокі наукові дослідження про діяльність поліції під час 

надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру [17, 18]. Разом із 

цим, змушені констатувати, що питання повноважень органів Національної 

поліції України в умовах виникнення надзвичайних ситуацій залишаються 

малодослідженими, а то й зовсім недослідженими з декількох причин, а саме: 

Національна поліція – це новостворений центральний орган виконавчої 

влади;  

правова основа (нормативно-правові акти) її діяльності до цього часу не 

приведена у відповідність із вимогами Конституції України [3] та Закону 

України “Про Національну поліцію” [4]; 

питанням відомчого врегулювання зазначених питань не приділяється 

належна увага, а саме: відсутні спеціальні нормативно-правові акти, у тому 

числі форми (протоколи), якими б прямо передбачалися завдання, реалізації 

повноважень поліцейських, визначених для умов мирного часу в умовах 

надзвичайних ситуацій порядок дій тощо;  

відсутні типові розрахунки сил та засобів, де визначалося б, які сили та 

засоби повинні бути задіяні до виконання завдань саме в надзвичайних 

ситуаціях. тому правові основи діяльності підрозділів Національної поліції у 

складі спеціалізованої служби цивільного захисту охорони публічного 

(громадського) порядку потребує правового врегулювання щодо режиму її 

діяльності під час забезпечення заходів цивільного захисту в надзвичайних 

ситуаціях, вдосконалення тактики дій та організації управління службою. 

Мета статті. Враховуючи зазначене, метою та основним завданням 

статті вважаємо вдосконалення правового та організаційного механізмів 

діяльності підрозділів територіальних органів Національної поліції у складі 

спеціалізованої служби цивільного захисту охорони публічного (громадського) 
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порядку та дослідження правової основи тактики дій поліцейських в умовах 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Цивільний захист в Україні 

здійснюється за основними такими принципами [5]: гарантування та 

забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, 

здоров’я та власності; пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя 

та збереження здоров’я громадян; відповідальності посадових осіб органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування за дотримання вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту тощо.  

Правовою основою ЦЗ є Конституція України [3], де проголошуються, 

що людина є найвищою соціальною цінністю, Кодекс цивільного захисту 

України (далі − Кодекс), інші закони України, а також акти Президента України 

та Кабінету Міністрів, у яких визначено засади діяльності та компетенція 

державних органів влади [5]. Цивільний захист забезпечується з урахуванням 

особливостей, визначених законом України “Про основи національної 

безпеки”, суб’єктами уповноваженими захищати населення, території, 

навколишнє природне середовище та майно згідно з вимогами цього Кодексу – 

у мирний час, а також в особливий період – у межах реалізації заходів держави 

щодо оборони України [5]. 

Узагалі загрози правам, свободам, здоров’ю й життю громадян, несуть не 

лише прямі військові конфлікти, а й надзвичайні ситуації техногенного, 

природного та соціального характеру, пов’язані із виникненням аварій, 

катастроф, стихійних лих на території держави. 

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій полягає в проведенні 

комплексу заходів, що включають: аварійно-рятувальні та інші невідкладні 

роботи, які здійснюються в разі виникнення надзвичайних ситуацій і 

спрямовані на припинення дії їхніх небезпечних факторів; рятування життя та 

збереження здоров’я людей; локалізацію зони надзвичайної ситуації [5]. 

За своїм призначенням аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи 
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поділяються на рятувальні роботи, негайну медичну допомогу, аварійно-

відновлювані роботи та охорону правопорядку [6, с.245].  

Згідно з додатком 2 до Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

09.01.2014 р. №11 [7], забезпечення публічного (громадського) порядку та 

безпеки в зонах надзвичайних ситуацій покладаються на відповідні 

спеціалізовані служби, які, як правило, формуються на базі підрозділів 

Національної поліції України . 

Положенням про спеціалізовані служби цивільного захисту, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. № 469 

[8], визначено, що відповідно до покладених завдань та їх функціональної 

спрямованості служби охорони  публічного (громадського) порядку: 

беруть участь відповідно до компетенції у забезпеченні громадського 

порядку, безпеки дорожнього руху в зонах виникнення надзвичайних ситуацій 

та охорони майна, що залишилося без нагляду в таких зонах; 

повідомляють відповідним державним органам і громадським 

об’єднанням про небезпечні події та надзвичайні ситуації; 

надають допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування у відселенні людей з місць, небезпечних для проживання, 

проведенні евакуації населення; 

беруть участь у здійсненні карантинних заходів під час епідемій та 

епізоотій; 

визначають потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для здійснення 

заходів з охорони громадського порядку. 

Залучення спеціалізованих служб охорони публічного (громадського) 

порядку для проведення відповідних заходів цивільного захисту здійснюється 

згідно з [5] у режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, 

надзвичайної ситуації та надзвичайного стану відповідно до основних завдань і 

заходів єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ). Виконання 
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завдань цивільного захисту під час функціонування ЄДСЦЗ в умовах 

особливого періоду здійснюється у взаємодії з відповідним військовим 

командуванням [7]. 

Це певною мірою доповнює умови здійснення повноважень органів 

Національної поліції щодо забезпечення публічного порядку та безпеки в 

складі спеціалізованої служби цивільного захисту. Однак, аналізуючи норми 

Кодексу [5] та Закону України “Про Національну поліцію” [4], не можна 

однаково трактувати режими несення служби підрозділів Національної поліції 

та режими функціонування ЄДСЦЗ у повсякденній діяльності, підвищеної 

готовності та надзвичайної ситуації, за виключенням правових режимів 

надзвичайної екологічної ситуації та надзвичайного стану [9,11]. Зазначене, 

можна сприйняти так, що Національна поліція продовжує здійснювати свої 

повноваження в повсякденному режимі за умови введення режиму 

надзвичайної ситуації, за виключенням її функціонування в зоні надзвичайної 

екологічної ситуації та під час введення правового режиму надзвичайного 

стану. 

Відтак, констатуємо, що норми позитивного права [12], тобто системи 

загальнообов’язкових, формальних правил поведінки, визначених державою й 

закріплених законодавчо примусовими заходами, встановлюють додатковий 

обов’язок для Національної поліції лише в зонах виникнення екологічної 

надзвичайної ситуації та надзвичайного стану, в усіх інших випадках поліція 

виконує свої повноваження в режимі повсякденного функціонування. Хоча 

наказом МВС України від 10.12.2015 р. № 1560 [10] передбачається можливість 

переведення службової діяльності поліції на посилений варіант, однак 

правовими підставами для цього є вимоги Закону України “Про правовий 

режим надзвичайного стану” [11], а не Кодексу, що певною мірою викликає 

дисонанс у правовому регулюванні діяльності органів Національної поліції 

України в умовах надзвичайної ситуації.  

Питання залучення додаткових сил служби для забезпечення виконання 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150580.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001550.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001550.html
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завдань спеціалізованої служби цивільного захисту охорони публічного 

порядку в повному обсязі силами поліції є також актуальним та слушним, 

оскільки забезпечити заходи правопорядку з блокування територій і охорони 

виключно за рахунок особового складу одного структурного підрозділу поліції 

(відділу чи відділення) та за значної території зони ураження в умовах 

надзвичайної ситуації практично неможливо. У зв’язку з цим виникає 

необхідність залучення у таких випадках особового складу Головних управлінь 

Національної поліції, а також підрозділів Національної гвардії України, що 

дислокуються в обласних центрах (та сусідніх областях). Час збору таких 

підрозділів у неробочий час становить до 2 год. плюс час для прибуття до місця 

призначення автошляхами. 

Під час розстановок нарядів необхідно враховувати: час несення служби 

(не більше 12 год. на добу); кількість блокпостів; постів; піших патрулів та 

автопатрулів на кожен населений пункт (обраховується, виходячи із 

протяжності вулиць населених пунктів, густоти населення, видів будівель 

(приватний сектор, багатоповерхові будинки); наявність об’єктів сфери 

обслуговування (банки, магазини тощо); забезпечення особовим складом 

правопорядку на збірних, проміжних, приймальних евакопунктах та охорону 

життєво важливих об’єктів (об’єктів 1 та 2 категорій, так званої критичної 

інфраструктури). 

Орієнтовна кількість поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії, яких 

необхідно задіяти до виконання завдань забезпечення заходів ЦЗ, що 

покладаються на функціональну підсистему забезпечення охорони публічного 

(громадського) порядку та безпеки дорожнього руху й на її спеціалізовані 

служби [7, додаток 1, 2], повинна охопити резерв у кількості 10–15 % від 

кількості особового складу та транспорту, що забезпечить можливість підміни 

осіб, які тимчасово втратили працездатність, а також час для відпочинку 

поліцейських. Однак, для залучення таких сил та засобів повинні бути 

відповідні правові основи.  
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Ефективність діяльності спеціалізованої служби щодо виконання завдань 

забезпечення правопорядку в режимі НС залежить не тільки від достатньої 

кількості особового складу та транспортних засобів, а й від тактичної 

підготовки під час дій служби у НС. На жаль, змушені констатувати, що 

питанням тактики дій служби в межах правової компетенції, приділяється 

надзвичайно мало уваги. Зазвичай, дані питання роз’єднують у різні блоки, 

мотивуючи це тим, що тактика дій, пов’язана із практичними заняттями, а 

правова основа – це академічні заняття, які приносять мало користі в 

повсякденному житті, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій узагалі 

відтісняє вказані питання на задній план. 

Спеціальним законодавчим актом, що визначає завдання, правову основу 

діяльності, принципи роботи, структуру, повноваження, порядок проходження 

служби в органах Національної поліції є Закон України “Про Національну 

поліцію” [4]. Правовою основою діяльності Національної поліції України є 

Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, інші закони України, акти Президента 

України та постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до 

Конституції та законів України, акти Кабінету Міністрів України, а також 

видані відповідно до них акти Міністерства внутрішніх справ України, інші 

нормативно-правові акти. 

Зазначимо, що у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 23 Закону України “Про 

Національну поліцію” [4] поліція здійснює своєчасне реагування на заяви та 

повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.  

Порядок реагування на такі повідомлення деталізований у наказі 

МВС України від 22.10.2012  № 940 “Про організацію реагування на 

повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, 

надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування 

в органах і підрозділах внутрішніх справ України” [13]. Однак, норми вказаного 

наказу МВС України не містять вичерпного переліку дій, які повинні вжити 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
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поліцейські під час реагування на те чи інше повідомлення про надзвичайну 

подію. Зумовлене це тим, що неможливо передбачити вичерпний перелік дій 

для всіх випадків, оскільки кожен має свої особливості, а відтак і перелік дій 

може істотно різнитися. 

Інструкції наказу МВС України від 07.07.2017 № 575 “Про затвердження 

Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими 

органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні 

кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні” [14] мають 

лише узагальнені нариси тактики дій поліції під час реагування на 

повідомлення про кримінальні правопорушення, а щодо реагування на 

надзвичайні ситуації – маємо прогалину законодавства з вказаного питання.  

На нашу думку, вирішення цього питання знаходиться в площині 

правозастосовної практики правоохоронних органів, у тому числі й органів 

Національної поліції, і реалізується шляхом ухвалення відповідних 

нормативно-правові актів, що гарантуватимуть правову визначеність діяльності 

поліцейських за аналогічних чи подібних надзвичайних ситуацій. В основу 

побудови таких документів має бути покладено аналіз та узагальнення тактики 

дій та окремих тактичних прийомів дій поліцейських, з іншого боку, ці питання 

мають бути відображенні в Положенні про галузеву спеціалізовану службу 

цивільного захисту [8] охорони публічного (громадського) характеру.  

Із власного досвіду зазначимо, що алгоритм дії поліції в разі реагування 

на повідомлення про надзвичайні ситуації можна розділити на декілька 

структурних елементів: 1) діяльність чергової служби; 2) управлінська функція 

керівника; 3) організація службової діяльності під час надзвичайної ситуації; 

4) виконання завдань із надання поліцейських послуг в умовах надзвичайної 

ситуації. 

Першими, кому стає відомо про виникнення надзвичайної ситуації, є 

працівники чергової служби. Відразу після надходження повідомлення про 

виникнення надзвичайної ситуації до чергової служби, старший інспектор-
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черговий: 1) приймає повідомлення (здійснює реєстрацію); 2) направляє на 

місце події в захищену зону наряд поліції (слідчо-оперативну групу, групу 

реагування патрульної поліції тощо) для відстеження розвитку ситуації та 

отримання оперативної інформації; 3) здійснює оповіщення керівників органів 

влади та місцевого самоврядування, зокрема підрозділи ДСНС, встановлює 

зв’язок із військовою частиною (за необхідності), сповіщає СБУ, прокуратуру; 

4) підтримує постійний зв’язок із нарядом поліції, а також з аварійно-

рятувальними службами. 

Управлінська функція керівника полягає в здатності оперативно оцінити 

ситуацію та бути готовим узяти на себе відповідальність за організацію дій 

підрозділу. Зрозуміло, що після прийняття рішення внаслідок інтелектуально-

вольової діяльності, пов’язаної із наданням оцінки оперативній обстановці, 

виключно за наказом керівника підрозділу поліції вводиться сигнал оповіщення 

“Бойова тривога” та здійснюється збір особового складу підрозділу. Термін 

прибуття особового складу до визначеного місця збору в неробочий час з 

моменту оголошення відповідного сигналу не повинен перевищувати 

1 год. 30 хв.–2 год. (зазначені нормативи встанолено центральним органом 

управління Національної поліції та дозволяють у найкоротший строк 

забезпечити збір особового складу підрозділу). 

Після збору особового складу наказом керівника приймається 

управлінське рішення про розгортання роботи спеціального органу управління 

– оперативного штабу, завданням якого є управління, координація, аналіз та 

прогнозування змін в оперативній обстановці, організовується спостереження 

за розвитком подій, вжиттям заходів із забезпечення правопорядку. 

Першими до виконання завдань заступають поліцейські добових нарядів, 

які здійснюють моніторинг обстановки (розвідку), забезпечення правопорядку в 

органах управління органів влади відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць, патрулювання вулиць на автомобілях.  

Важливим як під час розстановки чергових нарядів, так і в подальшому 
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прийнятті рішень про визначення маршрутів патрулювання для поліцейських, є 

врахування причинно-наслідкових зв’язків надзвичайної ситуації, а також 

особливостей територій, зокрема наявності транспортних споруд, таких як 

мости, тунелі тощо, які за певних умов можуть бути пошкодженими, що 

позбавить можливості забезпечити публічний порядок і безпеку на 

відокремлених територіях. У зв’язку з цим, слід враховувати наявність умовних 

ліній розмежування маршрутів та дільниць, наприклад, за річками тощо, що 

гарантує можливість забезпечувати правопорядок у відокремлених 

мікрорайонах, навіть за умов пошкодження транспортного сполучення. 

Після збору за сигналом оповіщення передбачається, що до виконання 

заходів ЦЗ може залучатися особовий склад поліції в кількості від 30 до 60 % 

фактичної чисельності, що гарантує виконання поліцією завдань забезпечення 

правопорядку в повсякденному режимі функціонування в умовах надзвичайної 

ситуації. 

Вказані поліцейські мають забезпечити виставлення оперативного 

блокпосту на шляху до місця виникнення надзвичайної ситуації, взяти під 

охорону органи управління (адміністрації), установи, об’єкти 

життєзабезпечення регіону (водоканал, очисні споруди, райони електричних 

мереж, газорозподільну станцію, установи зв’язку тощо). 

Важливим є дослідження територій, що потрапляють у зону надзвичайної 

ситуації, оскільки виникає необхідність у блокуванні території зони 

надзвичайної ситуації. Із цією метою необхідно перекрити можливість в’їзду 

сторонніх осіб на всіх автошляхах, які ведуть у зону надзвичайної ситуації. На 

першому етапі, за наказом керівника територіального органу поліції, тимчасове 

блокування території може здійснюватися за рахунок сусідніх територіальних 

підрозділів поліції. 

Основними видами нарядів із забезпечення публічної безпеки та порядку 

є поліцейські патрулі (піші та автопатрулі), блокпости та пости. 

На поліцейські патрулі покладаються обов’язки:  
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підтримка та забезпечення належного публічного порядку й безпеки на 

вулицях, площах, у парках та в інших публічних місцях;  

виявлення, запобігання та припинення адміністративних та кримінальні 

правопорушень;  

сприяння діяльності органів влади для виконання завдань за умов 

виникнення надзвичайної ситуації;  

забезпечення збереження майна громадян, підприємств, установ та 

організацій у зоні надзвичайної ситуації;  

надання допомоги народним депутатам, особам, які її потребують, у тому 

числі домедичну допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і наслідків 

надзвичайної ситуації, а також перебувають у безпорадному або небезпечному 

стані для життя.  

Кожному поліцейському наряду видаються маршрутні картки з зонами їх 

обслуговування, маршрутами, об’єктами для особливої уваги та завданнями. 

Основними завдання блокпостів є: підтримка належного публічного 

порядку й організація дорожнього руху; забезпечення безперешкодного проїзду 

осіб, які залишають зону ураження та здійснення інформування про їх 

кількість; недопущення в’їзду в зону надзвичайної ситуації сторонніх осіб та 

транспортних засобів.  

Пости забезпечують охорону спеціальних об’єктів, зокрема органів 

управління з ліквідації надзвичайної ситуації, охорону життєво важливих 

об’єктів та установ, підприємств та організацій. 

Окремої уваги потребують питання оповіщення й зв’язку, своєчасного 

інформування патрулів, постів та блокпостів, керівників оперативного штабу 

про перебіг подій та  зміни ситуації.  

 

Висновки.  

Більшість із наведеного є здобутком правозастосовної практики органів 

поліції, зокрема спеціалізованої служби цивільного захисту охорони публічного 
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(громадського) характеру, і на сьогодні має бути узагальнена та 

систематизована, результатом чого має бути ухвалення нормативно-правового 

акта, що визначатиме завдання кожного з посадових осіб органів Національної 

поліції, їх компетенцію, завдання.  

Важливим аспектом досліджень є врахування такого досвіду під час 

визначення меж маршрутів патрулювання, порядку поєднання піших та 

автопатрулів тощо. Особливо гостро постають питання із повноваженнями 

поліцейських та їх фіксацією в нормах позитивного права [12]. Адже більшість 

питань щодо ефективності діяльності, недопущення порушень прав, свобод та 

інтересів фізичних чи юридичних осіб з боку посадових осіб органів влади 

постає під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і така діяльність 

істотно відрізняється від діяльності поліції в умовах повсякденного 

функціонування, наприклад, питання входження нарядів поліції на об’єкти чи 

територію приватної власності, зокрема, на територію домоволодіння з метою 

перевірки виконання заходів з обов’язкової або загальної евакуації населення 

[19], тому зазначене потребує негайного законодавчого врегулювання. 

Розв’язання цих питань в нормативно-правовій площині допоможе 

утвердженню України, як правової держави, свідчитиме про дію таких 

основоположних принципів права, як верховенство права, дотримання прав, 

свобод та інтересів людини й громадянина, а також створить умови для 

діяльності органів влади та управління в межах, визначених чинним 

законодавством, що унеможливить безпідставне зловживання повноваженнями 

та порушення прав, свобод та інтересів людини й громадянина. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ В 

ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

У статті порушено проблемні питання навчання говорінню державних 

службовців на заняттях з англійської мови. Підкреслено, що в умовах 

поширення співробітництва між країнами світу уміння сучасного управлінця 

спілкуватися іноземними мовами є гострою вимогою сьогодення. Визначено 

особливості говоріння як виду мовленнєвої діяльності. Надано характеристики 

діалогічного та монологічного мовлення. Окреслено умови успішної комунікації 

та інтеракції слухачів на заняттях. Виявлено труднощі, що виникають під час 

розвитку навичок говоріння та заважають вільному спілкуванню слухачів. 

Запропоновано шляхи подолання проблемних ситуацій, надано рекомендації 

щодо застосування дієвих підходів до організації навчальної діяльності на 

заняттях з англійської мови. 

Ключові слова: державні службовці, англійська мова, навчання 

говорінню. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями. Питання професіоналізації 

державної служби й формування професійної компетентності державних 

службовців є пріоритетними для сучасної політики в сфері публічного 

управління та адміністрування. Ефективність комунікативної діяльності 

державного службовця як чинника встановлення зв’язків між органами 

державної влади й громадськістю є обов’язковою складовою його професійного 

профілю. Мовиться не лише про вільне володіння державною мовою, але й про 

здатність до спілкування іноземними мовами, що в умовах поширення 

співробітництва та розвитку зав’язків між країнами світу є гострою вимогою 

сьогодення. Держава зацікавлена в  залученні до сфери публічного 

адміністрування професіоналів, які, окрім інших професійних якостей, будуть 

спроможними ефективно та швидко долати різні комунікативні бар’єри в 

спілкуванні з іноземними представниками під час виконання професійних 

обов’язків. 

Курси англійської мови для державних службовців та інших працівників 

сфери цивільного захисту, які пропонуються в Інституті державного управління 

у сфері цивільного захисту, спрямовані на поступове формування в слухачів 

навичок з чотирьох видів мовленнєвої діяльності, серед яких  говоріння набуває 

пріоритетного значення, оскільки є основною метою навчання.  

 Сучасна комунікативна методика викладання іноземних мов у закладах 

вищої освіти передбачає формування та вдосконалення  в  студентів  та 

слухачів навичок вільного говоріння, тобто досягнення такої комунікативної 

якості мови, яка демонструє вміння й здатність  людини до швидких 

спонтанних висловлювань відповідно до принципів усного мовлення.  

Володіння різними мовними засобами є складовою цього поняття та вважається 

одним з показників рівня спілкування іноземною мовою. У процесі навчання 

говорінню виникає низка труднощів, подолання яких можливе лише через 

усвідомлення їхніх причин та застосування ефективних методик до організації 
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навчальної діяльності на заняттях з англійської мови.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Психологічні аспекти 

проблеми формування мовленнєвої компетенції досліджували науковці 

Л. Виготський, М. Жинкіна, Л. Щерба. Педагогічні аспекти та методичні 

питання розвитку мовленнєвих навичок висвітлювалися в працях 

М. Александрзак, М. Даковскої, В. Бадер, О. Біляєва, А. Казанцева, 

Ю. Караулова, Т. Ладижинської, Н. Пашківської, Дж. Хамера, Т. Хедж, П. Ур та 

інших. Концепції вивчення мови в процесі мовленнєвої діяльності  вивчали 

І. Бодуен де Куртене, Ф. Буслаєв, Т. Панько та інші науковці. 

Мета статті. Визначення окремих особливостей говоріння як виду 

мовленнєвої діяльності; виявлення труднощів під час навчання говорінню 

слухачів сфери публічного управління, окреслення шляхів їх подолання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вважається, що основною 

метою вивчення іноземної мови є набуття вміння використовувати її в 

ситуаціях реального життя, тобто вміння швидко й адекватно реагувати на 

висловлювання співрозмовника, застосовуючи засоби мови. Британський 

науковець Д. Нунан стверджує, що “успіх (у вивченні мови) вимірюється тим, 

наскільки людина набула здатності підтримувати розмову мовою, що 

вивчається” [8, с. 39]. Досконале володіння іноземною мовою, рівень 

успішності та ефективності в її опануванні в значній мірі залежить від 

створення відповідних умов для комунікації на заняттях. Отже, організація 

навчання говорінню підкріплюється кінцевою метою вивчення іноземної мови 

та створює мотивацію для слухачів її вчити.  

Говоріння є базовим аспектом комунікації між людьми. Будь-яку 

комунікацію супроводжують процеси концептуалізації, формулювання,  

самоконтролю  та  перемов. У повсякденному житті кожна людина бере участь 

в усному спілкуванні  частіше, ніж, наприклад, в написанні листів або читанні 

текстів. Залучення слухачів у процес говоріння на заняттях є своєрідною 

підготовкою до життєвих ситуацій комунікації. Під час виконання завдань 
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слухачі використовують вивчені ними мовні засоби, демонструючи прогрес та 

виявляючи мовні труднощі. Чим більше слухачі мають можливостей 

активізувати різні засвоєні вже ними елементи мови під час вивчення, тим 

більшою є ймовірність, що вони навчаться використовувати ці елементи 

автоматично.  

Говоріння є продуктивним видом мовленнєвої діяльності, за допомогою 

якого разом з аудіюванням здійснюється усне вербальне спілкування. Процес 

говоріння полягає в обміні інформацією, вираженні думок в усній формі, що 

здійснюється засобами мови. Мова як засіб спілкування – основа говоріння як 

виду мовленнєвої діяльності. Той, хто повідомляє інформацію, кодує її в 

значеннях слів, відібраних для цієї мети. Той, хто сприймає цю інформацію, 

декодує  її, розшифровує ці значення та відповідно до цієї інформації коректує 

власну поведінку.  

Усне спілкування може бути монологічним, діалогічним чи полілогічним 

(форма його складного переплетення). Найбільш поширеним різновидом  

усного мовлення є діалог – розмова, що організується та підтримується 

співрозмовниками та спрямована на вирішення певних питань. Для діалогу 

характерні обмін репліками, повторення фраз та окремих слів за 

співрозмовником, питання, доповнення, пояснення, вживання натяків,  вигуків. 

Діалогічне мовлення не можна спланувати або запрограмувати, оскільки мовна 

поведінка одного партнера залежить від мовної поведінки іншого. У 

діалогічному спілкуванні відбувається поперемінна зміна комунікативних 

ролей, що, як правило,  веде до взаємного розуміння, узгодження дій та 

поведінки, без чого було б неможливо досягти бажаного результату. Ось чому, 

формулюючи завдання слухачам про складання діалогів та здійснюючи 

розподіл на  пари, необхідно пояснити, що розподіл ролей між двома особами 

не є механічним, це розподіл на двох співрозмовників, які взаємодіють один з 

одним з метою ефективної комунікації. 

На відміну від діалогічного мовлення, що є зазвичай ситуативним,  
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монологічне мовлення  є більш контекстним, і, як правило, будується без 

урахування ситуацій екстралінгвістичного характеру. “Контекстний” характер 

монологічного мовлення висуває певні вимоги до нього: наявність 

композиційної складності, завершеності думок, суворого дотримання 

граматичних правил, логіки та послідовності при викладенні думок. 

Комунікативним завданням є заволодіння увагою слухача, оцінка ситуації 

спілкування та здійснення впливу на особистість співрозмовника, отримання 

реакції на власне повідомлення. Отже, навчання іншомовному мовленню 

передбачає також оволодіння певною комунікативною технікою. 

При доборі та розробці навчальних завдань для розвитку навичок 

спілкування слід усвідомлювати, що вони як своїм змістом, так і процедурою 

виконання повинні відповідати реальним комунікативним діям. Для того, щоб 

відбулося спілкування, завдання, з одного боку, повинні бути зрозумілими 

слухачам, захоплюючими, передбачати легке занурення у дискусію, з іншого – 

з чітко визначеною навчальною метою: сформувати або відшліфувати здатність 

орієнтуватися в природних ситуаціях спілкування. При цьому слід враховувати 

той факт, що навичка говоріння не переноситься автоматично з рідної мови на 

іноземну. Навіть ґрунтовні знання граматики та лексики не гарантують 

успішність усної комунікації, таке знання повинно бути належним чином 

інтегровано в процес спілкування.   

Труднощі в говорінні можуть викликатися й надмірним самоконтролем 

власного мовлення або схильністю спочатку формулювати речення  рідною 

мовою. Зазначені ментальні процеси зазвичай перешкоджають вільній 

комунікації (fluency) та можуть призвести до створення штучного дискурсу [3, 

с. 38]. 

На окрему увагу заслуговує розгляд проблем,  пов’язаних з 

особистісними характеристиками слухачів, їх ставленням до процесу навчання 

в цілому та до виконання завдань з говоріння зокрема. Серед таких зумовлених 

психологічними особливостями труднощів вкажемо на наявність певного 
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“комплексу” – страхів зробити помилку або “втратити обличчя”, отримати 

критичні зауваження від викладача або інших слухачів групи, природну 

сором’язливість. Іноді перешкодою до комунікації  стає відсутність мотивації 

слухача до спілкування – коли він не знає, що сказати, коментуючи або 

обґрунтовуючи власну думку. До важливих перешкод ефективному 

спілкуванню  відносяться також ситуації, коли робота в парах або групах 

супроводжується низькою активністю або нерівноправною участю в 

комунікації одного із слухачів через прагнення інших домінувати  під час 

виконання завдань. Не менш важливою причиною  вважається вплив рідної 

мови  на комунікацію, що притаманно, на думку  вчених, учням з низькою 

навчальною мотивацією: слухачі вважають спосіб самовираження рідною 

мовою більш природним та легким [10, с. 121]. 

Як правило, виникнення зазначених труднощів не залежить від кількості 

слухачів в групах або рівня володіння ними мовою.  Потрібно враховувати й 

той факт, що кожна людина приєднується до навчального або комунікативного 

середовища як носій індивідуальних властивостей, певних характерних 

особистісних ознак і рис, сформованих також під впливом попереднього 

власного досвіду в навчанні або спілкуванні – як позитивного, так і 

негативного. Такий аспект індивідуальності особливо відчутний при навчанні 

дорослих: вони мають більш глибоке розуміння природи труднощів у власному 

навчанні, спроможні більш точно оцінити рівень набутих ними навичок  та 

вмінь, та, як наслідок, глибше осмислити власні потреби в навчанні [3, с. 39 ].   

Отже, підсумовуючи сказане вище, назвемо такі передумови здійснення 

комунікації: наявність самої мовної ситуації, що є стимулом до говоріння; 

наявність знань про обсяг мовлення – визначення  змісту, про який говорить 

мовець;  ставлення до об’єкта мовлення, яке залежить від минулого досвіду 

суб’єкта, його  почуттів; розуміння мети обміну інформацією та повідомлення 

думок [2, с. 71]. 

Спираючись на усвідомлення перерахованих вище умов, учитель складає 
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ефективні завдання для організації говоріння, що є важчим, ніж, наприклад, 

складання завдань з аудіювання або читання. 

На нашу думку, завдання можна вважати ефективним, якщо  воно 

відповідає таким характеристикам: 

а) більшість часу під час виконання завдання відводиться на говоріння 

слухачів;  

б) забезпечено рівну участь кожного слухача в комунікації;  

в) рівень мотивації слухачів є високим: слухачі зацікавлені в спілкуванні 

– їх захоплює тема розмови, їм є, що сказати;  

г) рівень мовної підготовки слухачів достатній для виконання даного 

завдання.  

Наведемо приклади завдань, які  зазвичай викликають найбільший 

інтерес у слухачів.  

1. Завдання на обмін інформацією (information-gap activities). Спочатку 

слухачі володіють лише частиною загальної інформації, а потім у результаті 

мовної взаємодії в парах кожен отримує більш повний обсяг відомостей. 

Наприклад, при обговоренні теми “Влаштування на роботу” слухачі отримують 

картки з заявою на роботу, але кожна картка містить  різну інформацію. 

Ставлячи один одному питання, вони заповнюють свої картки. Такий матеріал 

змушує слухачів ставити велику кількість питань для того, щоб виконати 

завдання. Такі вправи спонукають до спілкування та допомагають 

відпрацювати специфічну лексику за темою [6, с. 272]. 

2. Завдання на ранжування інформації (ranking activities) передбачає 

розподіл отриманої інформації відповідно до визначених критеріїв. Наприклад, 

слухачам пропонується список прикметників, що описують риси характеру 

людини. У групах їм належить вибрати три найголовніших (на їхній погляд) 

прикметників, що характеризують друга, колегу, викладача, і розставити їх по 

порядку за ступенем важливості. Ранжування інформації супроводжується 

обговоренням в парах, з подальшим обґрунтуванням  та обміном думками в 
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групах. Тут відпрацьовуються репліки згоди – незгоди, процедури 

аргументування та висловлення власної думки [1, с. 106].   

3. Рольова гра (role play): слухачі залучаються до виконання різних 

соціальних і психологічних ролей під час спілкування.   

4. Завдання на дискусію в групах (group discussion) включають 

обговорення кола питань за певною тематикою (наприклад, “Правила поведінки 

людей під час землетрусу”), обмін висловлюваннями, інформацією, власними 

міркуваннями. Відпрацьовуються вміння уважно слухати й розуміти 

співрозмовника, вступати в дискусію, ставити питання, переходити до нового 

аспекту обговорюваної проблеми, оцінювати репліки співрозмовників.  

5. Завдання на проектну роботу (project-based activities) – самостійно 

виконані слухачами види робіт, в яких мовне спілкування вплетено в 

інтелектуально-емоційний контекст іншої діяльності. Наприклад, творчим 

проектом може стати створення та представлення презентації на тему 

“Конфліктні ситуації на роботі”. Слухачі розподіляють ролі, призначають 

відповідальних за розробку питань для опитування, за проведення процедури 

опитування колег, узагальнення отриманої інформації тощо.  

Слід пам’ятати, що при розробці завдань одна з основних вимог до 

організації  діяльності полягає в тому, що вправи повинні забезпечити не лише 

дію, але й взаємодію учасників [1, с. 107]. Робота в малих групах сприяє 

зростанню кількості висловлювань разом із зниженням “гальмування” тих 

слухачів, яким некомфортно говорити перед усією аудиторією. Учитель 

спостерігає, здійснює моніторинг діяльності слухачів, допомагає їм або 

спрямовує їхню роботу за необхідності. Рівень складності завдання  повинен 

бути доступним для того, щоб учасники легко згадували слова та швидко 

розмовляли з мінімальними паузами. Попередня підготовка до роботи в групах 

(повторення слів, виконання лексичних вправ тощо) з метою підвищення якості 

комунікації є цілком виправданою. Така інтеракція сприяє подоланню 

невпевненості в собі, посилює мотивацію до спілкування, актуалізує вживання 
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мовних засобів для побудови висловлювань тощо.  

Британський педагог Дж. Хамер дає слушні рекомендації для подолання 

слухачами відчуття невпевненості в собі або страху “втратити обличчя” перед 

аудиторією. Науковець вказує на важливість етапів планування, підготовки та 

репетиції власних висловлювань. Викладачеві потрібно виділяти  час на 

обдумування або запропонувати невеликий діалог (розминку) за темою перед 

дискусією. Постійне повторення слів та фраз допомагає зафіксувати їх в 

пам’яті, довести до автоматизму їх вживання, що сприятимете посиленню 

впевненості слухачів під час виконання завдання [6, c. 251-254].  

Труднощі, пов’язані з ситуацією, коли слухачам “немає, що сказати”, 

успішно долаються застосуванням техніки “мозкового штурму” та обміну 

ідеями перед початком виконання вправ. Забезпечення слухачів  текстами з 

тематики, що обговорюється, зосередження на фактичній інформації за темою 

допомагає надалі генерувати власні ідеї. Мовні труднощі знімаються шляхом 

повторення базового лексичного словника перед початком дискусії. Вправи на 

визначення дефініцій та перифраз сприяють активізації лексичного та 

граматичного матеріалу.  

 

Висновки.  

Специфіка формування навичок говоріння полягає в тому, що цьому не 

можна навчити, це вміння набувається слухачами лише в процесі щоденної 

практики на заняттях. Усвідомлення викладачем природи труднощів у навчанні 

говорінню та знайдення шляхів їх подолання  допоможуть слухачеві – 

невпевненому мовцю – набути більшої віри у свої можливості та максимально 

отримати користь від спілкування англійською мовою на заняттях. 

Ефективність організації говоріння на заняттях залежить від низки факторів, 

зокрема: правильного добору завдань з говоріння, створення внутрішньої 

потреби в слухачів (мотивації до спілкування),  якості завдань та вправ з 

розвитку  навичок усного мовлення; правильно організованої роботи з вивчення 
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стратегій діалогічного та монологічного мовлення; збільшення частки участі 

кожного слухача в практиці говоріння; психологічної готовності слухача  до 

комунікації, відчуття ним комфорту від взаємодії з іншими учасниками групи. 

Подальші наукові розвідки буде присвячено добору та аналізу 

ефективних методик навчання говорінню як виду мовленнєвої діяльності на 

уроках англійської мови.   
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CHALLENGES RELATED TO PUBLIC SERVANTS’ SPEAKING SKILLS 

DEVELOPMENT AT THE ENGLISH LESSONS 

 

The article addresses the problematic issues of training public servants at the 

English lessons. It is emphasized the ability of the modern public administrators to 

communicate in foreign languages as an urgent requirement of the present time under 

the conditions of increasing cooperation between countries in the world. The features 

of speaking as a type of oral activity are determined; the characteristics of dialogue 

and monologue are introduced. Conditions of successful students’ communication 

and interaction at the lessons are outlined. The difficulties which arise during the 

development of speaking skills and hinder the students’ fluency in communication 

have been revealed. The ways to overcome the difficulties in teaching speaking are 

introduced; recommendations on the application of effective approaches to the 

organization of educational activities at the English lessons are given. 

Key words: public servants, English language, teaching speaking. 
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ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ  

ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
 

У науковій статті досліджено проблеми діяльності місцевих органів 

виконавчої влади та  органів місцевого самоврядування в умовах виникнення 

надзвичайної ситуації. 

На основі аналізу дій керівного складу місцевих органів виконавчої влади й 

органів місцевого самоврядування в умовах виникнення надзвичайної ситуації 

та проведених командно-штабних навчань встановлено, що ними не завжди 

приймаються оптимально вірні рішення, а організація робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації та проведення евакуації населення вимагають 

покращення. 

Виявлено недостатнє знання керівним складом місцевих органів 

виконавчої влади своїх функціональних обов’язків з питань організації евакуації 

та життєзабезпечення населення.  

Встановлено, що керівний склад органів управління невпевнено володіє 

навичками управління силами та засобами цивільного захисту (далі – ЦЗ) в 

умовах виникнення надзвичайної ситуації, має недостатній рівень підготовки 

для організації взаємодії між органами управління та силами ЦЗ. Існують 

проблеми в роботі з підготовкою оперативної та звітної документації. 
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Розглянуто зміст завдань керівника робіт та штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, перелік оперативної та звітної 

документації. 

У науковій статті надані пропозиції щодо підвищення рівня підготовки 

керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів із питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування у сфері ЦЗ. 

Ключові слова: органи виконавчої влади, надзвичайна ситуація, 

цивільний захист, ліквідація наслідків, рівень підготовки, командно-

штабне навчання. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями. На території держави останнім 

часом виникає безліч надзвичайних ситуацій (далі – НС) техногенного та 

природного характеру (різних рівнів) за різними рівнями. На жаль, часто вони 

приносять людські жертви та завдають великих матеріальних збитків [1]. 

Майже щорічно на території держави виникають НС природного характеру, 

наприклад, це повені на території західних областей, снігові замети, шквальні 

вітри, бурі та урагани по всій території країни. Що стосується НС техногенного 

характеру, то, на превеликий жаль, до аварій у житлово-комунальному 

комплексі та на промислових (потенційно-небезпечних) об’єктах, додалися 

такі, раніше незвичні, як вибухи на армійських арсеналах, складах та базах. 

Майже всі вони супроводжуються масштабними пожежами, забрудненням 

території хімічними, паливно-мастильними та вибухонебезпечними 

речовинами. Це створює безліч проблем для місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування, на яких лягає основний тягар щодо 

організації аварійно-рятувальних робіт, евакуації та життєзабезпечення 

населення, ліквідації наслідків НС. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Результатами дослідження 

[2] стали:  

- основи організації управління ЦЗ на місцевому рівні; 

- порядок дій керівного складу місцевого рівня в умовах виникнення НС; 

- зміст основних організаційних, облікових, звітних документів з питань 
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управління та організації діяльності у сфері ЦЗ. 

У науковому дослідженні [14] висвітлені проблемні питання щодо 

організації підвищення кваліфікації фахівців з питань ЦЗ для центральних та 

місцевих органів виконавчої влади та надано пропозиції щодо їх позитивного 

вирішення. У науковому дослідженні [15] розглядаються проблемні питання 

щодо функцій та завдань фахівців підрозділів з питань ЦЗ місцевих органів 

виконавчої влади та невідповідність рівня їхньої фахової підготовки на 

теперішній час.  

Але в згаданих наукових дослідженнях не висвітлювались такі проблемні 

питання, як організація взаємодії в умовах ліквідації наслідків НС між 

територіальними органами управління ДСНС України (далі – ДСНС) та 

управліннями з питань ЦЗ місцевих органів виконавчої влади, діяльність 

керівника робіт та штабу з ліквідації наслідків НС.  

Мета статті. Завданням наукової статті є визначення на основі 

попередніх наукових досліджень основних недоліків у роботі керівного складу  

та  фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 

питань ЦЗ місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування в умовах сучасних викликів [1] та запропонувати шляхи їх 

вирішення.    

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно зі ст. 19 [3] до 

повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних 

адміністрацій у сфері ЦЗ належать:  

організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на 

відповідній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного 

захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких 

ситуацій; 

організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з 

ліквідації наслідків НС; 

організація та здійснення евакуації населення та майна в безпечні райони, 
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їх розміщення, створення служб медицини катастроф, необхідних для надання 

екстреної медичної допомоги та життєзабезпечення населення; 

керівництво створеними ними аварійно-рятувальними службами, 

формуваннями та спеціалізованими службами ЦЗ, місцевою та добровільною 

пожежною охороною, забезпечення їхньої діяльності та здійснення контролю за 

готовністю до дій за призначенням. 

Для координації дій органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, органів управління та сил ЦЗ, а також організованого та 

планового виконання комплексу заходів та робіт з ліквідації наслідків НС [3] 

проводяться наступні заходи: 

використовуються пункти управління та центри управління в НС,     

утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків НС,  

призначаються керівники робіт з ліквідації наслідків НС; 

утворюються штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

визначається потреба в силах цивільного захисту; 

залучаються сили цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації. 

Загальне керівництво організацією та проведенням заходів і робіт з 

ліквідації наслідків НС, відновлювальних робіт на адміністративній території 

або території, на якій сталася НС, здійснюють місцеві державні адміністрації, 

органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання. Тобто, вся 

відповідальність за прийняті рішення в умовах виникнення НС лягає на 

керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та суб’єктів господарювання. 

Аналіз практичних дій та прийнятих рішень керівного складу місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо організації 

рятувальних робіт, життєзабезпечення та, особливо, евакуаційних заходів під 

час виникнення НС на технічних територіях військових частин у м. Балаклея, 

м. Калинівка, с. Новобогданівка виявив ряд суттєвих недоліків.  
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За результатами проведеного аналізу дій органів управління під час 

наведених НС та, відповідно до Наказу [13], на виконання Доручення Прем’єр-

міністра Кабінету Міністрів України В. Гройсмана, керівництвом ДСНС 

робиться акцент на відпрацювання питань щодо дій органів управління та сил 

ЦЗ місцевих органів виконавчої влади в разі виникнення НС на арсеналах, 

базах зберігання (складах) озброєння Збройних сил України, атомних 

електростанціях та гідроспорудах Дніпровського та Дністровського каскадів. 

У зв’язку з цим під керівництвом представників центрального апарату 

ДСНС були проведені командно-штабні навчання (далі – КШН) в ряді областей 

за участю керівного складу та фахівців обласних державних адміністрацій, 

територіальних управлінь ДСНС. У ході навчань відпрацьовувались, 

насамперед, питання прийняття оптимальних рішень поетапно:  

головою комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС (далі – 

комісія ТЕБ та НС)  на термінових засіданнях комісії [10]; 

керівником робіт з ліквідації наслідків НС [3, 6]; 

головою комісії з питань евакуації [12]; 

особами, які очолюють спеціалізовані служби ЦЗ [7]. 

Особливу увагу було спрямовано на організацію роботи штабу з 

ліквідації наслідків НС щодо [8]:  

визначення зони НС та зони можливого ураження, кількості й місць 

перебування в них людей, організація їх порятунку та надання їм допомоги, 

запобігання пошкодженню майна; 

збирання даних про обстановку в зоні НС, їх аналіз та узагальнення, 

прогнозування масштабів і наслідків НС; 

визначення головних напрямів ліквідації наслідків НС, розробка 

оперативних планів заходів з ліквідації наслідків НС і здійснення заходів щодо 

їх реалізації; 

визначення складу й кількості сил ЦЗ, необхідних для залучення до 

ліквідації наслідків НС, термінів їх залучення згідно з планами реагування на 
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НС планами взаємодії органів управління та сил ЦЗ у разі виникнення НС, а 

також планами локалізації й ліквідації наслідків аварії; 

підготовки розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС щодо 

ліквідації наслідків НС та забезпечення безпеки постраждалих, їх реєстрація в 

установленому порядку після підписання та доведення до виконавців; 

забезпечення реалізації розпоряджень керівника робіт з ліквідації 

наслідків НС щодо організації та координації аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт; 

безпосередньої організації і координації дій залучених до ліквідації 

наслідків НС сил ЦЗ, Збройних Сил України та інших військових формувань, 

органів і підрозділів внутрішніх справ, а також громадських організацій і 

волонтерів; 

взаємодії з відповідною спеціальною комісією з ліквідації наслідків НС; 

ведення обліку робіт, що виконуються силами ЦЗ під час ліквідації 

наслідків НС; 

ведення обліку загиблих та постраждалих унаслідок НС; 

організації інформування населення про наслідки та прогноз розвитку 

НС, 

хід ліквідації її наслідків та правила поведінки в зоні НС; 

здійснення інформаційної взаємодії з центрами управління в НС 

відповідного рівня; 

організації матеріально-технічного забезпечення проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт; 

ведення оперативно-технічної та звітної документації, а також щодо 

відпрацювання оперативно-технічної та звітної документації, зокрема:  

журналу реєстрації розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків 

НС; 

оперативного журналу з ліквідації наслідків НС; 

розрахунку сил і засобів (техніки), залучених до ліквідації наслідків НС; 
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картки зв’язку в зоні НС; 

доповіді старшої посадової особи про склад сил і засобів (техніки), що 

прибули для ліквідації наслідків НС (вибули із зони НС); 

звіту про роботу, залучених до ліквідації наслідків НС сил та засобів 

(техніки) ЦЗ; 

робочої карти (схеми) зони НС; 

оперативного плану заходів з ліквідації наслідків НС; 

журналу обліку постраждалих та загиблих під час НС; 

журналу обліку матеріально-технічного забезпечення ліквідації наслідків 

НС; 

журналу обліку аналізів проб (повітря, води та грунту). 

Одне з головних питань КШН – робота комісії з питань евакуації. 

Планування евакуації, організація та практичне її здійснення – це далеко не 

весь обсяг практичних завдань, які стоять перед головою та членами комісії. 

Не менш складними є завдання для осіб, які очолюватимуть 

спеціалізовані служби ЦЗ. 

У ході проведення КШН постійно нарощувалась обстановка, в якій 

учасники відпрацьовували свої рішення (реагували на зміну обставин). Зміст 

ввідних стосувався всіх учасників за посадами: голови комісії з питань ТЕБ та 

НС; голови комісії з питань евакуації; керівника робіт та членів штабу з 

ліквідації наслідків НС; осіб, які очолювали спеціалізовані ЦЗ. 

Під час проведення КШН із керівним складом та фахівцями, діяльність 

яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування було виявлено 

ряд недоліків.  

Насамперед, це стосується питання відпрацювання оптимальних рішень 

посадовими особами всіх рівнів. Рішення, за рідкисним виключенням, 

охоплювали не всі організаційні питання для здійснення евакуаційних заходів, 

проведення аварійно-рятувальних робіт, робіт з ліквідації наслідків НС, 
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життєзабезпечення населення. Невпевнено здійснювалося керівництво 

підпорядкованими органами управління та силами ЦЗ під час виконання 

завдань за призначення. 

Особливої уваги заслуговує питання організації взаємодії під час 

ліквідації наслідків НС керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана 

з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування з територіальними управліннями 

ДСНС. Як показує практика, питання організації взаємодії потребує більш 

якісного відпрацювання. 

Під час підведення підсумків майже завжди окремо стояло питання про 

якість відпрацювання учасниками КШН оперативних та звітних документів.  

У багатьох випадках штабна культура оформлення документів була 

відсутня. Мали місце випадки незнання та недотримання правил ведення карти, 

нанесення умовних знаків на карту тощо. 

На мою думку, з метою прийняття обгрунтованого рішення про 

застосування сил і засобів цивільного захисту заздалегідь керівники органів 

управління під час організації практичної підготовки керівного складу повинні, 

насамперед, зробити акцент на відпрацювання питань, які для виконавців 

найбільш складні.  

В табл. 1 за результатами проведеного аналізу подано аналітичні дані 

щодо якості відпрацювання практичних питань на КШН керівним складом та 

фахівцями, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 

питань ЦЗ місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. 
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Таблиця 1  

Аналітичні дані щодо якості відпрацювання практичних питань 

Практичні 

питання 

Відпрацювання 

оптимальних 

рішень 

Дії за 

вказівками 

під час 

нарощування 

обстановки 

Організація 

взаємодії в ході 

виконання 

завдань за 

призначенням 

Підготовка 

оперативних 

та звітних 

документів 

 

1 2 3 4 5 

Якість 

виконання за 

5-ти бальною 

шкалою 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

Пропозиції щодо підвищення рівня підготовки керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 

питань ЦЗ місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері ЦЗ,  наступні: 

всім посадовим особам місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування відповідально та чітко виконувати вимоги щодо 

навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією 

і здійсненням заходів з питань ЦЗ, що викладені в публікаціях [3, 4, 9]; 

Інституту державного управління у сфері ЦЗ, навчально-методичним 

центрам безпеки життєдіяльності та ЦЗ покращити методику викладання 

навчального матеріалу, основними визнати практичні заняття, постійно 

удосконалювати форми, види та методи їх проведення [11]; 

начальникам управлінь (відділів) з питань ЦЗ за погодженням з 

керівниками обласних, районних державних адміністрацій разом з керівниками 

територіальних управлінь ДСНС планувати, якісно організовувати та 

проводити КШН з відпрацюванням усього комплексу практичних питань, які 

можуть виникнути під час НС у регіоні [6]. 
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Висновки.  

Аналіз дій органів управління та сил цивільного захисту в надзвичайних 

ситуаціях свідчить про те, що послідовність роботи органів управління та її 

зміст не завжди забезпечує прийняття обґрунтованого рішення та виконання 

комплексу заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. На мій 

погляд, шляхи вирішення цієї проблеми можуть бути такі: 

проводити з органами управління міністерств і відомств, які залучаються 

до реагування на надзвичайні ситуації, штабні тренування за можливими 

сценаріями виникнення надзвичайних ситуацій та відповідними алгоритмами 

дій, які заздалегідь відпрацьовувати за характерними надзвичайними 

ситуаціями у певному регіоні. 

Наступні наукові дослідження з проблематики пропоную присвятити  

удосконаленню змісту системи забезпечення дій органів управління та сил 

цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях. 

Реалізація викладених вище пропозицій дасть змогу вирішити питання 

державної ваги – здійснити якісну підготовку керівного складу та фахівців, 

діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ для 

дій в умовах виникнення НС, зокрема: 

забезпечити якісне виконання посадовими особами місцевих органів 

виконавчої влади своїх функціональних обов’язків у сфері ЦЗ; 

забезпечити захист населення та території в умовах загрози та виникнення 

НС, мінімізувати людські втрати та матеріальні збитки; 

керівникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

допоможе виконати вимоги статті 3 Конституції України, яка гласить: “Людина, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю”. 
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BODIES OF THE EXECUTIVE AUTHORITY IN THE CONDITIONS  

OF THE EMERGENCE OF THE EXTERNAL SITUATION 

 

In the scientific article the problems of activity of local bodies of executive 

power and local self-government bodies in the conditions of emergence of an 

emergency are investigated. 
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Based on the analysis of the actions of the leadership of local authorities, local 

self-government bodies in the conditions of an emergency situation and conducted 

command-and-staff exercises, it has been established that their decisions are not 

always accepted optimally correct, and the organization of work on the elimination of 

the consequences of an emergency, evacuation of the population requires 

improvement . 

The lack of knowledge of the leadership of local executive bodies about their 

functional responsibilities in matters of organization of evacuation and life support of 

the population is revealed. 

It has been established that the management body does not have the skills to 

manage forces and means in the conditions of emergencies, has insufficient level of 

preparation for the organization of interaction between the authorities and forces. 

There are problems with the preparation of operational and reporting documentation. 

The content of the tasks of the head of the work and the emergency response 

staff, the list of operational and reporting documentation is considered. 

The scientific article provides suggestions for raising the level of training of the 

management staff and specialists, whose activities are related to the organization and 

implementation of measures on civil protection of local executive bodies, local 

government bodies in the field of Central Asia. 

Key words: executive power bodies, emergency situation, civil defense, 

liquidation of consequences, level of preparation, command and staff training. 
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