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ВСТУП 

 

Проблеми управлінням ризиками виникнення надзвичайних ситуацій є 

нині дуже актуальними. В сучасних умовах як в Україні, так і у всьому світі 

підвищується рівень стурбованості у зв'язку із щорічним підвищенням 

кількості надзвичайних ситуацій, зокрема, тих, що мають природний та 

техногенний характер, розповсюдженням їх масштабів, збільшенням 

спричинених ними втрат і збитків. Відповідно, обставини, що склалися, 

вимагають ужиття заходів відносно удосконалення процесів управління 

ризиками виникнення на рівні держави.  

Однак навіть найефективніші заходи щодо запобігання надзвичайних 

ситуацій не уможливлюють усунення ризиків їх виникнення. Не існує 

можливості повного виключення надзвичайних ситуацій, проте можливим є 

суттєве зменшення їх кількості та масштабів, а також пом'якшення їх 

наслідків. 

Діяльність, спрямована на профілактику надзвичайних ситуацій, є 

більш важливою, ніж їх ліквідація. Подібна ситуація обумовлена тим, що 

соціально-економічні результати впровадження попередніх заходів щодо 

профілактики надзвичайних ситуацій (і, відповідно, зниження рівня збитків і 

втрат) можуть бути більш ефективними для громадськості та держави. Якщо 

з економічної точки зору профілактика випадків виникнення надзвичайних 

ситуацій  потребує суттєво менших обсягів фінансових ресурсів, ніж 

усунення їх наслідків. Відповідно, вищезазначене обумовлює актуальність 

обраної теми магістерської роботи.  

Значний внесок у дослідження проблем державного управління 

зробили такі науковці, як: В. Д. Бакуменко, В. В. Баштанник, К. М. Бліщук, 

Ю. М. Бондаренко, С. М. Домбровська, Т. М. Лозинська, Н. Р. Нижник, Л. 

Л. Приходченко, В. В. Токовенко та ін. 

Аналіз наукових джерел з проблематики державного управління 

стосовно надзвичайних ситуацій свідчить, що українським ученим тут 
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належить вагомий теоретичний доробок. Цим питанням присвячено наукові 

праці С. О. Андреєва, С. О. Кузніченка, І. Криничної, О. А. Мельниченка, 

Д. Ю. Полковниченка, Р. В. Приходька, О. С. Проневича, А. В. Роміна та ін. 

Мета магістерської роботи полягає в розробці комплексу заходів щодо 

вдосконалення державного управління ризиками виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

Необхідність досягнення поставленої мети зумовила визначення та 

вирішення таких завдань: 

- охарактеризувати специфіку державного управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

- здійснити огляд особливостей державної політики у сфері цивільного 

захисту; 

- дослідити закордонний досвід державного управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

- проаналізувати організаційно-правове забезпечення державного 

управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій; 

- запропонувати напрями вдосконалення державного управління 

ризиками виникнення надзвичайних ситуацій; 

- окреслити орієнтири розвитку державного управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. 

Об’єктом дослідження є державне  управління у сфері цивільного 

захисту.  

Предмет дослідження – державне управління ризиками виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань 

було використано такі наукові методи:  

- узагальнення та порівняння – для дослідження особливостей 

формування та реалізації державної політики у молодіжній сфері в Україні в 

країнах ближнього та далекого зарубіжжя; 
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- системний підхід – для  обґрунтування визначення державної 

політики у молодіжній сфері; 

- структурно-логічний і дескриптивний аналіз – для визначення 

організаційно-правового забезпечення державного управління 

профілактикою надзвичайних ситуацій; 

- ретроспективний аналіз – для оцінки динаміки зміни кількості 

надзвичайних ситуацій, зареєстрованих в Україні; 

- економіко-математичне моделювання – для визначення 

перспективних тенденцій розвитку державного управління профілактикою 

надзвичайних ситуацій. 

Інформаційну базу магістерської роботи складають чинні вітчизняні та 

закордонні законодавчі і підзаконні нормативно-правові акти стосовно 

питань державного управління, зокрема, відносно профілактики 

надзвичайних ситуацій, наукові напрацювання вітчизняних і зарубіжних 

вчених, періодичні видання, статистичні й аналітичні матеріали, особисті 

дослідження автора.  

Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, та 

списку використаних джерел. Робота нараховує 11 рисунків та 6 таблиць. 

Список використаних джерел включає 61 найменування. 

Наукова новизна одержаних результатів магістерської роботи полягає в 

обґрунтуванні та розробленні теоретико-практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення державного управління профілактикою надзвичайних 

ситуацій.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 

результатів магістерської роботи у процесах функціонування органів 

державної влади та місцевого самоврядування стосовно управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій.   
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 

 

1.1 Ризики виникнення надзвичайних ситуацій як об’єкт 

державного управління 

 

Ключовою причиною виникнення соціальних надзвичайних ситуацій є 

вплив факторів ризику (накопичення і подальше вивільнення негативної 

соціальної енергії). До такої енергії слід віднести різнохарактерні 

суперечності соціально-економічного, політичного, міжнаціонального, 

міжконфесійного характеру,  їх трансформація у кризи,  яким притаманний 

надзвичайний характер. 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, надзвичайні 

ситуації розглядаються на чотирьох рівнях у залежності від наслідків, які 

були ними заподіяні, та враховуючи обсяги ресурсів технічного та 

матеріального характеру, які були необхідні для ї ліквідації: 

- державний; 

- регіональний; 

- місцевий; 

- об’єктовий. 

Під надзвичайною ситуацією традиційно розуміється обстановка на 

визначеній території, що виникла як результат аварії, небезпечного 

природного явища, катастрофи, стихійного або іншого лиха, що може 

призвести або призвела до людських смертей, до шкоди здоров'ю людей або 

довкіллю, а також до значних матеріальних втрат і порушенню умов 

життєдіяльності людей. 
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Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, надзвичайні 

ситуації можна класифікувати відповідно до характеру походження, ступеня 

поширення, розміру людських втрат та матеріальних збитків. 

В свою чергу, відповідно до характеру подій, що можуть зумовити 

виникнення надзвичайних ситуацій на території України, виділяють наступні 

їх види: техногенні, природні, соціальні та воєнні. 

Що стосується техногенної надзвичайної ситуації, то вона являє собою 

обстановку, яка, внаслідок виникнення джерела, що спричинило техногенну 

надзвичайну ситуацію на об'єкті, конкретній території чи акваторії, 

характеризується  порушенням нормальних умов людської життєдіяльності, 

загрозою життю і здоров'ю людей, нанесенням шкоди майну населення, 

навколишньому природному середовищу та народному господарству в 

цілому. 

Надзвичайні ситуації техногенного характеру поділяються відповідно  

до типу аварій, які виступають в якості джерел виникнення ключових 

різновидів надзвичайних ситуацій техногенного характеру, і також у деякій 

мірі визначають сферу та особливості прояву зазначених небезпечних подій. 

Надзвичайні ситуації техногенного характеру стосуються виробничої 

діяльності людини і можуть протікати зі спричиненням або без спричинення 

забруднення навколишнього середовища. Найбільш небезпечними 

надзвичайними ситуаціями техногенного характеру є такі:  

- аварії на транспорті;  

- вибухи і пожежі; 

- аварії радіаційного походження; 

- аварії, що супроводжуються викидом хімічних небезпечних речовин 

тощо. 

Надзвичайна ситуація природного характеру являє собою обстановку в 

межах певної території чи акваторії, що виникла як результат наявності 

джерела надзвичайної ситуації, яка може спричинити або спричинила 

людські жертви, шкоду здоров'ю людей і (або) навколишньому природному 
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середовищу, суттєві матеріальні втрати та порушення умов життєдіяльності 

людей. 

Різнохарактерні явища та процеси природного характеру можуть 

спричиняти природні лиха, які призводять до суттєвих людських жертв і 

завдають величезного матеріального збитку. Природні лиха містять у собі 

складну сукупність різноманітних природних явищ і процесів, що є 

небезпечними та несприятливими. В свою чергу, такі явища і процеси 

поділяються на наступні види: 

- природні явища несприятливого характеру; 

- стихійні лиха; 

- природні катастрофи. 

У свою чергу, несприятливим природним явищем уважається стихійна 

подія, якій притаманне природне походження, та яка спричиняє порівняно 

несуттєві негативні наслідки для людської життєдіяльності та економіки 

країни в цілому. 

Стихійне лихо − це руйнівне або природно-антропогенне явище або 

процес, які характеризуються значним масштабом, та в результаті якого 

виникла загроза людському життю і здоров'ю, можуть статися руйнування чи 

знищення матеріальних цінностей і складових навколишнього природного 

середовища. Стихійні лиха є ключовим джерелом виникнення природних 

надзвичайних ситуацій. 

Соціальні надзвичайні ситуації – це обстановка на визначеній 

території, що виникла як результат наявності небезпечних протиріч і 

конфліктів на рівні соціальних відносин. Соціальні надзвичайні ситуації 

можуть викликати або викликають людські жертви, шкоду здоров'ю людей 

або оточуючому середовищу, суттєві матеріальні втрати та порушення умов 

людської життєдіяльності. 

Соціальні надзвичайні ситуації поділяються відповідно до причин їх 

виникнення: 
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- ненавмисні ( їх викликають випадкові обставини, що не залежать від 

дій конкретних людей чи громадських сил). Традиційно до подібних 

соціальних надзвичайних ситуацій відносяться стихійні лиха, неврожаї, 

епідемії тощо; 

- навмисні (їх провокують дії людей та функціонування громадських 

угруповань. Це можуть бути  конфлікти міжнаціонального рівня та 

політичного походження, війни тощо. 

Відносно тривалості дії соціальних надзвичайних ситуацій вони 

поділяються на короткочасні (терористичні акти, замахи, бандитські наліти 

тощо) і довготривалі (інфляційні процеси, безробіття, конфлікти 

міжетнічного характеру, війни тощо).  

Класифікацію соціальних надзвичайних ситуацій традиційно 

розглядають з позицій, основою яких є конфліктний взаємозв'язок з 

людською діяльністю. Відповідно цього критерію, виділяють такі види 

соціальних надзвичайних ситуацій:  

- економічні кризи; 

- кримінальна злочинність; 

-  корупційні дії; 

- соціальні вибухи; 

-  екстремістська політична боротьба; 

- конфлікти на національній та релігійній основі; 

- тероризм; 

- протистояння розвідок; 

- зіткнення військового характеру. 

Якщо докладно досліджувати класифікацію соціальних надзвичайних 

ситуацій, то необхідно зазначити, що вони, на відміну від інших 

надзвичайних ситуацій, підлягають прогнозуванню, враховуючи їх 

взаємозв’язок з соціальними діями. Проте подібні прогнози досить часто 

характеризуються високим ступенем суб’єктивності, оскільки люди схильні 
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до ідейного впливу, що досить часто заважає їм об'єктивно оцінювати 

соціальні явища і процеси. 

Воєнні надзвичайні ситуації формують особливу групу надзвичайних 

ситуацій конфліктного та екологічного характеру, що спостерігаються на 

визначеній території. Їх викликає повсякденна діяльність військ і вплив 

сучасних засобів ураження (ядерна, звичайна, геофізична зброя) на війська з 

їх об'єктами (інфраструктурою), об'єкти економіки та населення, що 

спричиняють людські жертви, збиток здоров'ю людей і навколишньому 

природному середовищу, завдають значних матеріальних втрат і порушують 

умови життєдіяльності населення. 

Воєнні надзвичайні ситуації виникають, коли існують передумови 

виникнення та реалізації джерел військової небезпеки (загроз), які умовно 

можна розділити між трьома групами: внутрішні, зовнішні і транскордонні. 

Серед основних причини виникнення надзвичайних ситуацій в Україні 

слід виділити такі: 

- надзвичайну навантаження техногенного походження на території; 

- суттєвий знос основних виробничих фондів переважної кількості 

вітчизняних підприємств з моральної та фізичної точки зору; 

- погіршення матеріально-технічного забезпечення; 

- зниження дисципліни з виробничої і технологічної точки зору; 

- недосконалість процесів, що забезпечують збереження, утилізацію та 

захоронення побутових відходів високотоксичного рівня та радіоактивного 

походження; 

- ігнорування факторів, вимог і стандартів економічного походження; 

- приділення керівниками відповідних органів державного управління 

недостатньої уваги до процесів проведення специфічних заходів, 

орієнтованих на запобігання природних і техногенних надзвичайних ситуацій 

природного та зменшення їх наслідків; 

- брак сучасних систем управління небезпечними процесами; 
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- низький рівень професійної підготовки персоналу та населення до дій 

в екстремальних умовах; 

- дефіцит кваліфікованих кадрів; 

- низький рівень використання прогресивних технологій 

ресурсозбереження й екологічної безпеки.  

 

1.2 Специфіка державного управління ризиками виникнення 

надзвичайних ситуацій 

 

Профілактика надзвичайних ситуацій являє собою комплекс заходів, 

що здійснюються передчасно і спрямовані на максимально можливе 

зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, а також на 

збереження здоров'я людей, зменшення рівня шкоди оточуючому 

середовищу та матеріальних втрат у разі їх виникнення [1].  

Діяльність відносно профілактики надзвичайних ситуацій є 

пріоритетною порівняно з іншими видами робіт, орієнтованих на протидію 

подібним ситуаціям. Соціально-економічні результати попередніх дій 

переважно дозволяють запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та 

збитків внаслідок них. Відповідно, профілактика надзвичайних ситуацій є 

більш суттєвою й ефективною для громадськості й економіки, ніж їх 

ліквідація. 

Ключовою складовою державного управління профілактикою 

надзвичайних ситуацій є управління ризиками їх виникнення (або управління 

природною, техногенною та соціальною безпекою населення).  

Для оцінки ризику виникнення надзвичайної ситуації необхідно мати 

показники кількісного характеру. Вони уможливлюють порівняння ступеня 

небезпеки різнохарактерних джерел її появи, стану безпеки для різних видів і 

категорій діяльності і, в цілому, оцінку загального стану безпеки 

життєдіяльності в межах визначеної території. 
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Традиційно дефініцію ризику пов'язують з можливістю настання 

визначених подій. При цьому ризик часто ототожнюють з імовірністю 

настання цих подій протягом визначеного інтервалу часу. Ймовірність 

виникнення ризику виступає в даному випадку в якості його міри, що є 

зручною для порівняння ризиків для одного суб'єкта або об'єкта від 

різнохарактерних або у типових для них умовах діяльності. 

Ризик також можна пов'язувати також з розміром збитку, спричиненого 

виникненням небезпечної події, зокрема, від повеней, землетрусів, вибухів, 

аварій, пожеж тощо. Збиток від виникнення надзвичайної ситуації може бути 

виражений як у натуральному, так і у вартісному значенні. Виходячи з 

вищезазначеного, доцільно зазначити, що ризик поєднує в собі ймовірність 

виникнення події несприятливого характеру й обсяг негативних наслідків цієї 

події (виражений у формі збитків чи втрат). 

Для управління ризиками надзвичайних ситуацій необхідно 

вдосконалювати: 

- систему моніторингу, аналізу ризиків виникнення надзвичайних 

ситуацій і їх прогнозування як основи діяльності щодо профілактики 

надзвичайних ситуацій; 

- систему попередження випадків виникнення надзвичайних ситуацій 

та механізми державного управління ризиками їх виникнення; 

- систему ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема, оперативне 

реагування на їх виникнення та техніко-технологічні засоби проведення 

аварійно-рятувальних робіт, першочергового життєзабезпечення та 

реабілітації постраждалого населення; 

- систему підготовки керівного складу органів управління 

надзвичайними ситуаціями на державному та локальному рівнях, а також 

підготовки фахівців та населення стосовно зниження ризиків і зменшення 

масштабів надзвичайних ситуацій. 

Структура системи державного управління профілактикою 

надзвичайних ситуацій містить такі ключові компоненти: 
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- визначення допустимих рівнів ризику, враховуючи соціально-

економічні фактори, побудова механізмів державного управління 

профілактикою надзвичайних ситуацій; 

- моніторинг оточуючого середовища, аналіз ризику, що загрожує 

життєдіяльності населення і прогнозування можливих випадків виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

- прийняття рішень щодо доцільності проведення заходів профілактики 

надзвичайних ситуацій та захисту від них; 

- оптимізація розподілу фінансових ресурсів на профілактичні заходи 

відносно зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій і заходи щодо 

зменшення їх наслідків; 

- реалізація заходів превентивного характеру щодо зменшення ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення їх наслідків; 

- проведення робіт аварійно-рятувального та відновлювального 

характеру при надзвичайних ситуаціях. 

Традиційно аналіз ризиків виникнення надзвичайних ситуацій 

здійснюється на наступною схемою (рис. 1.1). 

У нинішніх умовах застосовуються такі концепції аналізу ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій: 

- технічна (технократична) концепція, яку було засновано на 

принципах аналізу відносних частот виникнення надзвичайної ситуації із 

зазначенням їх ймовірностей. В процесі застосування цієї концепції наявна 

статистична інформація підлягає усередненню за масштабом, групами 

населення і часом; 

- економічна концепція, в межах якої аналіз ризику виникнення 

надзвичайної ситуації є складовою більш загального дослідження витрат і 

прибутків. При цьому ризики розглядаються в якості очікуваних втрат 

корисності, що є наслідком визначених подій чи дій. Кінцевою метою 

використання економічної концепції є  розподілі ресурсів в таки спосіб, щоб 

максимізувати їх суспільну корисність; 
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- психологічна концепція, яка спрямована на дослідження 

міжіндивідуальних переваг відносно ймовірностей з метою пояснення, чому 

індивідуумами не виробляються власні думки відносно ризику на основі 

усереднених величин; чому люди реагують згідно їх власного сприйняття 

ризику, а не спираючись на об'єктивний рівень ризиків або наукову оцінку 

ризику; 

- соціальна (культурологічна) концепція, яка базується на інтерпретації 

небажаних наслідків надзвичайних ситуацій з соціальної точки зору з 

прийняттям до уваги групових цінностей та інтересів. При цьому слід 

зазначити, що соціологічний аналіз ризику пов'язує суспільні думки відносно 

ризику з особистими або громадськими інтересами і цінностями. Соціальний 

підхід передбачає, що існуючі культурні прототипи визначають типологію 

думок визначених осіб і громадських організацій, змушуючи їх приймати 

дотримуватися одних цінностей і не враховувати інші. 

У межах використання технократичної концепції після ідентифікації 

небезпек (виявлення ризиків, можливих з принципової точки зору) 

здійснюється оцінка їх рівня і наслідків, які вони можуть спричинити, тобто 

ймовірність виникнення визначених подій і потенційний збиток, пов'язаний з 

ними. Для цього є можливість використовувати методи оцінки ризику, які 

традиційно поділяються на феноменологічні, детерміністські та імовірнісні. 

Феноменологічний підхід до аналізу ризиків виникнення надзвичайних 

ситуацій ґрунтується на визначенні можливості протікання процесів 

аварійного характеру, враховуючи результати аналізу необхідних і достатніх 

умов, пов'язаних з тими чи іншими законами природи. 

Детерміністський підхід до аналізу ризиків виникнення надзвичайних 

ситуацій передбачає здійснення аналізу послідовності етапів розвитку аварій, 

починаючи з базової події через послідовність передбачуваних стадій, що 

включають відмови, деформації та руйнування компонентів, до 

встановленого остаточного стану системи. 
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Імовірнісний підхід до аналізу ризиків виникнення надзвичайних 

ситуацій передбачає як оцінку ймовірності виникнення власне аварії, так і 

калькуляцію відносних ймовірностей можливого шляху розвитку процесів. 

На нинішньому етапі зазначений підхід уважається одним з найбільш 

перспективних для застосування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікація загроз 

Моніторинг навколишнього середовища 

Аналіз, оцінка і прогноз загрози 

Аналіз ураженості території 

Аналіз ризику надзвичайної ситуації на території 

Аналіз індивідуального ризику для населення 

Порівняння ризиків з допустимими критеріями 

Прийняття рішень щодо доцільності застосування 

заходів захисту 

Обґрунтування та реалізація раціональних заходів 

щодо захисту 

Підготовка сил і засобів для проведення аварійно-

рятувальних робіт  

Створення необхідних резервів для зменшення 

масштабів надзвичайних ситуацій 



19 

Рисунок 1.1 − Послідовність етапів аналізу ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій 

 

Дослідження ризику виникнення надзвичайних ситуацій для населення 

і територій від з використанням імовірнісного уможливлює побудову різних 

підходів до оцінки відповідного ризику. В залежності від наявних вихідних 

даних це можуть бути такі підходи: 

- статистичний (визначення ймовірностей відповідно до наявних 

статистичних даних); 

- теоретико-ймовірнісний (використання для оцінки ризиків, що 

співвідносяться з рідкісними подіями, коли статистичні дані майже відсутні); 

- евристичний (застосування суб'єктивних ймовірностей, які 

одержуються за допомогою експертного оцінювання). 

Зокрема, евристичний підхід застосовується в процесі оцінки при 

комплексних ризиків від різнохарактерних небезпек, коли відсутня не тільки 

статистична інформація, але й точність математичних моделей є занадто 

низькою. 

Загальний методичний апарат аналізу ризиків виникнення 

надзвичайних ситуацій наведено на рис. 1.2. 

Методи прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій є найбільш 

розвиненими відносно надзвичайних ситуацій природного характеру, 

точніше, до небезпечних природних явищам, що викликають такі ситуації. 

З метою своєчасного й ефективного прогнозування і виявлення 

небезпечного природного явища на стадії його появи необхідною є 

налагоджена система моніторингу за передвісниками стихійних лих і 

катастроф на загальнодержавному рівні. 

Відповідно до часового критерію методи прогнозування масштабів 

надзвичайних ситуацій поділяються між двома групами: 

- методи, що базуються на апріорних оцінках (які можна передбачити), 

отриманих через використання теоретичних моделей та аналогій; 
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- методи, що ґрунтуються на апостеріорних оцінках (оцінка масштабів 

надзвичайної ситуації, що вже існує). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 − Методичний апарат аналізу ризиків виникнення надзвичайних 

ситуацій 

 

Слід відзначити, що з урахуванням впливу різнохарактерних факторів 

на індивідуальний ризик, здійснюється обґрунтування раціональних заходів, 

що уможливлюють зниження природного і техногенного ризиків до 

мінімально можливого рівня. Зазначені фактори показано на рис. 1.3. 

При цьому окремі небезпечні явища та потенційно небезпечні об'єкти 

підлягають взаємному порівнянню за величиною індивідуального ризику з 

метою виявлення критичних ризиків. Щодо раціонального обсягу заходів 
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захисту, то він визначається з урахуванням ресурсних обмежень, що 

випливають із загального соціально-економічного становища країни. 

Наприклад, процедуру оцінки техногенного ризику для регіону з метою 

профілактики відповідних надзвичайних ситуацій можна навести у вигляді 

такої послідовності етапів (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.3 − Фактори впливу на ризики виникнення надзвичайних ситуацій 
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Рисунок 1.4. − Послідовність етапів процедури оцінки техногенного ризику 

для регіону з метою профілактики виникнення надзвичайних ситуацій 

Зокрема, створення бази даних для регіону, що досліджується, містить 

таку інформацію: 

- метеорологічні особливості; 

- топологія; 

- інфраструктура; 

- розподіл населення і демографічні характеристики; 

- локація  промислових та інших потенційно небезпечних виробництв і 

об'єктів, ключових потоків транспорту, сховищ, промислових і побутових 

відходів тощо. 

Ідентифікація й інвентаризація небезпечних видів господарської 

діяльності передбачає також об'єктів, що є пріоритетними для подальшого 

проведення аналізу. В межах цього етапу здійснюються виявлення та 

ранжування видів господарської діяльності в регіоні відповідно до ступеня 

небезпеки. 

Кількісна оцінка ризику для навколишнього середовища та здоров'я 

населення, в свою чергу, містить такі компоненти: 

- проведення кількісного аналізу впливу небезпек протягом всього 

терміну функціонування підприємства з прийняттям до уваги ризику викидів 

небезпечних речовин;  

- здійснення аналізу впливу небезпечних відходів;  

- оцінка ризику в процесі транспортування небезпечних речовин. 

Аналіз інфраструктури і організації систем забезпечення безпеки 

передбачає виконання таких заходів: 

- аналіз і планування дій у випадках виникнення надзвичайних 

ситуацій з прийняттям до уваги особливостей взаємодії різних служб з 

органами державного управління і контролю, а також з представниками 

громадськості та населенням;  
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- аналіз функціонування систем і служб, що забезпечують  

протипожежний контроль з урахуванням пожежної небезпеки підприємств, 

об'єктів підвищеної небезпеки, систем транспортування енергії та 

енергоносіїв;  

- аналіз структури контролю якості оточуючого середовища в регіоні; 

- проведення експертизи та здійснення аналізу нормативно-правової 

бази. 

У межах  формулювання інтегральних стратегій управління 

проводяться такі види заходів:  

- оптимізація витрат на забезпечення промислової безпеки;  

- визначення черговості здійснення організаційних заходів, 

орієнтованих на підвищення стійкості функціонування регіональних об’єктів 

при їх нормальній експлуатації, а також в умовах виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

- зниження рівня екологічних ризиків. 

Стосовно розробки й обґрунтування стратегій та оперативних планів 

дій, то вони орієнтовані на ефективну реалізацію  прийнятих управлінських 

рішень відносно  гарантованого досягнення поставлених цілей. 

У цілому, система управління ризиками виникнення надзвичайних 

ситуацій повинна містити елементи технічного, оперативного, 

організаційного та топографічного характеру. 

В Україні існує система моніторингу і прогнозування надзвичайних 

ситуацій. 

Процеси моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій 

реалізуються через безперервне спостереження за станом техногенної та 

природної обстановки, прогнозування вірогідності виникнення надзвичайних 

ситуацій та масштабів їх розвитку з метою прийняття оптимальних 

управлінських рішень щодо профілактики надзвичайних ситуацій і 

організації ліквідації їх наслідків. 
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В якості об’єктів спостережень в межах моніторингу і прогнозування 

надзвичайних ситуацій є небезпечні чинники та явища, а також процеси, 

яким притаманна фізична, хімічна, біологічна чи інша дія, для яких є 

характерним перевищення рівня нормативних показників та які загрожують 

життю або здоров’ю людей чи суспільства в цілому. 

Система моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій являє 

собою сукупність систем спостереження, аналізу та оцінки стану джерел 

надзвичайних ситуацій. Метою створення цієї системи є розроблення та 

впровадження заходів щодо профілактики випадків виникнення 

надзвичайних ситуацій та мінімізації і ліквідації їх наслідків. 

Серед ключових завдань систем моніторингу і прогнозування 

надзвичайних ситуацій доцільно виділити такі: 

- систематичне спостереження, збирання, обробка й аналіз даних про 

джерела виникнення надзвичайних ситуацій; 

- формування інформаційної бази даних про джерела виникнення 

надзвичайних ситуацій та комплекси програмного моделювання, 

прогнозування та оцінки наслідків окремих видів надзвичайних ситуацій; 

- прогнозування перспектив ймовірного виникнення та розвитку 

надзвичайних ситуацій, а також формування  переліку заходів, що є 

необхідними для їх профілактики; 

- забезпечення центральних органів виконавчої влади, місцевих 

державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування інформацією 

стосовно загроз виникнення надзвичайних ситуацій. 

Дія системи моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій 

розповсюджується на державний, регіональний, місцевий та об’єктовий рівні 

в межах Єдиної державної системи цивільного захисту. 

Зокрема, система моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій 

на державному та регіональному рівнях містить:  

- центри управління надзвичайними ситуаціями, які безпосередньо 

здійснюють моніторинг і прогнозування;  
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- моніторингові мережі, що здійснюють лабораторний контроль.  

Що стосується місцевого та об’єктового рівнів, то вони містять лише 

моніторингові мережі з лабораторного контролю. 

Що стосується суб’єктів моніторингу і прогнозування надзвичайних 

ситуацій на рівні держави, то ними є зацікавлені центральні органи 

виконавчої влади, які спостерігають за джерелами виникнення надзвичайних 

ситуацій в межах своїх повноважень, зокрема, такі: 

- аварії на транспорті із небезпечними вантажами – Міністерство 

інфраструктури України,  Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості України, Міністерство внутрішніх справ України, 

Міністерство оборони України, Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій, Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому 

транспорті, Державна служба України з безпеки на транспорті; 

- аварії, пов’язані з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних 

речовин на промислових об’єктах – Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості України, Міністерство промислової політики України, 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна 

служба України з надзвичайних ситуацій, Державне космічне агентство 

України, Державна санітарно-епідеміологічна служба України, Державна 

служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державна 

екологічна інспекція України; 

- аварії, пов’язані з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин 

та забрудненням навколишнього середовища – Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості України, Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Міністерство оборони України, Державна служба України 

з надзвичайних ситуацій, Державна санітарно-епідеміологічна служба 

України, Державна інспекція ядерного регулювання України, Державне 
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агентство України з управління зоною відчуження, Державне космічне 

агентство України, Державна екологічна інспекція України; 

- пожежі та вибухи на потенційно небезпечних об’єктах – Міністерство 

енергетики та вугільної промисловості України, Міністерство аграрної 

політики та продовольства України, Міністерство промислової політики 

України, Міністерство оборони України, Державна служба гірничого нагляду 

та промислової безпеки України, Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій; 

- аварії в електроенергетичних системах – Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості України, Державне агентство з енергоефективності 

та енергозбереження України, Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій; 

- аварії в системах життєзабезпечення – Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство 

енергетики та вугільної промисловості України, Міністерство охорони 

здоров’я України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій; 

- аварії на очисних спорудах – Міністерство регіонального розвитку, 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство 

екології та природних ресурсів України, Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій, Державна санітарно-епідеміологічна служба 

України, Державне агентство водних ресурсів України, Державна екологічна 

інспекція України; 

- гідродинамічні аварії – Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості України, Міністерство регіонального розвитку України, 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державне агентство 

водних ресурсів України; 

- небезпечні та стихійні гідрологічні явища – Міністерство екології та 

природних ресурсів України, Державне агентство водних ресурсів України, 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій; 
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- небезпечні геологічні явища – Міністерство оборони України, 

Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство 

енергетики та вугільної промисловості України, Державна служба геології та 

надр, Державне космічне агентство, Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій;  

- небезпечні та стихійні метеорологічні явища – Міністерство аграрної 

політики та продовольства України, Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій; 

- пожежі у природних екосистемах  – Міністерство аграрної політики 

та продовольства України, Міністерство оборони України, Міністерство 

екології та природних ресурсів України, Державне агентство лісових ресурсів 

України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державна 

екологічна інспекція України; 

- інфекційна захворюваність людей та епідемії – Міністерство охорони 

здоров’я України, Державна санітарно-епідеміологічна служба України, 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій; 

- епізоотії – Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство 

аграрної політики та продовольства України, Державна ветеринарна та 

фітосанітарна служба України, Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій; 

- ураження сільськогосподарських рослин і лісових масивів хворобами 

та шкідниками та епіфітотії – Міністерство аграрної політики та 

продовольства України, Міністерство оборони України, Міністерство 

екології та природних ресурсів України, Державна ветеринарна та 

фітосанітарна служба України, Державне агентство лісових ресурсів України, 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 

Координацією функціонування системи моніторингу та прогнозування 

надзвичайних ситуацій на державному рівні здійснює Державна служба 

України з надзвичайних ситуацій. Щодо функцій, пов’язаних зі збиранням, 

обробленням, узагальненням та аналізом інформації про надзвичайні ситуації 

http://www.vet.gov.ua/node/745
http://www.vet.gov.ua/node/745
http://www.vet.gov.ua/node/745
http://www.vet.gov.ua/node/745
http://www.vet.gov.ua/node/745
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за результатами моніторингу та прогнозування їх розвитку то вони 

покладаються на державний центр управління в надзвичайних ситуаціях. 

До складу суб’єктів моніторингу, лабораторного контролю і 

прогнозування надзвичайних ситуацій на державному рівні також входять 

відповідні науково-дослідні установи Національної академії наук України, 

галузевих академій наук та науково-дослідні установи відомчого 

підпорядкування. 

Суб’єкти, які здійснюють моніторинг і прогнозування виникнення 

надзвичайних ситуацій на регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях, 

підлягають визначенню відповідними місцевими державними 

адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також 

господарюючими суб’єктами, у яких наявні необхідні засоби зв’язку й 

оповіщення, збирання, аналізу і передачі даних та які здійснюють 

спостерігають за джерелами виникнення надзвичайних ситуацій в межах їх 

повноважень. 

Відносно регіонального, місцевого та об’єктового рівня слід зазначити, 

що координація процесів функціонування системи моніторингу та 

прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій здійснюють територіальні 

відомства Державної служби України з надзвичайних ситуацій. При цьому 

функції, що стосуються збирання, оброблення, узагальнення та аналізу 

інформації про надзвичайні ситуації за фактом проведення моніторингу та 

прогнозування їх розвитку здійснюються відповідними центрами управління 

в надзвичайних ситуаціях. 

Центральними органи виконавчої влади, місцевими державними 

адміністраціями й органами місцевого самоврядування, що беруть учать у 

процесах моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій, 

визначається за погодженням з Державною службою України з надзвичайних 

ситуацій та її територіальними органами перелік об’єктів, що беруть участь у 

моніторингу та прогнозуванні випадків виникнення надзвичайних ситуацій: 

- оперативно-чергові служби; 
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- чергові або диспетчерські служби; 

- лабораторії; 

- центри; 

- відділи; 

- станції; 

- інспекції; 

- пости.  

При цьому необхідно зазначити, що господарські суб’єкти діяльність 

яких спричиняє чи може спричинити виникнення або загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій, незалежно від їх форм власності та підпорядкування, 

зобов'язані контролювати власні виробничі процеси та стан промислових зон, 

а також здійснювати збирання, збереження та безоплатне надання 

узагальнених даних для їх комплексного оброблення суб’єктами 

моніторингу. 

Аналіз і узагальнення даних відносно стану об’єктів, що підлягають 

моніторингу, здійснюються органами виконавчої влади та суб’єктами 

господарювання, які реалізують процедури  з моніторингу та прогнозування 

випадків виникнення надзвичайних ситуацій, відповідно до відомчих 

нормативних актів та розроблених відповідних методик.  

Узагальнена інформація щодо можливості виникнення надзвичайних 

ситуацій направляється до центрів управління в надзвичайних ситуаціях 

відповідного рівня з метою подальшого розроблення обґрунтованих 

рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень щодо 

профілактики виникнення надзвичайних ситуацій. 

Щодо змісту інформації, що є необхідною для функціонування системи 

моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій, то терміни та порядок її 

надання визначаються Державною службою України з надзвичайних 

ситуацій. 
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Функціонування система моніторингу та прогнозування надзвичайних 

ситуацій базується на застосуванні існуючих організаційних структур 

суб'єктів цієї системи. 

Центральні органи виконавчої влади, що являють собою суб’єкти 

моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій, повинні погоджувати 

проекти нормативно-правових актів відносно процедур проведення  

моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій з Державною службою 

України з надзвичайних ситуацій. 

Стосовно інформаційного обміну система моніторингу і прогнозування 

надзвичайних ситуацій  взаємодіє із такими системами як: 

-  моніторинг довкілля; 

- моніторинг соціально-гігієнічного характеру; 

- сейсмічний моніторинг. 

Ці системи сформовані та функціонують в інших центральних органах 

виконавчої влади.  

При цьому необхідно відмітити, що процедури інформаційного обміну 

даними моніторингу здійснюються між органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування безоплатно. 

Дані, що знаходяться у системі моніторингу і прогнозування 

надзвичайних ситуацій, інших центральних органів виконавчої влади, що 

здійснюють моніторинг і прогнозування, можуть бути отримані від 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій на безоплатній основі 

органами державної влади, юридичними особами та громадянами України. 

Що стосується обміну даними системи моніторингу і прогнозування 

надзвичайних ситуацій з уповноваженими органами інших країн і 

міжнародними організаціями, то він регулюється чинним законодавством 

України, а також міжнародними угодами.  

Враховуючи результати прогнозування масштабів надзвичайної 

ситуації, що може виникнути або вже має місце, впроваджується комплекс 

відповідних заходів щодо захисту населення і територій у межах єдиної 
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державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій за двома 

ключовими напрямками:  

- заходи превентивного характеру, спрямовані на зменшення рівня 

ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів, що 

впроваджуються завчасно;  

- заходи щодо усунення наслідків надзвичайних ситуацій, що вже 

виникли (екстрене реагування, проведення робіт аварійно-рятувального та 

відновлювального характеру, впровадження реабілітаційних заходів та 

забезпечення відшкодування збитків). Зокрема, з метою забезпечення 

екстреного реагування, орієнтованого на порятунок населення та усунення 

наслідків надзвичайних ситуацій, у межах єдиної державної системи 

попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій формуються, оснащуються, 

навчаються і підтримуються у стані готовності до екстрених дій формування 

аварійно-рятувального призначення, а також розробляються плани заходів з 

евакуації та першочергового життєзабезпечення населення територій, що є 

постраждалими від наслідків надзвичайної ситуації.  

 

1.3 Особливості розробки та впровадження державної політики у 

сфері цивільного захисту 

 

Державне управління в умовах надзвичайних ситуацій стає важливою 

складовою державної політики та національної безпеки країн.  

У сучасних умовах тривають процеси удосконалення законодавчої, 

нормативно-правової та методичної бази, які регламентують питання, що 

стосуються захисту населення і територій від випадків виникнення 

природних і техногенних надзвичайних ситуацій. При цьому слід зазначити, 

що особлива увага з боку держави приділяється активізації впровадження 

науково-технічної політики. Так, на сучасному етапі затверджені та 

знаходяться у стадії виконання низка відповідних цільових науково-

технічних програм. Однією з таких програм є Загальнодержавна цільова 
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програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки, затверджена 

відповідним Законом України від 07.06.2012 № 4909-VI. 

Метою Загальнодержавної цільової програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

на 2013-2017 роки  є поетапне зменшення ризиків виникнення техногенних і 

природних надзвичайних ситуацій, а також підвищення рівня і захищеності 

безпеки населення і територій від наслідків подібних ситуацій. 

Відповідно, найоптимальнішим шляхом розв'язання проблеми захисту 

населення і територій від техногенних і природних надзвичайних ситуацій, 

відповідно до змісту Програми, вважається впровадження державної 

політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

через системну реалізацію заходів першочергового значення відносно 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій із застосуванням 

державних та інших ресурсів, що не є забороненими законодавчо 

встановленими нормами. 

Загальнодержавною цільовою програмою захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

на 2013-2017 роки передбачено виконання таких заходів: 

- захист територій від випадків виникнення надзвичайних ситуацій з 

інженерної точки зору; 

- профілактика випадків виникнення надзвичайних ситуацій та 

усунення їх наслідків на рівні об'єктів і територій, яким притаманні 

незадовільні техногенний та екологічний стан; 

- звільнення територій від предметів, що є вибухонебезпечними; 

- реабілітація територій, які були забруднені як результат військової 

діяльності; 

- забезпечення з гідрометеорологічної точки зору; 

- переоснащення органів управління цивільного захисту та відповідних 

сил з матеріально-технічної точки зору; 
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- підвищення рівня ефективності реагування на випадки виникнення 

надзвичайних ситуацій в оперативному та комплексному контексті. 

Відповідно, у Загальнодержавній цільовій програмі захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

на 2013-2017 роки передбачено виконання таких робіт: 

- захист територій з протизсувної точки зору; 

- укріплення берегів Азовського і Чорного морів та інших водних 

об'єктів; 

- захист територій з проти карстової точки зору; 

- усунення наслідків небезпечних процесів екзогенного походження 

внаслідок здійснення робіт гірничого характеру на території державного 

підприємства «Солотвинський солерудник» (Закарпатська область); 

- удосконалення системи, що орієнтована на контроль за 

функціонування за гребель гідроспоруд; 

- вилучення залишків технологічних продуктів виробничої діяльності, 

що є вибухонебезпечними, та знаходяться на території державного 

підприємства «Горлівський хімічний завод» (Донецька область); 

- поводження з небезпечними відходами, що вміщують берилій, та 

знаходяться в межах території державного науково-виробничого 

підприємства «Захід» (м. Київ); 

- проведення заходів щодо санації території та об'єктів що відносяться 

до Відкритого акціонерного товариства "Радикал" (м. Київ); 

- усунення наслідків екологічного та соціального характеру, що 

виникли як результат довготривалого видобутку нафти та озокериту на 

території м. Борислава (Львівська область); 

- захист територій і населених пунктів, що розташовані у Сокальському 

районі та підпорядковані Червоноградській міській раді (Львівська області); 

- усунення негативних наслідків екологічного характеру, спричинених 

діяльністю державного підприємства "Калійний завод "Відкрите акціонерне 

товариство «Оріана» (м. Калуш Івано-Франківської області); 
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- приведення у безпечний стан дніпровських гідротехнічних споруд 

судноплавного призначення; 

- розробка автоматизованої системи виявлення можливих загроз 

виникнення надзвичайних ситуацій на ранніх стадіях та відповідне 

інформування населення у випадках їх виникнення на об'єктах, що є  

небезпечними з хімічної точки зору; 

- приведення території, що є забрудненою боєприпасами та іншими 

предметами вибухонебезпечного характеру, до екологічно безпечного стану; 

- надання послуг відносно оренди складів вибухових речовин для 

піротехнічних підрозділів; 

- знешкодження та знищення предметів, що є вибухонебезпечними; 

- знищення колишніх пускових установок, що знаходяться у шахтах, та 

приведення території, що забруднена внаслідок функціонування об'єктів 

військової інфраструктури, в екологічно безпечний стан; 

- приведення забруднених територій, що належать базам зберігання 

компонентів ракетного палива, в екологічно безпечний стан; 

- приведення забруднених територій, що належать базам, арсеналам, 

складам боєприпасів та матеріалів паливно-мастильного призначення, в 

екологічно безпечний стан; 

- приведення забруднених територій, що належать військовим 

аеродромам, приведення в екологічно безпечний стан; 

- удосконалення державної системи, що здійснює спостереження 

гідрометеорологічного характеру, а також базової мережі, що орієнтована на 

спостереження за забрудненням довкілля; 

- розвиток наукових досліджень; 

- забезпечення діяльності в гідрометеорологічній сфері з 

інфраструктурної точки зору; 

- переоснащення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та 

державних служб аварійно-рятувального призначення, що 
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підпорядковуються Міністерству надзвичайних ситуацій України, з технічної 

точки зору; 

- переоснащення державного підприємства "Мобільний рятувальний 

центр МНС України", Міністерства надзвичайних ситуацій України, а також 

підпорядкованих йому підрозділів авіаційного призначення та медичної 

служби з технічної точки зору; 

- реконструкція систем, що здійснюють оповіщення населення на 

централізованому рівні; 

- удосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи 

Міністерства надзвичайних ситуацій України; 

- забезпечення функціонування та розвитку Урядової інформаційно-

аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій; 

- формування оперативного матеріального резерву Міністерства 

надзвичайних ситуацій України з метою забезпечення реагування на випадки 

виникнення надзвичайних ситуацій та надання невідкладної допомоги 

потерпілим. 

В нинішніх умовах провідною метою державної політики у сфері 

цивільного захисту є забезпечення необхідного рівня особистої безпеки 

людини, а також безпеки суспільства і держави у цілому в межах 

обґрунтованих з наукової точки зору критеріїв допустимого ризику. 

Розробка та впровадження зазначеної державної політики здійснюється 

з урахуванням таких ключових принципів: 

- захисту від випадків виникнення надзвичайних ситуацій підлягає все 

населення України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, 

що перебувають на території країни; 

- процеси підготовки та реалізації заходів щодо захисту від випадків 

виникнення надзвичайних ситуацій повинні враховувати поділу повноважень 

між органами державної влади різних рівнів; 

- у випадках виникнення надзвичайних ситуацій пріоритетними є 

завдання, орієнтовані на порятунок життя і збереження здоров'я людей; 
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- заходи що стосуються захисту населення і територій від випадків 

виникнення різнохарактерних надзвичайних ситуацій підлягають 

плануванню та реалізації відповідно до міжнародних угод України, 

Конституції України, законами та підзаконними нормативно-правовими 

актами; 

- переважний обсяг заходів, орієнтованих на профілактику випадків 

виникнення надзвичайних ситуацій, а також на максимально можливе 

зменшення обсягів їх наслідків, повинен проводитися завчасно; 

- підготовка та реалізація заходів щодо захисту населення і територій 

від випадків виникнення різнохарактерних надзвичайних ситуацій повинні 

проводитися враховуючи економічні, природні та інших характеристики, 

територіальні особливості і ступінь реальної небезпеки виникнення 

різнохарактерних надзвичайних ситуацій; 

- обсяг та зміст заходів, які забезпечують захисту населення і територій 

від випадків виникнення різнохарактерних надзвичайних ситуацій, 

визначаються з урахуванням принципу необхідної достатності і максимально 

можливого застосування наявних сил і засобів; 

- усунення наслідків різнохарактерних надзвичайних ситуацій 

здійснюється за допомогою сил і засобів організацій, органів місцевого 

самоврядування, органів виконавчої влади України, на територіях яких 

виникла надзвичайна ситуація. У випадках недостатності зазначених сил і 

засобів, здійснюється залучення сил і засобів інших суб'єктів України. 

При цьому значний обсяг витрат на проведення заходів із профілактики 

та ліквідації  надзвичайних ситуацій акцентується на місцевому рівні, 

внаслідок чого підвищується рівень відповідальності відповідних місцевих 

органів влади. 

Що стосується впровадження державної політики у сфері цивільного 

захисту, то ці процеси ґрунтуються на відповідних законах й інших 

нормативно-правових актів та стосуються розробки й реалізації на 

загальнонаціональному та регіональному рівнях різнохарактерних цільових і 
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науково-технічних програм, а також планів розвитку і вдосконалення єдиної 

державної системи профілактики надзвичайних ситуацій та усунення їх 

наслідків на всіх рівнях, з використанням організаційних, інженерно-

технічних, економічних та адміністративних заходів.  

Фінансування заходів щодо захисту населення і територій від випадків 

виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до 

законодавства України. При цьому з метою ефективної реалізації державної 

політики у сфері цивільного захисту на всіх рівнях формуються спеціальні 

органи управління, до повноважень яких відноситься вирішення зазначених 

проблем. 

Проте для ефективного впровадження описаних завдань необхідною є 

відповідна підтримка зазначених заходів з боку держави з матеріальної та 

фінансової точки зору. При цьому необхідно зазначити, що важливим є не 

тільки надання допомоги постраждалим внаслідок виникнення надзвичайних 

ситуацій, а й профілактика надзвичайних ситуацій та зменшення їх 

масштабів. Разом з тим необхідно відмітити, що в нинішніх умовах 

недостатньо виключно державних коштів для реалізації всіх необхідних 

заходів. У цьому контексті актуальними постають питання впровадження 

відповідних економічних механізмів, що забезпечують залучення необхідних 

фінансових ресурсів для ефективної реалізації державної політики у сфері 

цивільного захисту.  

Відповідно, держава повинна розширяти міжнародне співробітництво 

стосовно захисту населення і територій від природних і техногенних 

надзвичайних ситуацій. При цьому важливим бачиться впровадження 

досвіду країн Європейського Союзу стосовно формування та реалізації 

систем профілактики та усунення наслідків надзвичайних ситуацій. Подібна 

співпраця забезпечується через укладання різнохарактерних угод та інших 

міжнародних актів, створення сумісної нормативно-правової бази стосовно 

питань зацікавленості взаємного чи колективного рівня, а також прийняття 

участі в роботі потужних спеціалізованих міжнародних організацій. 
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В якості одного з ключових напрямків державної політики у сфері 

цивільного захисту виступає розробка та впровадження заходів, орієнтованих 

на профілактику надзвичайних ситуацій (запобігання їх виникненню та 

зменшення їх масштабів). Подібні заходи традиційно реалізуються 

превентивно.  

Зокрема, профілактика виникнення надзвичайних ситуацій 

забезпечується завчасним чи, за необхідності, оперативним проведенням 

комплексу заходів, орієнтованих на мінімізацію ризиків виникнення 

надзвичайних ситуацій, а також на захист життя та здоров’я населення, 

зменшення рівня шкоди  для оточуючого середовища і зниження 

матеріальних втрат у випадках виникнення надзвичайних ситуацій. Подібні 

заходи забезпечуються та реалізуються через органи управління, 

застосування сил і засобів державних органів виконавчої влади, органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та організацій, серед 

повноважень яких визначається вирішення питань стосовно захисту 

населення і територій від наслідків виникнення надзвичайних ситуацій. 

При цьому необхідно зазначити, що традиційно під превентивними 

заходами щодо забезпечення захисту від надзвичайних ситуацій розуміються 

заходи, що здійснюються завчасно, та орієнтовані щодо на зменшення ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій та усунення спричинених ними 

негативних наслідків. Подібні заходи розробляються н основі прогнозу 

часових і територіальних характеристик виникнення небезпечних явищ 

природного та техногенного характеру (здебільшого ґрунтуючись на прогнозі 

їх частоти або ймовірності протягом певного часового проміжку) на 

визначеній території. 

Існує можливість класифікації заходів превентивного характеру 

відповідно до їх мети,  рівня рішень, прийнятих відносно їх реалізації, 

факторів ризику та інших ознак. 
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При цьому необхідно відмітити, що змістовна характеристика заходів, 

що стосуються попередження виникнення надзвичайних ситуацій, є 

різнохарактерною та масштабною. 

Профілактика надзвичайних ситуацій, перш за все, стосується 

запобігання випадків виникнення природних і техногенних надзвичайних 

ситуацій (зменшення рівня ризику їх виникнення). Крім того, профілактика 

надзвичайних ситуацій стосується зменшення можливих масштабів 

наслідків, спричинених виникненням надзвичайних ситуацій (зменшення 

вірогідних обсягів втрат і збитків). 

Профілактика випадків виникнення надзвичайних ситуацій стосується 

завчасного впровадження заходів організаційного, інженерно-технічного та 

іншого характеру відносно зменшення вірогідності виникнення 

надзвичайних ситуацій та обсягів їх наслідків. Профілактика випадків 

виникнення надзвичайних ситуацій заснована на таких заходах: 

- проведення моніторингу довкілля, а також об’єктів, що є потенційно 

небезпечними; здійснення діагностики стану будівель і споруд відносно їх 

стійкості до негативного впливу вражаючих факторів небезпечних явищ 

природного та техногенного характеру; 

- прогнозування загроз  і виникнення природних і техногенних 

надзвичайних ситуацій та наслідків негативного впливу вражаючих факторів 

на населення, економічні об'єкти та довкілля. 

При цьому необхідно відмітити, що профілактичні заходи, орієнтовні 

на недопущення (зменшення можливості виникнення) надзвичайних ситуацій 

реалізуються відповідно до таких напрямів: 

- виключення подій, що ініціюють виникнення надзвичайних ситуацій 

(або зниження частоти їх можливого виникнення); 

- зменшення ймовірності трансформації небезпечного явища у 

надзвичайну ситуацію (події що ініціює виникнення надзвичайної ситуації, в 

стихійне лихо або аварію). 
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Зокрема, зменшення частоти виникнення подій, що ініціюють 

надзвичайні ситуації (небезпечних явищ природного, техногенного та 

соціального характеру), досягається через упровадження таких заходів: 

- районування території з інженерно-геологічної точки зору та 

відповідно до результатів раціональної локації об'єктів, що формують 

територіально-економічний комплекс, зокрема, оптимальній вибір 

майданчиків для розташування об'єктів, що є потенційно небезпечними; 

- запобігання визначених небезпечних явищ природного походження 

(зниження інтенсивності їх виникнення); 

- запобігання випадків виникнення аварій (проведення діагностики 

обладнання, здійснення ремонтів планово-попереджувального характеру, 

проведення технічного обслуговування); 

- боротьба з випадками тероризму та злочинності. 

При цьому заходи, що орієнтовані на зменшення вірогідності 

трансформації небезпечного явища у надзвичайну ситуацію, містять такі: 

- захист з інженерної точки зору від небезпечних явищ природного і 

техногенного характеру; 

- захист об'єктів, що є  потенційно небезпечними, з фізичної точки 

зору, від негативних явищ соціального характеру; впровадження заходів по 

щодо збільшення рівня надійності кадрового резерву; 

- забезпечення рівня захищеності об'єктів (зменшення навантажень, що 

викликані явищами небезпечного характеру); 

- зменшення рівня уразливості об'єктів до впливу шкідливих  факторів 

небезпечних явищ природного і техногенного характеру; 

- забезпечення стійкості будівель і споруд з фізичної точки зору; 

- підтримка надійності систем забезпечення безпеки, які 

перешкоджають трансформації аварійної ситуації в аварію. 

В Україні, відповідно до статті 2 Кодексу цивільного захисту України 

від 02.10.2012 № 5403-VI,  формування та реалізація державної політики у 

сфері цивільного захисту здійснюється за допомогою оперативно-
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рятувальної служби цивільного захисту, яка являє собою спеціально 

сформоване об’єднання невійськового характеру, яке містить аварійно-

рятувальні та інші формування, органи управління подібними формуваннями 

системи центрального органу виконавчої влади. 

Зокрема, згідно статті 17 «Повноваження центрального органу 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері цивільного захисту» Кодексу цивільного захисту України,  

система центрального органу виконавчої влади, який забезпечує процеси 

формування та реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, 

містить так компоненти (рис. 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 − Органи та підрозділи цивільного захисту системи 

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує процеси формування 

та реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 
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При цьому, до компетенцій центрального органу виконавчої влади, 

який забезпечує процеси формування та реалізації державної політики у 

сфері цивільного захисту, входять такі: 

- здійснення безпосереднього управління функціонуванням єдиної 

державної системи цивільного захисту; 

- формування проектів планів стосовно цивільного захисту на 

державному рівні протягом мирного часу й особливого періоду та подання їх 

на розгляд Кабінету Міністрів України, планування заходів стосовно 

цивільного захисту з боку центральних та місцевих органів виконавчої влади; 

- підготовка органів управління та їх ланок, що відносяться до 

функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи 

цивільного захисту; 

- оповіщення та інформування органів виконавчої влади центрального 

та місцевого рівнів щодо можливість виникнення надзвичайних ситуацій та 

факти їх виникнення, здійснення методичного керівництва стосовно 

формування й ефективного функціонування систем оповіщення цивільного 

захисту на різних рівнях; 

- залучення підрозділів, що відносяться до пошуково-рятувальних сил 

та аварійно-рятувальних служб, підрозділів органів виконавчої влади на 

центральному і місцевому рівнях, а також засобів підприємств, організацій і 

установ усіх форм власності та координація їх діяльності під час усунення 

наслідків виникнення надзвичайних ситуацій на державному і регіональному 

рівнях, організація та контроль проведення  робіт пошуково-рятувального 

характеру; 

- забезпечення пожежогасіння, рятування людей та надання допомоги 

щодо усунення наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та інших 

визначених типів небезпечних подій, що загрожують життю або здоров’ю 

людей чи спричиняють матеріальні збитки; 
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- охорона від пожеж на підприємствах, організаціях, установ та інших 

об’єктах на підставі угод у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

- організація пошуково-рятувальних заходів відносно повітряних суден, 

що зазнають або зазнали лиха, координація проведення робіт аварійно-

рятувального характеру та інших невідкладних робіт засобами авіаційних 

сил, органів виконавчої влади центрального і місцевого рівнів, підприємств, 

організацій та установ усіх форм власності; 

- прийняття участі у роботі комісій, що займаються розслідуванням 

авіаційних подій; 

- безпосереднє управління заходами, орієнтованими на переведення 

єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування, що 

відповідає мирному часу до режиму особливого періоду; 

- прийняття участі бере у розробці мобілізаційного плану держави; 

- розгортання спеціальних формувань, орієнтованих на виконання 

визначених завдань цивільного захисту міст, в умовах проведення 

мобілізації; 

- ведення обліку осіб, які перебувають на службі цивільного захисту, а 

також тих, які відносяться до резерву служби цивільного захисту; 

- визначення потреби у ресурсах фінансового та матеріально-

технічного характеру з боку органів та підрозділів цивільного захисту для 

виконання ними завдань протягом особливого періоду та в умовах 

проведення цільової мобілізації, подання відповідних пропозицій до 

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сфері економічного і соціального розвитку; 

- координація, організація та методичне керівництво відносно 

виявлення визначення стану готовності підсистем функціонального і 

територіального типу до вирішення завдань цивільного захисту протягом 

мирного часу та особливого періоду; 
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- розробка та впровадження заходів державної політики щодо 

створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного 

захисту, ведення їх обліку; 

- розробка та впровадження заходів державної політики щодо 

впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту, забезпечує 

дотримання норм і правил законодавства стосовно зазначеної сфери, 

віднесення населених пунктів та об’єктів, що відносяться до національної 

економіки, до визначених категорій з цивільного захисту, надання вихідних 

даних та вимог, що є необхідними для розроблення та проектування 

зазначених заходів, на запити замовників; 

- розробка та впровадження заходів державної політики у сфері 

радіаційного і хімічного захисту, координація та контроль реалізації заходів 

щодо захисту населення і територій при випадків виникнення аварій 

радіаційного походження та надзвичайних ситуацій, викликаних викидом 

небезпечних речовин хімічного типу, встановлення вимог для засобів 

радіаційного і хімічного захисту населення та аварійно-рятувальних 

формувань; 

- прогнозування сумісно з органами виконавчої влади центрального та 

місцевого рівня, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

організаціями та установами ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій, 

визначення допустимих рівнів ризику, районування території України 

відносно ризиків виникнення надзвичайних ситуацій; 

- реалізація державної політики стосовно заходів з евакуації населення, 

координація діяльності органів виконавчої влади центрального та місцевого 

рівнів, а також господарюючих суб’єктів стосовно зазначених питань; 

- забезпечення реалізації державної політики з питань медичного та 

біологічного захисту населення у випадках наявності надзвичайних ситуацій 

відповідно до визначених повноважень; 

- усунення наслідків виникнення надзвичайних ситуацій медико-

санітарного характеру, надання невідкладної медичної допомоги у зоні, де 
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має міс це надзвичайна ситуація, постраждалим та рятувальникам, 

забезпечення постачання засобів лікувально-профілактичного, санітарно-

гігієнічного та медичного характеру, здійснення санаторно-курортного 

лікування для осіб, які належать до рядового і начальницького складу, а 

також для тих, хто є ветеранами служби цивільного захисту або війни та 

членів їхніх сімей; 

- надання експертних висновків щодо рівня надзвичайної ситуації, 

ведення їх обліку; 

- мінімізація й усунення наслідків виникнення надзвичайних ситуацій, 

що характеризуються терористичними проявами технологічного  та іншого 

характеру, шляхом проведення антитерористичних операцій, проведення 

просвітницької та практично-навчальної роботи з метою підготовки 

населення до необхідних дій в умовах учинення терористичного акту; 

- виконує робіт піротехнічного характеру, що орієнтовані на 

знешкодження предметів, що є вибухонебезпечними, та залишилися на 

території України після воєнних дій, а також боєприпасів та підривних 

засобів нового покоління (крім вибухових пристроїв, що застосовуються в 

цілях здійснення терористичних актів), крім територій, на яких розміщені та 

постійно функціонують військові частини, установи, навчальні заклади 

військового спрямування, підприємства й організацій Збройних Сил України 

й інші військові формування, затвердження порядку організації зазначених 

робіт та порядку взаємодії протягом їх виконання; 

- затвердження статуту дій органів управління та підрозділів 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в умовах виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

- затвердження порядку організації служб внутрішнього, гарнізонного 

та караульного призначення на рівні підпорядкованих органів та підрозділів; 

- проведення атестації та сертифікації служб аварійно-рятувального 

призначення та рятувальників; 
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- контроль за готовністю авіаційних сил та пошуково-рятувальних 

засобів до проведення операцій пошуку і рятування, за організацією польотів 

повітряних суден авіації центральних та місцевих органів виконавчої влади з 

пошуково-рятувальною метою, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, організацій та установ усіх форм власності; 

- внесення пропозицій стосовно припинення польотів у випадках 

недотримання вимог, встановлених у нормативних документах стосовно  

забезпечення пошуково-рятувального характеру до усунення недоліків; 

- визначення порядку організації застосування сил і засобів авіаційного 

типу для здійснення робіт аварійно-рятувального характеру та інших 

невідкладних робіт на території України; 

- здійснення експертизи випадків виникнення надзвичайних ситуацій та 

визначення рівнів надзвичайних ситуацій; 

- закріплення на загальнодержавному рівні правил забезпечення 

техногенної та пожежної безпеки, а також вимог, інструкцій, методик та 

інших відповідних нормативно-правових актів, які є обов’язковими для 

підприємств, організацій та установ усіх форм власності та сфер діяльності; 

- регулювання з нормативної точки зору стосовно порядку організації 

та реалізації державного нагляду за пожежною та техногенною безпекою, 

підготовка матеріалів щодо адміністративних правопорушень, визначення 

порядку та умов застосування заходів профілактичного характеру; 

- визначення системи критеріїв, відповідно до яких розмежовуються 

категорії для зон територій, що є радіоактивно забрудненими; 

- закріплення відомчих норм і правил відносно захисту з фізичної точки 

зору установок ядерного призначення, матеріалів ядерного походження, 

радіоактивних відходів, інших джерел, що генерують іонізуюче 

випромінювання; 

- виконання актів, затверджених Верховною Радою України та 

Президентом України відносно надання Україною гуманітарної допомоги 

іншим державам, зокрема, організація замовлення вантажного транспортного 



47 

та складського  характеру, супроводження гуманітарної допомоги до місця її 

призначення та до моменту її передачі отримувачам; 

- визначення переліку центрів що здійснюють медико-психологічну 

реабілітацію, встановлення порядку її проходження, закріплення положення 

про медико-психологічну реабілітацію та визначення відповідності установ 

санаторно-курортного призначення вимогам проведення медико-

психологічної реабілітації; 

- встановлення ключових напрямів розвитку відомчої науки, 

замовлення наукових робіт, прийняття участі у науково-дослідних роботах 

прикладного характеру стосовно всебічного розвитку напрямів 

відповідальності, формування та затвердження стандартів галузевого рівня з 

питань цивільного захисту, організації рятувальної справи та діяльності 

гідрометеорологічного характеру; 

- встановлення порядку організації підвищення кваліфікації та 

здійснення перепідготовки для ос, що входять до рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту, а також визначення норм стосовно їх 

професійної підготовки; 

- проведення навчань щодо питань цивільного захисту для посадових 

осіб в органах виконавчої влади центрального і місцевого рівнів, органах 

місцевого самоврядування і господарюючих суб’єктах, розробка, розгляд та 

затвердження програм, орієнтованих на навчання населення діям у випадках 

виникнення надзвичайних ситуацій, контроль за їх виконанням; 

- затвердження порядку підвищення кваліфікації осіб, що входять о 

рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, а також щодо 

їх підготовки та перепідготовки; 

- організація та забезпечення з навчально-методичної точки зору 

процесів навчання або підвищення кваліфікації для керівних кадрів і 

фахівців, що відносяться до центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та 

установ, які дотримуються законодавства у сфері цивільного захисту; 
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затвердження навчальних планів і програм післядипломної професійної 

освіти; 

- затвердження навчальні програм, призначених для підвищення 

кваліфікації робітничих кадрів сфери цивільного захисту та їх 

перепідготовки; 

- розробка положення щодо організації територіальних курсів, а також 

навчально-методичних центрів із забезпечення цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності; 

- затвердження освітньо-професійних програм підготовки магістрів, що 

здійснюють професійну діяльність на державній службі у сфері цивільного 

захисту; 

- прийняття участі у визначенні оборонного замовлення держави; 

- реалізація державної політики стосовно державної таємниці, контроль 

за її захистом в межах апарату центрального органу виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного 

захисту, а також на рівні територіальних органів, спеціальних формувань і 

підрозділів, на підприємствах, організаціях та установах, відносяться до 

сфери його управління; 

- забезпечення міжнародного співробітництва стосовно цивільного  

захисту; 

- формування та ведення Державного реєстру потенційно небезпечних 

об’єктів. 

Відповідно до статті 8 Кодексу цивільного захисту України, 

забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

здійснюється через єдину державну систему цивільного захисту, яка містить 

функціональні й територіальні підсистеми та їх ланки. 

Таким чином, у даному розділі магістерської роботи досліджено 

теоретичні засади державного управління профілактикою надзвичайних 

ситуацій, а саме: охарактеризовано надзвичайні ситуації як об’єкт 

державного управління; розглянуто особливості державного управління 
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профілактикою надзвичайних ситуацій та здійснено ознайомлення з 

процесами формування та реалізації державної політики у сфері цивільного 

захисту. 

Зокрема, розкрито особливості державного управління профілактикою 

надзвичайних ситуацій. Зазначено, що діяльність відносно профілактики 

надзвичайних ситуацій є пріоритетною порівняно з іншими видами робіт, 

орієнтованих на протидію подібним ситуаціям. Ключовою складовою 

державного управління профілактикою надзвичайних ситуацій є управління 

ризиками їх виникнення. 

При цьому послідовність етапів аналізу ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій містить такі складові: ідентифікація загроз; 

моніторинг навколишнього середовища; аналіз, оцінка і прогноз загрози; 

аналіз ураженості території; аналіз ризику надзвичайної ситуації на території; 

аналіз індивідуального ризику для населення; порівняння ризиків з 

допустимими критеріями; прийняття рішень щодо доцільності застосування 

заходів захисту; обґрунтування та реалізація раціональних заходів щодо 

захисту; підготовка сил і засобів для проведення аварійно-рятувальних робіт; 

створення необхідних резервів для зменшення масштабів надзвичайних 

ситуацій. 

В свою чергу, загальний методичний апарат аналізу ризиків 

виникнення надзвичайних ситуацій містить такі компоненти, як: концепції, 

методи та методики. 

У цілому, система управління ризиками виникнення надзвичайних 

ситуацій повинна містити елементи технічного, оперативного, 

організаційного та топографічного характеру. 

Що стосується державної політики у сфері цивільного захисту, то 

зазначено, що в нинішніх умовах провідною метою державної політики у 

сфері цивільного захисту є забезпечення необхідного рівня особистої безпеки 

людини, а також безпеки суспільства і держави у цілому в межах 

обґрунтованих з наукової точки зору критеріїв допустимого ризику. 
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В якості одного з ключових напрямків державної політики у сфері 

цивільного захисту виступає розробка та впровадження заходів, орієнтованих 

на профілактику надзвичайних ситуацій (запобігання їх виникненню та 

зменшення їх масштабів). Подібні заходи традиційно реалізуються 

превентивно.  

Встановлено, що державна політика у сфері цивільного захисту містить 

такі складові:  державна політика у сфері економічного і соціального 

розвитку; державна політика щодо створення, утримання та реконструкції 

фонду захисних споруд цивільного захисту; державна політика щодо 

впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту; державна 

політика у сфері радіаційного і хімічного захисту; державна політика 

стосовно заходів з евакуації населення, координація діяльності органів 

виконавчої влади центрального та місцевого рівнів, а також господарюючих 

суб’єктів; державна політика стосовно дотримання державної таємниці. 

Підкреслено, що забезпечення реалізації державної політики у сфері 

цивільного захисту здійснюється через єдину державну систему цивільного 

захисту, яка містить функціональні й територіальні підсистеми та їх ланки. 
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РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА НИНІШНЬОГО СТАНУ ТА МАЙБУТНІХ 

ПЕРСПЕКТИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

2.1 Закордонний досвід державного управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій 

 

Стратегічне й оперативне управління системою цивільної оборони у 

Канаді здійснюється безпосередньо прем'єр-міністром і міністром 

федерального уряду відповідно. Функціонування системи управління 

цивільною обороною забезпечується через діяльність Агентства 

надзвичайної готовності Канади [5]. 

Проблеми забезпечення цивільного захисту у Німеччині вирішуються 

Міністерством внутрішніх справ. Окремі федеральні міністерства є 

відповідальними за всі види забезпечення зазначеної діяльності, тому при 

Міністерстві внутрішніх справ функціонує постійний комітет з цивільної 

оборони, якому є підвідомчими територіальні відділи системи управління 

цивільної оборони. З метою забезпечення оперативної свободи дій збройних 

сил протягом воєнного часу в країні створено відповідні органи управління, 

головними з яких є територіальні адміністративно-господарчі органи 

воєнних округів, діяльність яких тісно пов'язана з функціонуванням органів 

державного управління [8]. 

У Франції система запобігання виникнення надзвичайних ситуацій їх 

ліквідації є складовою частиною національної оборони країни. Управління 

цією системою здійснюється міністром внутрішніх справ за допомогою 

Департаменту цивільного захисту. Існують також спеціальні органи 

управління цивільним захистом. Так, на регіональному та місцевому рівнях 

управління цивільним захистом здійснюється головою відповідної 

адміністрації, який може залучати до ліквідації надзвичайних ситуацій сили 

та засоби цивільного захисту, наявні на території, що є йому підвідомчою. 
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Основою управління цивільним захистом на місцях є управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій. У цілому, у Франції відповідальність 

держави за цивільний захист поєднується з усіма рівнями державної влади 

під час виконання завдань цивільного захисту [2; 8]. 

Так, у ряді країн, зокрема, таких, як США, Австралія та Канада серед 

спільних особливостей функціонування систем державного управління 

надзвичайними ситуаціями, зокрема, профілактики їх виникнення, слід 

виділити спеціальні органи, до компетенції яких входить управління, 

орієнтоване на зменшення зниження втрат життя і власності, захисту 

національної інфраструктури від надзвичайних ситуацій усіх можливих типів 

та ліквідації їх наслідків. Однак у подібних органів відсутні власні спеціальні 

формування, які дозволили б їм безпосередньо виконувати поставлені 

завдання. Що стосується, наприклад, США, то у даній країні Міністерство 

внутрішньої безпеки поєднує переважну кількість державних інституцій, що 

відносяться до попередження і протидії наслідкам надзвичайних ситуацій, 

що виникли внаслідок терористичної діяльності, катастроф природного та 

техногенного походження. 

У 1979 році у було започатковано  Федеральне агентство управління 

надзвичайними ситуаціями, яке містить низку підрозділів управлінського та 

функціонального типів, а також має відділи регіонального масштабу, 

діяльність яких спрямована на підтримку контактів з представниками 

федеральних міністерств і відомств, які мають власні органи в межах 

регіонів, а також з відділами з управління надзвичайними ситуаціями на рівні 

штатів [8]. Однак з урахуванням того, що на конституційному рівні існує 

розмежування повноважень в масштабі федерального уряду та уряду штату, 

Федеральне агентство управління надзвичайними ситуаціями не може видати 

наказ щодо евакуації або забезпечити його виконання, а лише має 

можливість надати допомогу владі штату. Виходячи з цього, подібне 

дублювання функцій унаслідок наявності великої кількості органів 

управління і відповідних формувань тимчасового характеру є недоліком 
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функціонування системи державного управління надзвичайними ситуаціями 

та попередження їх виникнення, адже її складність перешкоджає здійсненню 

централізованого управління надзвичайними ситуаціями керування нею з 

єдиного центру. 

Подібною є система органів державного управління щодо захисту 

населення та територій від наслідків надзвичайних ситуацій та запобігання їх 

виникнення в Австралії, де функціонує Служба з дій у надзвичайних 

ситуаціях. Вона являє собою координуючий орган державної влади стосовно 

розробки національної стратегії, планів і програм боротьби з 

різнохарактерними загрозами життю населення й територіям та їх 

впровадження в період як воєнного, так і мирного часу. Відповідно, на базі 

Служба з дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється підготовка фахівців та 

навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Служба з 

дій у надзвичайних ситуаціях  сприяє процесам розвитку та вдосконалення 

систем оповіщення та зв'язку, а також надання фінансової допомоги органам 

влади постраждалих територій [8]. 

Стратегічне й оперативне управління системою цивільної оборони у 

Канаді здійснюється безпосередньо прем'єр-міністром і міністром 

федерального уряду відповідно. Функціонування системи управління 

цивільною обороною забезпечується через діяльність Агентства 

надзвичайної готовності Канади [5]. 

Проблеми забезпечення цивільного захисту у Німеччині вирішуються 

Міністерством внутрішніх справ. Окремі федеральні міністерства є 

відповідальними за всі види забезпечення зазначеної діяльності, тому при 

Міністерстві внутрішніх справ функціонує постійний комітет з цивільної 

оборони, якому є підвідомчими територіальні відділи системи управління 

цивільної оборони. З метою забезпечення оперативної свободи дій збройних 

сил протягом воєнного часу в країні створено відповідні органи управління, 

головними з яких є територіальні адміністративно-господарчі органи 
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воєнних округів, діяльність яких тісно пов'язана з функціонуванням органів 

державного управління [8]. 

У Франції система запобігання виникнення надзвичайних ситуацій їх 

ліквідації є складовою частиною національної оборони країни. Управління 

цією системою здійснюється міністром внутрішніх справ за допомогою 

Департаменту цивільного захисту. Існують також спеціальні органи 

управління цивільним захистом. Так, на регіональному та місцевому рівнях 

управління цивільним захистом здійснюється головою відповідної 

адміністрації, який може залучати до ліквідації надзвичайних ситуацій сили 

та засоби цивільного захисту, наявні на території, що є йому підвідомчою. 

Основою управління цивільним захистом на місцях є управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій. У цілому, у Франції відповідальність 

держави за цивільний захист поєднується з усіма рівнями державної влади 

під час виконання завдань цивільного захисту [2; 8]. 

Загальне управління системою захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та їх ліквідація у Великобританії здійснюється 

Міністерством внутрішніх справ через діяльність відповідного управління та 

міжміністерського планового комітету, що здійснює координацію діяльності 

міністерств та відомств. Реалізацію заходів із захисту населення та територій 

від надзвичайних ситуацій на місцевому рівні здійснюють ради графств, 

адміністративних районів, муніципалітетів міст через спеціально сформовані 

планові комітети, які протягом воєнного часу об'єднуються в округи 

цивільної оборони, забезпечуючи тісну взаємодію з органами військового 

командування країни та НАТО. Проте у системи захисту населення та 

територій від надзвичайних ситуацій відсутні власні сили та засоби окрім 

корпусу спостереження, який здійснює радіаційну розвідку та 

дозиметричний контроль [2; 8]. 

Загальне керівництво цивільною обороною країни у Нідерландах 

здійснюється Міністерством внутрішніх справ через головне управління 

цивільною обороною. Комісари провінцій здійснюють загальне управління в 
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межах округів. Що ж до безпосереднього управління цивільною обороною в 

округах, то воно здійснюється начальниками штабів. На рівні районів 

питання цивільного захисту вирішуються спеціальними радами, а на рівні 

общин – бургомістрами, яким підпорядковуються низка служб 

(протипожежна, медична, поліцейська, комунальних послуг та соціального 

забезпечення) [5]. 

Питання цивільної оборони в Іспанії на загальнонаціональному рівні 

координуються міністром внутрішніх справ. Ним очолюється Рада цивільної 

оборони, яка, в свою чергу, є державним органом, що розробляє програми дій 

на у випадках виникнення надзвичайних ситуацій. Крім того, в Іспанії 

функціонують Консультативна рада та Національний центр з оцінки 

надзвичайних ситуацій. На місцевому рівні завдання з цивільної оборони 

вирішуються на рівні муніципалітетів та органів управління провінціями.  

Крім того, слід зазначити, що діяльність стосовно цивільного захисту є також 

частково обов'язками регіональних органів самоуправління [6]. 

Що стосується Італії, то в цій країні функціонує спеціальна 

Національна служба цивільної оборони, яка на державному рівні 

управляється та координується міністром у справах координації цивільної 

оборони через міністерство цивільної оборони. З цією метою було 

сформовано Національну комісію з прогнозування можливих випадків 

виникнення надзвичайних ситуацій та їх запобігання. Єдине керівництво 

цивільним захистом здійснюється оперативним комітетом цивільного 

захисту. До його складу входять представники вищого керівництва 

державних органів влади [8]. 

Цивільний захист у Швейцарії та Швеції здійснюється через військові 

відомства в межах системи управління цивільною обороною. Інші 

європейські країни не мають окремих відомств, що є відповідальними за 

цивільний захист. Подібні функції забезпечуються різнохарактерними 

спеціалізованими структурами, зосередженими, переважно, у міністерствах 

внутрішніх справ [1; 3]. 
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Японія не має спеціально створеної організаційної структури для 

забезпечення захисту від надзвичайних ситуацій на рівні держави. Зазначена 

функція покладається на Центральну раду захисту від надзвичайних 

ситуацій, яку підпорядкована прем'єр-міністру та відповідним радам 

префектур (на чолі з губернаторами профектур) та населених пунктів, мерам 

міст і старостам сіл. До складу Центральної ради входять керівники 

провідних міністерств і відомств країни, президент товариства Червоного 

Хреста Японії і голова директорської ради банків країни [8]. 

Як результат розвитку міжнародного співробітництва у сфері цивільної 

оборони та цивільного захисту, було створено низку міжнародних органів, 

які забезпечують взаємодію систем цивільного захисту європейських держав 

для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій глобального масштабу. 

Зокрема, функціонує Міжнародна організація цивільного захисту, 

започаткована в 1959 році, до складу якої входять сорок дві держави. 

Основним завданням цієї організації є підвищення рівня захисту людей у 

випадках надзвичайних ситуацій на основі регіональної взаємодії. 

Міжнародною організацією цивільного захисту було прийнято Конвенцію 

про скоординовану допомогу в надзвичайних ситуаціях. 

У цілому, аналіз закордонного, зокрема, європейського досвіду 

створення систем профілактики виникнення випадків надзвичайних ситуацій 

та ліквідації їх наслідків, а також перспектив розвитку державного 

управління в цій сфері свідчить про те, що, незважаючи на наявність як 

спільних так і відмінних рис у подібних структурах, вони вирішують подібні 

завдання. Ці завдання стосуються: 

-  планування заходів щодо профілактики випадків виникнення 

надзвичайних ситуацій, забезпечення відповідного реагування на них; 

- здійснення ефективного державного управління в умовах 

надзвичайних ситуацій; 
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- навчання населення діям що є необхідними в умовах виникнення 

надзвичайних ситуацій та підготовка персоналу до виконання відповідних 

покладених на нього завдань. 

При цьому слід звернути увагу на те, що в сучасних умовах у більшість 

країн орієнтується на цивільний захист населення від природних, 

техногенних, соціальних та воєнних надзвичайних ситуацій замість цивільної 

оборони.  

Таким чином, сформовані системи цивільного захисту є цілком 

сформованими, вони функціонують і координуються Головним комітетом 

НАТО з розробки планів цивільного захисту в умовах надзвичайних 

ситуацій. Системи захисту населення і територій від природних, 

техногенних, соціальних і військових надзвичайних ситуацій уможливлюють 

ефективний захист життєдіяльності людей і суспільства в цілому, об'єктів 

економіки й інфраструктури в разі випадків їх виникнення. При цьому всі 

країни мають сучасні системи управління силами і засобами цивільного 

захисту, оптимально організовані системи підготовки керівного складу і 

персоналу формувань аварійно-рятувального призначення та навчання 

населення діям у випадках виникнення різнохарактерних надзвичайних 

ситуацій. 

При цьому необхідно звернути увагу на досвід країн Європейського 

Союзу стосовно реформування державного управління в умовах 

надзвичайних ситуацій. Збільшення кількості стихійних лих, техногенних 

катастроф і терористичних актів на території країн ЄС змусило Європейську 

Комісію здійснити аналіз проблем, пов’язаних з реагуванням на випадки 

виникнення надзвичайних ситуацій, а також відповідні можливості. Зокрема, 

серед подібних проблем виділено: 

- відсутність єдиних систематизованих планів дій у випадках 

виникнення надзвичайних ситуацій; 
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- недостатня взаємодія під час використання національних та 

регіональних ресурсів, що виділяються для ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації; 

- брак системності у підходах уряді країн-членів Європейського Союзу 

до реагування на кризові явища.  

Серед ключових заходів організаційного характеру відносно розвитку 

та вдосконалення системи реагування на випадки виникнення надзвичайних 

ситуацій визначено формування Європейських сил цивільного захисту та 

забезпечення можливості їх діяльності на віддалених територіях країн-членів 

ЄС. Ці сили повинні відповідати за ліквідацію наслідків кризових ситуацій і 

техногенних катастроф та негайне реагування на основні ризики у сфері 

цивільної безпеки. 

 

2.2 Нормативно-правове забезпечення державного управління 

ризиками виникнення надзвичайних ситуацій 

 

Відносно нормативно-правового забезпечення щодо державного 

управління надзвичайними ситуаціями, зокрема, їх профілактики, то 

необхідно звернути увагу на прийняття у 2012 році Кодексу цивільного 

захисту, який регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, 

навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, 

реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного 

захисту, та визначає повноваження органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців 

та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності. 

Правові норми у цій сфері до прийняття Кодексу регулювали близько 

10 законів України, при цьому деякі з них втратили свою актуальність та 

потребували скасування. Крім того, деякі закони, зокрема, Закон України 
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«Про Цивільну оборону Україну» та Закон України «Про правові засади 

цивільного захисту» дублювали одне одного стосовно термінології.  

Відповідно, метою прийняття Кодексу цивільного захисту було 

усунення суперечностей та дублювання законодавства, розмежування 

повноважень і функцій центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

суб'єктів господарювання, а також визначення у єдиному законодавчому акті 

засад державної політики у сфері цивільного захисту. 

Так, після введення в дію Кодексу цивільного захисту втратили 

чинність:  

- Закон України “Про Цивільну оборону України”; 

- Закон України “Про пожежну безпеку”; 

- Закон України “Про загальну структуру і чисельність військ 

Цивільної оборони”; 

- Закон України “Про війська Цивільної оборони України”; 

- Закон України “Про аварійно-рятувальні служби”; 

- Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру”; 

- Закон України “Про правові засади цивільного захисту”. 

Проте, як наслідок скасування зазначених законів, з’явилася низка 

питань, пов’язаних з браком термінологічного апарату в сфері цивільного 

захисту. На нинішньому етапі нормативно-правову базу державного 

управління профілактикою виникнення надзвичайних ситуацій складають 

закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів 

України тощо. 

Зокрема, серед законів України ключовими слід уважати такі: 

- Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI; 

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв'язку з прийняттям Кодексу цивільного захисту» 

від 02.10.2012 № 5404-VI; 
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- Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

від 06.04.2000 № 1645-III; 

- Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» 

від 13.07.2000 № 1908-III; 

- Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» 

від 18.01.2001 № 2245-III. 

Так, у статті 2 «Визначення термінів» Кодексу цивільного захисту 

України присутнє визначення дефініції «запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій» яке розглядається в якості  комплексу заходів 

правового, соціально-економічного, політичного, організаційно-технічного, 

санітарно-гігієнічного характеру, орієнтованих на регулювання безпеки з 

техногенної та природної точки зору, оцінку рівнів можливих ризиків, 

попереднє реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації 

враховуючи інформацію, що надійшла як результат здійснення експертизи, 

моніторингу, різнохарактерних досліджень та прогнозів відносно вірогідного 

перебігу подій з метою недопущення їх трансформації у надзвичайну 

ситуацію або зменшення її можливих наслідків. 

Крім того, термін «ризик» присутній і у визначеннях пожежної та 

техногенної безпеки. Так, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, 

під пожежною безпекою розуміється відсутність ризику виникнення і 

розвитку пожеж, що є неприпустимим, та пов’язана з цим вірогідність 

нанесення шкоди населенню, довкіллю та матеріальним цінностям 

 Що стосується визначення техногенної безпеки, то в цьому контексті 

розуміється відсутність ризику виникнення аварій або катастроф в межах 

об’єктів, що є потенційно небезпечними, а також в межах діяльності 

суб’єктів господарювання, які можуть спричинити їх виникнення. Через 

техногенну безпеку характеризується рівень захисту населення і територій 

від техногенних надзвичайних ситуацій.  

Проте необхідно відмітити, що в нинішніх умовах відсутні чіткі 

затверджені інструкції щодо реалізації положень Кодексу цивільного захисту 
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України, а також відсутній дієвий механізм щодо контролю у сфері 

цивільного захисту, зокрема, відносно дотримання положень нормативно-

правової бази у цій сфері. У цьому контексті необхідно відмітити, що на 

нинішньому етапі відсутнє чітке розмежування повноважень органів 

державної влади та місцевого самоврядування щодо здійснення зазначеного 

контролю.  

 

2.3 Організаційне забезпечення державного управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій 

 

Центральним органом виконавчої влади щодо державного управління 

профілактикою надзвичайних ситуацій є Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій, діяльність якої підлягає спрямуванню і координації  

Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ. Державна 

служба України з надзвичайних ситуацій здійснює реалізацію державної 

політики у сфері цивільного захисту, зокрема, стосовно: 

- захисту населення і територій від випадків виникнення надзвичайних 

ситуацій та профілактику їх виникнення; 

- усунення наслідків надзвичайних ситуацій; 

- організації рятувальних робіт; 

- забезпечення техногенної безпеки, діяльності служб аварійно-

рятувального призначення; 

- гідрометеорологічної діяльності. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій функціонує 

відповідно до норм і правил, закріплених у  Конституції та законах України, 

указах Президента України та постановах Верховної Ради України та інших 

нормативно-правових актах. 

Серед ключових завдань Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій виділяються такі: 



62 

- контроль за дотриманням та виконанням законодавчо встановлених 

вимог стосовно сфери цивільного захисту, забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки, діяльності служб аварійно-рятувального призначення; 

- внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо 

забезпечення формування державної політики у зазначених сферах; 

- реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності в 

межах встановлених законодавством повноважень. 

Відповідно до визначених завдань Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій виконує такі функції: 

- узагальнення норм законодавства в межах своєї компетенції, розробка 

пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері 

цивільного захисту; 

- безпосереднє управління функціонуванням єдиної державної системи 

цивільного захисту; 

- розробка проектів планів у сфері цивільного захисту на державному 

рівні протягом мирного часу та під час особливого періоду, подання їх на 

розгляд Міністра внутрішніх справ для подальшого розгляду Кабінетом 

Міністрів України, організовує планування заходів стосовно цивільного 

захисту, які повинні впроваджувати органи виконавчої влади центрального 

та місцевого рівня; 

- здійснення підготовки управлінських органів підсистем єдиної 

державної системи цивільного захисту функціонального і територіального 

призначення та їх ланок; 

- надання до національного органу стандартизації в установленому 

порядку пропозицій відносно необхідності формування чи припинення 

діяльності технічних комітетів стандартизації у сфері цивільного захисту; 

- реалізація заходів щодо формування, утримання та реконструкції 

фонду споруд захисного призначення, їх облік, забезпечення контролю за їх 

готовністю до застосування за призначенням сумісно з відповідними 
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органами та підрозділами цивільного захисту, держадміністраціями 

місцевого рівня; 

- впровадження заходів цивільного захисту інженерно-технічного 

характеру, надання пропозицій стосовно віднесення населених пунктів та 

об’єктів, що належать до національної економіки, до категорій із цивільного 

захисту, надання за наявності запитів вихідної інформації та норм, 

необхідних для здійснення подібних заходів; 

- забезпечення захисту з радіаційної та хімічної точки зору, 

координація та контроль впровадження заходів відносно захисту населення і 

територій у випадках наявності аварій радіаційного характеру та 

надзвичайних ситуацій, викликаних викидом небезпечних речовин хімічного 

походження; 

- прогнозування вірогідності виникнення надзвичайних ситуацій, 

розрахунок індикаторів ризику та районування території України відносно 

ризиків виникнення надзвичайних ситуацій сумісно з органами виконавчої 

влади центрального та місцевого рівнів, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, організаціями та установами; 

- ведення державного обліку, реєстрація та збереження матеріалів, 

отриманих в результаті проведення спостережень гідрометеорологічного 

характеру, підтримка інформаційної бази гідрометеорологічних даних та 

даних відносно стану навколишнього середовища; 

- підготовка та надання висновків експертизи стосовно рівня 

надзвичайної ситуації, здійснення їх обліку; 

- координація діяльності органів виконавчої влади на центральному та 

місцевому рівнях, а також господарюючих суб’єктів стосовно реалізації 

евакуаційних заходів; 

- проведення антитерористичних операцій з метою максимального 

зменшення та усунення наслідків випадків виникнення надзвичайних 

ситуацій, які є результатом терористичної діяльності, зокрема, 

технологічного типу, а також підготовка населення до дій в умовах 
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терористичних актів шляхом ведення просвітницької та навчально-

практичної роботи; 

- використання потужностей підрозділів сил і служб, пошуково-

рятувального й аварійно-рятувального призначення, що належать до органів 

виконавчої влади центрального та місцевого рівня, підприємств, організацій 

та установ незалежно від форми власності та координація їх діяльності в 

період усунення наслідків державних і регіональних надзвичайних ситуацій 

державного, організація та контроль здійснення робіт пошуково-

рятувального спрямування; 

- впровадження заходів стосовно професійної підготовки особового 

складу, що входить до органів і підрозділів цивільного захисту, а також 

забезпечення захисту населення з психологічної точки зору у випадках 

загрози виникнення надзвичайних ситуацій чи їх безпосередньої наявності; 

- проведення робіт піротехнічного характеру, орієнтованих на  

знешкодженням вибухонебезпечних предметів, за допомогою підрозділів 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту; 

- внесення пропозицій Міністру внутрішніх справ відносно створення 

бази господарюючих суб’єктів, визначених сфер та окремих територій, що 

повинні систематично обслуговуватися з аварійно-рятувальної точки зору; 

- проведення атестації та сертифікації служб аварійно-рятувального 

призначення та рятувальників; 

- забезпечення пожежогасіння, рятування людей, надання допомоги 

відносно усунення наслідків різнохарактерних небезпечних подій, що 

загрожують життю або здоров’ю людей чи спричиняють матеріальні збитки; 

- формування оперативного матеріального резерву з метою 

профілактики випадків виникнення надзвичайних ситуацій і усунення їх 

наслідків; 

- забезпечення пожежної безпеки підприємств, організацій установ та 

інших об’єктів на підставі угод; 
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- реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності 

відносно надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 

різнохарактерних катастроф, а також відносно усунення наслідків 

техногенних або природних надзвичайних ситуацій; 

- координація здійснення робіт аварійно-рятувального характеру та 

інших невідкладних робіт за допомогою сил і засобів Державної  служби 

України з надзвичайних ситуацій, інших органів виконавчої влади 

центрального та місцевого рівня, а також підприємств, організацій та будь-

якої форми власності; 

- забезпечує розвиток і функціонування системи екстреної допомоги 

населенню за єдиним телефонним номером 112; 

- забезпечення проведення спостережень гідрометеорологічного, 

геліофізичного, фонового радіаційного та базового характеру стосовно стану 

забруднення оточуючого середовища; 

- надання безоплатної інформації загального користування щодо зміни 

стану оточуючого середовища, а також зміни гідрометеорологічних умов, 

зокрема, попередження щодо небезпечних та стихійних явищ 

гідрометеорологічного походження, а також гідрометеорологічне 

обслуговування господарюючих суб’єктів, діяльність яких залежить від 

гідрометеорологічних умов, зокрема, підприємств енергетичної, 

агропромислової, комунальної, транспортної сфери (зокрема, цивільної 

авіації); 

- здійснення прогнозування погодних умов, гідрологічного режиму 

водних об’єктів, небезпечних гідрометеорологічних явищ (зокрема, 

стихійного характеру), врожайності сільськогосподарських культур; 

- підтримка співробітництва з міжнародними організаціями і 

національними гідрометеорологічними службами інших країн; 

- виконання актів Верховної Ради України та Президента України 

стосовно надання Україною гуманітарної допомоги іншим країнам; 
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- забезпечення контролю з боку держави за гідрометеорологічною 

діяльністю, а також за впровадженням державної політики з питань 

медичного та біологічного захисту населення у випадках виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

- усунення наслідків надзвичайних ситуацій медико-санітарного 

характеру, забезпечення медичного обслуговування осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту; 

- організація діяльності наукового, науково-технічного, інвестиційного, 

інформаційного, видавничого характеру, забезпечення сприятливих умов для 

формування та впровадження сучасних комп’ютерних мереж й 

інформаційних технологій, прийняття участі у реалізації науково-дослідних 

робіт прикладного спрямування, визначення та закріплення галузевих 

стандартів з цивільного захисту в межах компетенції Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій; 

- внесення пропозицій до Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України відносно державного замовлення щодо підготовки фахівців 

у зазначеній сфері; 

- організація підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки 

осіб, що відносяться до рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту, працівників апарату Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, державних службовців, а також осіб, що включені до кадрового 

резерву; 

- забезпечення підвищення кваліфікації відповідно до цільового 

призначення для керівних кадрів і фахівців органів виконавчої влади 

центрального та місцевого рівнів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, організацій та установ, діяльність яких стосується цивільного 

захисту; 

- організовує навчання населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях, 

розробляє і затверджує відповідні організаційно-методичні рекомендації та 

програми з підготовки населення до таких дій; 
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- контроль з боку держави за дотриманням законодавчо встановлених 

вимог законів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки, а також 

цивільного захисту органами державної влади, місцевого самоврядування та 

господарюючими суб’єктами усіх форм власності; 

- проведення перевірки стану готовності підсистем функціонального та 

територіального призначення, що входять до єдиної державної системи 

цивільного захисту, у випадках виникнення надзвичайних ситуацій; 

- прийняття участі у розробленні будівельних норм стосовно 

цивільного захисту та забезпечення безпеки з пожежної й техногенної точки 

зору; 

- застосування санкцій адміністративно-господарського характеру, 

пов’язаних з недотриманнями законодавчо встановлених вимог у сфері 

цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки; 

- організація методичного управління відносно формування та 

належного функціонування систем оповіщення на різних рівнях відносно 

цивільного захисту; 

- інформаційне забезпечення населення щодо впровадження державної 

політики з питань, що відносяться до компетенції Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій, проведення роботи інформаційно-

роз’яснювального, пропагандистського та культурно-масового характеру 

стосовно популяризації діяльності Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій; 

- надання технічних умов для забезпечення об’єкта будівництва 

стосовно пожежної та техногенної безпеки з інженерної точки зору; 

підготовка рекомендацій методичного характеру відносно розроблення та 

затвердження різнохарактерних нормативних документів стосовно 

дотримання пожежної та техногенної безпеки для підприємств, організацій та 

установ усіх форм власності; 

- проведення перевірки готовності служб аварійно-рятувального 

призначення та сил цивільного захисту для забезпечення безпеки 
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господарюючих суб’єктів підготовки населення до дій та його можливої 

евакуації у випадках виникнення надзвичайних ситуацій; дотримання правил 

транспортування зокрема, перевезення небезпечних речовин; 

- прийняття участі у розробленні програм, що стосуються компетенції 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, та орієнтовані на 

підвищення рівня захисту територій та об’єктів у випадках виникнення 

надзвичайних ситуацій; формуванні науково-технічної політики та 

координація наукових досліджень відносно питань, що стосуються 

впровадження досвіду щодо пожежної безпеки у діяльність Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій; роботі комісій, що займаються 

розслідуванням подій авіаційного походження; розслідуванні причин 

виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема, пожеж, та недотримання 

заходів запобіжного характеру; розгляді проектів, що відносяться до 

містобудівної документації, та подання висновків відносно дотримання 

вимог щодо забезпечення пожежного та техногенного нагляду до спеціально 

уповноваженого органу містобудування та архітектури; 

- проведення внутрішнього аудиту відповідно до встановленому 

порядку; 

- прийняття участі у діяльності організацій на міжнародному рівні в 

межах повноважень Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 

- розгляд громадських звернень стосовно питань, що мають відношення 

до діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 

- внесення пропозицій стосовно технічного регулювання діяльності, що 

має відношення до цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, 

діяльності гідрометеорологічного характеру, а також визначення вимог до 

небезпечної з точки зору пожежі продукції; 

- організація робіт відносно здійснення стандартизації, сертифікації, 

акредитації, а також забезпечення з метрологічної точки зору діяльності, що 

відноситься до компетенції Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій; 
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- підготовка та подання на розгляд Міністру внутрішніх справ 

пропозиції відносно затвердження документів стратегічного та програмно-

планового характеру у сфері цивільного захисту та забезпечення дотримання 

їх норм; 

- забезпечення дотримання законодавчо встановлених вимог відносно 

охорони праці у Державній служби України з надзвичайних ситуацій; 

- проведення роботи, орієнтованої на профілактику правопорушень та 

дотримання дисципліни на рівні органів і підрозділів Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій; 

- забезпечення захисту осіб, що відносяться до рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту, її пенсіонерів і ветеранів 

і членів їх сімей, державних службовців і працівників Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій та Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту, а також її органів і підрозділів територіального рівня, 

правового та соціального; 

- забезпечення сприятливих умов для розвитку діалогу з 

громадськістю, організація консультативної роботи із представниками 

всеукраїнських об’єднань профспілок і всеукраїнських об’єднань організацій 

роботодавців відносно підготовки проектів нормативно-правових актів щодо 

впровадження державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, 

охорони праці, соціального захисту населення; 

- реалізація функцій щодо управління об’єктами, що належать до 

державної власності, в межах своєї компетенції; 

- забезпечення охорони об’єктів, що знаходяться у державної власності, 

та відносяться до сфери управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. 

Поточну структуру Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій показано на рис. 2.1. 
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Рисунок 2.1 − Структура Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

 

Зокрема, апарат Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

виглядає так, як показано на рис. 2.2. 

Що стосується територіальних органів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та підпорядкованих їй підрозділи, то до них 

відносяться: 

- Головні управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій на рівні Вінницької,  Дніпропетровської,  Донецької, Запорізької, 

Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, 

Рівненської, Харківської, Херсонської, Хмельницької областей та міста Київ; 

- Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 

рівні Волинської,   Житомирської,   Закарпатської,  Івано-

Франківської,   Кіровоградської,  Сумської, Тернопільської, Черкаської, 

Чернівецької та Чернігівської областей. 
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Рисунок 2.2 − Апарат Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

 

Повну структуру територіальних органів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та підпорядкованих їй підрозділів відображено на 

рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3 − Структура територіальних органів Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій та підпорядкованих їй підрозділів 
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сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, то до 
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http://www.dsns.gov.ua/ua/Derzhavne-pidpriemstvo-Mobilniy-ryatuvalniy-centr-DSNS-Ukrayini.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Derzhavne-pidpriemstvo-Mobilniy-ryatuvalniy-centr-DSNS-Ukrayini.html
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- Державне підприємство «Інформаційно-аналітичний центр «Рятівник-

Інформ»; 

- Український гідрометеорологічний центр; 

- Головний авіаційний координаційний центр пошуку і рятування.  

Таким чином , у даному розділі магістерської роботи проведено аналіз 

сучасного стану та перспектив розвитку державного управління 

профілактикою надзвичайних ситуацій, зокрема, оцінено: зарубіжний досвід 

державного управління профілактикою надзвичайних ситуацій; нормативно-

правове забезпечення державного управління профілактикою надзвичайних 

ситуацій; організаційне забезпечення державного управління профілактикою 

надзвичайних ситуацій. 

Зокрема, стосовно дослідження зарубіжного досвіду державного 

управління профілактикою надзвичайних ситуацій отримано такі висновки.  

Аналіз закордонного, зокрема, європейського досвіду створення систем 

профілактики виникнення випадків надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 

наслідків, а також перспектив розвитку державного управління в цій сфері 

свідчить про те, що, незважаючи на наявність як спільних так і відмінних рис 

у подібних структурах, вони вирішують подібні завдання. Ці завдання 

стосуються: планування заходів щодо профілактики випадків виникнення 

надзвичайних ситуацій, забезпечення відповідного реагування на них; 

здійснення ефективного державного управління в умовах надзвичайних 

ситуацій; навчання населення діям що є необхідними в умовах виникнення 

надзвичайних ситуацій та підготовка персоналу до виконання відповідних 

покладених на нього завдань. 

Підкреслено, що у ряді країн, зокрема, таких, як США, Австралія та 

Канада серед спільних особливостей функціонування систем державного 

управління надзвичайними ситуаціями, зокрема, профілактики їх 

виникнення, слід виділити спеціальні органи, до компетенції яких входить 

управління, орієнтоване на зменшення зниження втрат життя і власності, 

захисту національної інфраструктури від надзвичайних ситуацій усіх 
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можливих типів та ліквідації їх наслідків. Однак у подібних органів відсутні 

власні спеціальні формування, які дозволили б їм безпосередньо виконувати 

поставлені завдання. 

Відносно аналізу організаційно-правового забезпечення державного 

управління профілактикою надзвичайних ситуацій отримано наступні 

висновки. Встановлено, що в нинішніх умовах провідним нормативно-

правовим актом в цій сфері є Кодекс цивільного захисту, який регулює 

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

природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на 

них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту. 

Прийняття Кодексу дозволило усунути суперечності та дублювання 

законодавства, розмежування повноважень і функцій центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання, а також визначення у 

єдиному законодавчому акті засад державної політики у сфері цивільного 

захисту. 

Зазначено, що центральним органом виконавчої влади щодо 

державного управління профілактикою надзвичайних ситуацій є Державна 

служба України з надзвичайних ситуацій, діяльність якої підлягає 

спрямуванню і координації  Кабінетом Міністрів України через Міністра 

внутрішніх справ. Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

здійснює реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, зокрема, 

стосовно: захисту населення і територій від випадків виникнення 

надзвичайних ситуацій та профілактику їх виникнення; усунення наслідків 

надзвичайних ситуацій; організації рятувальних робіт; забезпечення 

техногенної безпеки, діяльності служб аварійно-рятувального призначення; 

гідрометеорологічної діяльності. 
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РОЗДІЛ 3. КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

3.1 Напрями вдосконалення державного управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій 

 

Державне управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій 

повинна здійснюватися з урахуванням таких принципів: 

- принцип забезпечення захисту на всіх рівнях (формування ієрархії 

рівнів захисту, які знижують імовірність виникнення аварій та пом’якшують 

їх наслідки). Даний принцип повинен використовуватися з метою 

компенсації можливих помилок персоналу або технічних відмов. Реалізація 

зазначеного принципу повинна відбуватися через побудову низки бар'єрів 

для утримання енергії або небезпечних речовин, які повинні бути порушені, 

перш ніж може бути завдано шкоди населенню та довкіллю; 

- принцип забезпечення комбінованого захисту (об'єднання систем, що 

забезпечують жорсткий та функціональний захист визначеного об'єкта від 

аварійних ситуацій); 

- принцип одиничної відмови (об'єкт повинен залишатися безпечним 

навіть за умови відмови будь-якого компонента); 

- принцип безпечності відмови (можливі відмови системи аварійного 

захисту повинні не повинні допускати трансформації аварійної ситуації в 

аварію); 

- принцип різноманітності та незалежності, коли системи захисту 

проектуються таким чином, щоб їх працездатність мінімально підлягала 

впливу відмов, помилок або дефектів. При цьому необхідно відмітити, що 

незалежність досягається шляхом рознесення з фізичної, функціональної  та 

просторової точки зору. Що стосується  різноманітності, то вона 
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забезпечується різнотипністю принципів реалізації фізичного, методичного й 

апаратного призначення; 

- принцип забезпечення, коли підтримується високий рівень надійності 

функціонування ключових компонентів у нормальних експлуатаційних 

умовах та в умовах зовнішніх проектних впливів; 

- принцип природної безпеки техніки, що впроваджується через 

використання автономних засобів захисту спеціального типу, максимізацію 

простоти та надійної побудови технічної системи, мінімізацію обсягів 

накопиченої енергії і шкідливих речовин, а також виключення впливу 

операторських помилок на процеси розвитку аварій. При цьому  доцільно 

розглядати створення складних технічних систем із властивою їм безпекою 

на внутрішньому рівні в якості перспективної стратегії досягнення безпеки; 

- принцип системного самозахисту (побудова систем із внутрішніми 

пасивними безпечними характеристиками). Подібні пасивні засоби безпеки 

засновані на інформації відносно дії законів природи та функціонують 

автономно, завдяки чому їм притаманна висока надійність. 

Профілактику виникнення надзвичайних ситуацій пропонується 

здійснювати як стосовно їх недопущення (зниження ризиків їх виникнення), 

так і відносно зниження рівня втрат і збитків, спричинених ними (зменшення 

наслідків). Відповідно, профілактика виникнення надзвичайних ситуацій 

повинна здійснюватися за такими напрямами: 

- моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій; 

- раціональна локалізація продуктивних сил на території країни 

раціональне, з прийняттям до уваги безпеки з природної та техногенної точки 

зору; 

- впровадження превентивних заходів щодо недопущення у можливих 

межах визначених природних явищ і процесів несприятливого і небезпечного 

характеру через постійне зменшення  зниження їх накопиченого руйнівного 

потенціалу; 
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- недопущення випадків виникнення аварій і катастроф техногенного 

характеру через збільшення рівня технологічної безпеки процесів 

виробничого характеру та надійності обладнання з експлуатаційної точки 

зору; 

- розробка та впровадження заходів інженерно-технічного характеру, 

орієнтованих на усунення можливих джерел виникнення надзвичайних 

ситуацій, зменшення їх наслідків, захист населення і матеріальних засобів; 

- підготовка економічних об'єктів і систем життєзабезпечення 

населення до функціонування в умовах виникнення надзвичайних ситуацій; 

- забезпечення безпеки промисловості; 

- ліцензування діяльності об'єктів виробництва, що є небезпечними; 

- страхування відповідальності за можливу шкоду в процесі 

експлуатації об'єкта виробництва, що є  небезпечним; 

- державна експертиза у сфері недопущення випадків виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

- здійснення нагляду та контролю з боку держави стосовно природної і 

техногенної безпеки; 

- надання населенню інформації щодо потенційних загрози природного 

та техногенного характеру на території проживання; 

- підготовка населення відносно захисту від можливих надзвичайних 

ситуацій. 

З урахуванням  необхідності профілактики природних і техногенних 

надзвичайних ситуацій пропонується відповідний комплекс заходів, що 

містить організаційні, організаційно-економічні, інженерно-технічні та 

спеціальні компоненти.  

- здійснення превентивної локалізації зон, на рівні яких можливим є 

вплив вражаючих факторів та які можуть слугувати джерелами виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

- попередня підготовка до ліквідації надзвичайних ситуацій (зокрема, 

підтримка готовності територіальних і функціональних підсистем єдиної 
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державної системи цивільного захисту до усунення наслідків надзвичайних 

ситуацій; формування запасів матеріальних засобів; проведення попередньої 

підготовки до здійснення робіт аварійно-рятувального характеру;  підтримка 

формувань аварійно-рятувального призначення у стані готовності; 

вдосконалення засобів аварійно-рятувального призначення; формування 

документального страхового фонду тощо); 

- забезпечення безперервного функціонування економічних об'єктів і 

систем життєзабезпечення населення в умовах виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

- захист населення (надання захисних засобів, підготовку заходів щодо 

евакуації тощо); 

- першочергове життєзабезпечення у випадках виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Зокрема, в процесі реалізації принципу системного самозахисту 

необхідним є дотримання таких правил: 

- підвищення надійності систем управління безпекою об'єктом, що є 

потенційно небезпечним, шляхом максимального спрощення робочих 

процесів і конструкції систем забезпечення безпеки його функціонування; 

- зведення до мінімуму обсягів накопиченої енергії і шкідливих 

речовин, що є небезпечними у випадках виникнення аварійних ситуацій; 

- мінімізація значення людських помилок у процесах виникнення та 

розвитку аварій, а також збільшення тривалості періоду, коли людське 

втручання не є обов’язковим. 
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3.2 Орієнтири розвитку державного управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій 

 

Відповідно до статистичних даних Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, протягом 2018 року в Україні було зареєстровано 149 

надзвичайних ситуацій у відповідності до їх градацій у  Національному 

класифікатору «Класифікатор надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010. 

Так, їх розподіл, відповідно до характеру походження виглядає так, як 

показано у табл. 3.1 та на рис. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Розподіл надзвичайних ситуацій, зареєстрованих в Україні 

у 2018 році, відповідно до характеру їх походження 

Категорія надзвичайних ситуацій Кількість 

Техногенні 56 

Природні 89 

Соціальні 4 

 

З табл. 3.1 та рис. 3.1 можна побачити, що найбільшу кількість 

надзвичайних ситуацій, зареєстрованих в Україні у 2018 році відповідно до 

Національного класифікатору «Класифікатор надзвичайних ситуацій» 

складають природні (60%). Майже вдвічі менше зареєстровано випадків, що 

спричинили техногенні надзвичайні ситуації (37%). Що стосується 

соціальних надзвичайних ситуацій, то їх обсяг складає близько 3%.  

Зазначені надзвичайні ситуації спричинили загибель 183 осіб, 37 з яких 

– діти. Що стосується зареєстрованої кількості постраждалих внаслідок 

вказаних надзвичайних ситуацій, то їх кількість сягнула 1856 осіб, серед яких 

861 – діти.  

Відповідно до статистичних даних Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, згідно масштабів розповсюдження надзвичайних 

ситуацій вони розподілилися таким чином (табл. 3.2 та рис. 3.2). 
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Рисунок 3.1 − Відсотковий розподіл надзвичайних ситуацій в Україні 

відповідно до характеру їх походження у 2018 році 

 

Таблиця 3.2 – Розподіл надзвичайних ситуацій, зареєстрованих в Україні у 

2018 році, відповідно до масштабу їх розповсюдження 

Рівень надзвичайної ситуації Кількість 

Державний 1 

Регіональний 9 

Місцевий 64 

Об’єктовий 75 

 

З табл. 3.2 та рис. 3.2 можна побачити, що переважна кількість 

надзвичайних ситуацій в Україні у 2018 році спостерігалася на об’єктовому 

рівні (понад 50%). На другому місця знаходяться надзвичайні ситуації на 

місцевому рівні (понад 40%). 
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Рисунок 3.2 − Відсотковий розподіл надзвичайних ситуацій в Україні 

відповідно до масштабу їх розповсюдження у 2018 році 

 

При цьому, якщо порівняти кількість зареєстрованих в Україні 

надзвичайних ситуацій відповідно до характеру їх походження у 2017 та 2018 

роках, то можна побачити, що кількість техногенних надзвичайних ситуацій 

зменшилася на 11%, а кількість соціальних надзвичайних ситуацій – на 50%. 

Що стосується природних надзвичайних ситуацій, то їх кількість у 2016 році 

збільшилася майже на 17% порівняно з попереднім 2017 роком (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 – Порівняльна характеристика кількості зареєстрованих в 

Україні надзвичайних ситуацій відповідно до характеру їх походження у 

2017 та 2018 роках 

Категорія 

надзвичайних 

ситуацій 

Кількість, 

2017 рік 

Кількість, 

2018 рік 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення, % 

Техногенні 63 56 -7 -11,1 

Природні 77 89 12 16,6 

Соціальні 8 4 -4 -50 
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Що стосується порівняльної характеристики кількості надзвичайних 

ситуацій в Україні у 2017 та 2018 роках відповідно до масштабу їх 

розповсюдження, то зазначені дані наведено в табл. 3.4. 

З табл. 3.4 можна побачити, що кількість надзвичайних ситуацій 

регіонального та об’єктового рівня у 2018 році порівняно з попереднім 2017 

роком не змінилася. Кількість надзвичайних ситуацій на місцевому рівні 

збільшилася несуттєво – на 3%. Що стосується надзвичайних ситуацій на 

державному рівні, то їх кількість зменшилася вдвічі. 

 

Таблиця 3.4 – Порівняльна характеристика кількості зареєстрованих в 

Україні надзвичайних ситуацій відповідно до масштабу їх розповсюдження у 

2017 та 2018 роках 

Рівень 

надзвичайної 

ситуації 

Кількість, 

2017 рік 

Кількість, 

2018 рік 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення, % 

Державний 2 1 -1 -50% 

Регіональний 9 9 0 - 

Місцевий 62 64 2 3,2 

Об’єктовий 75 75 0 - 

 

У цілому, проведений аналіз свідчить про те, що в Україні переважно 

спостерігаються випадки виникнення природних надзвичайних ситуацій, при 

цьому їх кількість збільшується. При цьому переважно надзвичайні ситуації 

виникають на місцевому й об’єктовому рівні, при цьому кількість 

надзвичайних ситуацій на місцевому рівні збільшується.  

Проведений аналіз свідчить про необхідність профілактики 

надзвичайних ситуацій у першу чергу на місцевому та об’єктовому рівнях.  
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3.3 Перспективна результативність модернізації державного 

управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій 

 

Перш, ніж здійснювати прогнозування перспектив розвитку 

туристичної індустрії Причорноморського регіону України, доцільно 

зупинитися на типології прогнозів, яка формується на основі 

різнохарактерних ознак та критеріїв, найбільш суттєвими серед яких 

найбільш суттєвими є такі: 

- масштаб здійснення прогнозування; 

- горизонт прогнозування; 

- функціонально-методична ознака прогнозування; 

- характер об'єкту прогнозування [67]. 

Зокрема, відповідно до масштабу здійснення прогнозування виділяють 

прогнози макроекономічного та мікроекономічного рівня. Так, прогнози 

макроекономічного рівня вважаються народногосподарськими. Що 

стосується прогнозів мікроекономічного рівня, то вони будуються в межах 

одного підприємства, організації чи установи або для об’єднання 

підприємств. Між зазначеними рівнями здійснення прогнозування є 

можливість виділення і проміжних рівнів, зокрема, таких, як прогнози 

міжгалузевого, галузевого, регіонального характеру чи прогнози виділених 

комплексів народного господарства [116]. 

Відповідно до горизонту прогнозування виділяють наступні типи 

прогнозів: 

- поточні (оперативні); 

- короткострокові; 

- середньострокові; 

- довгострокові. 

Зокрема, прогнози оперативного типу доцільно використовувати для 

прийняття рішень в існуючих умовах без спроб їх зміни. Рівень 

невизначеності оперативного прогнозу є незначним. При цьому слід 
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зазначити, що методи, що використовуються для побудови поточних 

прогнозів, повинні бути нескладними та недорогими. Прогнозний термін 

складає не більше місяця. 

Прогнози короткострокового типу будуються терміном до 1 року. Дані 

прогнози доцільно використовувати в ході розробки квартальних і річних 

планів. Рівень невизначеності в даному випадку є дещо вищим порівняно з 

побудовою оперативних прогнозів. Крім того слід зазначити, що особа, яка 

приймає рішення, може здійснювати активний вплив на хід прийняття 

рішення в цьому випадку. 

Прогнози середньострокового типу розраховані на термін до 3 років. 

Традиційно подібні прогнози складаються щороку та підлягають уточненню 

протягом поточного півріччя. Прогнози середньострокового типу призначені 

для оптимізації розміщення ресурсів з урахуванням попередніх прогнозів 

щодо тенденцій зміну попиту, пропозиції, конкурентних ринкових умов. В 

прогнозах середньострокового типу враховуються зміни не тільки 

кількісного, а й якісного походження. Для побудови середньострокового 

прогнозу використовуються паралельно декілька методів з наступним 

вибором оптимального з них на підставі відповідного оцінювання.  

Прогнози довгострокового типу розробляються терміном на 5 років та 

використовуються для формування стратегічних планів. Для побудови 

довгострокових прогнозів доцільно комбінувати кількісні та якісні методи 

прогнозування. Враховуючи те, що протягом довгострокового періоду 

традиційно очікуються зокрема якісні зміни, є можливість розробляти тільки 

загальні висновки щодо їх стану [160].  

В цілому ж наведена вище градація прогнозів відповідно до горизонту 

прогнозування є досить відносною і суттєво залежить від особливостей 

об'єкта дослідження і прогнозних цілей. По суті ця градація є близькою до 

періодичності складання планових завдань. 

Відповідно до функціонально-методичної ознаки прогнозування 

розрізняють наступні типи прогнози: 
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- дослідницького типу; 

- нормативного типу. 

Прогнози дослідницького типу базуються на інерційній системі, тобто 

на припущенні, що закономірності та тенденції, що склалися протягом 

минулого і прогнозного періоду, в перспективі не будуть змінюватися. 

Фактично подібні прогнози абстрагуються від можливих змін радикального 

характеру [89, с. 15].  

Прогнози нормативного типу визначають терміни і шляхи досягнення 

цілей, що були намічені заздалегідь.  

За характером об'єкту прогнозування виділяють такі прогнози: 

- науково-технічного типу; 

- економічного типу; 

- демографічного типу [67]. 

Існують і додаткові ознаки та критерії класифікації прогнозів. Так, 

відповідно до частоти складання виділяють прогнози неперервного та 

дискретного типу. В залежності від ступеню локалізації на часовій осі 

прогнози можуть бути точковими та інтервальними. Зокрема, прогноз 

точкового типу визначає очікуване прогнозне значення однозначно, за 

допомогою однієї числової характеристики. Що стосується інтервального 

прогнозу, то він характеризує результати прогнозування у визначених межах 

[116].  

Відповідно до можливості впливу на хід процесу виділяють прогнози 

активного та пасивного типу. Зокрема, активні прогнози дозволяють чинити 

вплив на процеси, що досліджуються, через фактори. Прогнози пасивного 

типу цю можливість виключають.  

Далі доцільно проаналізувати методи прогнозування. В загальному 

випадку їх існує понад 150, проте на практиці використовується близько 15– 

20. Здійснюючи умовний поділ методів прогнозування, можна виділити 

групи інтуїтивних, формалізованих та комплексних.  
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Зокрема, методи, що відносяться до інтуїтивних, доцільно 

використовувати у тих випадках, коли немає можливості здійснити кількісну 

оцінку окремих процесів чи явищ або ж відсутня можливість врахувати 

великий обсяг впливових чинників внаслідок складності об’єкту 

дослідження. Інтуїтивні методи базуються на використанні індивідуальних та 

групових експертних оцінок.  

Методи, що відносяться до формалізованих, враховують загальні дії та 

способи отримання прогнозної інформації та поділяються на дві групи: 

методи екстраполяції тенденції і методи економіко-математичного 

моделювання. В свою чергу, метод екстраполяції тенденції може бути 

реалізований через використання простої екстраполяції, часового тренду, 

авторегресії, експоненційного згладжування, гармонійної ваги. Існує також 

можливість використання комплексного методу, що дозволяє поєднувати в 

процесі прогнозування  декілька раніше зазначених методів, а також метод 

сценарного типу [128, c. 119]. 

Що стосується економіко-математичного моделювання, то виділяють 

моделі детермінованого та стохастичного типів. Зокрема, моделі 

детермінованого типу реалізуються традиційно на основі методів лінійного 

програмування та дозволяють отримати одноваріантний оптимальний план 

перспективного стану об’єкту дослідження. Моделі стохастичного типу 

реалізуються за допомогою методів математичної статистики в умовах 

невизначеності та надають можливість використовувати в перспективному 

плануванні не тільки базову модель, а також і супутню систему 

характеристик і параметрів [81, с. 101].  

Існує і низка методів альтернативного прогнозування, що базуються на 

використанні специфічних принципів. Перший з них – “може трапитись все, 

що завгодно” – виходить з неможливості впливу на майбутній стан об’єкту 

дослідження в бажаному напрямку, тобто, не припускає можливості 

передбачення перспективи. Другий принцип – “славетне минуле” – являє 

собою підхід консервативного типу, що базується на задовільному стані 
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об’єкту дослідження в минулому. Проте, даний принцип не спроможний 

врахувати динаміку соціально-економічного розвитку, тому його не слід 

вважати прийнятним для прогнозування. Третій принцип – прогнозування 

“крізь шори” – будується на засадах систематичного покращення досягнутих 

результатів. Проте, даний підхід слід вважати надто прямолінійним та таким, 

що не припускає інших варіантів орієнтації, а також використання більш 

оптимальних методів. В кінцевому рахунку даний принцип може виявитися 

абсолютно недієвим. Четвертий принцип – “рішучих дій” – базується на 

припущенні, що здійснювати прогнозування недоцільно до тих пір, поки не 

з'являються визначені проблеми. В даному випадку відсутня ретельно 

пророблена стратегія, що базується на побудові прогнозів, тому розвиток має 

зигзагоподібний характер, а належні заходи розробляються лише за умов 

настання кризових ситуацій з очікуванням того, що буде достатньо часу на їх 

обґрунтування, розробку та впровадження. П’ятий принцип –  прогнозування 

за допомогою “генія” – передбачає пошук кваліфікованого експерта й 

отримання від нього прогнозу, що базується на інтуїтивних домислах. При 

цьому повністю виключається можливість застосування точних та 

раціональних методів побудови прогнозів. Даний тип альтернативного 

прогнозування потрібно приймати на віру виходячи з того, що немає 

можливості його перевірити [149, с. 67]. 

В цілому, виходячи з попереднього аналізу методів прогнозування, 

доцільно зробити висновок, що суто інтуїтивні методи побудови прогнозів не 

можуть повністю замінити раціональні. Тому доцільно використовувати їх 

комбінацію.  

Що стосується прогнозування виключно ризиків виникнення 

надзвичайних ситуацій, то вони класифікуються таким чином (табл. 3.4). 

У свою чергу, прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій за 

параметрами передбачає їх прогнозування за місцем, силою, часом та 

частотою. 



88 

Таблиця 3.4 – Класифікація методів прогнозування виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Рівень надзвичайної ситуації Категорії прогнозів 

Виникнення За параметрами 

За часом попередження 

За вихідними даними 

Наслідки За часом проведення 

За методами прогнозування 

 

Прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій за часом 

попередження може бути довгостроковим, середньостроковим та 

короткостроковим. 

Прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій за вихідними 

даними може здійснюватися з використанням вірогіднісно-статистичного, 

вірогіднісно-детермінованого та детерміновано-вірогіднісного методів. 

Прогнозування наслідків виникнення надзвичайних ситуацій за часом 

проведення передбачає розробку як апріорних, так і апостеріорних прогнозів. 

У свою чергу, апріорні прогнози можуть робитися як завчасно, так і 

оперативно. 

Прогнозування наслідків виникнення надзвичайних ситуацій за 

методами прогнозування надає можливість використання таких підходів: 

експериментальні, розрахунково-експериментальні та розрахункові 

(з використанням моделей). У магістерській роботі пропонується виконати 

середньостроковий прогноз виникнення надзвичайних ситуацій в Україні за 

часом з використанням вірогіднісно-статистичного методу. Зокрема, 
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застосування цього методу передбачає, що вірогідності виникнення 

надзвичайних ситуацій визначаються за наявними статистичними даними. 

Так, якщо побудувати прогноз кількості надзвичайних ситуацій на 

найближчі 5 років, то доцільно використати поточні статистичні дані щодо їх 

обсягів протягом останніх 10 років, оприлюднені Державною службою 

України з надзвичайних ситуацій (табл. 3.5). 

При цьому в магістерській роботі пропонується використання 

детермінованої моделі регресивного аналізу, що відноситься до категорії 

методів економіко-математичного моделювання.  

 

Таблиця 3.5 – Динаміка зміни кількості зареєстрованих в Україні 

надзвичайних ситуацій протягом 2009–2018 років 

Рік Кількість зареєстрованих 

надзвичайних ситуацій 

2009 368 

2010 312 

2011 264 

2012 254 

2013 221 

2014 212 

2015 144 

2016 143 

2017 148 

2018 149 

 

Результати побудови прогнозу відображено у табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 – Перспективна динаміка можливої кількості надзвичайних 

ситуацій в Україні протягом 2019–2023 років 

Рік Кількість зареєстрованих 

надзвичайних ситуацій 

Відносне відхилення, 

% 

2019 114 - 

2020 102 -10,5 

2021 92 -9,8 

2022 82 -10,7 

2023 74 -9,8 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Прогноз кількості надзвичайних ситуацій в Україні протягом 

2019–2023 років 

 

З табл. 3.6 та рис. 3.3 можна побачити, що, за умови впровадження 

запропонованих у магістерській роботі заходів щодо вдосконалення 

державного управління профілактикою надзвичайних ситуацій, їх 
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знижуватися. При цьому необхідно звернути увагу на те, що темп спаду буде 

стабільним та складатиме близько 10%.  

Таким чином, у даному розділі магістерської роботи запропоновано  

шляхи вдосконалення державного управління профілактикою надзвичайних 

ситуацій в Україні, а саме:  

- розроблено комплекс заходів щодо вдосконалення державного 

управління профілактикою надзвичайних ситуацій в Україні; 

- виявлено перспективні тенденції розвитку державного управління 

профілактикою надзвичайних ситуацій; 

- визначено очікувану результативність перетворень державного 

управління профілактикою надзвичайних ситуацій. 

Зокрема, побудовано середньостроковий прогноз виникнення 

надзвичайних ситуацій в Україні за часом з використанням вірогіднісно-

статистичного методу. Результати прогнозу демонструють, що, за умови 

впровадження запропонованих заходів щодо вдосконалення державного 

управління профілактикою надзвичайних ситуацій, їх перспективна кількість 

протягом найближчих 5 років буде поступово знижуватися. При цьому 

необхідно звернути увагу на те, що темп спаду буде стабільним та 

складатиме близько 10%.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Охарактеризовано специфіку державного управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій. Підкреслено, що ключовою складовою 

державного управління профілактикою надзвичайних ситуацій є 

послідовність управління ризиками їх виникнення, яка містить такі складові:  

ідентифікація загроз; моніторинг навколишнього середовища; аналіз, оцінка і 

прогноз загрози; аналіз ураженості території; аналіз ризику надзвичайної 

ситуації на території; аналіз індивідуального ризику для населення; 

порівняння ризиків з допустимими критеріями; прийняття рішень щодо 

доцільності застосування заходів захисту; обґрунтування та реалізація 

раціональних заходів щодо захисту; підготовка сил і засобів для проведення 

аварійно-рятувальних робіт; створення необхідних резервів для зменшення 

масштабів надзвичайних ситуацій. Зазначено, що діяльність відносно 

профілактики надзвичайних ситуацій є пріоритетною порівняно з іншими 

видами робіт, орієнтованих на протидію подібним ситуаціям.  

Показано, що система управління ризиками виникнення надзвичайних 

ситуацій повинна містити елементи технічного, оперативного, 

організаційного та топографічного характеру. Звернено увагу на те, що 

загальний методичний апарат аналізу ризиків виникнення надзвичайних 

ситуацій містить такі компоненти, як: концепції, методи та методики. 

2. Здійснено огляд особливостей державної політики у сфері 

цивільного захисту.  Встановлено, що державна політика у сфері цивільного 

захисту містить такі складові: державна політика у сфері економічного і 

соціального розвитку; державна політика щодо створення, утримання та 

реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту; державна політика 

щодо впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту; 

державна політика у сфері радіаційного і хімічного захисту; державна 

політика стосовно заходів з евакуації населення, координація діяльності 

органів виконавчої влади центрального та місцевого рівнів, а також 
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господарюючих суб’єктів; державна політика стосовно дотримання 

державної таємниці. 

Зазначено, що в нинішніх умовах провідною метою державної політики 

у сфері цивільного захисту є забезпечення необхідного рівня особистої 

безпеки людини, а також безпеки суспільства і держави у цілому в межах 

обґрунтованих з наукової точки зору критеріїв допустимого ризику. 

В якості одного з ключових напрямків державної політики у сфері 

цивільного захисту виступає розробка та впровадження заходів, орієнтованих 

на профілактику надзвичайних ситуацій (запобігання їх виникненню та 

зменшення їх масштабів). Подібні заходи традиційно реалізуються 

превентивно.  

Підкреслено, що забезпечення реалізації державної політики у сфері 

цивільного захисту здійснюється через єдину державну систему цивільного 

захисту, яка містить функціональні й територіальні підсистеми та їх ланки. 

3. Досліджено закордонний досвід державного управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

Аналіз закордонного, зокрема, європейського досвіду створення систем 

профілактики виникнення випадків надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 

наслідків, а також перспектив розвитку державного управління в цій сфері 

свідчить про те, що, незважаючи на наявність як спільних так і відмінних рис 

у подібних структурах, вони вирішують подібні завдання. Ці завдання 

стосуються: 

-  планування заходів щодо профілактики випадків виникнення 

надзвичайних ситуацій, забезпечення відповідного реагування на них; 

- здійснення ефективного державного управління в умовах 

надзвичайних ситуацій; 

- навчання населення діям що є необхідними в умовах виникнення 

надзвичайних ситуацій та підготовка персоналу до виконання відповідних 

покладених на нього завдань. 
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Підкреслено, що у ряді країн, зокрема, таких, як США, Австралія та 

Канада серед спільних особливостей функціонування систем державного 

управління надзвичайними ситуаціями, зокрема, профілактики їх 

виникнення, слід виділити спеціальні органи, до компетенції яких входить 

управління, орієнтоване на зменшення зниження втрат життя і власності, 

захисту національної інфраструктури від надзвичайних ситуацій усіх 

можливих типів та ліквідації їх наслідків. Однак у подібних органів відсутні 

власні спеціальні формування, які дозволили б їм безпосередньо виконувати 

поставлені завдання. 

4. Проаналізовано організаційно-правове забезпечення державного 

управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. 

Встановлено, що в нинішніх умовах провідним нормативно-правовим 

актом в цій сфері є Кодекс цивільного захисту, який регулює відносини, 

пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, 

функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту. Прийняття 

Кодексу дозволило усунути суперечності та дублювання законодавства, 

розмежування повноважень і функцій центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, суб'єктів господарювання, а також визначення у єдиному 

законодавчому акті засад державної політики у сфері цивільного захисту. 

Зазначено, що центральним органом виконавчої влади щодо 

державного управління профілактикою надзвичайних ситуацій є Державна 

служба України з надзвичайних ситуацій, діяльність якої підлягає 

спрямуванню і координації  Кабінетом Міністрів України через Міністра 

внутрішніх справ. Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

здійснює реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, зокрема, 

стосовно: захисту населення і територій від випадків виникнення 

надзвичайних ситуацій та профілактику їх виникнення; усунення наслідків 

надзвичайних ситуацій; організації рятувальних робіт; забезпечення 
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техногенної безпеки, діяльності служб аварійно-рятувального призначення; 

гідрометеорологічної діяльності. 

5. Запропоновано напрями вдосконалення державного управління 

ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. Виділено такі напрями 

реалізації заходів щодо вдосконалення державного управління 

профілактикою надзвичайних ситуацій: моніторинг і прогнозування 

надзвичайних ситуацій; раціональна локалізація продуктивних сил на 

території країни раціональне, з прийняттям до уваги безпеки з природної та 

техногенної точки зору; впровадження превентивних заходів щодо 

недопущення у можливих межах визначених природних явищ і процесів 

несприятливого і небезпечного характеру через постійне зменшення  

зниження їх накопиченого руйнівного потенціалу; недопущення випадків 

виникнення аварій і катастроф техногенного характеру через збільшення 

рівня технологічної безпеки процесів виробничого характеру та надійності 

обладнання з експлуатаційної точки зору; розробка та впровадження заходів 

інженерно-технічного характеру, орієнтованих на усунення можливих 

джерел виникнення надзвичайних ситуацій, зменшення їх наслідків, захист 

населення і матеріальних засобів; підготовка економічних об'єктів і систем 

життєзабезпечення населення до функціонування в умовах виникнення 

надзвичайних ситуацій; забезпечення безпеки промисловості; ліцензування 

діяльності об'єктів виробництва, що є небезпечними; страхування 

відповідальності за можливу шкоду в процесі експлуатації об'єкта 

виробництва, що є  небезпечним; державна експертиза у сфері недопущення 

випадків виникнення надзвичайних ситуацій; здійснення нагляду та 

контролю з боку держави стосовно природної і техногенної безпеки; надання 

населенню інформації щодо потенційних загрози природного та 

техногенного характеру на території проживання; підготовка населення 

відносно захисту від можливих надзвичайних ситуацій. визначити 

перспективні тенденції розвитку державного управління профілактикою 

надзвичайних ситуацій в Україні. 
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Підкреслено, що комплекс заходів щодо вдосконалення державного 

управління профілактикою надзвичайних ситуацій повинен містити 

організаційні, організаційно-економічні, інженерно-технічні та спеціальні 

компоненти.  

Зазначено, що профілактика виникнення надзвичайних ситуацій 

повинна здійснюватися з урахуванням таких принципів: принцип 

забезпечення захисту на всіх рівнях; принцип забезпечення комбінованого 

захисту; принцип безпечності відмови; принцип різноманітності та 

незалежності; принцип забезпечення; принцип природної безпеки техніки; 

принцип системного самозахисту. 

6. Окреслено орієнтири розвитку державного управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій в Україні.  

Побудовано середньостроковий прогноз виникнення надзвичайних 

ситуацій в Україні за часом з використанням вірогіднісно-статистичного 

методу. Результати прогнозу демонструють, що, за умови впровадження 

запропонованих заходів щодо вдосконалення державного управління 

профілактикою надзвичайних ситуацій, їх перспективна кількість протягом 

найближчих 5 років буде поступово знижуватися. При цьому необхідно 

звернути увагу на те, що темп спаду буде стабільним та складатиме близько 

10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Андреєв С. О. Організаційно-правовий механізм державного 

управління цивільним захистом на регіональному рівні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. держ. упр. : спец. 25.00.02 / С. О. Андреєв. – Х., 

2010. – 19 с.  

2. Андрієнко М. В. Проблема визначення загальних принципів 

державного управління / М. В. Андрієнко // Теоретичні та прикладні питання 

державотворення : електрон. наук. фах. вид. – Одеський регіон. ін-т. держ. 

управління Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Вип. 16. –

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

журналу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/indexhtrnl 

3. Андрієнко М. В. Сфера пожежної безпеки в Україні: проблемні 

питання державного управління : [монографія] / М. В. Андрієнко. – Черкаси : 

видавець Чабаненко Ю. А., 2015. – 288 с. 

4. Антонова Н. Б. Теория и методология государственного 

управления: курс лекций / Н. Б. Антонова, Л. М. Захарова, Л. С. Вечер. – 3-е 

изд., доп. – Мн. : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2005. – 231 с. 

5. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций 

/ Г. В. Атаманчук. – 2-е узд., доп. – М. : ОМЕГА-Л, 2004. – 580 с. 

6. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: 

проблеми теорії, методології, практики : монографія / В. Д. Бакуменко. – К. : 

Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с. 

7. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : навчальний 

посібник / В. Д. Бакуменко // – К. : ВПЦ АМУ, 2012. – 344 с. 

8. Бакуменко В. Д.  Методологія  державного  управління  проблеми 

встановлення та подальшого розвитку //  Вісник  УАДУ. –2003. – 

№ 2. – С.11–27. 



98 

9. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : навч. 

посібн. [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко. – К. : ВПЦ АМУ, 2010. – Ч. 1 : Теоретико-

методологічні засади. – 276 с. 

10. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : навч. 

посібн. [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко. – К. : ВПЦ АМУ. – Ч. 2 : Науково-

прикладні аспекти, 2010. – 276 с. 

11. Бакуменко В. Д. Теоретичні та організаційні засади державного 

управління : навч. посібн. / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній. – К. : 

Міленіум, 2003. – 256 с. 

12. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлiнських рішень: 

проблеми теорії, методології, практики : монографія / В. Д. Бакуменко; 

редкол. : В. М. Князєв, П. I. Надолiшнiй, М. I. Мельник та iн. – К. : Вид-во 

УАДУ, 2000. – 328 с. 

13. Баштанник В. В. Трансформація державного управління  

в контексті європейських інтеграційних процесів : монографія /  

В. В. Баштанник. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 390 с. 

14. Бойко-Бойчук О. В. Механізми державного управління: узагальнена 

модель [Електронний ресурс] / О. В. Бойко-Бойчук. – Режим доступу : 

concept.at.ua/load/0-0-0-34-20. 

15. Браун П. Посібник з аналізу державної політики / П. Браун. – К. : 

Основи, 2000. – 243 с. 

16. Бульба В. Г. Сутність і зміст функцій сучасних демократичних 

держав [Електронний ресурс] / В. Г. Бульба // Теорія та практика державного 

управління. – 2010. – Вип. 4. – С. 16–24. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2010_4_5. 

17. Ведунг Е. Оцінювання державної політики та програм / Е. Ведунг. – 

К. : ВСЕУВИТО, 2003. – 350 с. 

18. Грицяк І. Європейське управління: теоретико-методологічні 

засади : монографія / І. Грицяк. – К. : Видавництво “К.І.С.”, 2006. – 398 с.  



99 

19. Гущин В. В. Правовые и административные основы обеспечения 

общественной безопасности в Российской Федерации при чрезвычайных 

ситуациях: дис. … доктора юрид. наук : 12.00.02 / В. В. Гущин ; Академия 

управления МВД России. – М., 1998. – 449 с.  

20. Дєгтяр А. О. Державно-управлінські рішення: інформаційно-

аналітичне та організаційне забезпечення : монографія  / А. О. Дєгтяр. – Х. : 

Вид-во ХарPI НАДУ «Магістр», 2004. – 224 c. 

21. Дєгтяр А. О. Управлінські рішення в органах державної влади : 

монографія / А. О. Дєгтяр, В. Ю. Степанов, С. В. Тарабан. – Х. : Вид-во 

ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 275 c. 

22. Державне управління : навч. посібн. / А. Ф. Мельник, 

О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 

2009. – 582 с. 

23. Державне управління : словник-довідник / заг. ред. В. М. Князєв, 

В. Д. Бакуменко. – К. : Видавництво УАДУ, 2002. – 228 с. 

24. Державне управління в Україні: навч. посібн. / за заг. ред. 

В. Б. Авер'янова. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 432 с. 

25. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та 

організаційні засади : навч. посібник / за заг. ред. Н. Р. Нижника, 

В. М. Олуйка. – Л. : Вид-во Національного університету «Львівська 

політехніка», 2002. – 352 с. 

26. Домбровська С. М. Проблеми та перспективи розвитку державного 

управління : монографія / С. М. Домбровська, О. О. Гусаров, Ю. Е. Дуднєва. 

– Х. : УІПА, 2014. – 172 с. 

27. Ефективність державного управління / Ю. Бажал, О. Кілієвич, 

О. Мертенс та ін. ; за заг. ред. І. Розпутенка. – К. : К.І.С., 2002. – 420 с. 

28. Кілієвич О. І. Мікроекономіка для аналізу державної політики : 

підручник / О. І. Кілієвич, О. В. Мертенс. – К. : Вид-во Соломії Павличко 

“Основи”, 2005. – 656 с. 



100 

29. Кокун О. М. Психофізіологічна оптимізація діяльності фахівців в 

особливих та екстремальних умовах / О. М. Кокун, О. В. Нічик [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/1735/1/%D0%9A%D0 

%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD_%D1%81 

%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F _2007_1.pdf 

30. Конституція України від від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

31. Кринична І. Державне управління процесами запобігання та 

профілактики надзвичайних ситуацій: праксиологічний досвід / І. Кринична 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/ 

2013/2013_01 (16)/12.pdf.  

32. Кузніченко С. О. Державне управління у надзвичайних ситуаціях: 

проблеми правового забезпечення / С. О. Кузніченко // Юридичний вісник. – 

2010. – № 3. – С. 52–56.  

33. Лозинська Т. М. Державне управління: методологія дослідження та 

діяльності / Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в галузі 

державного управління : монографія / Т М. Лозинська ; за заг. ред. 

д. філос. н., проф. В. В. Корженка. – Дніпропетровськ : Комплектавтодор, 

2011. – С. 151–171. 

34. Лощихін О. М. Конституція України та принципи соціальної 

держави / О. М. Лощихін // Альманах права. – 2012. – Вип. 3. – C. 72–76.  

35. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посібн. /  

В. Я. Малиновський. – Луцьк : Вежа, 2000. – 558 с. 

36. Мельниченко О. А. Механізми державного управління 

надзвичайними ситуаціями: сутність та складові / О. А. Мельниченко 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-

book/db/20141/doc/2/04.pdf.  



101 

37. Моделі ефективності державного управління : монографія / 

В. С. Загорський, М. Д. Лесечко, Р. М. Рудніцька та ін. – Львів : ЛРІДУ 

НАДУ, 2010. – 100 с. 

38. Нижник Н. Р. До проблеми ефективності державного управління в 

Україні / Н. Р. Нижник // Підвищення ефективності державного управління: 

стан, перспективи та світовий досвід : зб. наук. пр.  К. : Вид-во УАДУ, 2000. 

– С. 6–11.  

39. Нижник Н. Р.  Системний підхід в організації державного 

управління : навч. посіб. / Н. Р. Нижник, О. А. Машков. – К. : Вид-во УАДУ, 

1998. – 159 c.  

40. Одінцова Г. С. Теорія і історія державного управління : опорний 

конспект лекцій і методичні вказівки до проведення практичних занять / 

Г. С. Одінцова, Н. М. Мельтюхова. – Х. : УАДУ, 2001. – 136 с. 

41. Пал Л. А. Аналіз державної політики / Л. А. Пал. – К. : Основи, 

1999. – 422 с. 

42. Пальоха В. В. Політичне прогнозування в системі державного 

управління України / В. В. Пальоха // Державне будівництво. – 2014. – № 2. – 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_2_9. 

43. Полковниченко Д. Ю. Класифікація надзвичайних ситуацій: 

державноуправлінський підхід / Д. Ю. Полковниченко [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www. kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2014-1/doc/5/ 

12.pdf. 

44. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту» : від 09.01.2014 

р., № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/11-2014-%D0%BF/paran10#n10.  

45. Порфирьев Б. Н. Государственное управление в чрезвычайных 

ситуациях: анализ методологии и проблемы организации / Б. Н. Порфирьев. – 

М. : Наука, 1991. – 136 с.  



102 

46. Приходченко Л. Л. Забезпечення ефективності державного 

управління: теоретико-методологічні засади : монографія /  

Л. Л. Приходченко. – Одеса : Вид-во Оптимум, 2009. – 299 с. 

47. Приходько Р. В. Сучасний стан структури органів державного 

управління у сфері протидії виникненню і ліквідації надзвичайних ситуаціях 

/ Р. В. Приходько [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. 

kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2011-1/doc/2/ 11.pdf.  

48. Проневич О. С. Державне управління у надзвичайних ситуаціях: 

концептуально-правовий базис та інституційна надбудова / О. С. Проневич // 

Форум права. – 2015. – № 5. – С. 186–193.  

49. Ромін А. Методологічні засади державного управління сферою 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій / А. Ромін, 

Р. Приходько // Публічне управління: теорія і практика. – 2013. – № 4. – С. 

41–47.  

50. Рудніцька Р. М. Механізми державного управління: сутність і  

зміст / Р. М. Рудницька, О. Г. Сидорчук, О. М. Стельмах ; за наук. ред. д.е.н., 

проф. М. Д. Лесечка, к.е.н., доц. А. О. Чемериса. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 

2005. – 28 с. 

51. Семенченко А. І. Механізм стратегічного управління забезпеченням 

національної безпеки у кризових та надзвичайних ситуаціях / 

А. І. Семенченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov. 

ua/book/StrPryor/2/6-3-Semenchenko.pdf.  

52. Соболь О. М. Організаційно-правовий механізм державного 

управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій / 

О. М. Соболь, Р. В. Приходько [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/20122/doc/2/13.pdf.  

53. Сороко В. М. Оцінка ефективності діяльності державних 

службовців / В. М. Сороко // Вісн. держ. служби України. – 2006. – № 2. – 

С. 20–26. 



103 

54. Теоретико-методологічні засади державного управління: 

формування понятійного апарату : метод. рек. / В. В. Корженко,  

В. В. Говоруха, О. Ю. Амосов та ін. ; за заг.ред. В. В. Корженка. – К. : НАДУ, 

2009. – 56 с. 

55. Теорія і практика прийняття управлінських рішень : навч. посібн. / 

А. С. Крупник, К. О. Линьов, Є. М. Нужний. – К. : Простір, 2007. – 154 с. 

56. Ткачова О.  Ефективність державного управління: поняття та 

підходи до оцінювання / О. Ткачова // Вісник Національної академії 

державного управління при Президентові України. – 2013. – № 2. – С. 30–37.  

57. Токовенко В. В. Політичне керівництво і державне управління: 

проблеми взаємовідносин та оптимізація взаємодії : монографія / 

В. В. Токовенко. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – 256 с. 

58. Труш О. О. Системи підготовки прийняття рішень органами 

державного управління в умовах надзвичайних ситуацій (інцидентів) / 

О. О. Труш, А. О. Кошкін // Теорія та практика державного управління. – 

2013. – № 4. – С. 256–262.  

59. Указ Президента України «Про Концепцію захисту населення і 

територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій» : від 

26.03.1999 р., № 284/99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/284/99.  

60. Харчук А. І. Організація управління у надзвичайних ситуаціях / 

А. І. Харчук, Р. Ю. Сукач, М. Я. Колісник [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://ubgd.lviv.ua.  

61. Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, 

методологія, практика / В. В. Цвєтков. – К. : Вид-во ТОВ «Юридична думка», 

2007. – 336 с.  

 


